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Kierunek – innowacyjność i drożne kanały dystrybucji 
Baczni obserwatorzy tendencji polskiej turystyki; a są wśród nich liczni 

pracownicy nauki, praktycy, a również publicyści branżowi; zauważają, że 

w niełatwym procesie kreowania produktu turystycznego, w wielu przypadkach 

dominuje tendencja podażowa.

Regionalne i lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania, 

tworzą zręby produktu turystycznego, propagując jego komercjalizację przez 

wyspecjalizowane podmioty branży turystycznej. Ulegając sugestiom – by 

nie powiedzieć nawet namowom, kierowanym choćby w trakcie licznych 

szkoleń i konferencji, organizacje turystyczne stają się animatorami produktów 

turystycznych, które powstają nawet na terenach, dotąd w ogóle nie 

kojarzonych z turystyką. To dobre zjawisko, ale czy wszystkim pomysłodawcom 

towarzyszy tak potrzebny realizm. Badacze turystyki zgodnie wskazują, że 

o przewadze konkurencyjnej na coraz „ciaśniejszym” rynku turystycznym 

decydują nie tylko jakość i cena, ale wyjątkowość, by nie powiedzieć 

– niepowtarzalność produktu. Trzeba przyznać, że pojawiają się dość często 

produkty bardzo do siebie podobne.

Realizm jest zawsze w sprzeczności ze słomianym zapałem prowadzącym 

do zbytecznego mnożenia inicjatyw. Na pytanie o innowacyjne kierunki działań 

– tak często stawiane przez branżowe media – Bożena Srebro – dyrektor 

Sądeckiej Organizacji Turystycznej, odpowiada „nasza innowacyjnością 

jest to, że nie planujemy aktualnie tworzyć nowych produktów, a wszystkie 

siły kierujemy na sumienny monitoring i doskonalenie produktów już 

istniejących”. Trudno nie przyznać racji osobie o tak wielkim doświadczeniu 

praktycznym, a jednocześnie naukowym. Nie można bowiem tworzyć 

produktów turystycznych bez konstruktywnej refleksji nad możliwością ich 

komercjalizacji, a zwłaszcza nad sposobem dystrybucji. Argument, wyrażający 

się stwierdzeniem, że to „wrzuci się” do internetu nie zawsze (a właściwie 

prawie nigdy) nie jest jedyną drogą do sukcesu, do pozyskania klientów.

Niepowodzenia rodzą frustracje, a te osłabiają zapał do dalszej kreatywnej 

pracy. Jest jeszcze jedna prawda. O powodzeniu decydują między innymi 

analizy potrzeb rynku i umiejętność szybkiej reakcji na te potrzeby. Ale 

to nie wystarczy. Aby osiągnąć postęp nie możemy rezygnować z udziału 

w kształtowaniu tych potrzeb. Nie musimy być tylko – jak to w supermarkecie 

– jedynie sprzedawcami towarów i usług, ale przede wszystkim powinniśmy 

stawać się doradcami turystycznymi.

Dlatego warto stale się uczyć na przykład na studiach podyplomowych. 

Nawet najlepszy podręcznik nie przekaże nam tak aktualnej wiedzy.

Kto wie, ten wygrywa. Bliski sukcesu jest też i ten, kto wie, że czegoś jeszcze 

nie wie i szuka odpowiedzi.

Janusz Merski
Wydawca „TurBiznesu”
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Od redakcji

Cieszmy się świętami

prawie wyłącznie pociągami. Łatwo sobie wyobrazić wa-
runki podróży w zatłoczonych pociągach i… efekt wy-
poczynku po powrocie. Nie było mody na wypoczynek 
w innych miesiącach, zresztą nie sprzyjała temu baza 
noclegowa, przede wszystkim dostosowana do letnich 
warunków pogodowych.

Pojawienie się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. 
tzw. długich weekendów było wyzwaniem nie tylko dla 
branży turystycznej, ale także dla odpowiedzialnych za 
drogi, transport zbiorowy i bezpieczeństwo. Koncentracja 
ruchu turystycznego jest tutaj nieunikniona: większość 
osób ma wolny czas w tym samym terminie.

Są jednak inne zjawiska, bardziej korzystne, zarów-
no dla turystów, jak i organizatorów turystyki. To choćby 
„ruchome” terminy ferii zimowych w szkołach, umożli-
wiające lepsze wykorzystanie bazy i środków transportu. 
To także coraz częstsza tendencja do dzielenia urlopów 
(charakterystyczna dla całej Europy), a wówczas terminy 
wyjazdów nie muszą przecież powodować tak niekorzyst-
nej koncentracji w czasie.

Czy organizatorzy turystyki potrafią zagwarantować nie 
tylko warunki bytowe, ale także atrakcje poza okresami 
skoncentrowanego ruchu? Obserwacje z targów turystycz-
nych, choćby TTWarsaw (wrzesień 2012) i „Tour Salon” 
(Poznań, październik 2012) każą pozytywnie odpowie-
dzieć na to pytanie. Czy jednak cała baza jest elastyczna, 
a kreatorów produktu turystycznego zawsze charaktery-
zuje pomysłowość? 

Jan Paweł Piotrowski  
Redaktor naczelny 

Więc wesoły, więc ochoczy, 
Niech nam będzie dzień dzisiejszy!

Jutro znowu dzień roboczy,
I pojutrze dzień roboczy. 

Potem jeszcze mozolniejszy, 
Potem jeszcze mozolniejszy. 
Więc wesoły, więc ochoczy, 

Niech nam będzie dzień dzisiejszy!

Któż z nas zna te słowa, zwłaszcza, gdy nie jest me-
lomanem. Napisał je mało stosunkowo znany Włodzi-
mierz Wolski, urodzony w podwarszawskim Serocku. 
Któż to taki? Gdy dodam, że był on twórcą libretta 
narodowej opery „Halka” Stanisława Moniuszki, wąt-
pliwości rozwiewają się.

Aż do lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia pra-
cowaliśmy przez sześć dni tygodnia. Dlatego tak bar-
dzo ceniony był ten jeden świąteczny dzień! Potem 
stopniowo wprowadzono niektóre tzw. wolne soboty, 
aż wreszcie zaczęliśmy pracować w systemie pięcio-
dniowym. 

Te wszystkie zjawiska miały i mają swoje odnie-
sienie do turystyki. Kiedyś mówiono tylko o wy-
poczynku świątecznym, propagując jednodniowe 
wycieczki za miasto. Okres urlopowy kojarzył się 
prawie wyłącznie z lipcem i sierpniem, a pobyty 
wczasowe z 14 dniowymi turnusami, które prawie 
w całym kraju zaczynały się i kończyły w tym samym 
terminie. Nie było tylu samochodów, podróżowano 

Kiedyś mówiono 
tylko o wypoczynku 

świątecznym, 
propagując 

jednodniowe 
wycieczki za miasto. 

Okres urlopowy 
kojarzył się prawie 
wyłącznie z lipcem 

i sierpniem, 
a pobyty wczasowe 

z 14 dniowymi 
turnusami

Morze i góry to dwa najbardziej 
oczywiste kierunki wyjazdów 
urlopowych Polaków.
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PolityKa turystyCzna

Polska Organizacja Turystyczna przygotowała i opu-
blikowała Marketingową Strategię Polski w Sektorze 
Turystyki na lata 2012–2020. Celem dokumentu jest 
wskazanie najważniejszych kierunków i form działa-
nia w zakresie promocji turystyki. Misją polskiej tury-
styki winno być poprawa konkurencyjności Polski na 
rynkach zagranicznych.

Aktualna sytuacja stwarza nowe wyzwania. Zja-
wiska kryzysowe mogą prowadzić do zmniejszenia 
popytu Europejczyków na dłuższe podróże, co jed-
nocześnie powinno przyczynić się do zwiększania za-
interesowania wyjazdami w ramach Unii Europejskiej. 
Trzeba zauważyć, że wzrost zainteresowania upra-
wianiem turystyki przez społeczeństwa Azji i Ame-
ryki nie musi oznaczać, że tym głównym kierunkiem 
wyjazdów stanie się Europa. W Polsce i całej Europie 
obserwuje się nowe uwarunkowania turystyki. Na-
leży do nich starzenie się społeczeństw. Nie jest to 
jednak z punktu widzenia turystyki zjawisko w pełni 
niekorzystne. Lepszy niż dawniej stan zdrowia przed-
stawicieli „trzeciego wieku”, większa świadomość 
prozdrowotna a także poprawiająca się kondycja fi-
nansowa tej grupy daje szansę jej większego niż daw-
niej uczestnictwa w turystyce. Niekorzystną sytuację 
tworzy jednak niż demograficzny w Europie.

Nowym zjawiskiem jest systematyczny wzrost 
jakościowych wymagań w zakresie oferty tury-
stycznej, a także indywidualizacja popytu. Wzrasta 
zainteresowanie ofertą luksusową i specjalistyczną, 
dostosowaną często do indywidualnych potrzeb po-
tencjalnych uczestników turystyki. Społeczeństwo 
XXI wieku to społeczeństwo charakteryzujące się 
wyższym niż dawniej poziomem wiedzy, a więc 
także oczekujące na: bogatsze programy wyjazdów 
turystycznych, częstsze niż dawniej kontakty z przyro-
dą i kulturą odwiedzanych miejsc, nie tylko na bierne 
formy wypoczynku. Potencjalni turyści skłaniają się 
do wyboru produktów na wysokim poziomie, w tym 
produktów odmiennych od innych. Odpowiedzią na 
te zmiany jest rozwijająca się kreatywność twórców 
produktu turystycznego, którzy w swoich działaniach 
coraz częściej dążą do wykorzystywania rozległej wie-
dzy, nie ograniczając się do intuicji. Konkurencja mię-
dzy poszczególnymi krajami, regionami, miastami tę 
kreatywność systematycznie wymusza.

Kreacji oferty turystycznej, jej promocji, moni-
torowaniu i dystrybucji coraz częściej służą nowe 
technologie. Wzmagająca się konkurencja wśród 
twórców i operatorów tych technologii wzmaga po-
pyt na wiedzę, jej systematyczną aktualizację, szybki 
dostęp do wiarygodnych informacji. Zarówno w od-
niesieniu do sfery podaży jak i sfery popytu liczy się 
umiejętność trafnego wyboru tych informacji i ich 
adaptowania do własnych potrzeb.

W całej Europie obserwuje się nowe zjawiska 
dotyczące czasu wypoczynku. W miejsce dłuższych 
pobytów w tradycyjnych porach roku (lato, zima) 
pojawiają się tendencje do dzielenia urlopów i ich 
częstszego wykorzystywania także w innych okresach, 

PolsKa turystyKa 2012–2020
Jest strategia i Co z nieJ wyniKa 

a także do wyjazdów do bliższych regionów. Specyfiką 
„polskiego kalendarza” są tzw. długie weekendy, będące 
wyzwaniem dla organizatorów turystyki, ale jednocześnie 
problemem dla odpowiedzialnych za transport o bezpie-
czeństwo ruchu drogowego – z uwagi na czasową kon-
centrację ruchu.

Promocja zachowań proekologicznych wzmaga za-
interesowanie obszarami o znaczących walorach przy-
rodniczych, także dotychczas mniej frekwentowanych, 
w tym obszarami chronionymi. Wzrastający poziom spo-
łeczeństw sprawia, że tego typu turystyka nie powinna 
prowadzić do kolizji z wymogami ochrony środowiska. 

Istotnym warunkiem wyboru miejsca uprawiania tu-
rystyki jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. Brak możli-
wości jego zapewnienia, rodzące się niepewności, mogą 
także na dłuższy okres wykluczać ze sfery zainteresowań 
potencjalnych turystów miejscowości, regiony a nawet 
całe kraje.

Pozytywnym zjawiskiem towarzyszącym turystyce, 
wspierającym jej dalszy rozwój, jest obserwowana w całej 
Europie, także i w Polsce tendencja do decentralizacji 
polityki turystycznej, rozwoju partnerstwa publiczno- 
prywatnego i docenienia roli marketingu miejsc. 

W opinii Polskiej Organizacji Turystycznej przyszłą mo-
tywację wyboru kierunku wyjazdów można określić sło-
wami: „Nie dokąd, ale po co”.

Wzrośnie rola integracji dla rozwoju turystyki. Zmie-
nia się motywy współdziałania i wśród nich dominującą 
rolę będą odgrywały: 1) zdobywanie nowych rynków; 
2) umocnienie pozycji rynkowej krajów, regionów; 3) roz-
wój produktu turystycznego; 4) budowa wizerunku kra-
jów, regionów, firm. Wzrośnie rola umiejętności skutecz-
nego działania, elastyczności; uwarunkowanych dostępem 
do aktualnej i rzetelnej wiedzy. Zwiększy się konkurencja 
dla Polski ze strony krajów Europy środkowo- wschodniej, 
zwłaszcza Czech i Węgier.

Polityka turystyczna Unii Europejskiej będzie kon-
centrowała się wokół: 1) wzrostu zatrudnienia w tury-
styce, tempo wzrostu zatrudnienia w tej dziedzinie po-
winno być większe niż w innych gałęziach gospodarki; 
2) lansowania Europy jako najpopularniejszego kierunku 
turystycznego. Unia Europejska będzie: wspierać konku-
rencyjność przedsiębiorstw; rozwijać współpracę między 
państwami członkowskimi; propagować wiedzę. Istotną 
rolę powinno wypełniać kreowanie innowacyjnych pro-
duktów turystycznych: dla osób o wieku ponad 65 lat; 
poza głównymi sezonami; na obszarach o mniejszej fre-
kwencji. Zintegrowana polityka turystyczna Unii Eu-
ropejskiej powinna obejmować: stymulowanie konku-
rencyjności sektora turystycznego w Europie; wspieranie 
rozwoju produktu wysokiej jakości; konsolidację wizerun-
ku turystycznego Europy – kontynentu świadczącego usłu-
gi wysokiej jakości i kierującej się zasadami ekorozwoju 

Analiza konkurencyjności turystycznej Polski wska-
zuje na istotną rolę rywalizacji z Węgrami i Czechami, 
obejmującej: atrakcyjność ofert w relacji do cen, różno-
rodność, korzystne rozproszenie w czasie i w przestrzeni. 
O dobrej pozycji polskiego rynku spotkań mogą decydo-
wać istniejące w wielu polskich miastach centra konferen-

Niekorzystną 
sytuację tworzy  

niż demograficzny 
w Europie

Potencjalni 
turyści skłaniają 

się do wyboru 
produktów na 

wysokim poziomie, 
w tym produktów 

odmiennych 
od innych. 

Odpowiedzią 
na te zmiany 

jest rozwijająca 
się kreatywność 

twórców produktu 
turystycznego
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cyjne, podczas gdy na Węgrzech i w Czechach są one 
skoncentrowane w stolicach. Wskaźnik użyteczności 
turystyki zagranicznej (według Tomasza Dziedzica) 
obejmuje zwłaszcza: liczbę przyjeżdżających, wydat-
ki na osobę, relacje pomiędzy liczbą przyjeżdżających 
a liczbą ludności. W odniesieniu do Polski przewojuje 
się wzrost użyteczności turystyki z kierunku: Japonii, 
Rosji i Ukrainy, przy jednoczesnym spadku w odnie-
sieniu do Irlandii, Holandia, Węgier i Hiszpanii. Rynki 
o największym perspektywicznym znaczeniu dla Pol-
ski to: Niemcy, Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki, 
Norwegia, Francja, Wielka Brytania. Natomiast rynka-
mi o najniższym znaczeniu będą: Portugalia, Słowa-
cja, Słowenia, Turcja, Grecja, Bułgaria, Rumunia. 

Wspomniana Strategia ujmuje następujące roz-
wojowe grupy produktów turystycznych: 1) turystyka 
przygraniczna i tranzytowa; 2) turystyka miejska i kul-
turowa (pobyty, wydarzenia, pielgrzymkowa, indu-
strialna, szlakami dziedzictwa kultury, sentymentalna); 
3) turystyka biznesowa; 4) turystyka aktywna; 5) tury-
styka wiejska. W Strategii wprowadza się zasadę prio-
rytetowości. Są to produkty: 1) wizerunkowe – odpo-
wiadające tendencjom wyboru kierunków wyjazdów 
w Europie; 2) niszowe; 3) wspomagające (konsumo-
wane dodatkowo w miejscu pobytu, np. gastronomia, 
zakupy, imprezy). Grupami docelowymi Strategii są: 
1) turyści; 2) promotorzy turystyki; 3) partnerzy – sek-

tor branży turystycznej. Szczegółowy podział na grupy 
odbiorców obejmuje: 1) turystów; 2) turystów potencjal-
nych; 3) media konsumenckie i branżowe; 4) środowiska 
opiniotwórcze w kraju i za granicą; 5) branżę turystyczną 
– touroperatorów i agentów. Odrębne działania winny 
być skierowane m.in. do: Polonii; studentów; mieszkań-
ców Polski; zarządzających atrakcjami. Segmentacja od-
biorców strategii powinna być dokonywana także według 
innych kryteriów, którymi są np.: 1) wysokość wydatków 
2) długość podroży; 3) typ zakwaterowania; 4) forma po-
dróżowania; 5) wielkość grupy; 6 sezonowość. Istotna jest 
także segmentacja uwzględniająca główne motywy po-
dróży. Będą nimi zwłaszcza: 1) odwiedziny u krewnych 
i znajomych; 2) zwiedzanie; 3) wypoczynek; 4) wyjazdy 
w celach biznesowych. 

Na uwagę zasługuje typologia podróżujących Euro-
pejczyków. Wśród nich znajdzie się z pewnością: 1) ra-
cjonalista nastawiony na konkretny cel; 2) zorientowany 
na siebie (tzw. „zaliczacz”); 3) spokojny odkrywca; 4) po-
informowany poszukiwacz przygód; 5) poszukujący rów-
nowagi rodzinnej; 6) spokojny tradycjonalista, unikający 
ryzyka. Przewiduje się, że najczęstsze zachowania tury-
styczne Polaków obejmą: 1) preferowanie prywatnych 
podróży; 2) poszukiwanie nowych miejsc, kierunków 
wyjazdów. Głównym kierunkiem wyjazdu pozostanie 
własny kraj, w tym zwłaszcza województwa: pomorskie, 
małopolskie, warmińsko- mazurskie. Preferowane będą: 
aktywność, pobyty blisko natury, pobyty rodzinne. 

 W ujęciu założeń Strategii stwierdza się, że polska 
marka turystyczna jest mało rozpoznawalna, dla świata 
dość nudna, m.in. z powodu nadmiernej ekspozycji hi-
storii jako głównej atrakcji Polski. Tymczasem w turystyce 
światowej dziś liczą się wydarzenia, styl życia, puls kra-
ju. Dlatego też, w ujęciu autorów dokumentu, budując 
markę należy opierać się na ludziach, a nie tylko na 
miejscach, na współczesności a nie tylko na przeszło-
ści. Polacy są postrzegani jako: 1) pracowici i kreatywni; 
2) hardzi - pewni siebie – dumni; 3) honorowi; 4) solidar-
ni – co jest oceniane zarówno pozytywnie, jak tez nega-
tywnie. Dla turysty istotne znaczenie – atmosfera miejsca 
docelowego.

Skojarzenia z Polską są niekiedy bardzo odmienne 
w przypadku obywateli różnych krajów. Naszymi pozy-
tywami są: krajobrazy, Kraków, gościnność, Jan Paweł II, 
Chopin, kultura, gastronomia. Gastronomia. Negatywne 
skojarzenia to: kradzieże, konserwatyzm, politykowanie, 
czarny rynek, trudny język, pijaństwo, zła pogoda, niski 
poziom intelektualny, nuda.

 Założenia komercjalizacji produktu turystycznego 
powinny uwzględniać fakt, że w branży turystycznej wi-
doczny jest zbyt duży nacisk na podaż produktu, przy jed-
noczesnym lekceważeniu monitoringu pozwalającego na 
rozpoznanie jego efektywności na rynku. Nie przywiązuje 
się niekiedy dość dużej wagi do drożności kanałów dys-
trybucji produktu. Zbyt duży nacisk na tworzenie produk-
tów pakietowych spowodował zaniedbanie w zakresie 
kreowania produktów pod kątem coraz bardziej zindywi-
dualizowanych potrzeb i oczekiwań klientów. 

W Strategii z dużym naciskiem pisze się o koniecz-
ności rozwoju tzw. przemysłu spotkań. Za niezbędne 
uznano indywidualne działania kierowane do ich: 1) orga-
nizatorów; 2) zleceniodawców; 3) uczestników. W proce-
sie komercjalizacji produktu turystycznego należy – zda-
niem autorów dokumentu – szczególnie popierać produkty 
podstawowe, o wysokiej perspektywie rozwoju. Są nimi 
zwłaszcza: 1) city break; 2) podróże samochodowe; 3) wy-
darzenia; 4) uzdrowiska. Natomiast niską perspektywę 

… w branży 
turystycznej 

widoczny jest zbyt 
duży nacisk na 

podaż produktu, 
przy jednoczesnym 

lekceważeniu 
monitoringu 

pozwalającego na 
rozpoznanie jego 
efektywności na 

rynku



�Listopad–Grudzień 2012TurBiznes

rozwoju maja takie produkty, jak: plaża, camping, pobyty 
wypoczynkowe. Szansą są produkty niszowe uwzględ-
niające wyjątkowość obszarów i form turystyki. 

Interesującą częścią Strategii jest analiza SWOT dla tu-
rystyki krajowej. Jej mocnymi stronami będą: 1) popra-
wa poziomu i wielkości bazy turystycznej; 2) poprawa ko-
munikacji lotniczej; 3) bogactwo walorów; 4) gościnność; 
5) różnorodność oferty. Natomiast słabymi stronami 
będą: 1) niedostatek miejsc noclegowych; 2) zły stan dróg; 
3) niedrożność kanałów dystrybucji; 4) brak marki Polski; 
5) niedostateczna komputeryzacja. Szansą dla polskiej 
turystyki – w ujęciu autorów dokumentu będą: wejście 
do strefy walutowej; efekt mistrzostw UEFA EURO – po-
prawa i utrwalenie wizerunku kraju; rozwój infrastruktury 
drogowej. Zagrożeniem może stać się natomiast: zła ko-
niunktura gospodarcza i konkurencja. Wyróżnikiem Pol-
ski powinni być ludzie i współczesność, a nie miejsca. 
Konieczne jest indywidualne podejście do potencjalne-
go klienta i oddziaływanie na jego wyobraźnię. Ważną 
grupą docelową są ludzie młodzi. Istnieje konieczność ich 
partnerskiego traktowania. W ujęciu Strategii najlepsze 
hasło promocyjne Polski powinno brzmieć: 

Polska = move your imagination 
– Polska porusza waszą wyobraźnię

Wizja Polski jako celu turystyki określa nasz kraj jako: 
gościnny, oferujący konkurencyjne produkty wysokiej 
jakości. Dlatego też niezbędne jest wsparcie konkuren-
cyjnej pozycji Polski na rynku turystycznym poprzez: za-
spokojenie informacyjnych potrzeb społeczeństwa; mar-
ketingowe wsparcie produktu turystycznego; aktywizację 
procesu promocyjno – informacyjnego produktu. 

Proponowane metody realizacji obejmują: badanie 
potrzeb i stanu satysfakcji; promocję produktu; promocję 
rozwoju produktu; podnoszenie poziomu i atrakcyjności 
(certyfikacje, konkursy), wspieranie rozwoju systemu in-
formacji turystycznej, promocję przedsiębiorczości, mo-
nitoring i indywidualne działanie na wybranych rynkach, 
w tym priorytetowych. 

Priorytety dla polskiej turystyki będą odmienne dla 
każdego roku. I tak np. w roku 2013 i kilku następnych 
obejmą one: spa, wellness, turystykę wiejską, turysty-
kę przyrodniczą, imprezy kulturalne i sportowe. Formy 
realizacji Strategii przez Polską Organizację Turystyczną 
i jej partnerów będą bardzo różnorodne i obejmą zwłasz-
cza: zarządzanie Narodowym Portalem Turystycznym; 
podróże studyjne dla branży i dziennikarzy; e-marketing; 
targi; warsztaty; prezentacje; wydawnictwa. Zasadniczą 
część strategii stanowi prezentacja szczegółowych zadań 
przewidzianych do realizacji na najważniejszych rynkach 
poszczególnych krajów. 

 Autorzy dokumentu nie kryją, że mogą pojawić się 
zagrożenia - ryzyko realizacji Strategii. Mogą się one 
ujawnić zwłaszcza, gdy: 1) turystyka na rynku nie uzyska 
odpowiedniej rangi u polityków na poziomie państwa i sa-
morządów; 2) wystąpią konflikty lokalne; 3) widoczny bę-
dzie brak aktywności niektórych partnerów i potencjalnych 
partnerów; 4) ujawni się niedostatek monitoringu; 5) na-
stąpi niedostateczne wykorzystanie nowoczesnej techniki; 
6) nie rozwiną się działania systemu informacji turystycz-
nej, a zwłaszcza – niedobór środków finansowych.

Jan Paweł Piotrowski 

Więcej: http://www.pot.gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/
marketingowa-strategia-polski-w-sektorze-turystyki-na-

lata-2008-2015/
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Kiedy Europejczycy zaczynają szyko-
wać się do noworocznych bali, w Austra-
lii wszyscy już zasypiają po szaleństwach 
sylwestrowej nocy. Gdzie i kiedy spędzić 
zatem Sylwestra? Bo co do tego, że war-
to ten dzień uczcić w sposób szczególny 
nie mamy najmniejszych wątpliwości. 
Szybko, szybko – gonić Nowy Rok . Naj-
lepiej wsiąść do samolotu i wylądować 
w Sydney. Kiedy rodacy w kraju będą 
robić pierwsze przymiarki do wieczornej 
imprezy, świętujący w kraju kangurów już 
wychylą noworoczną lampkę szampana. 
Jeśli jednak komuś nie uśmiecha się trwa-
jący czasem nawet ponad dwie doby lot 
do Australii może wybrać się do bliższe-
go Singapuru. Kilkanaście godzin lotu 
i doganiamy Nowy Rok 7 godzin przed 
rodakami. Kuszącą propozycją, która po-
zwoli zrealizować ten plan jest rejs Perły 
Azji Sylwester 2011. Podróżnicy, któ-
rzy wybiorą w tym szczególnym okresie 
wyprawę do Indii, przywitają Nowy Rok 
o 5 godzin wcześniej. Z kolei o 3 godziny 
skrócimy stary rok jeśli wybierzemy się do 

Moskwy, gdzie możemy przeżyć niezapo-
mniany Sylwester na Placu Czerwonym.

A gdzie mają wybrać się ci, którzy 
chcieliby żeby rok 2011 trwał jak najdłu-
żej? Do Meksyku!  Sylwester w Meksyku 
nie tylko pozwoli zyskać całe 7 godzin 
starego roku, ale zagwarantuje doskonałą 
pogodę i gorące latynoskie rytmy. Z ko-
lei aż 10 dodatkowych godzin i mnóstwo 
atrakcji gwarantuje sylwestrowy Rejs po 
Hawajach. Dla takich przeżyć bez wątpie-
nia warto uciekać przed Nowym Rokiem. 
Tylko czy trzeba jechać aż tak daleko? 
Niekoniecznie. Stary rok potrwa godzi-
nę dłużej jeśli wybierzemy się do „swoj-
skiego” Londynu, czy Lizbony. A wszyscy 
niezdecydowani powinni wybrać Chiny. 
Ale nie w grudniu lecz miesiąc później. 
To wtedy obchodzony jest chiński Nowy 
Rok, który od najdawniejszych czasów 
jest w Chinach najważniejszym świętem 
publicznym i prywatnym. Najbliższy roz-
poczyna się 23 stycznia i będzie rokiem 
Smoka.

Anna Suliga 
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Z cennymi inicjatywami regionalnymi i lokalnym 
w zakresie kreowania produktu turystycznego i jego 
promocji można zawsze zapoznać się na targach tu-
rystycznych. Nie inaczej było na ostatnich targach TT 
Warsaw (Warszawa, wrzesień 2012) i Tour Salon (Po-
znań, październik 2012).

Inicjatywa tworzenia obszarów metropolitalnych 
trafiła na podatny grunt w Kielcach i przyległych gmi-
nach: Chęciny, Daleszyce, Górno, Kije, Masłów, Mo-
rawica, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk. Ta integracja 
ta dobrze służy także turystyce. Rzecznikami współ-
pracy są m.in.: Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego kierowana przez Jac-
ka Kowalczyka, organizacja Wspólnota Świętokrzyska 
z prezesem Ryszardem Garusem, autorem licznych 
przewodników. Promowaniem produktu turystycz-
nego obszaru zajmuje się m.in. Regionalne Centrum 
Informacji Turystycznej w Kielcach oraz punkty infor-
macji turystycznej w gminach. Efektami współdzia-
łania jest współpraca miast i gmin w sferze rozwoju 
lokalnego i gospodarki komunalnej, przyczyniająca 
się do podnoszenia jakości przestrzeni publicznej, tak 
istotnej również z punktu widzenia rozwoju turystyki. 

Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 
Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, kierowane 
przez zasłużoną działaczkę turystyki Barbarę Różycką- 
Jaskólską, dzierży ster promocji całego regionu. Warto 
dodać, że choć powiat ziemski jeleniogórski i miasto 
Jelenia Góra to dwie odrębne jednostki samorządo-
we, współpraca między nimi od lat układa się bardzo 
dobrze. Potwierdza to, również znany działacz tury-
styczny, Wiesław Dzierzba, dyrektor Wydziału Promo-
cji Starostwa Powiatowego. Porozumienie powiatów 
i gmin umożliwia wspólną promocję: w wydawnic-
twach, na targach, w sieci informacji turystycznej, re-
alizowaną pod hasłem „Karkonosze na cały rok”.

Znaczący dorobek ma Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Pomorza Środkowego, mający swoją 
siedzibę w Koszalinie. Jednostką organizacyjną Sto-
warzyszenia jest Regionalne Centrum Informacji Tury-
stycznej w tym mieście, dynamicznie kierowane przez 
Sylwię Mytnik. Dzięki temu Koszalin staje się nie tyl-
ko ośrodkiem rozrządowym, ale także coraz częściej 
celem samym w sobie, m.in. dzięki takim atrakcjom, 
jak: Muzeum ze Skansenem, katedra, Górą Chełm-
ską, słynnym kabaretem. Stowarzyszenie propaguje 
zarówno wypoczynek nad brzegiem Bałtyku, jak też 
różnorodne oferty z obszaru pojezierza, krainy lasów, 
jezior, czystych rzek, gościnnych kwater agroturystycz-
nych i zabytków.

Dwudziestolecie obchodził niedawno Związek 
Gmin Jurajskich - jedno z najstarszych tego typu 
stowarzyszeń w Polsce, znacznie wyprzedzające 
w czasie powstanie takich organizacji, jak regio-
nalne i lokalne organizacje turystyczne (ROT, LOT) 
oraz lokalne grupy działania (LGD). Związek sku-

pia 37 gmin z terenu Jury Krakowsko–Częstochowskiej. 
Przewodniczący Związku Adam Markowski, do atu-
tów tej organizacji zalicza: stabilność i dojrzały wiek,  
apolityczność; kompleksowe objecie zagadnień ważnych 
dla Jury (których nie podejmuje żadna inna organizacja); 
siła zintegrowanej promocji (pojedynczych gmin nie stać, 
aby przebić się do świadomości ogólnopolskiego a zwłasz-
cza zagranicznego turysty), sprawdzone metody działań. 
Jednym z zadań Związku jest prowadzenie sieci punktów 
Jurajskiej Informacji Turystycznej.

Bożena Srebro – dyrektor Sądeckiej Organizacji 
Turystycznej, laureatka „Wawrzynu Polskiej Turystyki” 
twierdzi, że równie istotnie jest kreowanie nowych pro-
duktów turystycznych, jak też monitorowanie efektów 
dotychczasowej działalności. Uważa, że nie zawsze miarą 
oceny organizacji turystycznej powinna być liczba no-
wych inicjatyw. Często nadmierna ich liczba, „hałaśliwe” 
nazwy, oznaczają jedynie efekciarstwo i słomiany zapał. 
Powodzenie produktów turystycznych „Małopolska wieś 
pachnąca ziołami”, „Małopolska wieś dla dzieci” skłoniło 
tę organizacje do podjęcia prac nad przygotowaniem ko-
lejnego produktu „Małopolska wieś dla seniorów”.

Nowy produkt „Poszukiwacze zdobyczy techniki 
– industrialne Mazowsze” jest efektem współpracy wie-
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lu podmiotów. Trzeba tu wymienić: Samorząd Miasta 
Żyrardów, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego imienia Stefana Woydy w Pruszkowie, Mu-
zeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. A wszyst-
ko to wspiera merytorycznie i moralnie Mazowiecka 
Regionalna Organizacja Turystyczna. Promieniowanie 
idei okazało się tak silne, że wykroczyła ona na teren 
sąsiedniego województwa łódzkiego i objęła zabytko-
wą parowozownię w Skierniewicach.

W trakcie targów turystycznych zwracały uwagę pre-
zentacje transgranicznych produktów turystycznych. 
„Ścieżka czasu” – to wspólna inicjatywa województwa 
opolskiego i kraju ołomunieckiego w Czechach. Jak 
zgodnie zauważają współtwórcy projektu – zarówno 
podobieństwo środowiska geograficznego, jak też dzie-
jów ziem po obu stronach granicy, było wyzwaniem do 
nawiązania rzeczowej współpracy. „Po likwidacji pro-
cedur granicznych oba regiony znalazły się na wspólnej 
ścieżce”. Przygotowano wspólny transgraniczny kata-
log atrakcji turystycznych. Należą do nich między in-
nymi – po stronie polskiej: pałace w Kamieniu Śląskim 
i Mosznej, Wieża Piastowska w Opolu (promocyjny 
symbol województwa); zamki w Brzegu, Otmuchowie 
i Głogówku; bazylika w Nysie, sanktuarium na Górze 
Świętej Anny. Po stronie czeskiej takimi perłami są 
m.in.: rynek i kościoły w Ołomuńcu, rynek w Prerovie, 
klasztor Hradisko, most w Litovalu.

Jeszcze kilkanaście lat nie istniał faktycznie zimo-
wy ruch turystyczny na Warmii i Mazurach. Wraz ze 
wzrostem świadomości turystycznej, a także panująca 
mądrą modą, coraz częściej utożsamia się ten region 
również z możliwościami rozwoju turystyki zimowej. 
Powstają nowe obiekty turystyczne i rekreacyjne, 
a także nowe obiekty atrakcyjności turystycznej spe-
cjalnie dostosowane do tego okresu. Bardzo pozytyw-
nie należy więc ocenić inicjatywę Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, 
który wydal – całkiem obszerną – broszurę „Warmia 
i Mazury zimą”. W okresie zimowym zapraszają 
tu m.in. stoki narciarskie we wsi Ruś koło Olsztyna, 
w Elblągu (Góra Chrobrego), w Orzyszu, w Gołdapi 
(Piękna Góra – stacja narciarska z wyciągiem krzeseł-
kowym), a również Góra Czterech Wiatrów w Mrągo-
wie. W wielu miejscach są wyciągi orczykowe, których 
lokalizacje podano we wspomnianej publikacji. Roz-
wija się narciarstwo biegowe w Parku Krajobrazowym 
Wzgórzach Dylewskich, w Mazurskim Parku Krajo-
brazowym i na innych terenach. Zimowe atrakcje nie 
kończą się na narciarstwie i saneczkarstwie. Kolejne 
zimowe propozycje to: wędkarstwo podlodowe, nur-
kowanie podlodowe. Wycieczki psimi zaprzęgami 
proponuje Dariusz Morsztyn – twórca ekologicznej 
„Republiki Ściborskiej”.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazo-
wiecki” jest dość nietypowa, gdyż nie obejmuje ani 
gminy, ani powiatu lecz teren całego Mazowsza. Moż-
na powiedzieć, że jest to organizacja specjalistycz-
na. Powstała z inicjatywy Centrum Duszpasterstwa 
Archidiecezji Warszawskiej. Jej celem jest realizacja 
projektu promującego najatrakcyjniejsze turystycznie 
obiekty sakralne na Mazowszu. Powstaje, wzbogaco-
ny bezpłatnymi aplikacjami GPS, przewodnik interne-
towy www.skarbiecmazowiecki.pl., który poprowadzi 
po obiektach sakralnych Mazowsza i Warszawy: ko-
ściołów, cerkwi, zborów, synagog itp. Twórcy projektu 
zadbają o to, aby wskazywać także inne atrakcyjne 
miejsca znajdujące się w pobliżu obiektów sakral-

nych. Ukazały się już ciekawe publikacje: poradnik dla 
administratorów obiektów sakralnych, organizatorów 
turystyki, samorządowców, pt. „Jak zwiedzać kościoły?”, 
przewodnik po kościołach drewnianych Mazowsza. Twór-
cy projektu współpracują z biurami podróży.

Promocją turystyki zajmują się przede wszystkim samo-
rządy terytorialne i organizacje turystyczne. Pojawiają się 
także – bardzo cenne, nowe inicjatywy. Okazuje się, że np. 
hotel może promować region, w którym istnieje, a czyni 
to zarówno w interesie gości, jak też i swoim własnym. 
Foldery promocyjne hoteli są coraz atrakcyjniejsze w for-
mie i treści. Kolorowe zdjęcia, bogactwo szaty graficznej 
nie jest już dziś dla nikogo zaskoczeniem. Ale, zarówno 
w treści tych publikacji, jak i w serwisie fotograficznym 
dominują (słusznie) informacje o infrastrukturze obiektów 
i świadczonych usługach. Bywa jednak, ze w tych folde-
rach nie ma jakichkolwiek odniesień do położenia hote-
lu i atrakcji godnych zwiedzania. Zdarza się, że zdjęcia 
w 100 proc. pokazują pokoje, hole, sale konferencyjne, 
brak jakiegokolwiek zdjęcia wskazującego na atrakcyj-
ność usytuowania obiektu, nie mrowiąc już o atrakcjach 
w pobliżu. A przecież takie informacje jeśli nie decydują 
to współdecydują o wyborze hotelu. Inaczej myślą właści-
ciele hotelu Kawallo w Leonowie koło Płocka, w pobliżu 
Zalewu Włocławskiego. Wydali oni specjalnie dla gości 
folder- przewodnik po okolicach hotelu. Dowiadujemy 
się m.in., że obiekt leży w strefie Nadwiślańskiego Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu i można tutaj spotkać łosie, je-
lenie, sarny, zająca, czarnego bociana i bażanta. Tropicieli 
przeszłości zainteresują informacje o śladach osadników 
olęderskich w dolinie Wisły. Właściciele hotelu zachęcają 
do odwiedzenia Płocka.

Podobnie, pozytywne przykłady można odnieść do 
niektórych touroperatorów regionalnych, wspierających 
informację turystyczną o regionach. Biuro Podróży Qu-
and z Zamościa to ceniony touroperator regionalny, od 
lat kojarzony z turystyką na Lubelszczyźnie, a zwłaszcza 
w subregionie zamojsko- tomaszowsko- hrubieszowskim. 

dokończenie na stronie 22 ►

Wodospad jest piękniejszy 
latem czy zimą? 
Fot. FOTO POLSKA



Akademia Lesslandia 
– przedsięwzięcie Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Kraina 
Lessowych Wąwozów” – jako 
jeden z wystawców na targach
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Innowacja w turystyce

Ogólnopolski Konkurs
„Wawrzyn Polskiej Turystyki”
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Szkoła Wyższa  
– przedstawiciele teorii i praktyki rynku turystycznego – są organizatora-
mi Ogólnopolskiego konkursu  „Wawrzyn Polskiej Turystyki”. 

Misją Konkursu jest wyróżnienie i promowanie wyjątkowych dokonań 
społecznych i gospodarczych w obszarze turystyki, które:
– tworzą nowe wartości dla turystów;
– wpływają na rozwój i wzrost konkurencyjności oferty;
– podnoszą jakość usług turystycznych;
– kreują pozytywny wizerunek kraju, regionów i miejscowości jako 

docelowych miejsc wyjazdów turystycznych. 

„Wawrzyn Polskiej Turystyki” sprzyja pozytywnym zmianom i dobrze służy 
wyborom i podejmowanym decyzjom rynkowym zarówno klientów, 
przedsiębiorstw turystycznych, jak i podmiotów polityki turystycznej.

Konkurs ma szczególne znaczenie dla uczestników rynku turystycznego. 
Jest potwierdzeniem, dowodem i wyrazem uznania dla określonych 
przedsięwzięć i osiągnięć ze strony podmiotów zewnętrznych, cieszących 
się powszechnym zaufaniem. W warunkach rynku konkurencyjnego – aby 
odnieść sukces – już nie wystarczy posiadać nowe produkty, profesjonal-
ną kadrę, nowoczesne kanały dystrybucji czy świadczyć wysokiej jakości 
usług i uzyskiwać dobre wyniki finansowe. Istotne jest, aby fakty te 
zostały potwierdzone przez kompetentny, cieszący się powszechnym 
zaufaniem podmiot. „Wawrzyn Polskiej Turystyki” to znak dzisiejszych 
czasów i wyzwanie dla współczesnego biznesu w branży turystycznej.
 
Uzyskanie Honorowego Dyplomu i Statuetki „Wawrzyn Polskiej Turystyki”  
zapewnia m.in.:
– udział w działalności „Polskiej Akademii Innowacji Turystyki”;
– wzmocnienie pozycji laureatów na rynku;
– kształtowanie prestiżu firmy i instytucji;
– uwiarygodnienie laureata jako partnera w biznesie;
– korzystanie z promocji prowadzonej przez organizatorów.

www.wawrzynpolskiejturystyki.pl
ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa
tel. 22 321 85 85, e-mail: biuro@wawrzynpolskiejturystyki.pl
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KonferenCJe

W ostatnich latach w całym kraju wraca do łask gastronomia regio-
nalna. Przy udziale władz samorządowych województwa propagowane 
są specjalności kuchni mazowieckiej, m.in. flaki, schab z sosem śliwko-
wym, rejbak kurpiowski, pasztet z Sobień- Jezior, kiełbasa nadbużańska, 
pasztet i kaszanka z Szydłowca, obrzędowe kurpiowskie figurki zwierząt 
z ciasta, bułeczki sójki z wsi Glinianka w kołbielskim regionie etnogra-
ficznym (okolice Otwocka).

Przysmaki te dostępne bywają teraz nie tylko na okolicznościowych 
imprezach, ale także coraz częściej w restauracjach. Zagrożone do 
niedawna rzemiosła piekarnicze (chleb z Łysych), cukiernicze (pączki 
z Iłży), małe wędliniarnie (Karczew) i wiele innych zdobywają rynek 
dzięki kiermaszom, festynom i targom. Także turystów cieszą fakty wie-
loletniego trwania wprawdzie nielicznych, ale ciekawych zakładów ga-
stronomicznych kultywujących dobre tradycje, jak np. bar „Gocławski” 
w osiedlu warszawskim osiedlu Gocła-
wek. Liczne inicjatywy kulinarne ożywia-
jące nie tylko warszawskie Stare Miasto 
i Trakt Królewski, ale także prawobrzeżną 
Starą Pragę, Saską Kępę, ulicę Chłodną 
i inne rejony miasta i Mazowsza. Wzbo-
gaca się oferta gastronomii przydrożnej. 
Na promocję, nie tylko z okazji coraz 
bardziej popularnych jarmarków, zasłu-
gują lokalne słodycze, cukierki, wyroby 
cukiernicze pochodzące z małych firm, 
charakteryzujących się zupełnie innymi 
cechami, niż obecne w całym kraju takie 
same produkty powstające w dużych za-
kładach. Na szczególne uznanie zasługują 
lokale gastronomiczne promujące trady-
cje kulinarne regionu, np. na Kurpiach 
restauracja „Ostoja” w Ostrołęce, powią-
zana z działalnością z punktem informa-
cji turystycznej. Dobrym przykładem jest 
wytwarzany w Sochaczewie mazurek 
Chopina – pojmowany jako „gościniec”, 
czyli pamiątka z podróży. Taką pamiąt-
ką stają się lokalne przetwory owocowe, 
atrakcyjnie opakowane, oferowane przez 
zakłady gastronomiczne do sprzedaży na 
wynos. Znaczną rolę promocyjną mogą 
w takich przypadkach odgrywać także 
etykiety produktów, komunikujące także 
o ich pochodzeniu i atrakcyjności tury-
stycznej miejsca ich powstawania. 

Niezbędna jest promocja lokali gastronomicznych, z uwzględnie-
niem ich położenia, specyfiki kuchni, a także z zaakcentowaniem np. 
szczególnej zdolności niektórych lokali do szybkiej obsługi także nie 
zapowiedzianych wcześniej grup wycieczkowych. Duże znaczenie 
promocyjne mają festyny zdrowej żywności, Dni Chleba, imprezy eko-
logiczne Dzień Ziemi, Piknik „Odkryj Mazowsze” organizowany przez 
ALMAMER Szkołę Wyższą propagujące swojszczyznę regionu, także 
wyjątkowe tradycje kulinarne. 

Produkty kulinarne są mocną stroną Mazowsza i mazowieckiej tury-
styki – stwierdzono w trakcie konferencji zorganizowanej przez Katedrę 
Gospodarki Turystycznej, Hotelarstwa i Gastronomii ALMAMER Szkoły 
Wyższej wspólnie z Departamentem Rolnictwa i Modernizacji Terenów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
(20 marca 2012 r.). Licznych uczestników konferencji reprezentują-
cych środowisko nauki i praktyki, a także studentów powitał prorek-
tor ALMAMER Szkoły Wyższej, prof. dr inż. Tadeusz Jemioło. Obrady 

prowadził inicjator konferencji, a jednocześnie kierownik wspomnianej 
Katedry, dr Piotr Dominik, który dokonał wprowadzenia do dyskusji, 
podkreślając z jednej strony zróżnicowanie potrzeb turystów, z drugiej 
strony ogromne szanse stojące przed mazowiecką gastronomią, coraz 
częściej nawiązującą do najlepszych tradycji kulinarnych.

Bogactwo walorów turystycznych regionu, wynikające z jego zło-
żonej przeszłości przedstawił prof. dr Franciszek Midura, dostrzegając 
także istotne znaczenie wewnętrznego zróżnicowania Mazowsza. O hi-
storycznych uwarunkowaniach kuchni regionalnej Mazowsza, w tym 
licznych wpływach zewnętrznych mówiła dr Beata Wysokińska, przy-
taczając liczne przykłady. Agroturystyka w województwie mazowieckim 
ma duże szanse, napotyka na liczne mentalne i biurokratyczne bariery 
rozwoju – podkreślił prof. dr hab. Władysław Sowa, charakteryzując 
uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Jakość – jako 

wyróżnik produktów tradycyjnych – to 
temat wystąpienia dr Joanny Chabiery, 
która zwróciła uwagę nie tylko koniecz-
ność, ale także potrzebę respektowania 
norm jakościowych, koncentrując się 
m.in. na roli certyfikacji żywności. Szkic 
do dziejów relacji gastronomia – turysty-
ka na Mazowszu przedstawiony przez 
Jana Pawła Piotrowskiego to obraz prze-
mian dokonujących się w turystyce i ga-
stronomii, a także wynikających stąd dla 
obu dziedzin przestróg, szans i zagrożeń. 

W drugiej części konferencji zapre-
zentowano przykłady lokalnych pro-
duktów kulinarnych i turystycznych Ma-
zowsza. O Stowarzyszeniu Gospodarstw 
Eko- i Agroturystycznych działającym na 
terenach położonych pomiędzy Bugiem 
i Narwią mówiła prezes Barbara Polak. 
Stowarzyszenie to grupuje 28 obiektów 
agro- i ekoturystycznych położonych po-
między Serockiem, a sieć ekoturystyczna 
między Bugiem a Narwią znajduje się 
w ciągłym rozwoju. 

Cenne informacje przekazali specjaliści 
z Departamentu Rolnictwa i Modernizacji 
Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego: 
Krzysztof Zaniewski i Anna Woszczyk. 
Wypowiedzi dotyczyły Sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego Mazowsze jako elementu turystyki kulinarnej na Mazowszu 
i rozwijającej się sieci gospodarstw agro i eko-turystycznych w regionie. 
Wykładowcy zwrócili uwagę na działań podejmowane przez samorząd 
regionu, których celem jest zachowanie tradycji, w tym tradycji kulinar-
nych i ich wykorzystanie przy kreowaniu produktu turystycznego.

Cennym uzupełnieniem konferencji były degustacje przygotowane 
m.in. przez członków wspomnianego Stowarzyszenia, w tym: gospo-
darstwo „Mazowieckie Wierzby”, gospodarstwo agroedukacyjne w wsi 
Glina należące do Zofii i Jerzego Kolanowskich, gospodarstwo ekotury-
styczne Orliczówka w Błędnicy koło Małkini, gospodarstwo „U Kaflika” 
w Brańszczyku.

Konferencję zakończyła dyskusja, której celem było wskazanie na 
szanse, ale także zagrożenia mazowieckiej gastronomii i jej relacji z tu-
rystyką.

Pełne teksty referatów zostaną przedstawione w publikacji pokon-
ferencyjnej.

JPP

Przez żołądeK 
do serCa mazowieCKiego turysty
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Izrael – kraj tak niewielki pod względem po-
wierzchni, a jednak tak ogromny pod względem 
walorów turystycznych. Kryje on w sobie wiele 
dawnych i ciekawych zabytków, oferuje każdemu 
do odkrycia tysiące lat historii. Nigdy nie można 
powiedzieć, że już całkowicie poznaliśmy. Całe-
go życia na to nie wystarczy.

Myślę jednak, że dla większości polskich tury-
stów pozostaje on wciąż „nie otwartą księgą” i na 
pewno nie zajmuje pierwszych miejsc na listach 
atrakcji wybieranych przez Polaków. Wynika 
to z kilku stereotypów. Po co mam tam jechać, 
przecież to jest tylko dla pielgrzymów? Oraz dru-
gi, dla niektórych nawet mocniejszy dowód: nie 
pojadę tam, bo jest tam niebezpiecznie!

Dla mnie jedynym powodem do niepokoju 
przed podróżą były upały. Temperatura powietrza 
we wrześniu waha się od 30 do 40 st. C w zależ-
ności od miejsca. Z doświadczenia wiedziałam, 
że czasami źle znoszę upały, ale w Izraelu czułam 
się świetnie i przy 38 st. C zwiedzałam okolice 
Morza Galilejskiego i sama siebie podziwiałam. 
Powiem tylko, że ilość wody, którą tutaj człowiek 
powinien wypić dziennie wynosi ponad 3 litry. 
Bez wody – lepiej nie wychodzić.

Dlaczego piszę ten artykuł? Pragnę podzielić 
się wrażeniami i własnymi przeżyciami podczas 
podróży, żeby złamać stereotypy i żeby pokazać, 
jakim ten kraj jest świetnym miejscem do upra-
wiania praktycznie każdego rodzaju turystyki. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Podczas całego pobytu w Izraelu miałam 
wrażenie, że wszędzie jest pełno turystów. I tak 
naprawdę było. Jednak od razu po powrocie do-
wiedziałam się o bardzo ciekawych statystykach. 
Według WTO (Światowej Organizacji Turystyki) 
w 2011 roku odwiedziło ten kraj tylko 2,8 mln 
turystów. Troszkę inne liczby podaje Izraelskie 
Główne Biuro Statystyczne (ICBS) – 3,1 mln. Ale 
różnica jest niewielka. Dla porównania – Polskę 
w 2011 roku odwiedziło 13 milionów osób. Je-
stem zaskoczona takimi wynikami. Myślę, że ten 
stereotyp niebezpieczeństwa gra tutaj swoją rolę. 
Mimo tego ostatnie lata stały się najbardziej efek-
tywnymi według liczby turystów i oczekuje się, 
że liczby te będą szybko rosnąć. Mam nadzieję, 
że tak się stanie, i że jeżeli chociaż jedna osoba 
po przeczytaniu tego artykułu zdecyduje się na 
podróż do Izraela, to osiągnęłam swój cel.

Warto wiedzieć, że turystom z wielu krajów 
nie jest potrzebna wiza do Izraela. Są to między 
innymi Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, 
Wielka Brytania, Rosja, wszystkie kraje Unii Euro-
pejskiej, i w tym oczywiście Polska. Świadczy to 
o tym, jak bardzo władze Izraela starają się roz-
wijać turystykę i robią wszystko, aby coraz więcej 
osób odwiedzało ten piękny kraj.

Podróżując, zauważyliśmy, iż dwa najczęstsze 
języki, które słychać wszędzie i zawsze – to an-

gielski i rosyjski. Według statystyki ICBS w 2011 
roku odwiedziło ten kraj najwięcej turystów ze 
Stanów Zjednoczonych Ameryki (592 tysięcy) 
oraz z Rosji (488 tysięcy). Natomiast, jest zjawi-
sko, które trudno wytłumaczyć. Polska, według 
tej samej statystyki, mieści się w ósemce liderów 
ze swymi 95 tysiącami turystów, którzy odwiedzili 
Izrael w 2011 roku. My jednak nie spotkaliśmy ani 
jednego polskiego turysty podczas całej podróży!

Jak sugerują niektórzy moi znajomi – Polacy 
podróżują tu głównie grupami, przemieszczają 
się autokarami, odwiedzają główne miejsca świę-
te, i po kilku dniach wracają do Polski. Czyli nie 
jadą tutaj, aby poznawać kraj i jego kulturę, lub 
odpoczywać lub uprawiać sport i turystykę aktyw-
ną, a odbywają wyłącznie podróże pielgrzymko-
we, zgodnie ze stereotypem o Izraelu, który pa-
nuje wśród Polaków. Chętnie zwiedziłam miejsca 
święte, było to dla mnie ważną częścią podróży, 
ale chciałabym przekonać każdego, że Izrael ma 
do zaoferowania znacznie więcej i nie jest to tyl-
ko cel pielgrzymek.

Kilka słów o tym jak zorganizowaliśmy naszą 
podróż. Powiem od razu, że my jako turyści przy-
nieśliśmy dochód wyłącznie krajowi przyjmujące-
mu. Jedyna rzecz, którą kupiliśmy w Polsce – to 
bilety lotnicze. Nie korzystaliśmy z usług żadne-
go biura podróży, z żadnych pośredników. Całą 
podróż zaplanowaliśmy sami, i przygotowania 
zaczęły się kilka miesięcy wcześniej. Lubię wie-
dzieć dużo o kraju, który zwiedzam, być pewna, 
że wybieram najciekawsze wydarzenia, zabytki 
czy miejscowości do zwiedzania. Nie ukrywam, 
że nie jest to odpoczynek dla wielbicieli „all inclu-
sive”, a przeciwnie jest to bardzo aktywne i może 
nawet troszkę niestandardowe podejście do po-

ze świata
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ze świata

dróży. Rezerwacja hoteli, wynajem samochodu, 
przewodnik po Jerozolimie czy wcześniejszy za-
kup różnych biletów – tego wszystkiego doko-
naliśmy sami. Dlaczego tak? Bo daje to wolność 
i niezależność, bo zawsze można zmienić plany, 
bo można zwiedzać i robić to, co ty chcesz i jak 
długo chcesz, a nie zgadzać się na to, co zapla-
nowało za was biuro podróży. Dla mnie jest to 
jedyny sposób, aby chociaż przez te osiem dni 
poczuć ten kraj i pożyć jego życiem, spróbować 
go zrozumieć, przeżyć jakąś przygodę.

W Izraelu było tak, że nawet gdy już nie czu-
łam własnych nóg, to i tak nie mogłam wytrzymać 
w hotelu dłużej niż dwie godziny. Gdy masz w so-
bie tyle energii, to coś cię po prostu wypycha na 
ulicę – musisz chodzić, zwiedzać, podziwiać, roz-
mawiać z nieznajomymi ludźmi (a to się bardzo 
często zdarza w tym kraju), dokądś pojechać, po 
prostu żyć tym życiem – i tak do późnej nocy... To 
wcale nie znaczy, że jakby ktoś chciał posiedzieć 
sobie w hotelu nad Morzem Śródziemnym czy 
Martwym przez tydzień i odpocząć, to nie dałoby 
się tego zrobić. Pewnie, że się da! Przecież nie 
każdy musi być aż tak zwariowany, jak ja! 

Spędziliśmy w Izraelu osiem dni i osiem 
nocy, korzystając z trzech różnych hoteli. 
Na północy kraju najdalej dotarliśmy do 
miejsca, w którym rzeka Jordan wpada do 
jeziora Tyberiadzkiego, znanego również 
jako Kinneret lub Morze Galilejskie. Na 
południu skrajnym punktem został dla nas 
Ein Bokek – dzielnica hotelowa nad Mo-
rzem Martwym.

Chciałabym zaprosić czytelników na 
wspólną podróż. Ruszajmy!
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Morze Martwe – było to bardzo niezwykłe przeżycie! 
Jest to najniższy punkt na ziemi, 400 metrów poniżej po-
ziomu morza, a do tego – jeszcze z każdej strony otoczo-
ne górami Pustyni Judzkiej, a... i temperatura w cieniu to 
około 40 stopni. Czujesz się jakbyś wszedł do sauny, tylko 
że z sauny zawsze można wyjść, a stąd tak łatwo nie uciek-
niesz. A i po co uciekać? Dwa dni, które spędziliśmy tutaj, 
były naprawdę tego warte. Sól jest tu wszędzie: w powie-
trzu, w wodzie, pod wodą a nawet i pod ziemią. Właśnie 
przez tę sól skały na dnie morza są bardzo ostre i śliskie, 
tak że koniecznie trzeba mieć klapki. Akurat tych klapek 
nie miałam, a i tak było wesoło, szczególnie jak pierwszy 
raz spróbowałam wejść do morza po piasku... na bosaka. 
Ten piasek ma temperaturę ponad 50 stopni! Naprawdę 
można dostać poparzeń! Toteż z krzykiem wróciłam na 
leżak i postanowiłam poświęcić moje sandałki. Sandał-
ki wszystko przeżyły, nawet kąpiel w Morzu Martwym. 
Wszyscy wiedzą, że nie da się w tej wodzie utopić, ale 
również nie wolno jej połykać, ani nie może ona dostać 
się do oczu. Ci, którzy, nie daj Boże, nałykają się wody od 
razu trafiają do szpitala. Karetka pogotowia ratunkowego 
stale dyżuruje przy plaży. Jeszcze jedna rzecz – nikt tam 
głośno i dużo nie mówi, nikt szybko nie chodzi, nikt nie 
biega, nie skacze, nie gra w piłkę – bo się nie da. Warun-
ki klimatyczne są takie, że naprawdę trzeba myśleć jak 
przetrwać, dlatego większość ludzi powoli przemieszcza 
się od hoteli do morza i z powrotem, a najbardziej leniwi 
korzystają z transportu. 

Zachwycało mnie to, że gdy siedziałam nad samą wodą 
i patrzyłam na drugą stronę morza, widziałam wciąż takie 
same góry, ale jednak wiedziałam, że tam już jest inny 
kraj – Jordania.

Jak już jesteś nad Morzem Martwym i nie zwiedzisz 
Masady – to wielka strata! Ale o Masadzie opowiem in-
nym razem. 

Julia Sorokina 

Sól jest tu wszędzie: 
w powietrzu, 

w wodzie, pod wodą 
a nawet i pod ziemią

… nikt tam głośno 
i dużo nie mówi, nikt 

szybko nie chodzi, 
nikt nie biega, nie 

skacze, nie gra 
w piłkę
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ze świata

Powyższe słowa odnoszą się do stanu ogólnego dwo-
rów szlacheckich wywodzącej się z kultury ziemiań-
skiej, szlacheckiej. Jakie jest wyobrażenie ów budowli 
przez społeczeństwo? Łukasz Opaliński (1612–1662), 
Marszałek Nadworny i Koronny, napisał 32 stronico-
wą książeczkę pt. Krótka historia budownicza dworów, 
pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, 
gdzie pisał następująco: Dwór nazywam o jednym pię-
trze budynek albo z drzewa albo z muru. Ale życzyłbym, 
aby z muru, albowiem trwałość i przeciwko ogniowi, 
bezpieczeństwo i nie tak częsty koszt na poprawę, więc 
i nie tak wielka speza jakoby kto rozumiał, te wszystkie 
uwagi słusznie mur zalecają. Natomiast Zygmunt Kon-
stanty Ksawery ks. Czartoryski (1853–1920) dwór opi-
suje następująco (O stylu krajowym w budownictwie 
wiejskim): Dwory wiejskie zatem nie w górę i na dół, 
lecz poziomo, wzdłuż i wszerz, rozpościerać się mają. 
A jeżeli zdarzy się, że nie wszystko na jednym piętrze 
się zmieści, wtenczas lepiej jest, zamiast drugiego piętra 
dawać z czasem, wedle potrzeby skrzydła lub oficyny. 
Powyższe opisy są zatem, swego rodzaju, instrukcją 
jak budować dwory szlacheckie. Rzeczywistość bywa 
jednak inna, ponieważ od razu nasuwa się pytanie ilu 
budowniczych dworów w ówczesnej Rzeczypospolitej 
znało dziełko Opalińskiego? Tego nie jesteśmy w stanie 
ocenić. Prawdopodobnie znikoma. Pamiętać należy, iż 
w II połowie XVII wieku daje o sobie znać ideologia 
sarmatyzmu, która określa (oczywiście nie wprost), że 
dwór szlachecki ma być symbolem umiaru i skromno-
ści, ale podkreślać jednocześnie polskie tradycje szla-
checkie kultywowanie z dziada – pradziada. Dworek 
jako siedziba wiejska ma stwarzać szczęście w swym 
domowym zaciszu – z dala od zgiełku świata, ma stać 
się podstawowym elementem szlacheckiej wolności 
i obyczaju staropolskiego. Z biegiem lat przemijały ide-
ologie oraz trendy w architekturze, jednakże nie miało 
to większego wpływu na kształt dworku. Ostateczną 
formę scharakteryzować można w kilku zdaniach. Po 
pierwsze, należy pamiętać, iż dwór szlachecki składa 
się zazwyczaj z trzech zespołów budowli i urządzeń 
terenowych tj.: domu mieszkalnego (już w całości 
murowany), zabudowań gospodarczych i krajobrazo-
wej oprawy (najczęściej jest to park). Po drugie, ce-
chą siedzib ziemiańskich było skupienie niemal całego 
programu mieszkalnego na parterze. Tylko w nielicz-
nych przypadkach pokoje mieszkalne znajdowały się 
na poddaszu, nad gankiem wejściowym lub w szczy-
towych partiach dachu. Po trzecie, w architekturze 
dworów obowiązywała zasada podporządkowania 
rozkładu pomieszczeń gospodarce cieplnej, co przy-
czyniało się do zwartości bryły, skupiającej izby przy 
ześrodkowanych paleniskach, przyłączonych do jed-
nego, dwóch lub trzech kominów. Najważniejszym 
elementem jest sam budynek mieszkalny. Z biegiem 
czasu wykształciła się jego ostateczna forma. Charak-
teryzują go ryzality środkowe oraz skrajne, poprze-

dzone kolumnowym portykiem, zwieńczone naczółkiem 
lub attyką. W uboższych dworach stosuje się drewniane 
ganki wsparte na słupkach lub zastępuje się je skromnym 
portykiem. Niekiedy zamiast portyku w wielkim porządku 
przed ryzalitem ustawiany jest portyk w małym porządku, 
który podtrzymuje taras na wysokości pierwszego piętra. 
Poza gankiem i portykiem najbardziej charakterystycznym 
i dominującym akcentem dworu jest wysoki, łamany lub 
czterospadowy dach.

Dwory szlacheckie i ich założenia są elementem kul-
tury współczesnej. Ona natomiast jest natchnieniem dla 
turystyki co pozwoliło stworzyć rodzaj turystyki określanej 
mianem turystyki kulturowej, zaliczanej do jednych z naj-
bardziej atrakcyjnych rodzajów turystyki.

Jej atrakcyjność odnosi się do dwóch, głównych płasz-
czyzn: atrakcyjność dla turysty oraz atrakcyjność (wyni-
kająca z przyjazdów turystów) dla organizacji i instytucji 
lokalnych. Znaczenie turystyki kulturowej od dłuższe-
go czasu stale rośnie. Działania związane z tworzeniem 
i wprowadzaniem planów rozwoju turystyki powstają już 
na szczeblu lokalnym. Turystyka kulturowa jest często 
narzędziem rozwoju lokalnego oraz regionalnego. Jej po-
zytywny wpływ na wszelki rozwój na poziomie lokalnym 
jest najsilniejszy na obszarach słabo rozwiniętych gospo-
darczo. Ów forma turystyki stała się szansą la obszarów 
dotychczas nieodwiedzanych, lecz większe szanse na 
rozwój mają tereny o zachowanym tradycyjnym dziedzic-
twie. Rozwój turystyki kulturowej zależy min. od: poło-
żenia geograficznego, istniejącego systemu społecznego, 
zalet środowiska naturalnego oraz, co szczególnie należy 
podkreślić, od uwarunkowań historycznych.

Atrakcyjność turystyczna dworków szlacheckich zależy 
od ich stanu fizycznego, zagospodarowania oraz położe-
nia geograficznego. W roku 1939 na terenach ówczesnej 
Polski istniało około 16 000 dworów (4000 na kresach). 
Po inwentaryzacji dokonanej w roku 2006 stwierdzono, 
iż na obecnym terytorium Polski jest ich około 2 800. Z tej 
liczby ponad 2 000 znajduje się w stanie ruiny, radykalnej 
przebudowy lub w totalnego ogołocenia (np.: wycięcie 
parku zabytkowego, pozbawienie zagród gospodarczych). 
Są również i dobre wiadomości wynikające z raportu, 
a mianowicie 160 dworów zachowało walory architekto-
niczno – historyczne, które nawiązują do stanu oryginal-
nego. Nie ma, jednak ani jednego całego założenia dwor-
skiego wraz z funkcjonującą infrastrukturą. Stan dworów 
jest uzależniony od tego, kto jest właścicielem ów nieru-
chomości. Wiele budynków, spośród 2 800, znajduje się, 
pozornie, na obszarach mało atrakcyjnych turystycznie. 
Sytuacja taka ma miejsce w powiecie żyrardowskim. Ów 
powiat znany jest przede wszystkim z Zabytkowej Osady 
Włókienniczej oraz Term Mszczonowskich. Przeoczenie 
lub brak wiedzy wpływa na atrakcyjność turystyczną ów 
powiatu. Zapomniano już chyba w ogóle o zabytkach 
wywodzących się z kultury ziemiańskiej, których na tej 
ziemi jest sporo (na obszarze wszystkich, pięciu jednostek 
z których składa się powiat). Na terenie powiatu zacho-

zaPomniane dziedziCtwo 
Powiatu żyrardowsKiego

Niegdyś wykwintne, a dziś ślad tylko dawnej politury noszą, (...) postarzałe i spowiałe.

(Nad Niemnem, Eliza Orzeszkowa)

Dwory szlacheckie 
i ich założenia są 

elementem kultury 
współczesnej. 

Ona natomiast 
jest natchnieniem 

dla turystyki co 
pozwoliło stworzyć 

rodzaj turystyki 
określanej mianem 

turystyki kulturowej

Kapliczka św. Onufrego 
w Gnojnej, Fot. Gminne 
Centrum Informacji 
w Mszczonowie
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mazOwsze

wało się do dzisiaj 16 dworków, pałacyków oraz willi 
w różnym stanie.

Pierwszym obiektem godnym uwagi jest zespół pa-
łacowo – parkowy w Guzowie (gm. Wiskitki). Zespół 
składa się z okazałego murowanego dworu, którego 
geneza sięga XVIII w. W XIX w. został on przebudowa-
ny na zlecenie ówczesnego właściciela Feliksa Sobań-
skiego. Przebudowany został na pałac wzorowany na 
francuskich zamkach nad Loarą, nadając mu obecną 
formę. Następnie przy pałacu powstał park krajobra-
zowy. Historia nie obeszła się z pałacem i parkiem 
łaskawie. Podczas I wojny światowej wnętrza pałacu 
oraz sam park służyły jako szpital i popadły w ruinę. 
W okresie międzywojennym pałac odbudowano 
i odzyskał dawny blask by po II wojnie światowej 
znowu popaść w ruinę przez rozgrabienie mienia. Po 
1944 roku majątek upaństwowiono a same wnętrza 
pałacu przekształcono na biura pracowników guzow-
skiej cukrowni. W roku 1992 rodzina Sobańskich od-
zyskała swoje dobra, lecz nie w takiej formie jak im 
odbierano. Mimo. iż stan obecny Pałacu Sobańskich 
jest zły, nadal jest to przepiękny obiekt na mapie, nie 
tylko powiatu, lecz również całego Mazowsza.

Kolejną perełką tejże ziemi jest dworek w Sokulu 
(gm. Wiskitki). Budowla została zbudowana w pierw-
szej połowie XVIII w. W XIX w. należała do rodziny 
Łubieńskich i Sobańskich. Natomiast w XX w. dworek 
stał się własnością Józefa Gutkowskiego. W roku 1988 
nieruchomość odkupił Jerzy Petelicki i odrestaurował 
oraz częściowo przekształcił zabytek. Dwór okala 
park założony na przełomie XIII i XIX w., gdzie za-
chowały się jeszcze liczne okazy starodrzewia. Cieka-
wostką jest, iż tutaj odbywają się zdjęcia do serialu 
Ranczo a w przeszłości budynek był scenerią serialu 
Noce i Dnie. Ów budynek, położony z dala od miasta, 
jest jednym z przykładów doskonałej i przemyślanej 
rewitalizacji budownictwa ziemskiego.

Tereny gminy Mszczonów są szczególnie bogate 
w zabytki typu ziemiańskiego.

Dworek w Badowie-Mściskach został wybudowany 
na początku XIX w. przez rodzinę Psrtokońskich. W ro-
ku 1895 majątek odkupił Ignacy Wieszczycki. Od tego 
momentu dworek zaczął rozkwitać. Założono również 
park krajobrazowy. W czasie okupacji hitlerowskiej 
dworek był jednym z głównych ośrodków ruchu oporu 

AK. Ukrywano to więźniów odbitych z więzień i transpor-
tów. Przed odbudową zabytku wydano tu książkę zatytuło-
waną Historia Kościoła Katolickiego w Polsce. Remont za-
czął się już w czasie wojny i polegał na całkowitej rozbiórce 
budynku i ponownym złożeniu go. Obecnie dworek jest 
w dobrym stanie i dzielnie służy swoim mieszkańcom.

Na terenie wsi Piekary znajduje się kolejny zabytek 
cenny zarówno dla historii jak i turystyki. Dwór pochodzi 
z XIX wieku a jego odbudowa miała miejsce jeszcze przed 
I wojną światową, jednakże jest on na bieżąco konserwo-
wany i znajduje się w dobrej kondycji. Uwagę zwracają 
piękny portyk złożony z dwóch par przysadzistych kolumn 
toskańskich podtrzymujących fronton z wizerunkiem Mat-
ki Boskiej, dach kryty piękną dachówką oraz pozostałość 
parku krajobrazowego z aleją lipową.

Dworek w Gnojnej jest kolejnym przykładem wzoro-
wej rewitalizacji. Nie wiadomo, niestety, kiedy powstał 
budynek, najprawdopodobniej w XIX w. Dworek w ciągu 
swojego istnienia był kilkakrotnie przebudowywany co 
uprościło jego styl. Do roku 1964 zabytkiem dyspono-
wała rodzina Bieleckich. W 1989 r. dworek zakupił nowy 
właściciel – Jacek Czeczot, konserwator zabytków, który 
utrzymuje nieruchomość w bardzo dobrym stanie.

Poza opisanymi dworkami powiat żyrardowski posia-
da inne, znane oraz mniej znane, dworki i pałace w róż-
nym stanie materialnym. Do najbardziej znanych zaliczyć 
można: neorenesansowy Pałacyk Karola Dittricha (obec-
nie Muzeum Mazowsza Zachodniego) wraz z otaczają-
cym go parkiem krajobrazowym. Całość zrewitalizowana 
dzięki funduszom unijnym, Willa Haupta, czyli willa dy-
rektora fabryki lnu, w stylu szwajcarskim, Pałacyk Tyrol-
ski w stylu szwajcarskim oraz zespół pałacowy z XVII w. 
(przebudowany w XVIII i XI w.) wraz z parkiem w Radzie-
jowicach. Do mniej znanych, również zasługujących na 
uwagę, należą pałac z drugiej połowy XIX w. (przebudo-
wany w latach 30 XX w.) wraz z parkiem krajobrazowym 
we wsi Stary Drzewicz, dwór w stylu późno-klasycystycz-
nym (ok. 1910 r.) z czterokolumnowym portykiem i fron-
tonem wraz z parkiem krajobrazowym we wsi Kamion, 
zespół pałacowy w stylu neorenesansowym (XIX w.) oraz 
otaczający go park w Osuchowie, ruiny dworku z XIX w. 
we Wręczy, zrujnowany dworek szlachecki z XIX wieku 
w Badowo – Dańkach oraz niedoceniany dwór Józefa 
Chełmońskiego z 1880 r. w Kulkówce.

Takie nagromadzenie zabytków związanych z kultura 
szlachecką oraz ich rozmieszczenie powinno być bodź-
cem do utworzenia na terenie powiatu żyrardowskiego 
produktu turystycznego pod postacią szlaku tematycz-
nego. Dwory i pałace pełniły bardzo ważną rolę w życiu 
polskiej szlachty. Stanowiły siedzibę i ostoję rodów szla-
checkich, ich rodzinne gniazdo. Często dwór był w posia-
daniu tej samej rodziny przez kilka wieków, przechodząc 
z ojca na syna. W czasie zaborów i wojen dwory były rów-
nież centrami walki o przetrwanie narodowe i odrodze-
nie państwowe. Ziemiańskie życie wiązało się z pracami 
gospodarskimi, załatwianiem spraw ekonomicznych, ale 
dwór kojarzy się również z łowiectwem. Każdy szlachcic 
chciał poszczycić się osiągnięciami na tym polu.

Te czasy już minęły i niestety nie powrócą nigdy. Na-
wiązać do nich można tylko za pomocą turystyki. Wszel-
kie przekształcenia tychże obiektów na obiekty hotelo-
we, gastronomiczne, muzealne czy odbudowywanie ich 
na użytek własny są niezbędne, aby zachować elementy 
dawnej kultury. Potrzebne są szlaki turystyczne, za pomo-
cą których będą przybliżane dawne dzieje i kontynuowa-
na będzie edukacyjna rola turystyki.

Marcin Józefecki – Student ALMAMER 

Spichlerz w Gnojnej, 
Fot. Gminne Centrum Informacji 
w Mszczonowie
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ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie oferuje studia podyplomowe na kierunkach:

• zarządzanie hotelem i zaKładem gastronomiCznym
• zarządzanie zasobami ludzKimi
• doradztwo finansowe
• raChunKowość
• administraCJa PubliCzna a zarządzanie JaKośCią
• finanse PubliCzne w administraCJi
• KontraKtowanie usług medyCznyCh

Studia trwają 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym co 2 tygodnie:
w piątki (16.30 – 20.30) i soboty (8.45 – 17.00).

Rozpoczęcie studiów w dwóch terminach: w połowie października i połowie lutego.
Szczegółowych informacji udziela Centrum Studiów Podyplomowych i Kursów Specjalistycznych ALMAMER,

ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, tel. (22) 321 85 29/31

 www.almamer.pl	 podyplomowe@almamer.pl

studia PodyPlomowe w almamer
– drogą do awansu i suKCesu w biznesie

regiony

ALMAMER Szkoła Wyższa zaprasza wszystkich, 
którzy szukają ciekawych, rozwijających studiów po-
dyplomowych.

Wiedzę buduje się z faktów, jak dom z kamienia; 
ale zbiór faktów nie jest wiedzą, jak stos kamieni nie 
jest domem – to zdanie słynnego francuskiego mate-
matyka Henriego Poincaré przypomina, że zasobem 
wiedzy trzeba umieć zarządzać, i to już na etapie jej 
gromadzenia. Kształcenie ustawiczne, czyli nauka 
i rozwój przez całe dorosłe życie, to współcześnie 
standard dla nowoczesnych obywateli świata. 

Studia podyplomowe to szanse na rozwój osobi-
sty oraz na pomyślne planowanie kariery zawodowej. 
Kształcenie nie jest już kojarzone tylko z dorastaniem, 
z uczniami i studentami – zdobywanie różnorodnej 
wiedzy przez całe życie to standard dla wielu nowo-
czesnych ludzi. Nie tylko tych bardzo młodych, którzy 
niedawno skończyli studia i są nadal „w rytmie kształ-
cenia”. Ciągłe poszerzanie wiedzy oraz umiejętność 
jej użytecznego wykorzystywania są koniecznymi wa-
runkami sukcesu jednostek. Studenci coraz częściej 
wracają do uczelni po licencjacie, po magisterium na 
studia podyplomowe wzbogacające ich wiedzę i kwa-
lifikacje. I dają przykład rodzicom – do ALMAMER 
trafiają na studia podyplomowe ich rodzice. 

Funkcjonowanie w rozwijającym się, szybko zmie-
niającym globalnym świecie, z technologiami umożli-
wiającymi komunikowanie się, gromadzenie wiedzy, 

stawia coraz to nowe wyzwania i szanse. Wyzwania – 
gdyż nie wystarczy proste „kolekcjonowanie” informacji, 
faktów, reguł. Trzeba najpierw je selekcjonować, przetwa-
rzać, łączyć, wreszcie odpowiednio wykorzystywać. Tak, 
aby dać sobie odpowiednie szanse. ALMAMER to szansa 
na rozwój dla każdego – uczelnia oferuje kształcenie w ra-
mach studiów podyplomowych przyjazne i na wysokim 
poziomie. Studia podyplomowe w ALMAMER uczą my-
ślenia, kojarzenia, zdobywania informacji – w powiązaniu 
z konkretnymi dziedzinami życia zawodowego. Zajęcia 
są prowadzone w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem 
pomocy multimedialnych, także w formach warsztato-
wych, przez wybitnych praktyków oraz teoretyków, na 
następujących kierunkach studiów podyplomowych:

Zarządzanie hotelem i zakładem gastronomicznym
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo finansowe
Rachunkowość
Administracja publiczna a zarządzanie jakością
Finanse publiczne w administracji
Kontraktowanie usług medycznych

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów: 
http://www.almamer.pl/podyplomowe_wybierz_na-

sze_studia.php

Dr Hanna Gulczyńska, Dyrektor Centrum Studiów 
Podyplomowych i Kursów Specjalistycznych  

w ALMAMER Szkole Wyższej

•
•
•
•
•
•
•

KaPitał wiedzy – studia PodyPlomowe 
PozwalaJą na rozwóJ

Ciągłe poszerzanie 
wiedzy oraz 

umiejętność jej 
użytecznego 

wykorzystywania 
są koniecznymi 

warunkami sukcesu 
jednostek
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prOmOcja

Myśli mistrza Jana z Czarnolasu, który nie tylko 
doceniał urodę polskiej wsi („Na Lipę”), ale także 
był propagatorem zdrowego trybu życia, zachowują 
swoją aktualność i dziś, a być może są teraz, w dobie 
rozpędzonego świata, jeszcze bardziej godne uwagi. 
Trudno nie wziąć pod rozwagę słów, powstałych prze-
cież w jakże odległej dobie renesansu. 

Pisał więc poeta we fraszce:
”Ślachetne zdrowie 
Nikt się nie dowie, 
Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz…”

Przestrzegając przy tym, że:
„…nic nad zdrowie 
Ani lepszego, 
Ani droższego; 
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody 
I dar urody, Mieśca wysokie, 
Władze szerokie 
Dobre są, ale – 
Gdy zdrowie w cale. 
Gdzie nie masz siły, 
I świat niemiły.”

Polskie uzdrowiska, podobnie jak i inne uzdrowiska 
europejskie, wytworzyły swój specyficzny klimat. Do 
wód jeżdżono zarówno po to, aby się leczyć, ale też 
i po to aby oddawać się bujnemu życiu towarzyskie-
mu. W starych czasopismach czytamy, że przyjmowa-
ny uzdrowiskowy tryb życia nie zawsze służył potrato-
waniu zdrowia, a kuracjusze naprawdę wypoczywali 
dopiero potem w domowych pieleszach, wracając do 

codziennego trybu życia. Bujne życie towarzyskie kwitło 
niekiedy do późnych godzin nocnych. Promenowano po 
alejach uzdrowisk, które zamieniały się w pokazy mody, 
nawiązywały się znajomości.

Były jednak uzdrowiska skutecznymi miejscami lecze-
nia wielu schorzeń, a także promieniującymi ośrodkami 
kultury. To prawda, zwłaszcza w latach 50. XX w. miejsco-
wości te spauperyzowały się i poszarzały nieco, stając się 
przede wszystkim miejscami kuracji i masowego wypo-
czynku ludu pracującego miast i wsi. Obniżył się standard 
usług i poziom życia kulturalnego. Zdecydowana więk-
szość kuracjuszy przebywała w państwowych sanatoriach 
a wczasowicze w domach wczasowych FWP. 

Nowe czasy, charakteryzujące się pluralizmem pod-
miotów świadczących usługi w miejscowościach uzdrowi-
skowych, są wspaniałą okazją do powrotu do najlepszych 
tradycji tych miejscowości. Ich przewagi konkurencyjne 
wynikają niewątpliwie z: walorów środowiska naturalne-
go, jakości i różnorodności świadczonych usług, ale także 
ze specyficznej atmosfery, którą mogą pospołu stworzyć: 
gospodarze obiektów uzdrowiskowych i goście. 

W tej sytuacji zupełnie uzasadnione jest poszukiwanie 
wszelkich wyróżników, które decydują, że wizerunki po-
szczególnych miejscowości uzdrowiskowych są odmien-
ne. Swoistą rekomendacją poszczególnych miejscowości 
są obiekty i trasy wiążące się z bytnością w uzdrowiskach 
sławnych ludzi, do których to faktów nawiązują imprezy 
kulturalne i placówki muzealne. 

Takich przykładów można odnaleźć bardzo dużo. Tutaj 
wystarczy wspomnieć choćby Cieplice Zdrój, w których 
leczyła się królowa Maria Kazimiera Sobieska, po latach 
nazywana Marysieńką. Z Dusznikami związany był Fryde-
ryk Chopin, który jako szesnastolatek przybył tu w 1826 r. 
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Jest już tradycją, że corocznie w innym, 
pięknym miejscu odbywa się Mazowiecki 
Sejmik Turystyczny, organizowany przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, przy współpracy z Ma-
zowiecka Regionalna Organizacją Tury-
styczną, odbył się w Płocku. Nie bez zna-
czenia była atrakcyjność miasta – dawnej 
stolicy Księstwa Mazowieckiego, którego 
gospodarze a także Płocka Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna i Centrum Informa-
cji Turystycznej, zadbali o zaopatrzenie 
uczestników Sejmiku w bardzo ciekawe 
ni wartościowe materiały promocyjne. 
Warto też zwrócić uwagę na samo miej-
sce konferencji, Hotel „Herman” wraz 
z centrum konferencyjnym trafnie usytu-
owany w pięknie odrestaurowanej zabyt-
kowej kamienicy. Wszyscy podziwiali jej 
wystrój, w tym bardzo ciekawy witraż.

Doroczne mazowieckie Sejmiki Tury-
styczne są bardzo dobrą forma wymiany 
informacji, myśli i doświadczeń, a także 
przedyskutowania problemów niewąt-
pliwie ważnych nie tylko dla samorzą-
dów, branży turystycznej, ale także dla 
coraz szerszej grupy podmiotów około-
turystycznych. Organizatorzy tradycyjnie 
dbają o udział przedstawicieli wyższych 
uczelni i branżowych mediów. 

Sejmik prowadzili związana od lat 
z mazowiecka turystyką Izabela Stelmań-
ska wicedyrektor Departamentu Kultury 
Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego 
oraz Jan Błoński – prezes Mazowieckiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
z turystyką związany przez całe życie. 
Na sali obrad pojawili się przedstawi-
ciele: samorządów lokalnych, biur po-
dróży, obiektów noclegowych, atrakcji 
turystycznych – przy czym większość 
osób cieszy się zasłużonym autorytetem. 
Satysfakcji daje fakt, że tej grupie osób 
związanych z branżą od lat, towarzyszyła 
całkiem niemała grupa młodszego i zu-
pełnie młodego pokolenia, której repre-
zentanci w wielu już przypadkach pia-
stują odpowiedzialne stanowiska i mają 
istotny wpływ na rozwój turystyki. 

W trakcie Sejmiku z rąk kierownictwa 
MROT: prezesa J. Błońskiego, dyrektor 
Anny Somorowskiej i wicedyrektor - Iwo-
ny Majewskiej certyfikaty dla punktów 
i centrów informacji turystycznej otrzyma-
li przedstawiciele: Stołecznego Biura Tury-
styki (punkty „it” na Dworcu Kolejowym 
Warszawa Centralna i Lotnisku Chopina); 
„InfoPraga”; Mazowieckiego Centrum In-
formacji Turystycznej (Warszawa, Pl. Zam-
kowy); Kurpiowskiej Organizacji Tury-
stycznej w Ostrołęce; Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji – Termy Mszczonów; 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrow-
skiej; Fundacja Teraz Mazowsze (punkt 
„it” w Nieporęcie); Oddziału PTTK Żyrar-
dów; punktu „t” w Szydłowcu; Muzeum 
w Zwoleniu; punktu „it” w Wyszkowie; 
Kozienickiego Centrum Sportu i Kultury.

Najwyższe laury, czyli cztery gwiazdki 
dla centrum informacji turystycznej uro-
czyście przyznano: Miejskiemu Ośrodko-
wi Sportu i Rekreacji w Radomiu, Cen-
trum Informacji Turystycznej w Płocku; 
Centrum Informacji Turystycznej PTTK 
w Siedlcach; Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej Trzech Rzek w Nowym Dworze 
Mazowieckim i Centrum Informacji Tury-
stycznej w Resursie w Żyrardowie. 

Szczególnie nam jest miło, że w przy-
padku tej ostatniej placówki certyfikat 
odebrał jej przedstawiciel – Marcin Joze-
fecki, kończący studia w ALMAMER. 

Wręczono także certyfikaty dla pro-
duktów turystycznych województwa 
mazowieckiego przyznane w ramach re-
gionalnego etapu Konkursu na najlepszy 
Produkt Turystyczny. Otrzymali je: impre-
za „Imieniny Pana Jana” organizowana 
od 33 lat w Zwoleniu, w dniu urodzin 
Jana Kochanowskiego; Festiwal Muzyki 
Reggaeland w Płocku oraz System Szla-
ków Rowerowych Miasta Siedlce i Doliny 
Bugu. Wyróżnienie przyznano twórcom 
Szlaku Kulinarnego „Mazowiecka Micha 
Szlachecka” z terenu pogranicza wschod-
niego Mazowsza i Podlasia. 

Ważną częścią Sejmiku były wystą-
pienia pracowników naukowych. Dr 
inż. Agata Balińska a warszawskiej Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
przedstawiła różnorodne aspekty turystyki 
jako zjawiska społeczno-ekonomicznego. 
Prof. dr hab. Magdalena Kachniewska ze 
Szkoły Głównej Handlowej zasygnalizo-
wała współczesne problemy zarządzania 
turystyka. Walorem tej wypowiedzi było 
wykorzystanie obserwacji praktycznych. 
Zwrócono uwagę na fakt, że w wielu przy-
padkach trudno przewidzieć zachowania 
rynku, podatnego na mody i zachowania 
konkurencji. Taką konkurencja dla „Sta-
rej” Europy” są rozwijające się rynki Azji 
i Ameryki Południowej. Błędną w opinii 
prof. M. Kachniewskiej jest tendencja po-
dażowa na rynku: interesującym produk-
tom nie towarzyszą analizy rynku i okre-
ślenie drożnych kanałów dystrybucji. 

Kolejnym punktem Sejmiku była dys-
kusja nad sformułowaniem kierunków 
rozwoju i możliwości turystyki na lata 
2014-2020. Dyskusja na ten temat bę-
dzie kontynuowana.

JPP

mazOwiecki 
seJmiK turystyCzny w PłoCKu

na kurację, dając dwa koncerty. Fakt ten upamiętnia m.in. 
Festiwal Chopinowski.

Choć Stanisław Moniuszko nigdy nie był w Kudowie, 
to co roku odbywa się tam festiwal ku czci twórcy opery 
narodowej. 

Ze Szczawnem Zdrojem wiążą się pobyty m.in. Zyg-
munta Krasińskiego i Henryka Wieniawskiego, który tu 
także koncertował. Od 1966 roku są tu doroczne festi-
wale jego imienia.

Miejscem wypoczynku i kuracji sławnych osób był m.in. 
Ciechocinek, zawdzięczający pierwsze polskie tężnie ks. 
Stanisławowi Staszicowi – wybitnemu uczonemu i kreato-
rowi życia gospodarczego. W pobliskim Inowrocławiu by-
wali m.in. Władysław Sikorski, Józef Haller, Stefan Starzyń-
ski, a także liczni aktorzy. Władysław Stanisław Reymont 
chętnie odwiedzał podwarszawskie uzdrowisko Otwock. 

Uzdrowiskiem związanym z wybitnymi pisarzami jest 
Nałęczów. To choćby Bolesław Prus pisarz – nowator, 
pierwszy piszący swe utwory na maszynie, propagator 
zdrowego trybu życia bardzo często pokazywał się tutaj 
na rowerze. Pisarz uczestniczył nadto w społecznej dzia-
łalności Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Dziś ma 
tu on „swoje” muzeum w Pałacu Małachowskich, podob-
nie jak ściśle związany z uzdrowiskiem Stefan Żeromski. 
Listę tę należy rozszerzyć o takie osoby, jak m.in.: Henryk 
Sienkiewicz, Stanisław Witkiewicz, Jan Lechoń, Ewa Szel-
burg-Zarembina, Kazimiera Iłłakowiczówna.

Sławę Krynicy wyniósł w daleki świat wybitny tenor Jan 
Kiepura. Od 1967 r. organizowane są tutaj festiwale jego 
imienia.

W Rymanowie bywał na kuracji Stanisław Wyspiański. 
Z Iwoniczem związała się mieszkająca w niedalekim Żar-
nowcu – miłośniczka wycieczek pieszych – Maria Konop-
nicka a także poeta – geograf Wincenty Pol, autor m.in. 
uroczego wiersza o źródle „Bełkotka”: „W cieniu tych la-
sów coś tam szemrząc słodko, dziś, jak przed wieki, witasz 
nas Bełkotko!”.

Poszukiwanie śladów sławnych ludzi w miejscowo-
ściach uzdrowiskowych to z pewnością nie tylko szansa 
na urozmaicenie programów pobytu, ale także na swoistą 
terapię. Powstaje jednak pytanie: czy gospodarze miejsco-
wości uzdrowiskowych i branża potrafią w pełni docenić 
atuty związane z bytnością sławnych osób. Wydaje się, że 
jest tu jeszcze spore pole do popisu, a niewadliwie cenne 
inicjatywy wymagają często większego nagłośnienia. 

Jan Paweł Piotrowski 

Duszniki Zdrój, fot. POT
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Uczestnicy wakacyjnego kursu języka polskiego, 
zorganizowanego przez Akademickie Centrum Języ-
ków Obcych i Języka Polskiego dla Obcokrajowców 
ALMAMER Szkoły Wyższej, stali się studentami Uczel-
ni. Chętnie dzielą swoją wiedzą o rodzinnych miastach, 
podróżach. Bardzo ciepło wypowiadają się o Polsce. 

Natalia mieszka w Horodyszczach. – „To jest bar-
dzo piękne miasto, z którym wiążę wiele przyjemnych 
wspomnień. Od dziecka miałam dużo szczęścia, bo 
miałam wszystko: dużą rodzinę, wielu przyjaciół, 
dużego białego kota oraz często podróżowałam. Od 
sześciu lat zajmuję się lekką atletyką – jestem srebrną 
medalistką. Mam wiele zainteresowań: lubię uczyć się 
języków obcych, lubię tańczyć, zajmować się malar-
stwem. Lubię prowadzić zdrowy tryb życia, podróżo-
wać. Nie zapomnę podróży do Niemiec. Wtedy zwie-
dzałam cztery kraje i Polskę również, ale niestety tylko 
zza okien autobusu. Już wtedy ją pokochałam”.

Dmytro czyli po prostu Dima, mieszka w Żytomie-
rzu, wielkim mieście na północy Ukrainy. – „Przyje-
chałem studiować w ALMAMER, bo chcę dowiedzieć 
się więcej o Polsce i o tym, jak ona w krótkim czasie 
zmieniła się z kraju socjalistycznego w demokratycz-
ny. Pragnę wykorzystać pozyskaną wiedzę w swojej 
Ojczyźnie, z której jestem dumny, i którą kocham. 
Myślę, że Polska i Ukraina to dwa sąsiednie kraje, 
dwa sąsiednie narody o wspólnych losach, które są 
ściśle splecione od samego początku ich pojawienia 
się na scenie historycznej w Europie. Ja chcę studio-
wać w Polsce, żeby wzmacniać przyjaźń między tymi 
narodami. Kiedy byłem dzieckiem, miałem marzenie 
zostać kosmonautą. Dzisiaj to marzenie zostało. Chcę 
poznać pierwszego polskiego kosmonautę – Mirosła-
wa Hermaszewskiego, który urodził się na Ukrainie. 
Zdecydowałem się na studia w Polsce. Mam nadzieję, 
że będę dobrym studentem”. 

Wolodymyr mieszka w Krzywym Rogu, teraz 
w Warszawie. – „Interesuję się sportem. Lubię grać 
w ping-pong, szachy, warcaby. Ćwiczyłem karate 
dwanaście lat, mam nagrody we współzawodnic-
twie obwodowym i miejskim. Lubię słuchać muzyki. 
Uczę się polskiego i angielskiego. Mówię po ukraiń-
sku i rosyjsku. Przyjechałem do Polski, aby studiować 
i poznawać kulturę moich przodków. Mój dziadek 

był Polakiem. Byłem w Polsce trzy razy i bardzo mi się 
spodobało. Chciałbym przywieźć cząstkę kultury polskiej 
na Ukrainę”. 

Maryna urodziła się na Ukrainie, w mieście Dniepro-
pietrovsk. Po zakończeniu studiów psychologicznych na 
Ukrainie zdecydowała się pojechać do Warszawy, aby 
studiować turystykę i rekreację. „Podoba mi się ten kie-
runek. Lubię podróżować po świecie i myślę, że studia 
dadzą dużo okazji do zwiedzania. Warszawa jest pięknym 
miastem. Można zobaczyć tutaj dużo ciekawych zabyt-
ków. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mieszkam i studiuję 
w Warszawie. 

Natalia przyjechała do Warszawy z Ukrainy, aby kształ-
cić się w dziedzinie turystyki na studiach drugiego stopnia: 
Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii. – „Wybrałam 
ten kierunek, ponieważ bardzo lubię podróżować i my-
ślę, że doskonałą formą wypełniania wolnego czasu jest 
turystyka. Daje ona szansę wybicia się z rutyny i szarej rze-
czywistości. Wiedza pozwala zaplanować i zorganizować 
ciekawą podróż za niewielkie pieniądze”. 

Juliia mieszka w Tarnopolu. Lubi chodzić na spacery do 
parku, słuchać muzyki i czytać książki. „Przyjechałam do 
Polski żeby studiować i pracować. To będzie moja dalsza 
edukacja. Poprzednio, w Kijowie uczyłam się technologii 
przemysłu piekarniczego i pracowałam w tym zawodzie 
przez rok. Teraz będę studiować turystykę”. 

Vitaliia pochodzi z miasta Czerkasy. Już dawno marzyła 
o studia w Polsce. – „Moje hobby to filmy. Lubię chodzić 
do kina razem z przyjaciółmi, czytać książki i robić zaku-
py. Bardzo chcę podróżować po całym świecie, ponieważ 
interesuję się różnymi kulturami”.

Liliya ceni aktywność. – „Lubię poznawać ludzi, czytać 
książki psychologiczne, ale także organizować imprezy, 
wymyślać ciekawe rozrywki, i w ogóle uprzyjemniać ludz-
kie życie. To przynosi mi dużo zadowolenia. W życiu waż-
ny jest uśmiech. Zawsze marzyłam o tym, żeby przyjechać 
do Warszawy. Moje marzenie spełniło się i teraz jestem tu. 
Podoba mi się język polski, lubię się go uczyć. Podobał mi 
się kurs języka polskiego. Prowadziła go świetna lektorka, 
pani Sylwia Adolf. Znalazła ciekawy sposób, żeby nauczyć 
nas języka polskiego.

Zebrała Karolina Grzybowska 
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W dniu 21 października 2012 r. w gmachu ALMA-
MER Szkoły Wyższej w Warszawie, przy ulicy Wolskiej 
43, odbyło się spotkanie młodych zdobywców wie-
dzy. Na spotkanie przybyli zainteresowani „Uniwer-
sytetem dla Dzieci” uczniowie z warszawskich szkół 
podstawowych oraz ich rodzice i opiekunowie. 

Spotkanie zaczęło się od „sam na sam” z redak-
torem Wojciechem Nowakowskim, autorem znanych 
i ciekawych filmów o Polsce. Zapoznano się z frag-
mentami jego filmu o Toruniu „Gotyk, Kopernik 
i pierny piernik”. Uśmiechnięty redaktor No-
wakowski odpowiadał na pytania: dlaczego 
robi właśnie takie filmy; czy mu się podobała 
toruńska fabryka pierników; czy zna przepisy 
na pyszny, toruński piernik. Podpisywał też 
dla chętnych plakaty spotkania.

Potem Rektor ALMAMER Szkoły Wyższej, 
Prof. dr Janusz Merski przedstawił ideę Uni-
wersytetu dla Dzieci i zaprezentował „doro-
słą część” Uczelni. Spotkanie odbywało się 
w Sali Senatu, w której na ścianach wisiały 
portrety władz Uczelni i Wydziałów – wszyst-
kich w dostojnych togach. Prezentując togi 
Rektor ALMAMER niejako przy okazji ciekawie 
przedstawił strukturę uczelni.

Pani dr Ewa Lewandowska–Tarasiuk, dziekan Wydzia-
łu Kultury i Sztuki Uniwersytetu dla Dzieci zachęcała po-
tencjalnych młodych słuchaczy do rozwijania dziecięcej 
twórczości Bardzo się z tego ucieszyła, przybyła ze swoją 
wspaniałą Babcią, Alicja Banulska, która przyniosła na spo-
tkanie swoje urzekające prace z modeliny oraz rysunki ko-
chanych przez nią koni. Prezentujemy je w naszej galerii 
– obok prac Wiktorii Kowalskiej, która rysunkami zainicjo-

wała udział młodych słuchaczy w Galerii Uniwersytetu. 
Na spotkaniu zainteresowanie turystyką i informatyką 

ujawnił Rafał Ostrowski, a Jagoda i Krzyś Łęgiewiczo-
wie pochwalili się niebagatelną liczbą zdobytych już 
odznak turystycznych. Mają ich podobnie dużo jak 
Zosia Kowalska, która jako pierwsza zgłosiła pyta-
nie do Banku Pytań naszego Uniwersytetu. 

W trakcie spotkania i na jego zakończenie od-
bywało się – w ramach „piernikalii” – „spiernicza-

nie zebranych”. Polegało ono na częstowaniu się 
i konsumpcji znakomitych toruńskich pierników. 
Były ich różne rodzaje, a wszystkie z firmy cukier-
niczej KOPERNIK, założonej w 1763 r., najstarszej 
w Polsce i jednej z najstarszych na świecie.

Zapraszam do studiowana na Uniwersytecie 
dla Dzieci. 

Andrzej Gordon 

młodzi zdobywCy wiedzy

Niecodziennym gościem ALMAMER 
była rodowita Wietnamka pisząca po 
polsku, urodzona w Chinach, a mieszka-
jąca od lat w Norwegii. 

Pani Le Tan Sitek z wielkim przeję-
ciem w całkowicie wypełnionej najwięk-
szej sali wykładowej Uczelni opowiadała 
o swym fascynującym życiu: jak poprzez 
Chiny, Wietnam trafiła do Polski, a dzia-
ło się to wszystko w niełatwych czasach. 

Wojna rozdzieliła ją na dziewięć lat 
z mamą. W okresie wojny wietnamskiej 
wszystkie kraje socjalistyczne propo-
nowały kształcenie młodych ludzi jako 
formę pomocy dla tego kraju. Władze 
wietnamskie skierowały ją na studia 
w zakresie budowy okrętów na Politech-
nice Gdańskiej, choć to nie był w zda-
nym wypadku jej wybór. Była zrozpa-
czona, gdyż nie lubiła przedmiotów technicznych. Władze były 
nieubłagane. W końcu, dzięki pomocy polskiego dziekana, udało 
się jej wstąpić na studia w zakresie architektury, które – mimo wielu 
perturbacji - ukończyła z powodzeniem. Zmiana kierunku studiów 

nie podobała się wietnamskim władzom. Oficjalne czynniki jej 
kraju nie tolerowały także faktu, że młoda i piękna studentka 
z Wietnamu zakochała się w Polaku. Akceptacji oficjalnych 
czynników w tym okresie wymagały też uczucia. 

Pięknymi autorskimi opowie-
ściami o jakże barwnym życiu są 
wydane niedawno w Polsce książki 
„Sama na drodze” i „Na rozdrożu” 
Jak napisała ich autorka, pani Le Tan 
Sitek: Książkę „Sama na drodze” napi-
sałam przede wszystkim (…) dla tych, 
którzy chcieliby poznać mój kraj, jego 
tradycje, obyczaje, życie codzienne, 
a także szacunek i wdzięczność, jaką 
żywią Wietnamczycy wobec przod-
ków. Pisałam również dla siebie, aby 
odtworzyć okres mojego życia, który 
należy już do przeszłości.

Pasjonująca lektura z pewnością 
zachęci wiele osób do złożenia wizyty 
w tym pozornie dalekim, a jednak bli-
skim kraju.

JPP

Poznajmy wietnam 

PasJonuJąCe KsiążKi sPrzyJaJąCe refleKsJom

www.dzieci.almamer.pl
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iniCJatywa

Ta dzisiejsza dzielnica Warszawy przechodziła 
w przeszłości liczne metamorfozy. Tu, gdzie dziś znaj-
duje się ALMAMER kształcąca już od ponad 18 lat 
m.in. kadry turystyki, dawnej były glinianki i tereny 
wypoczynku. Tuż za ówczesnymi rogatkami miasta 
znajdowały się liczne ogrody i podmiejskie restauracje. 
Potem Wola była długo kojarzona z wielkim przemy-
słem. Dziś jest to coraz bardziej prestiżowa dzielnica 
wielkiego biznesu. Jej atuty, to m.in. bliskość centrum, 
świetne połączenia komunikacyjne: stad najbliżej do 
autostrady łączącej Polskę z zachodnią Europą.

Wola jest tez atrakcyjna turystycznie. Można po-
wiedzieć, ze jest to jedna z najlepiej rozpoznawalnych 
dzielnic stolicy. Tu było przecież pole elekcyjne, Redu-
ta Ordona. Tu są  ciekawe świątynie i liczne cmenta-
rze wielu wyzwań – świadkowie wielokulturowości tej 
części miasta.  Na Woli, poza Śródmieściem jest naj-
więcej muzeów: Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Muzeum Woli, Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Ga-
zownictwa, Muzeum Płetwonurków.  Ożywiła się  tak 
„bardzo warszawska” ulica Chłodna. Działa wspaniały 
teatr i inne instytucje kultury. Jest zielono i sportowo. 

Te fakty warto przypomnieć przy okazji ukazania się 
wyjątkowej książki „Wolska bajka” wydanej przez Urząd 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. We wstępie do tej bogato 
ilustrowanej  książki, rysunkami wykonanymi przez przed-
stawicieli najmłodszego pokolenia swojej „Małej Ojczy-
zny”, burmistrz Woli – Pani Urszula Kierzkowska napisała 
m.in.: „Każde miejsce ma swoja historię, czasem bywa, 
ze obrasta legendą. Dzieje Woli i terenów na których po-
łożona jest nasza dzielnica są tak barwne i ciekawe, że 
napisanie bajek było trafnym pomysłem…”.

Bajki o Woli tworzyli przedstawiciele wszystkich po-
koleń, ludzie w wieku od 6 do 75 lat. Najciekawsze do 
druku wybrało jury z udziałem m.in. Wandy Chotomskiej, 
ukochanej i powszechnie szanowanej autorki literatury dla 
dzieci, m.in. „matki” telewizyjnych Jacka i Agatki, ostatnio 
wyróżnionej wysokim odznaczeniem państwowym przez 
Prezydenta RP – Pana Bronisława Komorowskiego. 

Z tą piękną książką warto powędrować po Woli, gdyż 
bajki odnoszą się do jej konkretnych miejsc. Czytamy 
więc np. o: Reducie Ordona, „zbuntowanych” ulicach (to 
nawiązanie do strasznych wojennych dziejów dzielnicy), 
ale też o lasku na Kole i tajemnicach bazaru na Kole.

JPP 

warszawska wOla 
baJKowa i baJeCzna

Wolska bajka, Urząd Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy, Warsza-
wa 2012.



Księżaka dostępna 
jest w wolskich 

bibliotekach

Wyjątkowość tego biura polega nie tylko na ciekawej 
ofercie, ale sposobie jej zaprezentowania. Katalog biu-
ra podróży Quand nie ogranicza się do „obowiązko-
wych” informacji oraz „suchych” wyliczanek atrakcji. 
Zadbano o wysoki poziom fotografii i bardzo bogate 
– jak na broszurę promocyjna – treści krajoznawcze. 
W ofercie nie brakuje niebanalnych propozycji, jak 
np. wycieczek do sitarzy w Biłgoraju, rajdów rowe-
rowych do ordynackiej leśniczówki, zielonego kuligu 
w stadninie koni.

Nowoczesne technologie umożliwiają ich wykorzy-
stywanie w praktyce informacji turystycznej. Lubelska 
Regionalna Organizacja Turystyczna otworzyła nie-
dawno nowe centrum informacyjne w zabytkowej 
„Piwnicy po Fortuną” (Lublin, Rynek 8). wnętrzach 
stylowych wnętrzach – dla swoistego kontrastu – po-
mieszczono nowoczesne multimedialne muzeum pre-
zentujące atrakcje Lublina i Lubelszczyzny. Tutaj nie 
tylko można, ale nawet trzeba dotykać „eksponatów”. 
Informacje są dostępne także w wersji angielskiej i nie-
mieckiej. Koncepcję tej niezwykłej placówki przygoto-
wała ta sama firma, która aranżowała m.in. Muzeum 
Powstania Warszawskiego i podziemną trasę pod kra-
kowskim Rynkiem Głównym. Wstęp kosztuje 10 zł, 
ulgowy 8 zł. Nie przeszkadza to dużej frekwencji.

W ramach realizacji projektu obejmującego two-
rzenie i promocja lokalnych produktów turystycznych 
„Sielska Kraina i Lesslandia w Krainie Lessowych Wą-
wozów” powstała Akademia Lesslandia. Ta „uczelnia” 
rozpocznie swoją działalność w kwietniu 2013 roku. 
To uniwersytet dla dzieci i młodzieży wpisujący się 

w popularny obecnie nurt nauki poprzez zabawę. Progra-
my zajęć dostosowano do wieku uczestników. Uczniowie 
przyswajają wiedzę z obszaru fizyki, matematyki czy eko-
logii, poznają walory kulturowe regionu. Tematy związa-
ne z przyrodą i ginącymi rzemiosłami uczą szacunku dla 
otaczającego świata. Warsztaty plastyczne, muzyczne 
i teatralne kształtują sprawność manualną. Przygotowu-
ją do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz 
bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki. Quizy, gry 
terenowe i zagadki rozwijają umiejętności kreatywne-
go myślenia, wzbudzają zainteresowanie nauką. Zajęcia 
odbywają się w ruchu, co sprawia, że nie ma tu miejsca 
na nudę. Instytuty należące do Akademii są położone 
na terenie Krainy Lessowych Wąwozów. Są to: Instytut 
Astronomii i Nauk o Ziemi (Nowy Gaj), Instytut Majster-
kowania i Nietypowych Rowerów (wieś Gołąb), Instytut 
Mola Książkowego (Nałęczów), Instytut Ognia i Żelaza, 
Instytut Wsi oraz Instytut Odkrywców Tajemnicy Żelaza 
(Wojciechów), Instytut Pasjonujących Historii oraz Instytut 
Teatru i Zabawy „Calineczka” (Puławy), Instytut w Pionie 
i w Poziomie (Kazimierz Dolny). Akademia uczy przed-
siębiorczości poprzez wprowadzenie systemu monet „les-
sów”, będących nagrodą za dobrze wykonywane zadania. 
Uczniowie zdobędą dzięki temu umiejętność targowania, 
planowania, negocjowania, czy współpracy przy pro-
wadzeniu wspólnych interesów. Na zakończenie grupa 
otrzymuje czek z sumą lessów, jaką uzbierała podczas 
pobytu w Instytucie. Czeki można wymieniać na nagrody 
w Instytutach oraz wykorzystać do „zakupu” gadżetów na 
stronie internetowej Akademii.

To tylko niektóre z wynotowanych informacji w trakcie 
pobytu na targach turystycznych. Warto na nich bywać!

Jan Paweł Piotrowski 

dokończenie ze strony 9►Warsztaty 
plastyczne, 

muzyczne i teatralne 
kształtują sprawność 

manualną. 
Przygotowują 
do aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
kulturalnym oraz 
bezpośredniego 

obcowania 
z dziełami sztuki
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Znaczenie wyrazów:
1.	 Miasto	z	zamkiem	krzyżackim	na	południe	od	

Malborka

2.	 W	tym	mieście	znajduje	się	Muzeum	Stanisława	
Staszica

3.	 Miasto	powiatowe	pomiędzy	Ciechanowem	
i	Działdowem

4.	 Miasto	nad	Notecią	

5.	 Warto	odwiedzić	to	miasto	najbliższe	Białowieży	

6.	 Nazwa	byłego	miasta	wojewódzkiego	
w	obecnym	województwie	
warmińsko‑mazurskim

7.	 Słynne	kąpielisko	nad	Zatoką	Gdańską	znane	
z	festiwali	piosenki

8.	 Miasto	śląskie	z	dużymi	tradycjami	piwowarstwa	

9.	 W	tym	nadwiślańskim	grodzie	spoczywa	
Bolesław	Krzywousty

10.	 Zabytkowe	miasto	koło	Gorlic.	Tu	mieściła	się	
podobno	kiedyś	szkoła	katów

11.	 Stare	miasto	Zagłębia	Dąbrowskiego	z	zamkiem	
–	muzeum

12.	 Miejsce	słynnej	bitwy	z	1939	r.	Miasto	
w	województwie	lubelskim

13.	 Przy	ujściu	tej	rzeki	do	Wisły	leży	Nowy	Dwór	
Mazowiecki

14.	 Rodzinne	miasto	Kazimierza	Puławskiego	
i	Piotra	Wysockiego

Po wpisaniu do rzędów nazw geograficznych w jednej z kolumn pojawi się pierwsze rozwiązanie.
Aby wziąć udział w konkursie, należy odgadnąć jedynie drugie rozwiązanie, które powstanie po przeniesieniu liter, zgodnie z numeracją podaną 
na dole kratek.
Na odpowiedzi – drogą elektroniczną na adres redakcja@druktur.pl
(z podaniem w temacie „KONKURS”) – czekamy do 30 stycznia 2013 r. 
Poza odgadniętym hasłem należy podać jedynie imię i nazwisko. Z osobami, które wylosują jedną z trzech nagród książkowych, nawiążemy kontakt 
elektroniczny celem ustalenia sposobu odbioru nagrody.
Życzymy dobrej rozrywki!

LOGOGRYF

Czytajmy TurBiznes na: www.swrt.pl
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STUDIA PODYPLOMOWE            UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

EKONOMIA
Studia I stopnia
• Finanse i bankowość
• Logistyka w działalności gospodarczej
• Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie
• Rachunkowość

Studia II stopnia
• Finanse i bankowość
• Rachunkowość
• Zarządzanie logistyczne
• Zarządzanie w biznesie

Wydział Ekonomiczny

Studia II stopnia
• Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
• Zarządzanie w turystyce i rekreacji

TURYSTYKA I REKREACJA
Studia I stopnia
• Hotelarstwo i gastronomia
• Obsługa ruchu turystycznego

Wydział Turystyki i Rekreacji

ADMINISTRACJA
Studia I stopnia
• Administracja bezpieczeństwa publicznego
• Administracja rządowa i samorządowa
• Administracja sfery społecznej

POLITOLOGIA
Studia I stopnia
• Dziennikarstwo i media
• Marketing polityczny
• Współpraca międzynarodowa

Studia II stopnia
• Administracja publiczna
• Dziennikarstwo i media
• Marketing polityczny
• Współpraca międzynarodowa

Wydział Administracji i Politologii

Wydział Ochrony Zdrowia

FIZJOTERAPIA
Studia I stopnia
• Fizjoterapia

KOSMETOLOGIA
Studia I stopnia
• Kosmetologia estetyczna

Zapraszamy  na  s tudia  od lutego 2013


