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Sza now ni Pań stwo, 

Na na szych oczach Pol ska roz wi ja się i zmie nia na lep sze dzię ki fun du szom eu ro pej skim.
Pro jek ty re ali zo wa ne przy wspar ciu z fun du szy Unii Europejskiej po ma ga ją wy do być tkwią -
cy w Po la kach po ten cjał i twór czą ener gię – jest to rów nież wi docz ne w dzie dzi nie tu ry sty -
ki. Każ da ko lej na in we sty cja w in fra struk tu rę tu ry stycz ną po zwa la roz sze rzyć i uatrak cyj -
nić w wy mier ny spo sób ofer tę pol skich re gio nów. Wspar cie ze środ ków eu ro pej skich na ten
cel jest skie ro wa ne do sze ro kiej gru py po ten cjal nych od bior ców, m.in. przed się bior ców, sa -
mo rzą dow ców i rol ni ków. Dzię ki fun du szom z UE po wsta ją cza ru ją ce miej sca bądź też od -
ży wa ją sta re atrak cje na tu ry stycz nej ma pie Pol ski. Wszyst ko to przy cią ga tu ry stów z kra -
ju i za gra ni cy.
Dla te go też szcze gól nie waż ne jest po ka zy wa nie przy kła dów uda nych przed się wzięć oraz
sze ro kie pro mo wa nie moż li wo ści, ja kie nio są fun du sze eu ro pej skie. Od no wa cen nych za -
byt ków, re wi ta li za cja dziel nic i miast, bu do wa ście żek ro we ro wych czy no wych obiek tów
re kre acyj nych to je dy nie wy bra ne przy kła dy efek tyw ne go wy ko rzy sty wa nia środ ków fi nan -
so wych eu ro pej skiej po li ty ki spój no ści. Cykl kon fe ren cji „Pol ska pięk nie je – wie dza czy ni
cu da” sta no wi wy jąt ko wą oka zję do za pre zen to wa nia sze ro kiej ga my zre ali zo wa nych z suk -
ce sem pro jek tów. Dzię ki ta kim wy da rze niom moż li we jest po ka zy wa nie, jak wie le uda ło się
nam osią gnąć w dzie dzi nie tu ry sty ki od mo men tu wej ścia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. 
Obec nie nie zbęd ne jest rów nież sze ro kie pro pa go wa nie wśród po ten cjal nych be ne fi cjen tów
no wo cze snych me tod two rze nia pro duk tów tu ry stycz nych. Moż na to osią gnąć po przez wy -
mia nę do świad czeń oraz za an ga żo wa nie eks per tów z kra ju i za gra ni cy. Dzie le nie się wie -
dzą na te mat pro mo cji tu ry sty ki, mar ke tin gu te ry to rial ne go i zdo by wa nia unij nych do ta cji
przy nie sie ogrom ne ko rzy ści oso bom za in te re so wa nym zwięk sza niem po ten cja łu tu ry stycz -
ne go za rów no w wy mia rze lo kal nym, jak i ogól no kra jo wym. W ten spo sób mo że my moż li -
wie naj le piej przy go to wać się do wy ko rzy sta nia no wej pu li środ ków eu ro pej skich na ko lej -
ne in we sty cje w in fra struk tu rę tu ry stycz ną.
Per spek ty wa fi nan so wa Unii Eu ro pej skiej na la ta 2007-2013 to no we wy zwa nia i jesz cze
więk sze pie nią dze na roz wój tu ry sty ki. Dla te go war to się za po znać z przed sta wio ny mi w biu -
le ty nie przy kła da mi do brych prak tyk, aby czer pać wie dzę i in spi ra cję do re ali za cji ko lej -
nych am bit nych pro jek tów w naj bliż szych la tach.

Han na Jahns
Se kre tarz Sta nu

Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go
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Iwona Gach
Prezes Fundacji Pascal

54

Te go la ta, w je den ze sło necz nych week -
en dów, od wie dzi łam z ro dzi ną Pszczy nę

– uro kli we mia stecz ko na Ślą sku. Na par kin -
gu spraw nie wy ła do wa li śmy z sa mo cho du wó -
zek dla naj młod sze go uczest ni ka nie dziel nej
wy ciecz ki i w świet nych hu mo rach ru szy li -
śmy do zam ko we go par ku wy god ną sze ro ką
pro me na dą nad rzecz ką. Dzie cia ki bez piecz -
nie przy glą da ły się pły wa ją cym w niej kacz -
kom (po my śla no o es te tycz nej ba rier ce),
a pa pier ki po buł ce z ra do ścią wrzu ci ły do es -
te tycz nie wy ko na nych ko szy na śmie ci.
Ro dzin ny pik nik w par ku był wy śmie ni ty!
Na świe żo sko szo nej (i czy stej) traw ie roz -
ło ży li śmy ekwi pu nek, de lek tu jąc się wi do kiem
prze pięk nie od no wio nej ele wa cji Zam ku
– nie gdy siej szej re zy den cji księż nicz ki Da isy.
Ten ple ner za uro czył rów nież pej za ży stę, któ -
ry obok nas roz ło żył szta lu gi. Sie lan ko wą at -
mos fe rę kon ty nu owa li śmy, obied nią po rą
prze no sząc się na tęt nią cy ży ciem ry nek,
gdzie w świe żo od re stau ro wa nych za byt ko -
wych ka mie ni cach ulo ko wa ły się re stau ra cje
ser wu ją ce spe cja ły lo kal nej kuch ni. Nie oby -
ło się bez obo wiąz ko wych sma ko ły ków
na stra ga nie – dzie cia ki za ja da ły się słod ki -
mi wa fel ka mi zwa ny mi „pszczyń ski mi ob la -
ta mi”. Gdy by to wa rzy stwo nie zro bi ło się
sen ne – te go dnia od wie dzi li by śmy jesz cze
pew nie po ka zo wą za gro dę żu brów, sym pa -
tycz nych miesz kań ców pszczyń skich la sów.
Po tak uda nym dniu po my śla łam: Pol ska
pięk nie je! To mia stecz ko, któ re pa mię tam
z cza sów szkol nych wy cie czek, zmie ni ło się
wiel ce. Te go dnia speł ni ło mo je ocze ki wa nia
w 100 pro cen tach! Nie tyl ko es te tycz ne. By -
ło też prak tycz nie (wy god na i bez piecz na
pro me na da, ko sze i czy sty traw nik) i cie ka -
wie (kto mi po wie, że żubr nie za chwy ci czte -
ro lat ka?!) i re gio nal nie (już wie my, że słod -

kie wa fel ki to znak fir mo wy pszczyń skich cu -
kier ni ków).
Mu zeum Zam ko we w Pszczy nie to je den z fi -
na li stów I edy cji kon kur su „Pol ska pięk nie -
je – 7 cu dów unij nych fun du szy”, or ga ni zo -
wa ne go przez Pas ca la i Smar tlink na zle ce -
nie Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go. To
nie wiel kie mia stecz ko wy jąt ko wo ak tyw nie
po zy sku je fun du sze eu ro pej skie, aby two rzyć
ofer tę tu ry stycz ną. Jak wi dać, sku tecz nie
przy cią ga też tu ry stów. Pszczyń ski ry nek
w week en dy pę ka w szwach. 
Co zro bić, aby na sze miej sco wo ści, mia sta
i re gio ny rów nież przy cią ga ły tu ry stów nie
tyl ko z Pol ski? By na tu ry sty ce, wzo rem
świa to wych li de rów, po pro stu za ra biać?
Wie dzy na ten te mat do star cza ją kon fe ren -
cje z cy klu „Pol ska pięk nie je – wie dza czy ni
cu da”, któ re od wrze śnia od by wa ją się w 7
mia stach Pol ski. Za pra szam do lek tu ry
pierw sze go nu me ru biu le ty nu „Pol ska pięk -
nie je”, w któ rym przy bli ża my te ma ty po ru -
sza ne pod czas kon fe ren cji. Po le cam ar ty kuł
na te mat Za brza, któ re z tu ry sty ki po prze -
my sło wej ma za miar zro bić tu ry stycz ną wi -
zy tów kę Ślą ska, oraz opi nię Pau la Gil ma na,
eks per ta z Wiel kiej Bry ta nii, współ two rzą -
ce go li czą cy po nad 700 obiek tów eu ro pej ski
szlak za byt ków po prze my sło wych. Eu ro pej -
skie spoj rze nie na tu ry sty kę po zna cie też
w re la cji An drze ja Szosz kie wi cza z Eu ro pej -
skie go Dnia Tu ry sty ki w Bruk se li oraz w wy -
wiadzie z bry tyj ską spe cja list ką w dzie dzi -
nie mar ke tin gu tu ry stycz ne go – Ka tie Fo ster.
Spójrz cie też na do bre prak ty ki współ pra cy
mię dzy na ro do wej w tu ry sty ce na przy kła dzie
pol skich przed się wzięć – „Szla ku twierdz
nad bał tyc kich” i Par ku Mu ża kow skie go.

Do zo ba cze nia na szla ku!
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Wyniki I edycji konkursu 
„Polska pięknieje - 7 cudów unijnych
funduszy”

1. Kategoria: ZABYTEK
Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa
Pomorza poprzez utworzenie Parku 
Kulturowego w Wejherowie

2. Kategoria: WYDARZENIE
Wędrówki tradycji – turystyka kulturowa
Euroregionu Niemen

3. Kategoria: ROZWÓJ TURYSTYKI 
NA OBSZARACH WIEJSKICH
Centrum Wikliniarstwa w Rudniku 
nad Sanem

4. Kategoria: OBIEKT
TURYSTYCZNY/GASTRONOMICZNY
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
w Krakowie 

5. Kategoria: PRODUKT PROMOCYJNY
Design Alive!, żywa galeria designu

6. Kategoria: REWITALIZACJA
Centrum Wystawienniczo-Regionalne 
Dolnej Wisły w Tczewie

7. Kategoria: WSPÓŁPRACA 
TRANSGRANICZNA
Baltic Culture and Tourism Route
Fortresses – Kulturowo-turystyczny szlak
twierdz nadbałtyckich

1

2 3
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Ma chi na kon fe ren cji ru szy ła. Cykl 7 re -
gio nal nych kon fe ren cji „Pol ska pięk -

nie je – wie dza czy ni cu da, czy li jak stworzyć
i wypro mo wać dobre pro jek ty tu ry stycz ne”
za in au gu ro wa li śmy te ma tem „Za uro czyć
tu ry stę, czy li jak sku tecz nie pro mo wać
atrak cje tu ry stycz ne”. Na miej sce de biu -
tu wy bra li śmy Ka to wi ce, sto li cę re gio nu,
z któ re go po cho dzi ło naj wię cej pro jek tów
w kon kur sie „Pol ska pięk nie je – 7 cu dów
unij nych fun du szy”. I – co waż ne – wła śnie
pro jek ty ze Ślą ska wzbu dzi ły naj więk sze
uzna nie ju ro rów kon kur su, a je den z nich

– „De sign Ali ve!”, ży wa ga le ria de si gnu
– oka zał się naj lep szy w ka te go rii „pro dukt
pro mo cyj ny”. Za pro si li śmy sa mo rzą dy, in -
sty tu cje i fir my tu ry stycz ne z dwóch wo je -
wództw: ślą skie go i opol skie go. 
Dzie dzic two prze my sło we i kul tu ro we – je -
go si ła, po ten cjał, ma gne tyzm, róż no rod ność
– ogni sko wa ły znacz ną część pre zen ta cji
i de ba ty. Eu ro pej ski Ośro dek Kul tu ry Tech -
nicz nej i Tu ry sty ki Prze my sło wej w Za brzu
(pro jekt klu czo wy, dzia ła nie 6.4 Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka; wię -
cej na ten te mat w tek ście „320 me trów
pod zie mią”, str. 12) ma ogrom ne szan se
stać się tu ry stycz ną wi zy tów ką Ślą ska
– prze ko ny wał Mar cin Le siak z Urzę du
Miej skie go w Za brzu. O tym, ja ką ewo lu cję
przej dą trzy obiek ty po prze my sło we w Za -
brzu, two rząc ory gi nal ne cen trum tu ry stycz -
no -kul tu ral ne, prowadzące dzia łal ność mu -
ze al ną, in for ma cyj no -pro mo cyj ną, kul tu ral -
no -edu ka cyj ną, kon fe ren cyj no -roz ryw ko wą
i han dlo wo -usłu go wą, prze ko na li śmy się

pod czas fil mo wej pre zen ta cji te go pro jek tu,
rów nież w tech no lo gii 3D. 
Po trze bę od kry wa nia i za bez pie cza nia dzie -
dzic twa prze my sło we go moc no ak cen to wał
rów nież gość spe cjal ny ka to wic kiej kon fe ren -
cji, Paul Gil man, czło nek Mię dzy na ro do we -
go Za rzą du Eu ro pej skie go Szla ku Dzie dzic -
twa Prze my sło we go. – Ta kie go za gęsz cze nia
za byt ków post in du strial nych nie ma w żad -
nym in nym miej scu w Eu ro pie. To au ten tycz -
ne, praw dzi we miej sca za chwy ca ją ce zróż -
ni co wa ną ar chi tek tu rą – stwier dził Gil man. 
– Ten po ten cjał trze ba wy ko rzy stać. Tak jak

w Bla ena von w po łu dnio wej Wa lii, gdzie
do by łej ko pal ni przy jeż dża co ro ku po -
nad 200 ty się cy tu ry stów. W Pol sce do brym
przy kła dem jest też Wie licz ka. Za brzań ski
szlak za byt ków po prze my sło wych z ko pal nia -
mi Lu iza i Gu ido mo że nie ba wem cie szyć się
nie mniej szą po pu lar no ścią. Do te go po trzeb -
na bę dzie jed nak od po wied nia pro mo cja.
Po kon fe ren cji, pod czas wy ciecz ki do za -
brzań skich obiek tów, Paul Gil man mógł oso -
bi ście prze ko nać się o ich war to ści. 
Si łą Ślą ska jest także wie lość i róż no rod ność
et nicz na, przy rod ni cza, bo gac two kul tu ro -
we. Ta kie też po win ny być pro jek ty tu ry stycz -
ne: wie lo wy mia ro we, kom plek so we, zbu do -
wa ne si łą po zy tyw nej ener gii i wspól no ty
– prze ko ny wa li uczest ni cy de ba ty „Pro mo -
cja re gio nu, mar ke ting tu ry sty ki – jak sku -
tecz nie bu do wać wi ze ru nek atrak cyj ne go wo -
je wódz twa”. I jesz cze jed na waż na za sa da:
swo je chwal cie, bądź cie am ba sa do ra mi swo -
je go re gio nu i je go mar ki.

Agata Rokita

Cen trum Na uki i Edu ka cji Mu zycz nej SYM FO NIA,
29 wrze śnia 2008 r.

[
]

Si łą Ślą ska jest wie lość 
i róż no rod ność et nicz na,
dziedzictwo poprzemysłowe,
bo gac two kul tu ro we 
i przy rod ni cze. Ta kie też 
po win ny być pro jek ty 
tu ry stycz ne: wie lo wy mia ro we, 
kom plek so we, zbu do wa ne 
si łą po zy tyw nej ener gii 
i wspól no ty
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IIkon fe ren cja z cy klu, przy go to wa -
na głów nie z my ślą o sa mo rzą dow cach,

pra cow ni kach in sty tu cji tu ry stycz nych
i przed się bior cach z trzech wo je wództw Pol -
ski Wschod niej: lu bel skie go, pod la skie go
i pod kar pac kie go, ogni sko wa ła się wo kół te -
ma tu „Za byt ki z po my słem, czy li jak po -
łą czyć ochro nę dzie dzic twa kul tu ro we go
z wy ma ga nia mi współ cze sne go tu ry sty”.
Zgod nie z kon wen cją pre zen to wa nia na kon -
fe ren cjach pro jek tów klu czo wych z dzia ła -
nia 6.4 Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj -
na Go spo dar ka, w Lu bli nie w eks pre syj nej
pre zen ta cji To ma sza Kos sow skie go z Urzę du
Mia sta Za mo ścia po zna li śmy im po nu ją cy pro -
jekt „Za mość, mia sto UNE SCO, Po mnik Hi -
sto rii RP pro duk tem tu ry stycz nym pol skiej
go spo dar ki”, ma ją cy na ce lu re wa lo ry za cję
pier ście nia dzieł obron nych twier dzy Za mość.
In we sty cja war to ści po nad 65,7 mln zł jest
ko lej nym – po ZPORR -owskich dzia ła niach
re wi ta li za cyj nych, jak i fi nan so wa nej z pie -
nię dzy Me cha ni zmu Fi nan so we go EOG „Kon -
ser wa cji, re no wa cji i ada pta cji na ce le kul -
tu ry ze spo łów for ty fi ka cji Sta re go Mia sta
w Za mo ściu” – dzia ła niem ma ją cym na ce lu
od zy ski wa nie po sta ci mia sta ide al ne go, we -
dle za ło żeń Ber nar da Mo ran da.
Na Li ście Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO
znaj du je się jesz cze je den obiekt pre zen to -
wa ny pod czas lu bel skie go spo tka nia. To Iron -
brid ge w Wiel kiej Bry ta nii, któ re go ochro -
nie znacz ną część ży cia po świę ci ła Ka tie Fo -
ster, gość spe cjal ny kon fe ren cji, mię dzy na -
ro do wy do rad ca ds. mar ke tin gu i roz wo ju tu -
ry sty ki, pre zes Ka tie Fo ster As so cia tes Con -
sul tants. Świat to wiel kie biu ro po dró ży,
a każ dy z nas jest tu ry stą – przy po mnia -
ła. I me ta fo ra ta by ła jed nym z punk tów za -
cze pie nia wy kła du, re flek sji po dróż ni ka -eks -
per ta, któ ry pod czas swo je go krót kie go po -
by tu w na szym kra ju nie zwy kle wni kli wie
przyj rzał się i za chwy cił po ten cja łem tu ry -
stycz nym Lu bli na, pod po wia da jąc, jak go le -
piej wy zy skać. Si łą i ma gne sem Lu belsz czy -
zny, Pod la sia i Pod kar pa cia jest ich od mien -
ność, au ten tycz ność, na tu ral ne pięk no, dzie -
wi czość, nie sko mer cjo na li zo wa nie (wię cej re -
flek sji i wska zó wek Ka tie Fo ster: str. 10 ). 
Z tą te zą i oce ną zga dza li się też uczest ni cy
de ba ty prze bie ga ją cej pod ha słem „Pro mo -
cja re gio nu czy pro mo cja re gio nów – jak sku -
tecz nie bu do wać tu ry stycz ny wi ze ru nek Pol -
ski Wschod niej” (ty le że Ka tie Fo ster świa -
do mie uni ka ła okre śle nia Pol ska Wschod nia,
za zna cza jąc, że ta kie na zew nic two przy wo -
łu je nie ko rzyst ne sko ja rze nia po li tycz ne). 

„Miej sce, do któ re go się uda je my, jest na -
szym spo so bem pa trze nia” – przy wo ła nie
my śli H. Mil le ra by ło w pre zen ta cji Ka tie Fo -
ster mot tem roz wa żań do ty czą cych mo de lu
dzi siej szej tu ry sty ki. Ja ki mi tu ry sta mi je ste -
śmy: czy po le ga ją cy mi na so bie i sza nu ją cy -
mi war to ści ro dzin ne tra dy cjo na li sta mi, czy
ak tyw ny mi, po szu ku ją cy mi no wo ści ko smo -
po li ta mi, pa sjo na ta mi, wy ma ga ją cy mi ory -
gi nal nej ofer ty? Na czym po le ga ruch tu ry -
sty ki po wol nej? Jak tra dy cyj ne i hi sto rycz -
ne war to ści miej sca po ka zać w in no wa cyj -
ny spo sób? Ka tie Fo ster przed sta wi ła mię -
dzy in ny mi tak że sys te my po moc ne w two -
rze niu tu ry stycz ne go pro duk tu. Naj ogól niej
ra dy te moż na spro wa dzić do kil ku za dań,
ta kich jak: roz po zna nie i po zna nie od bior -
ców, okre śle nie ich po trzeb i przy go to wa nie
ofer ty szy tej na mia rę, pro mo wa nie wa lo rów,
dzia ła nie z pa sją, zdo by wa nie fun du szy
na roz wój tu ry sty ki, ucze nie się od tych, któ -
rzy od nie śli w dzie dzi nie suk ces, szu ka nie in -
spi ra cji w in nych.
I ta ką in spi ra cję moż na by ło na kon fe ren cji
zna leźć. Jej bo ha te ra mi by ły też bo wiem pro -
jek ty, jak i two rzą cy je lu dzie, lau re aci kon -
kur su „Pol ska pięk nie je – 7 cu dów unij nych
fun du szy”: „Wę drów ki tra dy cji – tu ry sty ka
kul tu ro wa Eu ro re gio nu Nie men” Re gio nal -
ne go Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki w Su wał kach,
jak i Cen trum Wi kli niar stwa w Rud ni ku
nad Sa nem. Mo del ki pre zen tu ją ce wi kli no -
wą mo dę sku pia ły ogrom ne za in te re so wa nie
przy by łych.
Lo kal nych pa sjo na tów w dzie dzi nie tu ry sty -
ki po zna li śmy też dzię ki ogło sze niu wy ni ków
kon kur su „Per ły i pe reł ki Lu belsz czy zny”,
or ga ni zo wa ne go przez Urząd Mar szał kow -
ski Wo je wódz twa Lu bel skie go, dziennik
„Ku rier Lu bel ski” i Ra dio Lu blin.

Agata Rokita

Za mek Lu bel ski, 28 paź dzier ni ka 2008 r. 

[
]

Ja ki mi tu ry sta mi je ste śmy: 
czy po le ga ją cy mi na so bie 
i sza nu ją cy mi war to ści ro dzin ne 
tra dy cjo na li sta mi, 
czy ak tyw ny mi, po szu ku ją cy mi
no wo ści ko smo po li ta mi, 
pa sjo na ta mi, wy ma ga ją cy mi
ory gi nal nej ofer ty? 
Na czym po le ga ruch 
tu ry sty ki po wol nej? 
Jak tra dy cyj ne i hi sto rycz ne
war to ści miej sca po ka zać 
w in no wa cyj ny spo sób?
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IIIkon fe ren cja, skie ro wa na szcze gól nie
do od bior ców z dwóch wo je wództw

Pol ski za chod niej: lu bu skie go i dol no ślą skie -
go, przy cią gnę ła za in te re so wa nych roz wo -
jem tu ry sty ki te ma tem „Bez gra nic, czy li
jak stwo rzyć wspól ny pro dukt tu ry stycz -
ny”. 
Ta kim pro duk tem jest mię dzy in ny mi znaj -
du ją cy się po pol skiej i nie miec kiej stro nie
Park Mu ża kow ski, w 2004 ro ku wpi sa ny
na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO,
dzie ło Her man na Lu dwi ga He in ri cha von
Pückle ra -Mu skau, eks cen try ka i au to ry te tu
w sztu ce ogro do wej. Po pro jek cji fil mu na te -
mat Par ku gość spe cjal ny kon fe ren cji, Bar -
ba ra Iw lew z Kra jo we go Ośrod ka Ba dań
i Do ku men ta cji Za byt ków „Park Mu ża kow -
ski” w Łęk ni cy, in sty tu cji spra wu ją cej opie -
kę nad obiek tem, opo wie dzia ła o ko rzyst nych
prze mia nach w Par ku, wy ni ka ją cych z do fi -
nan so wa nia fun du sza mi PHA RE, ale i o pro -
jek cie men tal nym, bu dzą cym po czu cie wię -
zi i iden ty fi ka cji z miej scem, o na zwie „Mo -
je miej sce: Hi sto rycz ne par ki Eu ro py i ich
spo łecz no ści” (wię cej na te mat pro jek tów
w Par ku: str. 16). 
Dru gi gość spe cjal ny kon fe ren cji, re pre zen -
tant ka stro ny nie miec kiej, An ne ma rie Harz -
be cher z Förde rve re in Fürst -Pückler -Re gion
e. V, roz sze rzy ła za gad nie nie tu ry sty ki zo gni -
sko wa nej na po zna wa niu wa lo rów par ków
i ogro dów, pre zen tu jąc bo gac two tych znaj -
du ją cych się po obu stro nach Ny sy Łu życ kiej,
jak te z te re nu Gór nych Łu życ: w Cot t bus/Bra -

nitz, Ne schwitz, König swar tha, Gaußig, Mil -
kel, Krom lau, Noch ten, czy pol skie go Klicz -
ko wa, Brodów, Łom ni cy, Ża ga nia, Żar, My -
sła ko wic. Szla ki ogro do wo -kul tu ro we są do -
sko na łym spo so bem na stwo rze nie sie ci i plat -
for my współ pra cy mię dzy par ka mi i ogro da -
mi na te re nie Pol ski, Nie miec i Czech, po nad -
gra nicz ne po zna wa nie dzie dzic twa sztu ki
ogro do wej, opra co wy wa nie pla nów ochro ny
par ków, za rzą dza nie ich kon ser wa cją, pro -
mo wa nie wa lo rów tu ry stycz nych. 
Bo ha te ra mi kon fe ren cji by ły też, zgod nie
z za ło żo ną kon wen cją, pro jek ty z te go re gio -
nu, za li cza ne do gro na naj lep szych w kon -
kur sie „Pol ska pięk nie je – 7 cu dów unij nych
fun du szy, w tym zdo byw ca na gro dy głów nej
w ka te go rii „współ pra ca trans gra nicz na”,
czy li „Bal tic Cul tu re and To urism Ro ute For -
tres ses – kul tu ro wo -tu ry stycz ny szlak
twierdz nad bał tyc kich”, a tak że Ża gań, zdo -
byw ca wy róż nie nia spe cjal ne go, oraz re stau -
ra cja „Szcze re Po le” w So bót ce i Park Zdro -
jo wy w Ku do wie Zdro ju.
De ba ta „Wi ze ru nek kra ju, mar ke ting tu ry -
sty ki – czy tu ry sty ka mo że mieć więk szy
wpływ na współ pra cę pol sko -nie miec ką” by -
ła bar dzo moc nym i emo cjo nu ją cym punk -
tem spo tka nia za spra wą ogrom ne go za an -
ga żo wa nia ze stro ny uczest ni ków. W Ża ga -
niu po ja wi ły się te ma ty niepo ru sza ne
na wcze śniej szych kon fe ren cjach, jak tu ry -
sty ka sen ty men tal na, a przede wszyst kim
war tość pro fe sjo nal nie funk cjo nu ją cych
punk tów in for ma cji tu ry stycz nej, przy go to -
wu ją cych ofer tę na mia rę każ de go tu ry sty:
kil ku -, kil ku na sto -, kil ku dzie się cio let nie go,
zróż ni co wa ną te ma tycz nie i cza so wo. 
Rów nie za an ga żo wa ne – i ze stro ny eks per -
tów, i ze stro ny słu cha czy – by ły warsz ta ty,
wpi sa ne w for mu łę kon fe ren cji ja ko ide al -
na oka zja nie tyl ko do zdo by cia wie dzy, ale
też wy mia ny po my słów, na wią za nia kon tak -
tów. Je den z nich sku pia się na moż li wo -
ściach fi nan so wa nia pro jek tów tu ry stycz nych
i re wi ta li za cyj nych w wo je wódz twach,
do któ rych skie ro wa na jest da na kon fe ren -
cja, a eks per ta mi są przed sta wi cie le de par -
ta men tów zaj mu ją cych się RPO. Na kon fe -
ren cji w Ża ga niu by li to oczy wi ście przed -
sta wi cie le Urzę dów Mar szał kow skich Wo -
je wódz twa Lu bu skie go i Dol no ślą skie go.
Warsz tat dru gi jest oka zją po ka za nia przy -
kła dów do brych prak tyk nie tyl ko z da ne go
re gio nu. Tu sku pił się na za gad nie niu „Jak
dzię ki otwar tym gra ni com uatrak cyj nić ofer -
tę tu ry stycz ną po gra ni cza”.

Agata Rokita

Pałac Książęcy, 5 listopada 2008 r. 

[
]

W Żaganiu pojawiły się 
tematy nieporuszane
na wcześniejszych 
konferencjach, jak turystyka
sentymentalna, a przede
wszystkim wartość 
profesjonalnie 
funkcjonujących punktów 
informacji turystycznej, 
przygotowujących ofertę
na miarę każdego turysty: 
kilku-, kilkunasto-, 
kilkudziesięcioletniego, 
zróżnicowaną tematycznie
i czasowo
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IVkon fe ren cja z cy klu, przy go to wa -
na z my ślą o spe cja li stach two rzą -

cych pro jek ty tu ry stycz ne i bu du ją cych no -
wą po li ty kę pro mo cji tu ry sty ki, zwłasz cza
z wo je wódz twa wiel ko pol skie go i ma zo wiec -
kie go, przy cią gnę ła za in te re so wa nych za -
gad nie niem „De sign, sztu ka, ga stro no mia,
czy li war tość do da na w pro duk tach tu ry -
stycz nych”.
Go ściem spe cjal nym kon fe ren cji, pro mu ją -
cym pol skie wzor nic two, by ła Ewa Trzcion -
ka z De sign Ali ve!, ży wej ga le rii de sin gu
w Cie szy nie, pro jek tu, któ ry w kon kur sie
„Pol ska pięk nie je – 7 cu dów unij nych fun -
du szy” zdo był na gro dę głów ną w ka te go rii
„pro dukt pro mo cyj ny”. De sign ist niał za -
wsze, to wy pad ko wa wzor nic twa, er go no mii,
es te ty ki – prze ko ny wa ła w Po zna niu, chwa -
ląc jed no cze śnie lo kal ny po ten cjał w tej dzie -
dzi nie, Aka de mię Sztuk Pięk nych, gdzie są
kształ ceni spe cja li ści od wzornictwa. Cie -
szyń ska ga le ria oswa ja z pol skim wzor nic -
twem, pro mu jąc de sign ory gi nal ny, po nad -
prze cięt ny, przy tym przy swa jal ny i nie po -
mpa tycz ny. Tej twór czej za ba wie z for mą
mo gli śmy się przyj rzeć i jej po sma ko wać
pod czas de gu sta cji de se rów z li nii „Pol ska
pięk nie je”. 
Dru gim go ściem spe cjal nym spo tka nia by ła
Fran ca Ko ben ter, pre zes Za rzą du Au stria In -
fo, któ rej wy po wie dzi uzmy sło wi ły nam, jak
wie le jest do zro bie nia w Pol sce. Au striac -
ka spe cjal ność ogól no na ro do wa to pięk ne
gór skie kra jo bra zy, czy ste po wie trze, zna -
ko mi cie zor ga ni zo wa ne szla ki nar ciar skie,
wy so kiej ja ko ści ho te le i bar dzo do bre, re -
gio nal ne je dze nie. Au stria, skła da ją ca się
głów nie z gór i do lin, na sta wio na jest na za -
moż ne go tu ry stę kla sy „es ta bli shed post -ma -
te ria list”, któ ry chce i umie wy da wać pie -
nią dze. Do cho dy z tu ry sty ki się ga ją tu 16%
PKB, jest więc ona swe go ro dza ju „prze my -
słem na ro do wym”, a pro mo wa nie tu ry sty ki
na le ży do agen cji rzą do wych. W ta kich wa -
run kach nie jest za tem istot ne, czy da na gmi -
na lub fir ma tu ry stycz na na le ży, czy też nie
na le ży, do od po wied nich sto wa rzy szeń lub
or ga ni za cji – nie za leż nie od te go jest pro -
mo wa na tak sa mo jak po zo sta łe. 
Spe cy fi ka Pol ski, ja ko kra ju znacz nie więk -
sze go i uroz ma ico ne go geo gra ficz nie, wy ma -
ga bu do wa nia prze my śla nej po li ty ki w tym
za kre sie. Po szcze gól ne re gio ny dą żą do kre -
owa nia swych ory gi nal nych ma rek, cze go
zna ko mi tym przy kła dem jest m.in. Wiel ko -
pol ska i pro jekt Sta ro stwa Po wia to we go

w Gnieź nie „Do bre miej sce, kró lew ska tra -
dy cja – pro mo cja pro duk tów tu ry stycz nych
po wia tu gnieź nień skie go”. Agniesz ka Rzem -
pa ła -Chmie lew ska przed sta wi ła prze my śla -
ną po li ty kę pro mo cyj ną po wia tu, któ rej wy -
ni kiem by ło m.in. zdo by cie no mi na cji w kon -
kur sie „Pol ska pięk nie je – 7 cu dów unij nych
fun du szy”. – Nie pro mu je my po wia tu ja ko
po wia tu, to się już nie spraw dza. Po sta no wi -
li śmy pro mo wać kon kret ne pro duk ty, sta wia -
my na tu ry sty kę kul tu ro wą, zro bi li śmy ba -
da nia roz po zna wal no ści mar ki po wia tu
gnieź nień skie go. Ja ko na sze ha sło pro mo cyj -
ne i wy róż nik wy bra li śmy „Gnie zno. Do bre
miej sce, kró lew ska tra dy cja”. Przy go to wu -
je my ko lej ne pro jek ty – po wie dzia ła Agniesz -
ka Rzem pa ła -Chmie lew ska w Po zna niu.
W tu ry sty kę kul tu ro wą oraz w stwo rze nie
no wej me to dy pro mo cji in we stu je tak że Dol -
ny Śląsk, pra cu ją cy nad pro jek tem klu czo -
wym z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj -
ne go Go spo dar ka „Po łu dnio wo -za chod ni
Szlak Cy ster sów”, w któ rym bie rze udział
pięć wo je wództw: dol no ślą skie, opol skie, ślą -
skie, ma ło pol skie, wiel ko pol skie, skie ro wa -
ne go na bu do wę in fra struk tu ry oko ło tu ry -
stycz nej (m.in. par kin gów, to a let, punk tów
in for ma cji tu ry stycz nej, in fo kio sków, któ re
sta ną rów nież na sta cjach ben zy no wych,
ozna ko wań obiek tów). Łącz ny koszt te go kil -
ku let nie go przed się wzię cia się ga nie mal
59 mln zł (po nad 35 mln uzy ska no z do ta -
cji). – Part ne rzy są obec nie na bar dzo trud -
nym eta pie uzgod nień praw nych i pod pi sy -
wa nia umów – wy ja śniał Piotr Wnu ko wicz
z Wy dzia łu Tu ry sty ki w De par ta men cie
Spraw Spo łecz nych Urzę du Mar szał kow -
skie go Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. 
I de ba ta „Mar ka re gio nów, mar ke ting tu -
ry sty ki – jak sku tecz nie bu do wać wi ze ru nek
atrak cyj ne go wo je wódz twa”, i warsz ta ty:
„Fun du sze eu ro pej skie na tu ry sty kę i re wi -
ta li za cję w wo je wódz twie wiel ko pol skim
i ma zo wiec kim” oraz „Art & fo od – in no -
wa cyj ne po my sły na wy ma ga ją ce go tu ry stę”,
po ka za ły, że na sze cy klicz ne spo tka nia są
zbyt krót kie, a po ru sza ne te ma ty wy ma ga -
ły by znacz nie szer szej dys ku sji i wza jem nych
kon sul ta cji.

Julia Hoffmann
Agata Rokita

World Tra de Cen ter, 12 li sto pa da 2008 r. 

[
]

Spe cy fi ka Pol ski wy ma ga 
bu do wa nia prze my śla nej 
po li ty ki w za kre sie promowania
turystyki. Po szcze gól ne 
re gio ny dą żą do kre owa nia
swych ory gi nal nych ma rek,
cze go zna ko mi tym przy kła dem
jest m.in. Wiel ko pol ska 
i pro jekt Sta ro stwa 
Po wia to we go w Gnieź nie 
„Do bre miej sce, kró lew ska 
tra dy cja – pro mo cja 
pro duk tów tu ry stycz nych 
po wia tu gnieź nień skie go”
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Dla Ka tie Fo ster, go ścia spe cjal ne go
kon fe ren cji „Pol ska pięk nie je – wie -
dza czy ni cu da” w Lu bli nie (28 paź -

dzier ni ka 2008 r.), by ła to pierw sza dłuż -
sza wi zy ta w na szym kra ju od po nad dwu -
dzie stu lat. Pod czas tam te go po by tu Ka tie
pra co wa ła w Pol sce ja ko przed sta wi ciel
szwaj car skie go ope ra to ra wy cie czek Swiss
To ur. Wte dy do pie ro za czy na ła pra cę w bran -
ży. Po po wro cie do An glii, na stęp ne 18 lat
po świę ci ła Iron brid ge Gor ge Mu seum. Jest
nie wąt pli wym współ au to rem suk ce su tej pla -

ców ki. W tym cza sie mu zeum roz wi nę ło się
do for ma tu jed nej z naj więk szych atrak cji
tu ry stycz nych w Eu ro pie, zdo by wa jąc licz -
ne pre sti żo we na gro dy, w tym ty tuł Eu ro pej -
skie go Mu zeum Ro ku. Obej mu je 10 obiek -
tów przy cią ga ją cych tłu my zwie dza ją cych
z kra ju i za gra ni cy. Od 1999 r. pro wa dzi zna -
ną fir mę do rad czą w dzie dzi nie mar ke tin gu
i roz wo ju tu ry sty ki – Ka tie Fo ster As so cia -
tes Con sul tants, pra cu jąc dla klien tów kra -
jo wych i za gra nicz nych. Ostat nie dwa la ta
spę dzi ła w Sło we nii, gdzie pra co wa ła

Z Ironbridge do Lublina,
czyli jak promować
produkty turystyczne

Katie Foster i Andrzej Szoszkiewicz (Smartlink)
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przy roz wo ju tam tej szych pro duk tów tu ry -
stycz nych. 
Pod czas krót kie go po by tu w Lu bli nie du żo
cho dzi ła po mie ście i roz ma wia ła z go spo -
da rza mi i przy pad ko wy mi ludź mi. Wszyst -
ko po to, że by le piej po znać po ten cjał tu ry -
stycz ny mia sta i re gio nu. Oto kil ka cen nych
uwag, któ re do ty czą więk szo ści pol skich
miast i wo je wództw.

Gru pa do ce lo wa
Na Za cho dzie ro śnie licz ba tzw. za an ga żo -
wa nych tu ry stów, czy li osób, któ re nie tyl ko
chcą po je chać, zwie dzić i zjeść, lecz tak że
po znać, jak ży ją i ja kie ma ją pro ble my
miesz kań cy da ne go mia sta czy re gio nu. Ci
lu dzie zwra ca ją uwa gę na ta kie ele men ty, jak
stan śro do wi ska na tu ral ne go, do stęp do au -
ten tycz nych zwy cza jów i pro duk tów re gio -
nal nych, ko mu ni ka cja pu blicz na czy in fra -
struk tu ra dla pie szych. Na ta kich tu ry stów
po win no się na sta wić wo je wódz two lu bel skie
i są sied nie re gio ny Pol ski Wschod niej. – Tyl -
ko nie pro muj cie się ja ko Pol ska Wschod -
nia. Ha sło „Wschód” nie dzia ła po zy tyw nie
– ko ja rzy się z Niem ca mi Wschod ni mi
– daw nym NRD. Po łóż cie ra czej na cisk
na nie ska żo ną przy ro dę i tra dy cyj ne zwy cza -
je – ra dzi Ka tie Fo ster. 

Naj pierw do pra cuj pro dukt, 
a po tem go pro muj
– Po wyj ściu z po cią gu na dwor cu w Lu bli -
nie nie mia łam wra że nia, że je stem tu mi le
wi dzia na. Bra ku je in for ma cji tu ry stycz nej,
ma te ria łów w ję zy ku an giel skim czy choć by
na pi su „We lco me to Lu blin” – za uwa ży ła. 
– Po dob nie w cen trum Lu bli na nie ma dro -
go wska zów pro wa dzą cych do atrak cji tu ry -
stycz nych i Cen trum In for ma cji Tu ry stycz -
nej. Sa mo Cen trum nie sprze da je Lu bli -
na w atrak cyj ny spo sób – mo gło by być żyw -
sze, a pra cow ni cy po win ni bar dziej wy cho -
dzić do klien ta. Bra ku je w nim prze wod ni -
ków w ję zy kach ob cych na te mat tras tu ry -
stycz nych po mie ście i re gio nie. Do pie ro gdy
te pod sta wo we ele men ty zo sta ną do pra co -
wa ne, moż na przy stą pić do pro mo cji.

Am ba sa do ro wie swo je go mia sta
Nikt le piej nie pro mu je swo je go mia sta niż
je go miesz kań cy. Pod jed nym wa run kiem: mu -
szą być prze ko na ni, że jest to do bre miej sce
do ży cia. Ta kie po czu cie moż na zbu do wać po -
przez sze reg do brze za pro gra mo wa nych dzia -
łań ko or dy no wa nych przez lo kal ne wła dze
przy wspar ciu me diów. – War to by ło by stwo -
rzyć gru pę „Ko cham Lu blin”, któ ra by ła by
ak tyw na w sie ci, no si ła by znacz ki z ta kim na -

pi sem. Do te go moż na wcią gnąć stu den tów,
któ rzy są za pew ne jed ną z naj bar dziej wi docz -
nych grup w Lu bli nie – do da je Ka tie. 

In ter net po nad wszyst ko
Glo bal na sieć jest dziś głów nym źró dłem
wie dzy o atrak cjach tu ry stycz nych. Mia sta
i re gio ny, któ re chcą się po chwa lić w sie ci,
bu du ją stro ny in ter ne to we w ję zy kach ob -
cych. Cze ski re gion wo kół Pra gi za chę ca
do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej w 16 ję -
zy kach! Bły ska wicz ny prze pływ in for ma cji
mo że mieć swo je po zy tyw ne skut ki, gdyż
wia do mość, że „Lu blin jest wart od wie dze -
nia”, w krót kim cza sie mo że do trzeć do mi -
lio nów lu dzi po przez choć by ko mu ni ka to ry
i por ta le spo łecz no ścio we. – Trze ba jed nak
uwa żać, gdyż rów nie szyb ko roz cho dzą się
złe wia do mo ści – prze strze ga Ka tie Fo ster. 

An drzej Szosz kie wicz

Katie Foster: Po wyj ściu z po cią gu na dwor cu 
w Lu bli nie nie mia łam wra że nia, że je stem tu 
mi le wi dzia na. Bra ku je in for ma cji tu ry stycz nej, 
ma te ria łów w ję zy ku an giel skim czy choć by na pi su 
„We lco me to Lu blin”[
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Naj pierw por cja przy go dy, czy li pod ziem ny spływ łód ka mi, prze jażdż ka 
pod ziem ną ko lej ką, zjazd szy bem ko pal nia nym, pod ziem na wę drów ka sta ry mi 
ko ry ta rza mi. Po tem por cja na uki w wę glo wym par ku na uko wym „Do li na Wę gla”,
czy li in te rak tyw nej eks po zy cji po ka zu ją cej wy do by wa nie i wy ko rzy sta nie 
wę gla ka mien ne go. To tyl ko kil ka wa rian tów spę dze nia cza su 
w Eu ro pej skim Ośrod ku Kul tu ry Tech nicz nej i Tu ry sty ki Prze my sło wej, 
któ ry dzię ki unij nym fun du szom po wsta nie za kil ka lat w Za brzu. [Fot. Jerzy Gontarz



Gór ny Śląsk zmie nia swo je ob li cze. Dzie -
dzic two prze my sło we kry je bo wiem
ogrom ny po ten cjał kul tu ro wy i tu ry -

stycz ny. Umie jęt ne wy ko rzy sta nie in du strial -
nych obiek tów i za byt ków, ze spo łów bu dow nic -
twa prze my sło we go, jak i ro sną ce go za in te re -
so wa nia ni mi po zwo li uczy nić zeń cen trum tu -
ry sty ki prze my sło wej. Szcze gól ne miej sce
pod tym wzglę dem zaj mu je Za brze. Do re je -
stru za byt ków wpi sa nych jest tu 35 obiek tów
i ob sza rów. Nie któ re z nich, jesz cze nie daw no
zwią za ne w prze my słem cięż kim, za czy na ją no -
we ży cie. 
Trzy naj więk sze po prze my sło we atrak cje tu -
ry stycz ne Za brza – Za byt ko wa Ko pal nia Wę -
gla Ka mien ne go „Gu ido”, dzia ła ją cy dziś w ra -
mach Mu zeum Gór nic twa Wę glo we go Skan -
sen Gór ni czy „Kró lo wa Lu iza” oraz do tych czas
nie udo stęp nio na dla ru chu tu ry stycz ne go Głów -
na Klu czo wa Sztol nia Dzie dzicz na – bę dą sta -
no wić pod sta wę funk cjo no wa nia Eu ro pej skie -
go Ośrod ka Kul tu ry Tech nicz nej i Tu ry sty ki
Prze my sło wej. 
Dzię ki re ali za cji pro jek tu po wsta nie uni ka to -
wy w ska li Eu ro py po prze my sło wy kom pleks,
któ re go skła do wy mi bę dą m.in.:
u udroż nio na i udo stęp nio na zwie dza ją cym naj -

star sza w Eu ro pie sieć wy ro bisk gór ni czych,
do sto so wa na do po trzeb tras tu ry stycz nych
o cha rak te rze hi sto rycz nym i edu ka cyj nym
– na po zio mie 170 i 320 m pod zie mią, 

u 2,5 km pod ziem ne go tu ne lu – Głów nej Klu -
czo wej Sztol ni Dzie dzicz nej (tu ry ści bę dą
mo gli tu zejść czte re ma wlo ta mi/wy lo ta mi
zlo ka li zo wa ny mi w róż nych czę ściach Za -
brza),

u pod ziem na stre fa han dlu i re stau ra cji,
u pod ziem na stre fa spor tu i roz ryw ki, wy po -

sa żo na m.in. w krę giel nię, zjeż dżal nię dla
dzie ci, ścian kę wspi nacz ko wą,

u pod ziem na sa la au dio wi zu al na, gdzie bę dą
pre zen to wa ne fil my w tech no lo gii wir tu al -
nej rze czy wi sto ści,

u wy sta wy, pre zen ta cje i ma kie ty zwią za ne
z hi sto rią tech no lo gii wy do by cia wę gla
od XVIII do XX wie ku, m.in. pra ca je dy nej
te go ty pu w Eu ro pie czyn nej pa ro wej ma -
szy ny wy cią go wej z 1915 r., po kaz pra cy
wie lu pod ziem nych ma szyn gór ni czych
do ura bia nia i od sta wy wę gla,

u „Do li na Wę gla”, czy li in te rak tyw na eks po -
zy cja przed sta wia ją ca wy do by wa nie i wy -
ko rzy sta nie wę gla ka mien ne go, w tym na -
no tech no lo gie z za sto so wa niem wę gla
w m.in. prze my śle far ma ceu tycz nym i lot -
ni czym. 

u sta ła wy sta wa mul ti me dial na do ty czą ca hi -
sto rii ko pal ni „Kró lo wa Lu iza”, Głów nej
Klu czo wej Sztol ni Dzie dzicz nej i Za byt ko -
wej Ko pal ni Wę gla Ka mien ne go „Gu ido”.

Re ali za cja eta pu I pro jek tu, obej mu ją ce go re -
wi ta li za cję po zio mów 170 i 320 Za byt ko wej
Ko pal ni Wę gla Ka mien ne go „Gu ido”, ma być
fi nan so wa na z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2007-2013. Do fi nan so wa nie tej czę ści dzia -
łań się ga 6,8 mln zł (war tość cał ko wi ta: 8 mln
zł). Re ali za cja eta pu II, prac w Skan se nie Gór -
ni czym „Kró lo wa Lu iza” i re wi ta li za cji Głów -
nej Klu czo wej Sztol ni Dzie dzicz nej, ma być fi -
nan so wa na z róż nych źró deł: Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka, środ ków
Gmi ny Za brze, Wo je wódz twa Ślą skie go oraz
Mi ni ster stwa Kul tu ry (cał ko wi ta war tość: 69
mln zł).
In we sty cja bę dzie re ali zo wa na w part ner stwie
kil ku pod mio tów:
u dwóch jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go:

Gmi ny Za brze i Wo je wódz twa Ślą skie go,
u dwóch in sty tu cji kul tu ry: Za byt ko wej Ko pal -

ni Wę gla Ka mien ne go „Gu ido” i Mu zeum
Gór nic twa Wę glo we go w Za brzu,

u szko ły wyż szej – Po li tech ni ki Ślą skiej, Wy -
dzia łu Gór nic twa i Geo lo gii,

u or ga ni za cji po za rzą do wej – Sto wa rzy sze -
nia na rzecz Re stau ra cji i Pro pa go wa nia
Sztol ni Kró lo wa Lu iza w Za brzu „Pro Fu -
tu ro”. 

Re ali zu jąc pro jekt „Eu ro pej ski Ośro dek Kul -
tu ry Tech nicz nej i Tu ry sty ki Prze my sło wej”,
Wo je wódz two Ślą skie i Za brze ma ją szan sę
stać się li de rem tu ry sty ki prze my sło wej w Pol -
sce i dzię ki te mu za ist nieć na eu ro pej skim szla -
ku za byt ków. Sza cu je się, że po za koń cze niu
re ali za cji pro jek tu licz ba od wie dza ją cych wzro -
śnie ze 100 tys. do 250 tys. osób rocz nie.

Agata Rokita

PROJEKTY KLUCZOWETurystyczna wizytówka Śląska
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320 me trów pod zie mią
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PROJEKTY KLUCZOWE Turystyczna wizytówka Śląska

Skan sen Gór ni czy „Kró lo wa Lu iza” – Ko pal nia „Kró lo wa Lu iza” jest jed ną 
z naj star szych ko palń na Gór nym Ślą sku, a jej głów ną atrak cją po kaz pra cy 
uni ka to wej pa ro wej ma szy ny wy cią go wej z 1915 r. o mo cy 2 tys. KM. Pod ziem na tra sa
o dłu go ści 1,5 km w daw nych chod ni kach ko pal nia nych jest połączona z po ka zem pra cy
wiel kich ma szyn gór ni czych oraz prze jażdż ką za byt ko wą pod ziem ną ko lej ką.[

Fot. Marcin Lesiak/Urząd Miasta w Zabrzu (3x)



PROJEKTY KLUCZOWETurystyczna wizytówka Śląska

ERIH, czy li Eu ro pe an Ro ute of In du strial He ri ta ge (Eu -
ro pej ski Szlak Dzie dzic twa Prze my sło we go), jest naj więk -
szym pro jek tem, któ re go ce lem jest pro mo cja obiek tów, bę -
dą cych w prze szło ści ko leb ką re wo lu cji prze my sło wej.
Szlak obej mu je 830 obiek tów w 29 kra jach. O pro jek cie
fi nan so wa nym w ra mach pro gra mu IN TER REG II C mó -
wił na kon fe ren cji w Ka to wi cach Paul Gil man, czło nek
Mię dzy na ro do we go Za rzą du ERIH. – Chce my, by ERIH
stał się eu ro pej ską mar ką dzie dzic twa prze my sło we go, dla -
te go w ra mach pro jek tu wy ko na li śmy sze reg za dań zwią -
za nych z opra co wa niem wspól nej wi zu ali za cji ca łe go szla -
ku i po szcze gól nych obiek tów oraz wspól nej stra te gii mar -
ke tin go wej. Na sza stro na in ter ne to wa, wszyst kie bro szu ry
i ulot ki oraz opi sy obiek tów przy go to wy wa ne są zgod nie
z przy ję tą li nią gra ficz ną. Dzię ki roz bu do wa nej stro nie in -
ter ne to wej oraz or ga ni za cji kon fe ren cji i sym po zjów ERIH
stał się plat for mą wy mia ny in for ma cji na te mat dzie dzic -
twa prze my sło we go w Eu ro pie – po wie dział Paul Gil man.

EUROPEJSKI SZLAK DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO
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Głów na Klu czo wa Sztol nia Dzie dzicz na – to pod ziem ny 
ka nał, któ re go ce lem by ło od wad nia nie 
pań stwo wych ko palń „Kró lo wa Lu iza” w Za brzu 
i „Król” w Cho rzo wie oraz po ło żo nych po mię dzy ni mi 
ko palń gwa rec kich. Słu ży ła ona tak że do trans por tu 
urob ku z ko pal ni „Kró lo wa Lu iza” po przez Ka nał 
Kłod nic ki do kró lew skiej Od lew ni Że la za w Gli wi cach. 

Wizualizacja Skansenu Górniczego
„Królowa Luiza” – część naziemna 
po rewitalizacji

[
[

Za byt ko wa Ko pal nia Wę gla Ka mien ne go „Gu ido” to uni ka to wa atrak cja tu ry stycz na,
per ła na szla ku Za byt ków Tech ni ki Wo je wódz twa Ślą skie go. W czerw cu 2007 ro ku
ko pal nia otwo rzy ła swo je po dwo je dla tu ry stów – stre fę na ziem ną oraz po ziom 170,
na któ ry zjeż dża się praw dzi wą klat ką szy bo wą. W nie da le kiej przy szło ści pla nu je się
uru cho mić rów nież po ziom 320, któ ry w za ło że niu ma od da wać spe cy fi kę pra cy
współ cze snej ko pal ni. [

Fot. Wojciech Trzcionka (2x)

Archiwum Urzędu Miasta w Zabrzu



DOBRE PRAKTYKI Park Mużakowski
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Po ło żo ny na gra ni cy pol sko -nie miec -
kiej, z da la od uczęsz cza nych szla ków
tu ry stycz nych, nie był ce lem wy cie -

czek tu ry stów, nie uczo no o nim w szko łach,
nie wspo mi na no w me diach. Dziś sy tu acja
się zmie nia, lecz wciąż spo śród wszyst kich
miejsc z li sty UNE SCO w na szym kra ju Park
Mu ża kow ski jest zna ny naj mniej.
Park zo stał za ło żo ny przez nie miec kie go
ary sto kra tę, księ cia Her man na Pückle ra -
-Mu skau, czło wie ka nie tu zin ko we go, eks -
cen try ka i wi zjo ne ra, któ ry pro jek to wa niu
par ków kra jo bra zo wych po świę cił ca łe swo -
je do ro słe ży cie, nie szczę dząc fun du szy.
W ro ku 1845, po 30 la tach od po wsta nia
za ło że nia par ko we go w Mu skau, ksią żę
sprze dał dzie ło swe go ży cia, by spła cić dłu -
gi, lecz ko lej ni wła ści cie le Mu ża ko wa kon -
ty nu owa li dzie ło Pückle ra, re ali zu jąc za mie -
rze nia twór cy. Dzia ło się tak aż do ro ku
1945, gdy w wy ni ku woj ny i zmian gra nic
pań stwo wych do bra mu ża kow skie zo sta ły
po dzie lo ne mię dzy Niem cy i Pol skę. Przez
po nad 40 lat Park, zwłasz cza po pol skiej
stro nie, po pa dał w za po mnie nie i de wa sta -
cję. Miesz kań cy Łęk ni cy czę sto na wet nie
do my śla li się, jak nie zwy kłe miej sce le ży
w gra ni cach ich mia sta, nie czu li z nim
związ ku, nie bu do wa li w opar ciu o nie go
swej toż sa mo ści lo kal nej.
Pod ko niec lat 80. XX w. Park Pückle ra za -
czął od zy ski wać daw ny cha rak ter. Zdzi cza -
ła pol ska część od 20 lat jest przed mio tem

licz nych dzia łań zmie rza ją cych do przy wró -
ce nia mu peł ni bla sku. Od po cząt ku Kra jo -
wy Ośro dek Ba dań i Do ku men ta cji Za byt -
ków, bę dą cy opie ku nem obiek tu, ko rzy sta
z po mo cy part ne rów z Nie miec, a tak że
z fun du szy eu ro pej skich. W ra mach fun du -
szu PHA RE od re stau ro wa no Most Kró lew -
ski i od two rzo no układ me lio ra cyj ny na Łą -
ce Trzci no wej i Łą ce Źró deł. Jed nak że naj -
in ten syw niej sze za bie gi re wa lo ry za cyj ne nie
mia ły by wła ści we go wy mia ru bez zmia ny
świa do mo ści wła ści wych go spo da rzy Par ku,
czy li miesz kań ców miast Bad Mu skau i Łęk -
ni cy, w prze szło ści bę dą cych jed ną miej sco -
wo ścią. „Re wa lo ry za cja” świa do mo ści na -
stą pi ła dzię ki uczest nic twu w pro jek cie „Mo -
je miej sce: Hi sto rycz ne par ki Eu ro py i ich
spo łecz no ści” w la tach 2005-2006. In te gra -
cja miesz kań ców z ich Par kiem na stę po wa -
ła po przez spa ce ry te ma tycz ne z prze wod -
ni kiem, im pre zy spor to we czy warsz ta ty pla -
stycz ne. W cza sie ostat nie go spa ce ru je go
uczest ni cy mo gli czyn nie uczest ni czyć w pra -
cach aran ża cyj nych, a na stęp nie na sa dze nio -
wych w jed nym z wą wo zów. W ten spo sób,
po przez wła sny trud, miesz kań cy mia sta
mie li szan sę zwią zać się ze swym Par kiem
o wie le do sko na lej niż pa trząc nań czy o nim
czy ta jąc. Bo któż nie chciał by wła sny mi rę -
ka mi od bu do wy wać pier wot ne go pięk na naj -
sław niej sze go par ku w sty lu an giel skim
w Eu ro pie Środ ko wej?

 Marek Rokita

Na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO 
tra fia ją naj war to ściow sze obiek ty w swo jej 
ka te go rii – ta kie, któ re są wy jąt ko we nie tyl ko
w ska li kra ju czy re gio nu, ale ca łe go świa ta. 
Gdy czte ry la ta te mu wpi sa no na nią 
Park Mu ża kow ski, wie dza o nim w Pol sce 
by ła bar dzo mi zer na. 

Po obu 
stronach Nysy
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DOBRE PRAKTYKIPark Mużakowski

[ ]
W 1945 r. w wy ni ku woj ny

i zmian gra nic pań stwo wych
do bra mu ża kow skie 

zo sta ły po dzie lo ne mię dzy
Niem cy i Pol skę. 

Przez po nad 40 lat Park,
zwłasz cza po pol skiej stro nie,

po pa dał w za po mnie nie 
i de wa sta cję

Most Królewski (Polska)

Jezioro Łucji i Nowy Pałac (Niemcy)
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DOBRE PRAKTYKI Twierdza w Kostrzynie
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Ko strzyń ska twier dza, jak zresz tą ca -
łe mia sto, zo sta ła do szczęt nie znisz -
czo na i na zy wa nie jej przez la ta

„Pol ską Hi ro szi mą” al bo „Ko strzyń ski mi
Pom pe ja mi” traf nie od da wa ło to, w ja kim
sta nie się znaj do wa ła. Po dob ny los spo tkał
dzie siąt ki in nych for ty fi ka cji w Pol sce i in -
nych kra jach. Jed nak w cza sach po ko ju
twier dze, for ty i ba stio ny na dal mo gą peł -
nić waż ne funk cje. Szan są na ich oży wie nie
jest tu ry sty ka.

Ko strzyn sta nął na cze le mię dzy na ro do we -
go pro jek tu, ja kim jest „Bal tic Cul tu re and
To urism Ro ute For tres ses – kul tu ro wo -tu ry -
stycz ny szlak twierdz nad bał tyc kich”. W je -
go ra mach prze wi dzia no: in wen ta ry za cję
i do ku men ta cję ist nie ją cych obiek tów, ich od -
no wę, ochro nę oraz stwo rze nie mię dzy na ro -
do wej sie ci współ pra cy twierdz nad bał tyc -
kich. Współ pra ca mię dzy na ro do wa da je każ -
de mu z 18 part ne rów z te re nu Pol ski, Nie -
miec, Li twy i Ro sji więk szą szan sę na peł ne
wy ko rzy sta nie tu ry stycz ne go po ten cja łu for -
ty fi ka cji. W Pol sce, obok Ko strzy na, na szla -
ku le żą twier dze w Mo dli nie, Ko ło brze gu,
Gi życ ku, Gdań sku (Wi sło uj ście i Fort Gro -
dzi sko) oraz Świ no uj ściu.
Mi mo że for ty ko strzyń skiej twier dzy na dal
nie są udo stęp nio ne do zwie dza nia, Sta re
Mia sto i te ren twier dzy już dziś sta ły się
głów ną atrak cją tu ry stycz ną mia sta i are ną
naj waż niej szych wy da rzeń kul tu ral nych,
przede wszyst kim co rocz nych Dni Twier dzy
Ko strzyn. W od re stau ro wa nej Bra mie Ber -
liń skiej mie ści się punkt in for ma cji tu ry -
stycz nej. Te ren twier dzy jest do brze ozna -

For ty, twier dze, ba stio ny 
– ży cie po śmier ci

Kie dy wio sną 1945 r. ostat ni nie miec cy żoł nie rze
opusz cza li Twier dzę Ko strzyn, roz po czy nał się wła śnie
naj smut niej szy czas dla for ty fi ka cji bu do wa nych
od nie mal 500 lat. To, cze go nie do ko na ła woj na,
z ocho tą do koń czy li ra dziec cy, a na stęp nie pol scy 
żoł nie rze i cy wi le[



DOBRE PRAKTYKITwierdza w Kostrzynie
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ko wa ny i przy sto so wa ny do sa mo dziel ne go
zwie dza nia, rów nież dzię ki du żej licz bie ulo -
tek i in for ma to rów wy da wa nych w kil ku ję -
zy kach. Od kil ku lat te re ny ko strzyń skich
for ty fi ka cji są are ną wie lu cie ka wych wy da -
rzeń kul tu ral nych i im prez ple ne ro wych. Ich
licz ba wzra sta dzię ki stop nio wej zmia nie ob -
li cza twier dzy, cze go przy kła dem są no we
pro duk ty tu ry stycz ne mia sta. Jed nym z nich
jest cy klicz ny „Szturm na Twier dzę Ko -
strzyn”, bę dą cy do brym przy kła dem no wo -
cze sne go pro duk tu tu ry stycz ne go. „Sztur -
mu jąc” twier dzę, uczest ni cy są prze wo że ni
po jaz dem woj sko wym na te ren For tu Sar bi -
now skie go, bio rą udział w po je dyn kach 
pa int ball oraz in nych ćwi cze niach i za da -
niach pa ra mi li tar nych.
Zbu do wa ne dla obro ny przed rze czy wi sty -
mi dzia ła nia mi wo jen ny mi for ty fi ka cje dziś
słu żą spo tka niom pa cy fi stycz nych mi ło śni -
ków mi li ta riów. Po wy pro wadz ce żoł nie rzy
ich miej sce zaj mu ją co raz licz niej si tu ry ści,
któ rzy od kry wa jąc za po mnia ne twier dze, po -
zna ją hi sto rię.

Marek Rokita

Przy zna nie Ko strzy no wi nad Od rą pierw -
sze go miej sca w kon kur sie „Pol ska pięk -
nie je – 7 cu dów unij nych fun du szy” w ka -
te go rii „współ pra ca trans gra nicz na” by ło
dla nas ogrom nym wy róż nie niem. W ra -
mach przed się wzię cia od re stau ro wa li śmy
uni kal ne w ska li eu ro pej skiej umoc nie nia
ko strzyń skiej twier dzy, utwo rzy li śmy mię -
dzy na ro do wą sieć współ pra cy i szlak tu ry -
stycz ny pro wa dzą cy przez mia sta-twier dze: od nie miec kie go Dömitz, przez ko strzyń -
skie Sta re Mia sto, aż do ro syj skie go Ka li nin gra du.
Otrzy ma ną na gro dę po trak to wa li śmy ja ko za chę tę do dal szej pra cy. Przed na mi po ja -
wia ją się ko lej ne wy zwa nia – za bez pie cze nie mu rów kur ty no wych i Ba stio nu Król. O fun -
du sze na to przed się wzię cie sta ra my się w Mi ni ster stwie Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go. Pro wa dzi my też roz mo wy na te mat kon ty nu acji pro jek tu Ba ltic Fort Ro ute.
Z pro po zy cją współ pra cy zgło si ło się do nas wie le miast, wśród nich wło ska We ne cja.
Ko strzyń skie ba stio ny są we dług hi sto ry ków naj star szy mi i jed ny mi z naj war to ściow -
szych obiek tów ar chi tek tu ry wa row nej w Pol sce. Na sze za byt ki do ce nia ją za rów no pa -
sjo na ci mi li ta riów, jak i tu ry ści od wie dza ją cy ko strzyń ską twier dzę. Za so bą ma my już
od bu do wę Bra my Chy żań skiej, Ba stio nu Fi lip i część Bra my Ber liń skiej. Mu zeum Twier -
dzy Ko strzyn ob ję ło swo ją opie ką te ren sta rów ki. W Bra mie Ber liń skiej dzia ła punkt
in for ma cji tu ry stycz nej. Za pra sza my więc do zwie dza nia Twier dzy i mia sta Ko strzyn
nad Od rą (www.ko strzyn.pl). 

An drzej Kunt, 
bur mistrz Ko strzy na nad Od rą:[ ]

Ko strzyn sta nął na cze le 
mię dzy na ro do we go pro jek tu,

ja kim jest „Bal tic Cul tu re 
and To urism Ro ute For tres ses

– kul tu ro wo -tu ry stycz ny
szlak twierdz nad bał tyc kich”
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Tu ry sty ka eu ro pej ska w naj węż szej de -
fi ni cji te go po ję cia wy twa rza po -
nad 4% PKB Wspól no ty. Nie mal 2 mi -

lio ny przed się biorstw za trud nia ją ok. 4%
ogó łu si ły ro bo czej (ok. 8 mi lio nów miejsc
pra cy). Je śli weź mie się pod uwa gę po wią -
za nia z in ny mi sek to ra mi, tu ry sty ka sta no -
wi – we dług sza cun ków – oko ło 11% PKB
i za pew nia za trud nie nie po nad 12% si ły ro -
bo czej (24 mi lio nów miejsc pra cy).
Stop nio wo bran ża ta prze sta ła być po strze -
ga na ja ko do me na mię dzy na ro do wych sie ci
ope ra to rów i ho te li, ofe ru ją cych stan dar do -

we for my wy po czyn ku. Jest bran żą zdo mi -
no wa ną przez MŚP, co sprzy ja bar dziej zin -
dy wi du ali zo wa nej ofer cie. Dzię ki tu ry sty ce
oso by od wie dza ją ce eu ro pej skie ce le po dró -
ży sty ka ją się z na szy mi war to ścia mi i na -
szym dzie dzic twem. Tu ry sty ka przy czy nia
się do lep sze go po zna nia wśród lu dzi i wspo -
ma ga pro ces kształ to wa nia toż sa mo ści eu -
ro pej skiej. Wspie ra tak że dia log mię dzy kul -
tu ro wy po przez kon tak ty mię dzy róż ny mi
gru pa mi spo łecz ny mi, eko no micz ny mi i kul -
tu ro wy mi.

Zrów no wa żo ny roz wój
Na ja ką tu ry sty kę sta wia Unia Eu ro pej ska?
Od po wie dzi na to py ta nie szu ka li uczest ni cy
Eu ro pej skie go Dnia Tu ry sty ki, któ ry zo stał
zor ga ni zo wa ny pod czas Dni Otwar tych
7 paź dzier ni ka w Bruk se li. Ko mu ni kat, któ -
ry prze ka za li wte dy eu ro pej scy urzęd ni cy, jest
ja sny: głów nym ce lem jest pod nie sie nie kon -
ku ren cyj no ści eu ro pej skie go prze my słu tu -
ry stycz ne go oraz stwo rze nie więk szej licz by
lep szych miejsc pra cy po przez zrów no wa żo -
ny wzrost tu ry sty ki w Eu ro pie i na świe cie.
Tu ry sty ka mo że się stać bo wiem ofia rą wła -
sne go suk ce su, je śli nie bę dzie się roz wi jać
w spo sób zrów no wa żo ny. Bio róż no rod ność,
funk cja eko sys te mu, za so by na tu ral ne i nie -
od na wial ne dzie dzic two kul tu ro we lub na wet

funk cjo no wa nie ob sza rów miej skich mo że być
za gro żo ne przez nie kon tro lo wa ny roz wój tu -
ry sty ki. Zrów no wa że nie go spo dar cze, spo -
łecz ne i eko lo gicz ne to klu czo we czyn ni ki
wpły wa ją ce na kon ku ren cyj ność miejsc  – ce -
lów po dró ży tu ry stycz nych oraz do bro byt ich
miesz kań ców, a tak że na two rze nie miejsc
pra cy oraz za cho wy wa nie i wzmac nia nie
atrak cji przy rod ni czych i kul tu ro wych.
Po nad to Unia Eu ro pej ska chce też pod jąć
sku tecz ną wal kę z za tło cze niem na dro gach,
zwłasz cza pro wa dzą cych do naj po pu lar niej -
szych ce lów wy jaz do wych (Mo rze Śród ziem -

ne, Al py) w szczy tach se zo nu tu ry stycz ne -
go. Ten cel moż na osią gnąć choć by przez lep -
sze roz ło że nie wa ka cji i roz pro pa go wa nie
mniej zna nych ośrod ków wy po czyn ko wych.

Zmia ny de mo gra ficz ne
Jest jesz cze jed na waż na przy czy na, któ ra
zmu sza do no we go spoj rze nia na roz wój tej
bran ży: zmia ny w struk tu rze de mo gra ficz nej.
Licz ba osób w po de szłym wie ku (po wy żej 65.
ro ku ży cia) ro śnie. Są to jed nak oso by, któ -
rych dłu gość ży cia ro śnie, cie szą się co raz lep -
szym zdro wiem i nie zły mi do cho da mi.
W związ ku z tym, że ro śnie licz ba po dró żu -
ją cych star szych osób, wzra sta po pyt na okre -
ślo ne ro dza je tu ry sty ki. Ocze ku je się, że naj -
bar dziej zna czą cy wzrost osią gnie tu ry sty ka
zdro wot na i tu ry sty ka zwią za na z dzie dzic -
twem kul tu ro wym i przy rod ni czym.

Fun du sze na tu ry sty kę
Unia Eu ro pej ska nie za mie rza jed nak się
ogra ni czyć tyl ko do dys ku sji i wy ty cza nia
kie run ków, lecz po dej mu je kon kret ne kro ki
wspie ra ją ce dzia ła nia na rzecz tu ry sty ki
zrów no wa żo nej. Są to przede wszyst kim do -
ta cje z fun du szy eu ro pej skich. Przed sta wi -
cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej zwra ca ją uwa gę,
że nie są to tyl ko pie nią dze z naj bar dziej po -
pu lar nych fun du szy, ta kich jak EFRR czy

Na ja ką tu ry sty kę
sta wia Eu ro pa?

Eu ro pa ja ko cel po dró ży tu ry stycz nych zaj mu je pierw sze miej sce 
na świe cie. Pod ko niec lat 90. ubie głe go wie ku eu ro pej scy li de rzy uzna li 
tu ry sty kę za ga łąź go spo dar ki, któ ra mo że od gry wać waż ną ro lę 
w osią ga niu ce lów stra te gii na rzecz wzro stu go spo dar cze go i za trud nie nia.
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EFS, lecz wska zu je na źró dła, któ re do tych -
czas nie ko ja rzy ły się z roz wo jem tu ry sty ki.
Cho dzi tu przede wszyst kim o Eu ro pej ski
Fun dusz Rol ny na rzecz Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich, Eu ro pej ski Fun dusz Ry bo łów stwa
czy na wet 7. Pro gram Ra mo wy Ba dań i Roz -
wo ju Tech no lo gicz ne go.

Do bre prak ty ki
In nym ro dza jem kon kret nej po mo cy jest wy -
mia na do brych prak tyk. W wy pad ku tu ry -
sty ki przy bra ła ona for mę kon kur su pod na -
zwą Eu ro pe an De sti na tions of Excel len ce
(EDEN). Kon kurs pro mu je roz wi ja ją ce się
eu ro pej skie ośrod ki tu ry stycz ne i ofe ru je
wspar cie dla tych, w któ rych roz wój tu ry -
sty ki idzie w pa rze ze zrów no wa żo nym roz -
wo jem spo łecz nym, kul tu ro wym i śro do wi -
sko wym. Każ de go ro ku wy bie ra się no wy te -
mat do przy zna nia na gro dy. Ko mi sja uła twia
po wsta nie sie ci po mię dzy na gro dzo ny mi
ośrod ka mi, ma jąc na ce lu po pra wie nie wy -
mia ny do brych prak tyk na po zio mie eu ro -
pej skim i za chę ce nie po zo sta łych ośrod ków
do przy ję cia po dob nych zrów no wa żo nych
mo de li roz wo ju tu ry sty ki.
Cie szy my się, że kon kurs „Pol ska pięk nie je –
7 cu dów unij nych fun du szy” na wią zu je do ce -
lów, do któ rych dą ży Ko mi sja Eu ro pej ska.
Więk szość na gro dzo nych pro jek tów w na szym
kon kur sie zo sta ła zre ali zo wa na w mniej szych
mia stach, któ re dzię ki in we sty cjom z fun du -
szy eu ro pej skich i ogrom ne mu za an ga żo wa -
niu miesz kań ców sta ją się atrak cyj ny mi ce la -
mi po dró ży. Ta kie mia sta, jak Wej he ro wo,
Tczew, Ża gań, Cie szyn czy Rud nik nad Sa nem,
bę dą wkrót ce zna czą cy mi ośrod ka mi tu ry -
stycz ny mi na ma pie Eu ro py.

An drzej Szosz kie wicz

[
]

Tu ry sty ka przy czy nia się
do lep sze go po zna nia 
wśród lu dzi i wspo ma ga 
pro ces kształ to wa nia 
toż sa mo ści eu ro pej skiej.
Wspie ra tak że dia log 
mię dzy kul tu ro wy po przez
kon tak ty mię dzy róż ny mi
gru pa mi spo łecz ny mi, 
eko no micz ny mi 
i kul tu ro wy mi

Zamek krzyżacki w Malborku

Tydzień Kultury Beskidzkiej 2008
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Wi no w nie wiel kiej wło skiej wio sce
Va le ria no ko ło Udi ne by ło jak ob -
ja wie nie, choć nie wiem, czy bar -

dziej ujął mnie je go smak, czy hi sto ria po -
wsta wa nia. Emi lio Bul fon, wła ści ciel nie wiel -
kiej ro dzin nej win ni cy, po sta no wił ro bić wi -
no in ne niż wszy scy. Ze sta rych kro nik wy -
szpe rał daw ne miej sco we re cep tu ry i do nich
w swo jej pro duk cji się do sto so wał. Na wzór
ety kie ty wy ko rzy stał frag ment fre sku z miej -
sco wej ka pli cy. Piw ni ce, w któ rych doj rze -
wa je go wi no w drew nia nych becz kach, sam
wy ma lo wał, zdo biąc je wi ze run ka mi po szcze -
gól nych szcze pów wi no ro śli. Dziś wśród od -
bior ców ma zna ne świa to we fir my, któ re tra -
dy cyj nie u nie go za ma wia ją bu tel ki czer wo -
ne go trun ku na pre zen ty bo żo na ro dze nio we. 
Zwie dzi łam dzie siąt ki in nych win nic w róż -
nych kra jach – więk szych, zna mie nit szych,
ale żad nej nie za pa mię ta łam tak jak

tej. I mam na dzie ję, że utkwi ła ona w pa -
mię ci in nych szczę ścia rzy po dą ża ją cych szla -
ka mi win nic.
Bo li czy się po mysł. W Sankt Pe ters bur gu
po zna łam przed la ty mło dych ab sol wen tów
tam tej sze go kon ser wa to rium. Nie mo gąc
zna leźć sen sow nej pra cy, za ło ży li et no -te atr.
Pry wat ny, z pro gra mem dla tu ry stów. W kil -
ka osób przy go to wa li trwa ją ce oko ło pół go -
dzi ny pre zen ta cje po ka zu ją ce lu do we zwy -
cza je ro syj skie zwią za ne z po szcze gól ny mi
po ra mi ro ku. Pierw szy raz w ży ciu usły sza -
łam wte dy ro syj skie ko lę dy. Ocza ro wa ły
mnie. Po po ka zie ak to rzy wcią ga ją tu ry stów
do wspól nych lu do wych za baw, któ re są tak
za aran żo wa ne, by mo gli w nich uczest ni czyć
tak że cu dzo ziem cy nie zna ją cy ro syj skie go.
A po tem w sa li roz sta wia ne są sto ły, po ja -
wia ją się na nich sma ko ły ki ro syj skiej kuch -
ni, a ak to rzy -mu zy cy przy gry wa ją na róż -
nych in stru men tach, śpie wa ją. Za czy na się
bie sia da…
W duń skim Nykøbing moż na się prze nieść
do śre dnio wiecz nej wio ski. Nie mal do słow -
nie, na wet na kil ka dni. Pod wa run kiem że
ko mór ki, lap to py i ze gar ki zo sta wi się w do -
mu, że za po mni się o elek trycz no ści. Tu nie
ma „di sney lan du”. Wio ska w naj drob niej -
szych szcze gó łach zo sta ła wznie sio na
na pod sta wie wy ni ków ba dań hi sto ry ków
i przez kil ka let nich mie się cy ży cie w niej to -
czy się do kład nie we dług ich wska zań, łącz -
nie z szy ciem stro jów czy przy go to wy wa niem
po traw. 
To tyl ko trzy przy kła dy po ka zu ją ce, jak
w no wy spo sób moż na wy ko rzy sty wać daw -
ne tra dy cje. Jeż dżąc po świe cie, war to szu -
kać in spi ra cji. To nie za wsze mu szą być
ogrom ne in we sty cje, choć te w dzie dzi nie
kul tu ry po tra fią zdzia łać cu da. Kto nie wie -
rzy, niech je dzie do Bil bao w hisz pań skim
Kra ju Ba sków, któ re po sta wi ło na kul tu rę,
wy ko rzy stu jąc fun du sze re gio nu, pro win cji,
mia sta i in we sto rów pry wat nych. Mu zeum
Gug gen he ima, dzie ło Fran ka O. Geh ry’ego,
fa scy nu ją ca, na naj wyż szym świa to wym po -
zio mie ar chi tek tu ra, sta ła się im pul sem
do re wi ta li za cji Bil bao. Z brud ne go por to -
we go mia sta prze mie ni ło się ono w kul tu ro -
wą mek kę przy cią ga ją cą tu ry stów. 

An na Plen zler

Art & Fo od z po my słem,
czy li jak to ro bią in ni 

Anna Plenzler: Jeż dżąc po świe cie, war to 
szu kać in spi ra cji. To nie za wsze mu szą być
ogrom ne in we sty cje, choć te w dzie dzi nie 
kul tu ry po tra fią zdzia łać cu da ]
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Je śli ktoś przy pad kiem jesz cze nie za -
uwa żył, niech tyl ko zer k nie na kil ka
bil l bo ar dów na pra wo czy le wo, niech

po ba wi się przez chwi lę pi lo tem od te le wi -
zo ra al bo od wie dzi kil ka stron in ter ne to -
wych. Oto ru szy ła wiel ka pro mo cja miast du -
żych i ma łych, re gio nów na wscho dzie i za -
cho dzie, miejsc już zna nych i do pie ro od kry -
wa nych. Jed no przez dru gie za chę ca, za pra -
sza i cze ka. I każ de ma coś szcze gól ne go
do za ofe ro wa nia.
Od kil ku lat ob ser wu je my w Pol sce nie zwy -
kle dy na micz ny roz wój dzie dzi ny, któ rą spe -
cja li ści okre śla ją mia nem mar ke tin gu te ry -
to rial ne go lub mar ke tin gu miejsc. Po wo dy
tej eks plo zji są róż ne: „od kry cie” mar ke -
tin gu przez wła dze sa mo rzą do we; ko niecz -
ność kon ku ro wa nia o tu ry stów, in we sto rów,
stu den tów i zdol nych miesz kań ców; za in te -
re so wa nie re gio na mi spe cja li stów od mar -
ke tin gu; do cie ra ją ce do nas wzor ce z za gra -
ni cy i – co waż ne – no we moż li wo ści fi nan -
so wa nia dzia łań w sa mo rzą dach. Wszyst ko
ra zem spra wia, że mar ke ting, pro mo cja czy
mar ka zo sta ją okieł zna ne tak że na po trze -
by re gio nów.
Mar ke ting jest kon cep cją, któ ra opie ra się
na wy mia nie. Za do star cze nie wy ma rzo ne -
go pro duk tu pro du cent do sta je coś w za mian.
Klient jest szczę śli wy, a i pro du cent za do -
wo lo ny. Po dob nie jest w przy pad ku mar ke -
tin gu miejsc – za war to ścio wy pro dukt, mię -
dzy in ny mi tu ry stycz ny, mia sto czy re gion
otrzy mu ją ca łą wiąz kę zy sków – ko rzy ści
ma te rial nych i nie ma te rial nych, któ re osta -
tecz nie sta ją się udzia łem wszyst kich miesz -
kań ców. Ale ów zysk nie spa da z nie ba, a tu -
ry ści nie za wsze sza le ją z ra do ści. Pro dukt
tu ry stycz ny trze ba od po wied nio przy go to -
wać. Nie ła twe to za da nie, po nie waż jest on
znacz nie bar dziej skom pli ko wa ny niż pu deł -
ko cze ko la dek czy sło ik musz tar dy. Jest on
spe cy ficz ną kom bi na cją, mie szan ką kon kret -
nych, fi zycz nych, ma te rial nych atrak cji,
a tak że kom po nen tów emo cjo nal nych, nie -
uchwyt nych ele men tów kul tu ry, tra dy cji czy
kli ma tu, któ re po zło że niu w ca łość wy wo -
łu ją okre ślo ny efekt. Efekt, któ ry po wo du -
je, że tu ry sta za ko chu je się w miej scu, chce
do nie go wra cać i po le ca je in nym. A za in -
te re su je go tyl ko ta ka ofer ta, któ ra od po wie

na je go po trze by i ocze ki wa nia, i to le piej
i cie ka wiej niż in ne pro po zy cje. In ny mi sło -
wy ta ka, któ ra bę dzie dla nie go wy jąt ko wa.
Okre śle nie tych pre fe ren cji oraz do pa so wa -
nie do nich ofer ty tu ry stycz nej to tyl ko po -
ło wa dro gi na dra bin ce do suk ce su. 
Bo na wet je śli ta ki pro dukt stwo rzy my czy
do pra cu je my, trze ba za dbać o je go „opa ko -
wa nie”. Nikt chęt nie nie ku pu je pro duk tu
w za ku rzo nym pu deł ku, pęk nię tej bu tel ce czy
dziu ra wym kar to ni ku. Tu ry stę za in te re su je
ta ki pro dukt, któ ry nie tyl ko jest uni ka to wy,
ale też pięk nie po da ny i atrak cyj nie opo wie -
dzia ny. Tak przy go to wa ny ma szan sę stać się
wręcz wi zy tów ką miej sca, zna kiem roz po -
znaw czym, pro duk tem fla go wym czy lo ko -
mo ty wą – nie po kry tą dy mem czy przy pad -
ko wym graf fi ti, ale błysz czą cą, w opty mi -
stycz nych ko lo rach i z ko lej ką chęt nych.

Dr Mag da le na Flo rek
Aka de mia Eko no micz na w Po zna niu

Li czy się 
i treść, i for ma

Magdalena Florek: Pro dukt tu ry stycz ny jest 
spe cy ficz ną kom bi na cją, mie szan ką kon kret nych, 
fi zycz nych, ma te rial nych atrak cji, a tak że
kom po nen tów emo cjo nal nych, nie uchwyt nych 
ele men tów kul tu ry, tra dy cji czy kli ma tu, któ re
po zło że niu w ca łość wy wo łu ją okre ślo ny efekt[

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 M

ag
da

le
ny

 F
lo

re
k



FUNDUSZE NA TURYSTYKĘ Warsztaty

24

Pie nią dze na tu ry sty kę i przed się wzię -
cia pod no szą ce wa lo ry tu ry stycz ne
(np. re wi ta li za cja dziel nic miast) są

do stęp ne wła ści wie we wszyst kich pro gra -
mach ope ra cyj nych na la ta 2007-2013.
W ra mach pro gra mu In no wa cyj na Go spo -
dar ka wspar cie otrzy ma ją mar ko we pro duk -
ty tu ry stycz ne, roz po zna wal ne na szcze blu
kra jo wym i mię dzy na ro do wym (dzia ła nie 6.4
„In we sty cje w pro duk ty tu ry stycz ne o zna -
cze niu po nadre gio nal nym”). Pie nią dze na
tu ry sty kę są do stęp ne w Re gio nal nych Pro -
gra mach Ope ra cyj nych, pro gra mie Roz wój
Pol ski Wschod niej i pro gra mach Eu ro pej -
skiej Współ pra cy Te ry to rial nej. Z pro gra mu
Ka pi tał Ludz ki rów nież moż na po zy skać do -
fi nan so wa nie np. na szko le nia dla osób pra -

cu ją cych w bran ży (prze wod ni cy, ho te la rze,
pra cow ni cy punk tów in for ma cji tu ry stycz -
nej itp.). Skup my się tu taj na przy bli że niu
spe cy fi ki Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra -
cyj nych (RPO) i ofer cie dla firm. 

Fir my tu ry stycz ne
Więk szość wo je wództw bez po śred nio wspie -
ra sek tor tu ry stycz ny z pie nię dzy eu ro pej skich.
W ra mach RPO wy od ręb nio no spe cjal ne dzia -
ła nia na re ali za cję pro jek tów re wi ta li za cyj -
nych, a tak że z za kre su tu ry sty ki. Prze waż -
nie wy dzie lo no też osob ne dzia ła nia dla przed -
się bior ców, ale nie wszę dzie. Przy kła do wo
w Wiel ko pol skim Re gio nal nym Pro gra mie
Ope ra cyj nym w ra mach dzia ła nia 6.1 „Tu ry -
sty ka” fir my star tu ją do kon kur sów na rów ni
z in ny mi pod mio ta mi (na bór za pla no wa no
na III kwar tał 2009 r.). Wa run kiem jest to,
że do fi nan so wa nie dla pro jek tu nie mo że być
tu niż sze niż 1,2 mln zł i wyż sze niż 4 mln zł.
O do fi nan so wa nie pro jek tów z sek to ra tu ry -
sty ki na niż szym po zio mie przed się bior cy mo -
gą się sta rać w kon kur sach do dzia łań z prio -
ry te tu I WRPO (tyl ko dla firm). 
W wo je wódz twie ślą skim wy raź nie roz dzie -
lo no in stru men ty wspar cia fi nan so we go dla

firm od tych, z któ rych mo gą ko rzy stać sa -
mo rzą dy czy or ga ni za cje po za rzą do we.
Wnio ski od przed się bior ców w za kre sie tu -
ry sty ki w ra mach RPO Wo je wódz twa Ślą -
skie go bę dzie przyj mo wać Ślą skie Cen trum
Przed się bior czo ści. Kon kur sy do pod dzia -
łań 3.1.1 „In fra struk tu ra za ple cza tu ry -
stycz ne go – przed się bior stwa” i 3.2.1 „In -
fra struk tu ra oko ło tu ry stycz na – przed się -
bior stwa” od bę dą się we dług od ręb ne go har -
mo no gra mu niż dla pod mio tów pu blicz nych.
Ślą skie jest zresz tą je dy nym wo je wódz twem,
w któ rym sub re gio ny re ali zu ją wła sne pro -
gra my fi nan so wa ne z RPO i tam nie obo wią -
zu je pro ce du ra kon kur so wa. Tak więc w ra -
mach pod dzia ła nia 3.2.2 „In fra struk tu ra
oko ło tu ry stycz na – pod mio ty pu blicz ne” pro -
jek ty zgło szo ne przez sub re gio ny już wy bra -
no w pro ce du rze po za kon kur so wej. 
Tu ry sty ka jest dzie dzi ną, na któ rą wy raź nie
sta wia Ślą skie. Ofe ru je nie mal wszyst kie
moż li we for my tu ry sty ki, od wspi nacz ki skał -
ko wej, po przez gór skie wę drów ki, wy ciecz -
ki ro we ro we, po moż li wość zwie dza nia za -
byt ków kul tu ry, a na wet rzad ko spo ty ka nych
w in nych wo je wódz twach za byt ków tech ni -
ki. Ślą skie to tak że miej sca kul tu re li gij ne -
go, któ re przy cią ga ją rocz nie ty sią ce piel -
grzy mów z ca łej Pol ski. 
– Róż no rod ność da je ogrom ne moż li wo ści
roz wo ju dla przed się bior ców z bran ży ho te -
lar skiej, ga stro no micz nej czy re kre acyj nej,
któ rzy w ra mach pod dzia łań 3.1.1 oraz 3.2.1
mo gą do fi nan so wać roz bu do wę ba zy noc le -

Pie nią dze na tu ry sty kę

Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
w osi 3. „Ja kość ży cia na ob sza rach wiej -
skich i róż ni co wa nie go spo dar ki wiej skiej”
ofe ru je dwa cie ka we dzia ła nia: „Two rze nie
i roz wój mi kro przed się biorstw” oraz „Od -
no wa i roz wój wsi”. W ra mach pierw sze go
z nich moż na fi nan so wać przed się wzię cia
do ty czą ce usług tu ry stycz nych oraz zwią -
za ne ze spor tem, re kre acją i wy po czyn kiem
na ob sza rach wiej skich. To szan sa na roz -
wój nie tyl ko agro tu ry sty ki, ale tak że roz -
sze rze nie dzia łal no ści na inne branże. Two -
rząc w ra mach pro jek tu 5 no wych miejsc
pra cy, mi kro przed się bior ca mo że otrzy mać
do ta cję na wet do 300 tys. zł. In for ma cji
o tym in stru men cie fi nan so wym moż na szu -
kać w od dzia łach Agen cji Roz wo ju i Mo der -
ni za cji Rol nic twa. 

TURYSTYKA WIEJSKA

Warsz ta ty do ty czą ce fi nan so wa nia in we sty cji 
tu ry stycz nych i re wi ta li za cyj nych stwarzają 
zna ko mi tą oka zję dla uczest ni ków do wy py ta nia 
o szcze gó ły do ty czą ce kry te riów wspar cia ta kich 
pro jek tów, a tak że moż li wość wy mia ny do świad czeń
po mię dzy przed sta wi cie la mi róż nych re gio nów.[
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go wej i ga stro no micz nej wraz z nie zbęd nym
wy po sa że niem oraz wzbo ga cić atrak cyj ność
świad czo nych usług po przez in we sty cje
w par ki te ma tycz ne czy in fra struk tu rę ak tyw -
nych form tu ry sty ki – mó wi Ja ro sław Ku biak,
dy rek tor Ślą skie go Cen trum Przed się bior czo -
ści. – W ten spo sób ca ły re gion mo że zy skać
po dwój nie, po pierw sze, dzię ki na pły wo wi tu -
ry stów, po dru gie, dzię ki wspar ciu ze stro ny
przed się bior ców, któ rzy ży wot nie bę dą za -
in te re so wa ni utrzy ma niem za byt ków i ba zy
tu ry stycz nej w do brej kon dy cji. 

War to wy mie niać do świad cze nia
W trak cie kon fe ren cji or ga ni zo wa nych w cy -
klu „Pol ska pięk nie je – wie dza czy ni cu da”
od by wa ją się warsz ta ty do ty czą ce fi nan so -
wa nia in we sty cji tu ry stycz nych i re wi ta li za -
cyj nych. To zna ko mi ta oka zja dla uczest ni -
ków do wy py ta nia o szcze gó ły do ty czą ce kry -
te riów wspar cia ta kich pro jek tów, a tak że
moż li wość wy mia ny do świad czeń po mię dzy
przed sta wi cie la mi róż nych re gio nów. Uczest -
ni cy warsz ta tów ma ją cie ka we uwa gi. W Ka -
to wi cach na przy kład pod kre ślo no ko niecz -
ność oce nia nia i mo ni to ro wa nia wa lo rów es -
te tycz nych pro jek tów przez ar chi tek tów i de -
si gne rów. Wzor nic two i pro jekt ar chi tek to -
nicz ny ma ją w bran ży tu ry stycz nej szcze gól -
ne zna cze nie. Przed się wzięć unij nych nie po -
wi nien ce cho wać eklek tyzm sty li stycz ny czy
ki czo wa tość, bo mo gą się stać nie tyl ko an -
ty re kla mą dla re gio nów, ale tak że dla fun -

du szy unij nych. Jest z tym jed nak spo ry kło -
pot, bo wśród kry te riów oce ny ze świe cą szu -
kać tych do ty czą cych za sad pro jek to wa nia, 
a – co za tym idzie – w pa ne lach eks perc -
kich ra czej nie prze wi dzia no miej sca dla ar -
chi tek tów i de si gne rów. 
Pod czas warsz ta tów w Ża ga niu, obej mu ją -
cych dwa wo je wódz twa: lu bu skie i dol no ślą -
skie, pa ni Ka zia Lu biń ska, wła ści ciel ka re -
stau ra cji „Szcze re Po le” w So bót ce (woj.
dol no ślą skie), do cie ka ła, ja kie ma moż li wo -
ści po zy ska nia wspar cia na pro jekt do ty czą -
cy roz bu do wy i wy po sa że nia swo je go obiek -
tu. Oka za ło się, że na trwa ją cy do 8 grud -
nia 2008 r. kon kurs nie mo że skła dać wnio -
sków, bo jej fir ma (mi kro przed się bior stwo)
jest star sza niż 2 la ta. Kon kurs dla mi kro -
przed się bior ców pro wa dzą cych dzia łal ność
po nad 2 la ta bę dzie ogło szo ny do pie ro
w III kwar ta le 2009 r. 
Pa ni Ka zia Lu biń ska wcze śnie za czę ła ob -
my ślać swój pro jekt i, nie ste ty, jest wy jąt kiem
wśród firm. Pro jek to daw cy za krót ko pra cu -
ją nad do ku men ta cją apli ka cyj ną. Cza sem
przez mie siąc od ogło sze nia kon kur su nie
wpły wa ża den pro jekt, a ostat nie go dnia usta -
wia ją się ogrom ne ko lej ki. Tym cza sem war -
to le piej roz ło żyć pra ce nad pro jek tem i skon -
sul to wać go wcze śniej z in sty tu cją, któ ra
przyj mu je i oce nia wnio ski. Po zwo li to unik -
nąć pod sta wo wych błę dów, któ re dys kwa li -
fi ku ją wnio ski i prze kre śla ją ca łą pra cę. 

Je rzy Gon tarz

[
]

Wzor nic two i pro jekt 
ar chi tek to nicz ny ma ją 
w bran ży tu ry stycz nej 
szcze gól ne zna cze nie. 
Przed się wzięć unij nych 
nie po wi nien ce cho wać 
eklek tyzm sty li stycz ny 
czy ki czo wa tość, bo mo gą 
się stać nie tyl ko 
an ty re kla mą dla re gio nów, 
ale tak że dla fun du szy 
unij nych

Żagań – kameralnie, przy kominku 
i... bez granic. Warsztaty poświęcone
finansowaniu projektów turystycznych 
i rewitalizacyjnych w Lubuskiem 
i Dolnośląskiem. 

u In for ma cje o wspar ciu na tu ry sty kę w ra mach RPO i wy ni kach kon kur sów 
moż na zna leźć na stro nie www.fun du sze on li ne.pl w za kład ce Pol ska Pięk nie je.
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Tospra wa dla no wej ko mi sji śled czej – w Pol -
sce trwa ci cha re wo lu cja. Pro wa dzą ją

wspól nie sa mo rzą dow cy, przed się bior cy i eks -
per ci z kra ju i za gra ni cy. Czę sto dzia ła ją wbrew
nie któ rym po li ty kom i in sty tu cjom. Mi mo to każ -
dy, kto uważ niej ro zej rzy się w swo im oto cze -
niu, za uwa ży po stę py te go ogól no na ro do we go ru -
chu: Pol ska pięk nie je. 
Prze ciw nik jed nak się nie pod da je. Przez po -
nad czte ry dzie się cio le cia szpe to ta by ła u nas do -
mi nu ją cym pro gra mem. Z pol skie go kra jo bra -
zu nie mal do szczęt nie wy eli mi no wa no zie miań -
skie dwor ki. Zde wa sto wa ne za byt ko we par ki, za -
pusz czo ne sta ro miej skie dziel ni ce i za nie dba -
na in fra struk tu ra tu ry stycz na to dzie dzic two,
z któ rym do dziś nie uda ło nam się po ra dzić. 
„Do my śla li śmy się, że ro bi my coś do bre go, ale
nie by li śmy te go pew ni. Do pie ro na gro da w kon -
kur sie „Pol ska pięk nie je” prze ko na ła nas, że ro -
bi my coś fan ta stycz ne go” – po wie dzia ła mi nie -
daw no Kry sty na Wój cik z Rud ni ka nad Sa nem.
W tym mie ście dzię ki fun du szom z UE po wsta -
ło Cen trum Wi kli niar stwa, gdzie pre zen to wa ne
są pra ce lo kal nych rze mieśl ni ków. Ta no wa in -
sty tu cja spra wi ła, że re gion za czął przy cią gać
no wych tu ry stów i kup ców. Wio sną 2008 r. rud -
nic kie Cen trum Wi kli niar stwa zo sta ło uzna ne
za je den z 7 cu dów unij nych fun du szy. 
Ta kich pro jek tów jak ten w Rud ni ku jest w ca -
łym kra ju znacz nie wię cej. W pierw szej edy cji
do kon kur su „Pol ska pięk nie je – 7 cu dów unij -

nych fun du szy” na de szło po nad 200 zgło szeń.
Dzię ki wspar ciu z UE w wie lu miej scach w Pol -
sce uda ło się od no wić za byt ko we dziel ni ce miast
i kom plek sy par ko we, zbu do wać no wo cze sne ho -
te le, a tak że or ga ni zo wać no we im pre zy tu ry -
stycz ne. Jed nak po my sło daw cy czę sto na dal mu -
szą wal czyć z róż ny mi ba rie ra mi i prze ja wa mi
sta re go my śle nia. Ko lej na edy cja „Pol ski pięk -
nie je” chce to zmie nić. 
Ini cja to rzy kon kur su „Pol ska pięk nie je”, fir ma
Smar tlink oraz Fun da cja Pas cal, otrzy ma li tym
ra zem wspar cie od wy daw cy dzien ni ka „Pol ska”
i je go edy cji re gio nal nych, któ rych śred ni dzien -
ny na kład wy no si po nad 300 ty się cy eg zem pla -
rzy. Wspól nie za le ży nam, by wspie rać tych, któ -
rzy chcą na lep sze zmie niać nasz kraj i uczy nić
go pięk niej szym i atrak cyj niej szym. Cykl kon fe -
ren cji i warsz ta tów w sied miu mia stach Pol ski
wła śnie te mu słu ży. Pol scy i za gra nicz ni eks per -
ci oraz prak ty cy po ka zu ją, jak wie le już te raz
moż na osią gnąć, a tak że pod po wia da ją spo so by
wal ki z blo ku ją cy mi zmia ny róż ny mi „lob bies
szpe to ty”. Dzię ki te mu do bre wzo ry z Rud ni ka,
Wej he ro wa, Za mo ścia czy Cie szy na mo gą być
re ali zo wa ne rów nież w in nych re jo nach kra ju.
W ten spo sób gru pa lu dzi, któ rzy chcą co raz
pięk niej szej Pol ski, sta je się co raz więk sza i sil -
niej sza. Chce my, by „Pol ska pięk nie je” ogar nę -
ła ca ły kraj. 

Dzię ki kon kur so wi „Pol ska pięk nie je – 7 cu -
dów unij nych fun du szy” od kry li śmy wie le

cie ka wych pro jek tów tu ry stycz nych re ali zo wa -
nych w Pol sce. Przy oka zji zo ba czy li śmy też dru -
gą stro nę me da lu – by ły też przed się wzię cia
znacz nie od bie ga ją ce od czo łów ki. Chcia ło by się
po wie dzieć, że gdy by ci słab si spo tka li na swo -
jej dro dze dzi siej szych zwy cięz ców, z pew no ścią
po peł ni li by mniej błę dów. Nie ma wąt pli wo ści,
że pro jek ty by ły by lep sze, gdy by by ło wię cej oka -
zji do swo bod nej wy mia ny do świad czeń. Nie ste -
ty tak cią gle nie jest. To, co na zy wa się wy mia -
ną do brych prak tyk, do pie ro w Pol sce racz ku je. 
Jest jesz cze jed na prze szko da do po ko na nia: naj -
pierw mu si my się na uczyć roz ma wiać. Nie uczą
nas te go zresz tą or ga ni za to rzy więk szo ści kon -
fe ren cji, któ re po le ga ją głów nie na obej rze niu
pre zen ta cji, a na za da wa nie py tań i dys ku sję zwy -
kle bra ku je cza su. Ina czej niż na Za cho dzie. Tam
w pro gra mie każ dej li czą cej się kon fe ren cji mu -
si być dość cza su na tzw. ne twor king. Uczest ni -
cy przy jeż dża ją na ta kie im pre zy nie tyl ko, że -
by się cze goś no we go do wie dzieć, lecz tak że spo -
tkać lu dzi zaj mu ją cych się po dob ny mi rze cza -
mi. Jest więc to świet na oka zja, by wy mie nić do -
świad cze nia, umó wić się na ko lej ne spo tka nie. 
Przy go to wu jąc pro jekt sied miu re gio nal nych
kon fe ren cji „Pol ska pięk nie je – wie dza czy ni cu -
da”, mie li śmy to wszyst ko na uwa dze. Chcie li -
śmy tak za pla no wać pro gram każ de go wy da rze -

nia, by by ło dość cza su na roz mo wy – pod czas
de ba ty, warsz ta tów, prze rwy ka wo wej i oczy wi -
ście lun chu (tu bez ogra ni czeń cza so wych). Za -
dzia ła ło to już od pierw sze go ra zu. W prze rwie
kon fe ren cji w Ka to wi cach do szło do spo tka nia
sze fów pro jek tów Eu ro pej skie go Ośrod ka Kul -
tu ry Tech nicz nej i Tu ry sty ki Prze my sło wej z Za -
brza i Ogro du Do świad czeń im. Sta ni sła wa Le -
ma w Kra ko wie. Być mo że in sta la cje z Kra ko -
wa ilu stru ją ce pra wa fi zy ki uatrak cyj nią w przy -
szło ści te ren ośrod ka w Za brzu. 
Oka zją do wy ja śnie nia wąt pli wo ści zwią za nych
z fi nan so wa niem pro jek tów są warsz ta ty. Za pro -
sze ni tam eks per ci są go to wi do naj drob niej szych
szcze gó łów wy ja śnić dro gę od kon cep cji do do -
fi nan so wa nia. Prze ko na li śmy się o tym m.in.
w Ża ga niu, gdzie Mo ni ka Prze nio sło, dy rek tor
Wydzia łu Współ pra cy Terytorialnej Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Dol no ślą skie go,
prze pro wa dzi ła do głęb ną ana li zę kry te riów oce -
ny wnio sków na pro jek ty pol sko -nie miec kie. Żad -
ne py ta nie nie po zo sta ło bez od po wie dzi. Po mo -
że to zgro ma dzo nym tam oso bom le piej pi sać
trans gra nicz ne pro jek ty. Mógł bym wy mie niać
jesz cze wię cej po dob nych przy kła dów. Zna czy
to, że na na szych kon fe ren cjach do brze nam się
roz ma wia. 

Pol ska pięk nie je, 
na praw dę 

An drzej Go dlew ski
dziennik „Polska”

Do brze nam się 
roz ma wia

An drzej Szoszkiewicz
Smartlink
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Odzyskanie dawnego blasku zamojska starówka zawdzięcza realizacji ZPORR-owskich 
projektów „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu – etapy I, II i V”, 
o wartości przekraczającej 25,7 mln zł. 
Obecnie w Zamościu jest realizowany dwuetapowy projekt „Renowacja, modernizacja 
i adaptacja na cele kultury zespołów fortecznych Starego Miasta w Zamościu”, 
finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG, wartości 34 mln zł.
W ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będzie tu 
realizowany projekt „Zamość, miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem 
turystycznym polskiej gospodarki”, wartości 65,7 mln zł.[ Fot. Janusz Tatarkiewicz (3x)


