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METODOLOGIA 

 

Celem opracowania raportu dotyczącego potencjału Szlaku Filmowego Dziedzictwa 

Kulturowego jest z jednej strony zidentyfikowanie rzeczywistych zasobów mogących stanowić 

podstawę rozwoju turystyki w regionie, ale również identyfikacja przewag i mocnych stron, 

które mogą być wykorzystane w kontekście rozwoju potencjału gospodarczego, modelowania 

procesów tożsamościowych czy wreszcie pozaekonomicznych zysków dla regionu (kapitał 

społeczny).  

 

Raport koncentruje się na zbadaniu, czy szlak został skonstruowany w sposób umożliwiający 

efektywne – sprawne i skuteczne – zarządzanie zasobami szlaku w celu pełnego 

zagospodarowania drzemiącego w nim potencjału. Znajdują się tu również opisy rozwiązań 

modelowych (studia przypadku), unaoczniających charakter zadań, jakie będą realizowane w 

ramach szlaku. 

 

Raport powstał w oparciu o studia literaturowe z zakresu heritologii i zarządzania 

dziedzictwem oraz analizy dokumentów dostarczonych przez autorów opracowań 

cząstkowych, badań otoczenia obiektów na szlaku. 

 

SPIS TREŚCI 

  

1. Wstęp. 

2. Dziedzictwo kulturowe jako fenomen społeczny i ekonomiczny. 

3. Pragmatyka zarządzania szlakami dziedzictwa kulturowego. 

4. Analiza raportów i opracowań cząstkowych dotyczących Szlaku Filmowego Dziedzictwa 

Kulturowego. 

5. Opis potencjału Szlaku z podziałem na obszary (turystyka, gospodarka itp.). 

6. Analiza otoczenia społecznego Szlaku (mapa interesariuszy). 

7. Rekomendacje dotyczące zarządzania strukturą. 

8. Zakończenie. 
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1. Wstęp 

 

Dziedzictwo stało się powszechnie dostrzeganym kapitałem odgrywającym kluczową 

rolę w rozwoju regionów. Jest ono zasobem o unikatowym charakterze, dającym różnorodne 

możliwości jego wykorzystania i zagospodarowania; co ważne, przemyślane i konsekwentne 

zarządzanie zasobami dziedzictwa w pełni może wpisywać się w politykę zrównoważonego 

rozwoju, zapewniając dynamiczny rozwój kapitału społecznego, sektora kreatywnego oraz 

innych sektorów gospodarczych (w tym turystyki), przy jednoczesnym zachowaniu pełnego 

potencjału rozwojowego, który będzie mógł być wykorzystany przez przyszłe pokolenia.  

Autor niniejszego opracowania pragnie podkreślić podstawowy w jego przekonaniu – 

wynikający zarówno z badań naukowych, jak i zdobytego doświadczenia praktycznego – 

wymiar dziedzictwa. Chodzi mianowicie o jego komplementarność, nie rozłączność 

poszczególnych wymiarów. Z tego powodu – w kontekście holistycznego zarządzania 

dziedzictwem – podział na dziedzictwo materialne i niematerialne. Oczywiście typografia taka 

jest stosowana powszechnie, ma użyteczny wymiar z perspektywy rozważań teoretycznych, 

ale w praktyce te dwa wymiary dziedzictwa wzajemnie się warunkują. Nie sposób wskazać 

dziedzictwa materialnego bez rodowodu niematerialnego (drewniana świątynia nie jest 

przecież bytem samoistnym, lecz przejawem geniuszu czy też talentu, myśli, idei, umiejętności 

etc. – wyrasta więc bezpośrednio z dziedzictwa niematerialnego). Również to ostatnie 

występuje w materialnej odsłonie: muzyka czy taniec potrzebują materialnego dopełnienia 

(instrumenty, kostium), podobnie jest na przykład z wierzeniami. Co więcej, jestem 

przekonany, że chybionym zabiegiem – co widać zwłaszcza w takich projektach jak 

GreenFilmTourism – rozdzielanie dziedzictwa kulturowego od naturalnego. Dziedzictwo 

naturalne staje się dziedzictwem w konsekwencji jego kulturowej recepcji. Trudno uznać za 

dziedzictwo naturalne nieoglądane przez człowieka pejzaże planet układu słonecznego. Po 

wtóre cały dorobek cywilizacyjny jest determinowany przez warunki naturalne w jakich 

funkcjonowały poszczególne społeczności. Strome dachy budowli w rejonach górskich 

wynikają z panujących tam zimą warunków naturalnych; ukształtowanie terenu warunkowało 

lokalizację wsi i miast, jak również poszczególnych budowli – nieprzypadkowo zamki obronne 

wznoszono na wzgórzach.  

Niniejszy raport będzie osadzony na zarysowanych wyżej podstawowych założeniach 

odnoszących się do praktyki i teorii zarządzania dziedzictwem kulturowym. 
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2. Dziedzictwo kulturowe jako fenomen społeczny i ekonomiczny 

 

Kluczowym wydarzeniem z perspektywy zarządzania dziedzictwem kulturowym było 

uznanie go za zasób, a w dalszej perspektywie: zasób unikatowy i nieodnawialny. W ten sposób 

dziedzictwo zaczęto postrzegać jako istotną przewagę konkurencyjną regionów, pozwalającą 

na programowy rozwój w różnych obszarach gospodarki (przede wszystkim w obszarze 

turystyki, oferty kulturalnej, ale również szeroko pojętych przemysłów kreatywnych). Ta 

rozszerzenie perspektywy postrzegania dziedzictwa kulturowego w żaden sposób nie zmieniło 

jego dotychczasowego znaczenia jako kapitału społecznego, służącego budowaniu tożsamości 

kulturowej, zaspokajani indywidualnych potrzeb i aspiracji, wreszcie jako fenomenu istotnego 

w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego (dziedzictwo jest podstawowym 

spoiwem w zakresie tożsamości różnego rodzaju wspólnot, a wspólna troska o nie, 

poznawanie jego zasobów, edukacji itp. służą wzmocnieniu poczucia wspólnotowości).  

 Kluczowym problemem pozostaje kwestia zarządzania dziedzictwem kulturowym. Bez 

względu na to, do jakiej tradycji, szkoły, czy metodologii zarządzania będziemy się odnosić, 

zawsze będzie ono oznaczało dążenie do osiągnięcia założonych celów, przy jak najmniejszym 

zużyciu zasobów.  

 W związku z tym, co napisano powyżej wskazać można kilka podstawowych 

komplikacji. Po pierwsze, dziedzictwo jest zawsze sprawą autonomicznego wyboru. Nie da się 

narzucić dziedzictwa, wskazać, że coś jest albo nie jest dziedzictwem danej społeczności czy 

regionu. To powoduje zmienność tego zasobu, jak również w dużej mierze niemożność 

zarysowania ostrych granic dziedzictwa, które ulega ciągłej zmianie. Jak pisał Gregory 

Ashworth: „dziedzictwo to proces, nie forma”. Zmienność zasobu dziedzictwa  powoduje, że 

bardzo trudnym zadaniem  jest formułowanie celów dla procesu  zarządzania dziedzictwem 

(stworzenie  uporządkowanego i zamkniętego  katalogu celów). Sprawę komplikuję fakt, że 

proces  zarządzania dziedzictwem realizowany  jest przez bardzo wiele środowisk – m.in. 

ekonomistów, specjalistów  zajmujących się rozwojem regionalnym,  muzealników, 

historyków sztuki,  konserwatorów, urbanistów, architektów, środowiska kreujące rynek  

turystyczny itp. Co gorsza, ta mnogość podmiotów zarządzających dziedzictwem i mających 

wpływ na dziedzictwo powoduje, że definiowane przez różne podmioty cele mogą nie tylko 

nie być zbieżne, ale wręcz przeciwstawne, wzajemnie się wykluczające (np. sprawa ochrony 

obiektu zabytkowego vs. potrzeby firmy kreującej na danym terenie ruch turystyczny). 



6 
 

Z tego powodu konieczne jest, jakkolwiek to zadanie nie wydawałoby się trudne, 

znalezienie pewnej przestrzeni wspólnej, warunków brzegowych, które pod żadnym pozorem 

nie mogą zostać przekroczone. Wydaje się, że na polu polskiej literatury poświęconej 

dziedzictwu, najlepiej te podstawowe kryteria zdefiniował Zbigniew Kobyliński. „Jakie są 

najważniejsze zasady zarządzania dziedzictwem kulturowym? Oczywiście nie sposób tu 

podsumować całego nagromadzonego w toku dziejów teorii i praktyki konserwacji 

dziedzictwa kulturowego doświadczeń. Myślę jednak, że za najważniejsze dla współczesnego 

zarządzania dziedzictwem kulturowym uznać można następujące zasady: 

 

1. konieczność traktowania dziedzictwa kulturowego jako własności publicznej, do której 

wszyscy członkowie społeczeństwa muszą mieć zapewniony dostęp, o której mają 

prawo być wyczerpująco i przystępnie informowani, za którą też wszyscy są  

w jednakowym stopniu odpowiedzialni; 

2. zasada »primum non nocere« – potrzeba zachowania dziedzictwa dla przyszłych 

pokoleń; wynika z niej postulat ograniczenia niszczących technik badawczych 

i ingerencji w zabytkową substancję do absolutnie niezbędnego minimum, na rzecz 

nieniszczących technik poznawania tego dziedzictwa i konserwacji zapobiegawczej; 

3. odejście od koncepcji ochrony pojedynczych zabytków na rzecz ochrony całych 

fragmentów historycznego krajobrazu kulturowego; 

4. konieczność powiązania ochrony dóbr kultury z ochroną środowiska naturalnego  

w ramach koncepcji zintegrowanej ochrony środowiska człowieka; 

5. konieczność ścisłego powiązania ochrony dziedzictwa kulturowego z planowaniem 

zagospodarowania przestrzennego; 

6. potrzeba uwzględnienia społecznej percepcji zabytku i związanych z nim 

niematerialnych wartości kulturowych w planowaniu wszelkich działań dotyczących 

dziedzictwa kulturowego; 

7. nacisk na pozaprawne środki ochrony środowiska kulturowego, a przede wszystkim na 

edukację i mądrą popularyzację” [Kobylilński, s. 18-19]. 

 

Powyższe zasady należy uznać za kluczowe dla efektywnego wykorzystania produktów 

opisywanego projektu. 

 



7 
 

3. Pragmatyka zarządzania szlakami kulturowymi 

 

Szalki kulturowe stały się popularną formą popularyzacji dziedzictwa kulturowego. 

Łączą one różne obiekty i miejsca, dla których spójności stosowane jest kryterium tematyzacji. 

Mogą to być najróżniejsze kryteria, na przykład materiał, z jakiego wzniesiono obiekty na 

szlaku (np. Szlak Architektury Drewnianej), pierwotne przeznaczenie obiektów – ich funkcja 

(Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego), czas powstania (Szlak Renesansu), 

społeczność, będąca prawowitym spadkobiercą dziedzictwa prezentowanego na szlaku (Szlak 

Żydowski), osoba łącząca dane obiekty i miejsca (Szlak Jana Pawła II); zasadniczo można uznać, 

że nie ma żadnych ograniczeń w kreowaniu szlaków i kryteriów ich tematyzacji, a jedynym 

ograniczeniem w tym zakresie są bariery w kreatywnej interpretacji zasobu dziedzictwa 

danego obszaru (np. Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami). 

Na potrzeby niniejszego raportu przyjęto, że „Szlak kulturowy to wytyczony  

i oznakowany szlak materialny, łączący obiekty i miejsca wybrane według ustalonego 

kryterium tematyzacji, będące unikatowym i reprezentatywnym przykładem ilustrującym 

szeroko pojęty dorobek kulturowy danego regionu, społeczności, grupy etnicznej, mniejszości 

narodowej czy narodu. Poprzez prezentację dziedzictwa materialnego szlak powinien 

umożliwiać poznanie i popularyzować dziedzictwo niematerialne, traktując oba te obszary 

jako nierozerwalną całość” [Gaweł 2011, s. 76]. 

 Potencjał szlaków kulturowych tkwi nie tylko w obiektach i miejscach, które je tworzą, 

ale jest on tworzony w ramach efektu synergii; obiekty funkcjonujące oddzielnie nie mają 

takiego potencjału jak te same obiekty funkcjonujące na szlaku. Co więcej, należy pamiętać, 

że punkt A łączy z punktem B więcej niż jedna trasa – dlatego droga łącząca poszczególne 

obiekty tworzy wartość dodaną, niemożliwą do wykreowania w przypadku pojedynczych 

miejsc czy obiektów, funkcjonujących odrębnie. 

Żeby w pełni wykorzystać ten potencjał konieczne jest regularna praca z obiektami na 

szlaku, autentyczne zarządzanie tą strukturą. Potrzebne jest systematyczne budowanie relacji 

z potencjalnymi odbiorcami, współcześnie realizowane przede wszystkim poprze social media; 

ponadto działalność promocyjna oraz animowanie szlaków (np. obudowywanie ich 

dodatkową ofertą kulturalną). Przede wszystkim konieczna jest współpraca pomiędzy 

obiektami, grupowanie ich w mikrostruktury, wytyczanie tras pomiędzy obiektami najbliżej 

położonymi czy też podobnymi pod pewnymi względami.  
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Samo wytycznie szlaku jest jedynie pierwszym krokiem – jeśli ma on przetrwać,  

a przede wszystkim rozwijać się, konieczna jest regularna praca służąca coraz pełniejszemu 

zagospodarowaniu potencjału obiektów. 

 

4. Analiza raportów i opracowań cząstkowych dotyczących Szlaku Filmowego 

Dziedzictwa Kulturowego 

 

Podstawą analizy i opracowania niniejszego raportu było pięć kluczowych 

dokumentów: 

1. Analiza obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, atrakcji turystycznych, 

obiektów gastronomicznych i hotelowych usytuowanych w pobliżu SFDK na 

obszarze Województwa Śląskiego. 

2. Analiza obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, atrakcji turystycznych, 

obiektów gastronomicznych i hotelowych usytuowanych w pobliżu SFDK na 

obszarze Województwa Małopolskiego. 

3. Analiza obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, atrakcji turystycznych, 

obiektów gastronomicznych i hotelowych usytuowanych w pobliżu SFDK na 

obszarze Województwa Podkarpackiego. 

4. Analiza obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, atrakcji turystycznych, 

obiektów gastronomicznych i hotelowych usytuowanych w pobliżu SFDK na terenie 

Kraju Preszowskiego. 

5. Analiza obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, atrakcji turystycznych, 

obiektów gastronomicznych i hotelowych usytuowanych w pobliżu SFDK na 

obszarze Kraju Koszyckiego i Żylińskiego. 

 

Ponadto do sporządzenia niniejszego raportu posłużyły inne dokumenty wytworzone  

w ramach projektu i przekazane do analizy: 

1. Analiza obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, atrakcji 

turystycznych, obiektów gastronomicznych, hotelowych usytuowanych w pobliżu 

transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego. 

2. Analiza wariantów Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (Polska). 

3. Raport z warsztatów (Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej). 
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4. Raport z warsztatów (Małopolskie Centrum Kultury Sokół). 

 

Podstawowym problemem w przeprowadzeniu analizy porównawczej wymienionych 

wyżej dokumentów – pomimo zbieżności ich tytułów – jest fakt, że zostały one opracowane 

według różnych założeń, co jest widoczne nawet na podstawowym poziomie strukturalnym 

dokumentów. Tylko jeden z nich (dotyczący województwa małopolskiego) zawiera założenia 

teoretyczno-metodyczne założenia, w tym definicje przestrzeni turystycznej − „funkcjonalnie 

wyróżniająca się część przestrzeni geograficznej, w obrębie której zachodzą zjawiska 

turystyczne” (s. 4); szkoda, że w opracowaniu nie sięgnięto po nowsze definicje dotyczące 

zjawisk i procesów dotyczących rozwoju turystyki (przytoczona wyżej definicja pochodzi 

sprzed ponad 40 lat). Podobnie niejednoznaczna musi być ocena wymienionych kategorii 

wykorzystanych w analizie obszaru województwa małopolskiego. Bardzo dobrze, ze opisano 

dokładnie „pojemność” wprowadzonych pojęć, ale kategorie opisane jako „walory kulturowe” 

czy „walory przyrodnicze” mogą wydawać się nieco anachroniczne w stosunku do bogato 

opisanego w literaturze zjawiska, jakim jest dziedzictwa. Niemniej jednak umieszczenie tego 

swoistego słowniczka na początku opracowania pozwala nam na precyzyjne określenie 

charakteru prowadzonej analizy (zaznaczono ponadto, że „w opracowaniu uwzględniono 

obiekty zlokalizowane w odległości do 10 km od obiektów znajdujących się bezpośrednio na 

Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze Województwa Małopolskiego” (s. 7). 

Zgodnie z zapisem opracowania analiza obiektów usytuowanych w pobliżu SFDK objęła więc 

walory przyrodnicze („tereny zielone − leśne, parkowe, obszary chronione, osobliwości 

przyrodnicze, wody, ogrody botaniczne i zoologiczne, walory uzdrowiskowe”, s. 5.) oraz walory 

kulturowe („na które składają się: „zabytki architektury i budownictwa, muzea, obiekty 

kulturalne, obiekty historyczno-wojskowe, miejsca kultu religijnego, zabytki działalności 

gospodarczej i techniki, miejsca martyrologii i pamięci narodowej, obiekty unikatowe, miejsca 

organizacji cyklicznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i religijnym, s. 5). 

Podjęta przez autorów próba opracowania podstaw metodycznych analizy, pokazuje  

w rzeczywistości z jak trudnym przedsięwzięciem mamy do czynienia oraz jak wiele założeń 

wstępnych – definicyjnych i metodologicznych – powinna zawierać tego typu analiza; co 

więcej te wstępne założenie powinny być wspólne dla wszystkich trzech dokumentów (sprawę 

ułatwiałby również znacząco słowniczej pojęć – rozstrzygałby on wiele przypadków trudnych 

do interpretacji, jak choćby wymienione powyżej „obiekty unikatowe”). W omawianym 
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dokumencie posłużono się trzema „kategoriami obiektów zagospodarowania turystycznego: 

baza noclegowa, na którą składają się hotele, motele, pensjonaty, schroniska (młodzieżowe), 

domy wycieczkowe, domy turystyczne, kempingi, hostele, pokoje gościnne, apartamenty,  

gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki szkoleniowe, konferencyjne, inne obiekty noclegowe; 

baza gastronomiczna, na którą składają się: restauracje, pizzerie, kawiarnie, cukiernie, bary, 

punkty gastronomiczne, dyskoteki, kluby, samodzielne ogródki gastronomiczne sezonowe; 

baza towarzysząca i komunikacyjna: szlaki turystyczne (piesze i rowerowe), tematyczne szlaki 

turystyczne i kulturowe, punkty informacji turystycznej, ciągi piesze, drogi rowerowe, 

transport turystyczny po mieście, postoje taksówek, parkingi (o znaczeniu dla turystyki 

przyjazdowej),  główne węzły komunikacyjne” (s. 5−6). 

Przedstawione powyżej kategorie uzmysławiają z jak olbrzymim zasobem mamy do 

czynienia; jasne staje się również, jak trudny będzie opis tego zasobu – znów problematyczny 

będzie brak ściśle opracowanej wspólnej metodologii dla całego szlaku. 

Pomimo wielu uwag krytycznych, opracowanie dla województwa małopolskiego zostało 

wykonane nie tylko w sposób rzetelny, ale bardziej szczegółowy niż pozostałe dokumenty. 

Pokazuje to zarówno objętość dokumentu, jak również jego struktura (podział obszaru na 

„pętle”, mniejsze odcinki składające się na szlak) oraz rozdrobnienie opisywanych kategorii.  

Na korzyść pozostałych opracowań przemawia przede wszystkim fakt, że wszystkie trzy 

wykorzystują pojęcie dziedzictwa, które nie tylko lepiej przystaje do współczesności, ale 

również w pełniejszy sposób może oddać potencjał szlaków kulturowych. 

 Porównując objętość poszczególnych opracowań, należy pamiętać, że na 

poszczególnych obszarach wyznaczono różną ilość POI. Poniżej przedstawiono listę wszystkich 

POI tworzących Szlak Filmowy Dziedzictwa Kulturowego – zestawienie to uzmysławia, z jak 

dużą strukturą mamy do czynienia. Skala ta uświadamia zarówno potencjał dziedzictwa 

opisywanego obszaru, jak również skalę przedsięwzięcia, jakim będzie sprawne i skuteczne 

zarządzanie SFDK. 

 

Słowacja – Kraj Koszycki 

 

Mlynky  

Rudňany  

Skalné mesto Dreveník  
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Slovenský raj 

Spišská Nová Ves  

Spišský hrad  

Spišský Hrušov  

 

Słowacja – Kraj Preszowski  

 

Bachledova dolina  

Bilíkova chata  

Červený Kláštor  

Fintice  

Horný Smokovec  

Hotel Sliezsky Dom  

Hrebienok 

Kežmarok  

Kôprová dolina  

Krivany  

Levoča  

Lomnický štít  

Malá Franková  

Nižné Repaše  

Osturňa  

Poprad  

Popradské pleso  

Prešov  

Reľov  

Sabinov  

Skalnaté pleso  

Solisko  

Spišská Belá  

Spišská Sobota  

Spišské Hanušovce  
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Spišské Podhradie 

Stará Ľubovňa  

Starý Smokovec  

Štrbské Pleso  

Svit  

Tatranská Javorina  

Tatranská Lomnica  

Tatranská Polianka  

Velické pleso  

Veľký Šariš  

Ždiar  

Zelené pleso Kežmarské  

 

Słowacja – Kraj Żyliński 

 

Chopok 2024 m.n.p.m.  

Demänovská Dolina  

Habovka  

Korbielów  

Kvačianska dolina  

Leštiny  

Liptovská Osada  

Liptovská Štiavnica  

Liptovský Hrádok  

Liptovský Mikuláš  

Ludrová  

Martin 

Mošovce  

Múzeum slovenskej dediny  

Necpaly  

Oravský Biely Potok  

Oravský Podzámok  
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Podbiel  

Pribylina 

Skanzen Vychylovka  

Strečno  

Súľov - Hradná  

Terchová  

Trstená  

Udolna Nadrz Orava  

Veľké Borové  

Vlkolínec  

Vrútky  

Vyšný Kubín  

Zázrivá  

Žilina  

Zuberec  

 

Polska – województwo małopolskie  

 

Babice  

Bielanka  

Bukowno  

Czorsztyn  

Dębno  

Gładyszów 

Grybów  

Jaworki  

Kalwaria Zebrzydowska  

Kasina Wielka  

Krynica-Zdrój  

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej  

Niedzica  

Nowy Sącz  
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Olkusz  

Rabka-Zdrój  

Stary Sącz  

Tatrzański Park Narodowy  

Tropie 

Zakopane  

Żegiestów  

 

Polska – województwo podkarpackie 

 

Baligród  

Besko 

Bóbrka  

Brzegi Górne  

Chmiel  

Dukla  

Iwonicz-Zdrój  

Jarosław  

Jasło  

Jaśliska  

Kalwaria Pacławska  

Komańcza  

Krasiczyn  

Lesk 

Lutowiska  

Odrzykoń  

Połonina Wetlińska  

Przemyśl  

Rudawka Rymanowska  

Rymanów  

Rzeszów  

Sanok  
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Solina  

Stary Dzików  

Tarnawa Niżna  

Twierdza Przemyśl - Fort XIII "San Rideau"  

Ustrzyki Górne  

Wara  

Zagórz  

Zatwarnica  

 

Polska – województwo śląskie 

 

Bielsko-Biała  

Cieszyn  

Góra Żar  

Pszczyna  

Rajcza 

Rycerka 

Sopotnia Mała  

Trójstyk  

Ujsoły 

Ustroń  

Wisła  

Żywiec  

 

5. Opis potencjału Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego  

 

Wykreowany w ramach projektu szlak kulturowy charakteryzuje się różnorodnością  

i bogactwem dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Został stworzony na obszarach 

wyróżniających się bogatą historią i wielokulturowością. Najlepszym dowodem bogactwa 

zasobu dziedzictwa na tym terenie jest fakt, że wykreowano tu kilkadziesiąt tematycznych 

szlaków kulturowych, do których należą między innymi: 

1. Szlak Architektury Drewnianej. 
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2. Szlak Orlich Gniazd. 

3. Szlak Cerkwi Łemkowskich. 

4. Szlak Średniowiecznych Miasteczek Małopolski. 

5. Szlak Zbójnicki. 

6. Szlak Warowni Jurajskich. 

7. Szlak Papieski. 

8. Szlak Cmentarzy z I Wojny Światowej. 

9. Szlak Maryjny Częstochowa – Mariazell. 

10. Szlak Rzemiosła Tradycyjnego. 

11. Szlak Śladami Aleksandra Fredry. 

12. Jasielski Szlak Winny. 

13. Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych. 

14. Szlak Ikon Doliny Sanu i Doliny Osławy. 

15. Szlak Naftowy. 

16. Szlak Chasydzki. 

17. Szlak Wodny Błękitny San. 

18. Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

19. Szlak Powstańców Śląskich. 

20. Preszowska Trasa Zamkowa. 

21. Szlak Śladami Dzielnego Wojaka Szwejka. 

22. Transgraniczny Trakt Tradycji. 

23. Szlak Kultury Wołoskiej. 

24. Transgraniczny Szlak Archeologiczno-Kulturowy. 

 

Wszystkie wymienione trasy wyróżniają się nie tylko bogactwem zachowanego 

dziedzictwa materialnego, ale prezentują również w szerokim kontekście dziedzictwo 

niematerialne regionu. W tym kontekście należy je rozpatrywać nie tylko jako zasób mogący 

stymulować rozwój różnych sektorów gospodarczych, ale również jako kapitał będący 

podstawą do budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Dziedzictwo jest 

bowiem zarówno medium kulturotwórczym, jak również służącym budowaniu własnej 

tożsamości kulturowej, samoświadomości, jak również zaspokajani potrzeb i aspiracji. Nie 

można pominąć również faktu, że wielokulturowy charakter zachowanego na interesującym 
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nas obszarze dziedzictwa może być zagospodarowany do edukacji w duchu tolerancji  

i poszanowania społeczności i kultur innych niż własna.  

Zagospodarowanie potencjału kulturowego regionu należy rozpocząć od namysłu nad 

kondycją i dobrostanem społeczności lokalnych – znaczenie takiego podejścia do 

wykorzystania dziedzictwa doskonale widać na przykładzie miast historycznych, w których 

odnotowuje się dużą liczbę turystów i odwiedzających. Mieszkańcy w odniesieniu do rozwoju 

turystyki danego obszaru, są opisywani najczęściej jako usługodawcy, niezbędna siła 

gwarantująca przybywającym zapewnienie wszelkich potrzeb. Jeśli w jakikolwiek sposób są  

w tym kontekście definiowane ich własne potrzeby, aspiracje, czy oczekiwania, to głównie ze 

względu na możliwość „zarabiania na turystach”. Tymczasem wpływ tubylców na turystyczną 

atrakcyjność miasta jest trudny do przecenienia: to oni budują atmosferę danego miejsca, oni 

kreują mentalną przestrzeń miasta. I nie chodzi tu bynajmniej jedynie o najczęściej zauważaną 

konieczność łagodzenia konfliktów przybyszów z mieszkańcami, ale ogólne poczucie 

zadowolenia mieszkańców z miejsca, w którym funkcjonują na co dzień.  

Na gościnność, otwartość, pozytywne nastawienie do obcych itp. największe przełożenie 

ma poziom szczęścia i samozadowolenia mieszkańców. Nie tylko w wymiarze kontaktów  

z przybyszami – jeśli miasto ma być przyjazne dla „obcych”, wpierw musi być przyjazne dla 

„swoich”. Przyjazne, a więc bezpieczne, dobrze skomunikowane, zapewniające spełnianie 

różnego rodzaju potrzeb i aspiracji swoich stałych mieszkańców. Priorytetowym zadaniem 

władz miasta powinno być więc stałe monitorowanie poziomu satysfakcji i zadowolenia 

stałych mieszkańców. 

Opisany wyżej przykład pokazuje, jak potencjał dziedzictwa może być wykorzystywany 

do rozwoju sektorów na pierwszy rzut oka niezwiązanych w żaden sposób z dziedzictwem. 

Może się ono stać niejako pretekstem do stałego podnoszenia jakości życia społeczności 

lokalnej, choć zachodzące zmiany będą kreowane również (a niekiedy przede wszystkim)  

z myślą o turystach. Wyremontowana droga prowadząca przez miejscowość będzie służyła  

z powodzeniem jednym i drugim…  

Szlaki kulturowe są więc bez wątpienia medium mogącym być świadomie 

wykorzystywanym do rozwoju lokalnego, który – jak zauważa Krzysztof Broński – „jest 

rozwojem terytorialnym, a nie sektorowym; punktem wyjścia jest tu więc przestrzeń i jej 

zagospodarowanie, dlatego w rozwoju lokalnym istotnym problemem jest tworzenie 

środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmującego elementy materialne  
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i niematerialne, takie jak kultura, zwyczaje i tradycje, przedsiębiorczość, jak również zdolność 

danej społeczności do zmian, co jest warunkiem kreatywności i rozwoju pomysłowości” 

[Broński 2006, s. 10]. 

 Tak postrzegany szlak kulturowy może stać się strukturą w istotny sposób stymulującą 

procesy rozwojowe jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej przedstawiono podstawowy 

katalog korzyści, jakie może czerpać gmina świadomie wykorzystująca fakt, że przez jej obszar 

przebiega szlak kulturowy: 

1. wzrost poczucia przynależności mieszkańców do danego regionu, umacnianie 

tożsamości lokalnej (identyfi kacja kulturowa, poczucie przynależności do pewnej 

wspólnoty, zbiorowości odbywa się właśnie dzięki dziedzictwu, zarówno 

materialnemu, jak i niematerialnemu; najlepsze rezultaty zostaną osiągnięte wówczas, 

gdy obiekt zostanie wpisany w programy edukacyjne szkół znajdujących się na terenie 

gminy);  

2. wzrost zainteresowania wśród turystów, przekładający się na konkretny zysk 

działających na terenie gminy przedsiębiorców (właścicieli sklepów, stacji 

benzynowych, restauracji, obiektów noclegowych itp.); 

3. powstawanie nowych podmiotów gospodarczych (miejsc pracy), przede wszystkim  

w ramach małej przedsiębiorczości (zakres prowadzonej działalności może być bardzo 

duży, od działającego sezonowo punktu gastronomicznego, po strzeżony parking  

w pobliżu zabytku); 

4. rozwój infrastruktury (obiekt zabytkowy, zwłaszcza o znaczeniu ponadlokalnym, może 

stać się istotnym argumentem dla rozwoju infrastrukturalnego, np. dróg na terenie 

gminy, ścieżek rowerowych itp.);  

5. możliwość poprawy konkurencyjności gminy (w tym podniesienie atrakcyjności dla 

partnerów i inwestorów);  

6. wzrost zainteresowania środowisk kulturotwórczych (obiekt zabytkowy będący 

elementem szlaku może generować wydarzenia kulturalne – przykładem może tu być 

cykl koncertów organizowanych w obiektach na małopolskim Szlaku Architektury 

Drewnianej); 

7. wzrost zainteresowania środowisk naukowych i akademickich (może to owocować  

z jednej strony opracowaniem monografii poświęconych zabytkowi, gminie, co 

przyczyni się do jej popularyzacji, z drugiej umożliwić pełniejsze wykorzystanie 
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kulturowego potencjału dziedzictwa – np. poprzez praktyki studenckie, wolontariat 

kulturalny itp.); 

8. wzrost świadomości mieszkańców co do wartości własnego dziedzictwa (obiekt 

przestaje być tylko zabytkiem z sąsiedztwa, staje się przedmiotem wspólnej troski); 

9. zmiana nastawienia mieszkańców co do możliwości samorealizacji w miejscu 

urodzenia (coraz większy problem małych miejscowości z zahamowaniem procesu 

odpływu mieszkańców do ośrodków miejskich może być rozwiązywany między innymi 

przez aktywizację mieszkańców na rzecz rozwoju gminy – do tego jednak potrzebny 

jest pewien kapitał początkowy, a dziedzictwo kulturowe jest nim bez wątpienia); 

10. stymulowanie rozwoju środowiska lokalnego (współpraca, współdziałanie wszystkich 

aktorów lokalnych musi się ogniskować wokół wymiernych celów, jasno 

sprecyzowanego programu; dziedzictwo materialne i niematerialne może stać się jego 

istotnym komponentem); 

11. poprzez podnoszenie prestiżu gminy oraz działania mające na celu podkreślenie 

tożsamości kulturowej możliwe staje się wykorzystanie potencjału dawnych 

mieszkańców miejscowości (gminy). Emocjonalny wymiar tego procesu powoduje, że 

jest to kapitał trudny do przecenienia. 

 

Spośród wymienionych wyżej punktów wato wrócić na chwilę jeszcze do punktu ósmego. 

Opisany tam mechanizm zmiany recepcji własnego dziedzictwa, jego waloryzacji, może 

warunkować w istocie wiele procesów rozwojowych w najróżniejszych obszarach gminy. 

Szczególnie ważna wydaje się możliwa zmiana podejścia do własnego dziedzictwa, owocująca 

stałym, przekazywanym w kolejnych pokoleniach zainteresowaniem własnym dziedzictwem, 

w kontekście tego jego długofalowa ochrona. 

 

6. Analiza otoczenia społecznego Szlaku (mapa interesariuszy) 

 

Szlak Filmowego Dziedzictwa Kulturowego nie różni się od innych tego typu struktur 

kreowanych w ostatnich dekadach w całej Europie. Podstawową wyróżniającą go cechą jest 

rozległość szlaku: zarówno pod względem liczby obiektów, jak również rozległości obszarowej. 

Rzeczywiste funkcjonowanie Szlaku będzie w dużej mierze zależeć od mocnego osadzenia go 

w strukturze społecznej/otoczeniu społecznym. Szlak, który nie będzie postrzegany jako 
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istotny w perspektywie lokalnego dziedzictwa kulturowego, będzie jedynie teoretyczną 

strukturą, pozbawioną szansy na rozwój oraz autentycznego oddziaływania na miejscowości, 

w których się znajduje. To umacnianie Szlaku w terenie winno się rozpocząć od pełnego 

rozpoznania jego interesariuszy – nie ma innej drogi do osiągniecia pełnego zagospodarowania 

potencjału szlaku, niż współpraca z maksymalnie wieloma (w teorii: ze wszystkimi) 

podmiotami wywierającymi na niego wpływ, ale też pozostającymi pod jego wpływem. 

Sam termin „interesariusze” (ang. Stakeholders) „został użyty po raz pierwszy w roku 

1963 przez Stanford Research Institute [Freeman 2010, s. 31]. W polskiej literaturze 

największe powodzenie zdobyło tłumaczenie tego angielskiego słowa terminem 

„interesariusze”, które – choć samo w sobie na pewno niedoskonałe – bez wątpienia lepiej 

oddaje istotę zjawiska niż proponowane inne tłumaczenia (np. „oddziaływacze” czy „grupy 

interesu”). Autorem klasycznej definicji stakeholders jest naukowiec, który na szerszą skale 

wprowadził je do nauk o zarządzaniu, R. Edward Freeman: „każda grupa lub osoba mogąca 

wywierać wpływ lub wpływająca na osiąganie celów przez organizację” [Freeman 1984, s. 25]. 

Jasno z tego wynika, że podstawowy podział interesariuszy będzie określał ich pozycję 

względem organizacji; mamy więc:  

1) interesariuszy wewnętrznych (pracownicy organizacji, jej zarząd, rada nadzorcza czy 

akcjonariusze),  

2) interesariuszy zewnętrznych (dostawców, odbiorców towarów czy usług, ale też nie 

związanych bezpośrednio z organizacją, np. władze lokalne czy media).  

W swietle powyższych informacji warto zastanowić się, jakie podmioty można określić 

mianem interesariuszy szlaków dziedzictwa kulturowego. W tym kontekście konieczne wydaje 

się przywołanie definicji tego typu struktury: „Szlak kulturowy to wytyczony i oznakowany 

szlak materialny, łączący obiekty i miejsca wybrane według ustalonego kryterium tematyzacji, 

będące unikatowym i reprezentatywnym przykładem ilustrującym szeroko pojęty dorobek 

kulturowy danego regionu, społeczności, grupy etnicznej, mniejszości narodowej czy narodu. 

Poprzez prezentację dziedzictwa materialnego szlak powinien umożliwiać poznanie i 

popularyzować dziedzictwo niematerialne, traktując oba te obszary jako nierozerwalną całość. 

Poddany sprawnemu i skutecznemu zarządzaniu, szlak kulturowy może stać się ważnym 

narzędziem ochrony, kształtowania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego, oddziałując 

w równym stopniu na społeczności lokalne, jak i odwiedzających te miejsca turystów” [Gaweł 

2011, s. 76].  
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Ważne jest również wyróżnienie najważniejszej cechy charakteryzującej szlaki dziedzictwa 

kulturowego: ich przestrzenną rozciągłość. W przeciwieństwie do pojedynczych zabytków, 

szlak oddziałuje (i pozostaje pod wpływem) większej liczby czynników. Działa tu prosta zasada 

synergii, zgodnie z którą, siła oddziaływania sumy pojedynczych komponentów jest mniejsza 

niż siła oddziaływania stworzonego przez nie systemu. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, że 

poszczególne punkty na szlaku może łączyć zawsze więcej niż jedna tylko trasa – tym 

sposobem przestrzeń pomiędzy dowolnymi punktami A, B i C staje się przestrzenią 

oddziaływania (a więc też przestrzenią podlegającą różnorakim wpływom). Mając na uwadze 

powyższe stwierdzenia, schemat interesariuszy szlaku dziedzictwa kulturowego można 

przedstawić w sposób następujący: 

 

 

Ryc. 1. Interesariusze szlaku dziedzictwa kulturowego  

A, B, C, D, E, F – obiekty na szlaku, Z – podmiot zarządzający szlakiem  

Źródło: opracowanie własne. 
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Przede wszystkim graficzna ilustracja powstających zależności zaskakuje bogactwem 

powiązań (strzałek łączących poszczególne podmioty mogłoby być więcej, ale wpłynęłoby to 

negatywnie na czytelność schematu). Z jednej strony uzmysławia, że szlak nie może być 

traktowany jak izolowana struktura o ograniczonym wpływie, z drugiej – uświadamia jak 

wielkie znaczenie może mieć dla regionu, jeśli zaznaczone zależności zostaną wykorzystane  

w sposób świadomy. Wszystkim zarządzającym szlakami unaocznia zaś jak wiele podmiotów 

wpływa na szlaki dziedzictwa, przy czym mowa zarówno o zależnościach pozytywnych, jak  

i negatywnych (destrukcyjnych). 

Interesariusze wewnętrzni skupieni są w wewnętrznym kręgu. Są to wszyscy 

bezpośrednio zatrudnieni w ramach struktury szlaku dziedzictwa kulturowego.  

Literą „Z” oznaczono strukturę zarządzającą szlakiem, choć w naszych warunkach rzadko kiedy 

jest to jeden tylko podmiot. W rzeczywistości już w obrębie tej struktury dochodzi do 

wykształcenia licznych powiązań i zależności mających istotny wpływ na możliwość osiągania 

przez szlak określonych celów. Często podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie szlakiem 

dziedzictwa kulturowego jest określony departament w urzędzie marszałkowskim. Wystarczy 

jednak spojrzeć na największe szlaki dziedzictwa, by zrozumieć stopień skomplikowania 

opisywanej sytuacji. Teoretycznie podmiotem odpowiedzialnym za małopolski Szlak 

Architektury Drewnianej jest Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W rzeczywistości większość zasada z zakresu 

animowania szlaku powierzono jednak Małopolskiej Organizacji Turystycznej, organizującej 

np. letni cykl koncertów pod nazwą „Muzyka zaklęta w drewnie”, będący głównym 

wydarzeniem kulturalnym promującym szlak. Jednocześnie obiekty ze szlaku są włączane  

w rokrocznie organizowane przez Małopolski Instytut Kultury Małopolskie Dni Dziedzictwa 

Kulturowego (w 2012 roku odbyła się 14. edycja tej imprezy, w całości poświęcona pięknu 

obiektów drewnianych). Przykład tego konkretnego szlaku pokazuje, jak skomplikowane mogą 

być związki i zależności na tym najbardziej podstawowym – jak się wydaje – poziomie struktury 

szlaku dziedzictwa kulturowego. Pokazuje to również skomplikowaną siatkę wpływów na 

organizację (szlak) oraz charakter jej działalności. W sytuacji, kiedy dla Szlaku Architektury 

Drewnianej nie opracowano strategii, nie wyznaczono celów, do których należy dążyć, 

podejmowane działania muszą być w pewnym stopniu chaotyczne, w najlepszym razie 

nieskorelowane względem siebie. 
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Do interesariuszy wewnętrznych należy zaliczyć również wszystkich zatrudnionych  

w obiektach współtworzących szlak. Często są to całkiem duże zespoły, ponieważ na szlakach 

kulturowych niejednokrotnie odnaleźć możemy duże instytucje kultury (np. skanseny w 

obrębie małopolskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego czy Zabytkową Kopalnię Węgla 

Kamiennego „Guido” w Zabrzu, wchodzącą w skład śląskiego Szlaku Zabytków Techniki). Jak 

zaznaczono to na schemacie, obsady poszczególnych obiektów wpływają wzajemnie na siebie 

(zarówno w ramach formalnych, jak i nieformalnych kontaktów), nie można jednak zapominać 

i o tym, że w samych obiektach tworzą się określone napięcia i zależności mające istotny 

wpływ na funkcjonowanie szlaku i możliwości realizowania określonych celów. Jak w każdej 

organizacji, również w obrębie szlaku obowiązuje zasada, że w zespole nie ma osób 

nieistotnych. O tym podstawowym prawie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zdają się 

zapominać kierujący instytucjami kultury. Bez względu na to, jak doskonały pod względem 

merytorycznym oferują produkt, jak nowatorski program opracowano, odwiedzający zawsze 

w pierwszej kolejności spotykają ludzi: portierów, kasjerki, szatniarzy, bileterów, osoby 

pilnujące sale (a więc wszystkich tych, którym w procesie obsadzania stanowisk poświęca się 

najmniej uwagi). To właśnie oni, w dużej mierze, wpłyną na to, jak zostanie odebrane dane 

miejsce. „Coraz więcej jest dowodów na to, że pozycja »jakościowa« jakiejkolwiek atrakcji 

turystycznej jest ściśle powiązana z jakością usług świadczonych przez jej personel. 

Indywidualność każdej z osób wchodzących w skład personelu powoduje, że trudno narzucić 

mu takie normy funkcjonowania, które wyznacza się maszynom przemysłowej linii 

produkcyjnej – dlatego kontrola jakości usług turystycznych stanowi takie wyzwanie. Tutaj 

dopiero okazuje się, jak ważna jest postawa człowieka wobec innych […]. Zaangażowanie […], 

uprzejmość […] i zwracanie uwagi na innych […] – oto podstawowe cechy, które trzeba 

uwzględnić przy naborze pracowników, ich szkoleniu i zarządzaniu nimi” [Rogers, Slinn 1996, 

s. 89]. Może się więc okazać, że doskonale przygotowany pod względem merytorycznym 

obiekt, z atrakcyjną ofertą, jest postrzegany negatywnie z powodu niechętnego zachowania 

personelu (bywa odwrotnie, personel, swoją otwartością na innych ludzi, życzliwością, 

zainteresowaniem ratuje obiekty niedostatecznie przygotowane na przyjęcie gości). 

Interesariusze zewnętrzni tworzą olbrzymią grupę osób i podmiotów, często pozornie 

niezwiązanych nawet ze szlakiem dziedzictwa kulturowego.  

Bez wątpienia grupą interesariuszy rozważaną w pierwszej kolejności, wywierającą 

wpływ największy, będą turyści. To oni tworzą podstawową grupę odbiorców produktu, jakim 
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jest szlak dziedzictwa kulturowego, oni też wywierają największy wpływ na cele stawiane 

szlakowi. Dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań odbiorców (w ramach precyzyjnie 

projektowanych badań) wydaje się elementem niezbędnym dla celowego komponowania 

oferty. Warto przy tym wspomnieć, że szlaki dziedzictwa kulturowego na pewno nie są 

medium mającym bezkrytycznie sprzyjać oczekiwaniom wyrażanym przez turystów, a raczej 

sposobem na kreowanie pewnych potrzeb, promowaniu odpowiedzialnych postaw wobec 

dziedzictwa. Osiągnięcie porozumienia pomiędzy oczekiwaniami wszystkich odwiedzających 

jest praktycznie niemożliwe. Turystyka stała się zjawiskiem masowym, a podróżujący w 

równym stopniu, co opalenizny, żądają wrażeń. Oglądają miejsce za miejscem, prześcigając się 

w liczbie „zaliczonych” zabytków i wykonanych fotografii. Zabytki mają być więc „podane” 

szybko, nie mogą zabierać zbyt dużo czasu w napiętym harmonogramie współczesnego 

podróżnika. Obok nich istnieje przecież niemała grupa osób szukających autentycznego 

kontaktu z dziedzictwem i kulturą, gotowi poświęcić mu wiele czasu i znajdujących 

przyjemność w spokojnym kontemplowaniu piękna.  

Wydaje się, że świadomie zarządzany szlak kulturowy może stawiać w świecie turystycznych 

atrakcji wyraźny nawias; nie chodzi przy tym o „zamrożenie” zabytku i otaczającej go 

przestrzeni kulturowej, raczej o świadome jej formowanie. Nie idzie o podejmowanie, z góry 

skazanej na niepowodzenie, gonitwy za nieskalaną przeszłością, raczej o troskę, by zachodzące 

zmiany pielęgnowały odpowiednią jakość. W obrębie szlaku można sobie pozwolić na 

wystąpienie przeciwko wszelkim uproszczeniom – nie zamknie to drogi turystom 

„minutowym”, pędzącym dalej i dalej, a wrażliwym koneserom piękna zapewni wysoką jakość 

doznań. Warunkiem tego jest – o ile to tylko możliwe – żywa funkcja zabytku, najlepiej 

wykorzystywanego na co dzień przez lokalną społeczność, co zapewni mu autentyczną 

obecność w pejzażu kulturowym. Musi się to jednocześnie wiązać się z szukaniem nowych 

funkcji obiektów opuszczonych i przekształcaniem ich na miarę nowych potrzeb. 

Wymieniona wyżej społeczność lokalna to kolejna grupa należąca do najważniejszych 

interesariuszy szlaków dziedzictwa kulturowego. Autor niniejszego opracowania żywi 

przekonanie, że w istocie jest ona ważniejsza, od jakiejkolwiek innej. Szlaki kulturowe 

zbudowane są z zabytków wrosłych w konkretną ziemię, dzieje żyjącej tu społeczności. I choć 

współczesny świat w znaczącym stopniu osłabia nasze więzi z „ziemią ojców”, a liczne migracje 

przyczyniły się do zmiany struktury ludnościowej w każdym niemal zakątku Polski, to prawie 

wszędzie żyją prawowierni spadkobiercy lokalnego dziedzictwa, zaś nowi mieszkańcy tworzą 
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jego współczesną historię, dopisując jej nowe rozdziały. To właśnie z tego względu nie 

powinno się dążyć do ograniczania użytkowania obiektu, czy przeprowadzania wbrew – 

potrzebom mieszkańców – zmian jego funkcji. Logika nakazuje, aby na pierwszym miejscu 

stawiać w tym względzie potrzeby lokalnej społeczności. Jest to zresztą zgodne z postulatami 

marketingowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Jedna z nich głosi, że 

„jednostka osadnicza o określonym kształcie przestrzenno-administracyjnym jest miejscem 

bytowania społeczności, której potrzeby i pragnienia stanowią główne wytyczne dla organów 

zarządzających jej zasobami” [Szromnik 2008, s. 17]. Przyjęcie odmiennej polityki w tym 

względzie będzie skutkowało muzeumifikacją obiektów zabytkowych, pozbawianiem ich 

kontekstu społecznego, historycznego, lokalnego, prowadząc w istocie do zaprzeczenia idei 

ochrony dziedzictwa kulturowego. Tylko zabytek żywy jest zabytkiem autentycznie 

potrzebnym. Z tego również powodu obiekty na szlakach dziedzictwa kulturowego w równym 

stopniu powinny umożliwiać poznanie dziedzictwa materialnego, co niematerialnego. Wiele  

z nich może stać się miejscem zachowywania pamięci o dawnych zwyczajach, świętach, 

zawodach…  

Do silnych interesariuszy należą również działające w regionie szkoły. Ich aktywność 

widoczna będzie na kilku planach funkcjonowania szlaków dziedzictwa. Przede wszystkim 

uczniowie są naturalnym stałym konsumentem produktów generowanych przez szlak. 

Codzienna funkcjonowanie instytucji kultury (obiektów zabytkowych) nie jest przecież 

nastawione na turystów (pojawiających się w określonych, łatwych do przewidzenia 

okresach), ale właśnie odbiorców lokalnych. Dają oni doskonałą okazję do wzbogacania oferty 

merytorycznej (lekcje muzealne, warsztaty), co przekładać się będzie również na wzrost 

atrakcyjności obiektu (a przez to całego szlaku) dla gości przybywających z zewnątrz. 

Jednocześnie uczniowie są naturalnym środowiskiem żywo zainteresowanym tak 

historycznym, jak i współczesnym funkcjonowaniem obiektu. Szkoły, poprzez programy 

edukacji regionalnej, w znakomity sposób mogą się przyczyniać do wzrostu świadomości  

w stosunku do lokalnego dziedzictwa, co przekłada się na wzrost tożsamości kulturowej czy 

samoidentyfikacji. Zresztą cele edukacyjne takich działań są o wiele głębsze. Jako przykład 

można wskazać scenariusz zajęć O czym dowiedzieliśmy się wędrując przez wieś… Jego autorzy 

wymieniają następujące korzyści płynące z realizacji tego projektu dla ucznia, który „zna różne 

rodzaje źródeł historycznych i historię zabytków własnej miejscowości; zbiera, konserwuje  

i przechowuje pamiątki rodzinne, umiejętnie stosuje metodę port folio w gromadzeniu 
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materiałów źródłowych, umie napisać sprawozdanie, kartkę z pamiętnika, doskonali 

umiejętność sporządzenia opisu przedmiotu, sytuacji, dba o poprawność językową 

wypowiedzi, szanuje własne dziedzictwo kulturowe i chroni je od zapomnienia” [Piwońska 

2001, s. 73]. Ten wzrost zainteresowania „własnymi” zabytkami otwiera przed zarządzającymi 

obiektem na szlaku nowe możliwości, np. prowadzenia programów dla wolontariuszy. Liczba 

i rodzaje interakcji wydają się tu nieograniczone, a warunkiem niezbędnym są ludzie chętni do 

podejmowania nietypowych wyzwań.  

Te kreatywne jednostki działające w bezpośrednim otoczeniu obiektu to kolejna grupa 

interesariuszy. Lokalni aktorzy – bo o nich mowa – to wszystkie osoby działające na rzecz 

regionu. Może nim być zarówno nauczyciel, jak i pracownik gminnej biblioteki, proboszcz 

miejscowej parafii, albo lokalny patriota i społecznik. Często działalność takich ludzi jest trudna 

do przecenienia, a ich aktywność łatwo przełożyć na lepsze zagospodarowanie obiektu 

współtworzącego szlak (w Lipnicy Murowanej na przykład w dni wolne od pracy 

przewodnikiem po drewnianym kościele św. Leonarda jest emeryt, który osiadł w tej 

miejscowości przed laty).  

Często aktywne, kreatywne osoby z regionu są twórcami działających lokalnie 

organizacji pozarządowych. To właśnie im przypisuje się wysoką wolę działania (nie wynikającą 

wyłącznie z chęci zysku), elastyczność w dostosowaniu się do chwilowych warunków, czy 

zdolność realizacji najbardziej niezwykłych, nieszablonowych projektów. Dlatego pozyskanie 

lokalnych stowarzyszeń (nie tylko działających stricte w obszarach kojarzonych z ochroną 

i animacją dziedzictwa kulturowego) skutkować może znaczącym poszerzeniem szlakowej 

oferty. Wielką rolę w tym względzie odgrywać mogą także lokalne instytucje kultury. Ich 

trwałość instytucjonalna i organizacyjna może stać się atutem dla wielu działań 

podejmowanych w ramach animowania szlaku dziedzictwa kulturowego. Poza tym instytucje 

takie mogą włączać się jako partner lub podmiot samodzielnie kreujący ofertę merytoryczną 

w obiekcie należącym na szlaku (np. urządzając wystawy czasowe poświęcone historii regionu, 

miejscowemu dziedzictwu niematerialnemu, lokalnym bohaterom itp.). W przypadku 

obiektów peryferyjnych, lokalna instytucja kultury może również wspomagać zarządzających 

szlakiem w zakresie zapewnienia dostępności zwiedzających do obiektu.  

W naturalny sposób wielki wpływ na szlak wywierać będą władze samorządowe i to 

każdego szczebla. Dobrym przykładem panujących zależności jest sytuacja w województwie 

śląskim, gdzie kondycja szlaku (czy też poziom zainteresowania jego rozwojem) w znaczącym 
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stopniu poprawiła się, od kiedy jednym z marszałków jest lokalny patriota żywo 

zainteresowany zachowaniem miejscowego dziedzictwa kulturowego. Przykład podobny, 

choć negatywny, możemy obserwować w Małopolsce, tam z kolei marszałkiem przestał być 

pasjonat architektury drewnianej, co skutkuje mniejszym zainteresowaniem szlakiem wśród 

samorządowych władz województwa. Na poziomie lokalnym (gmina) zależności te są 

widoczne jeszcze bardziej, przy czym tutaj wyraźniej widać symetrię tych powiązań. Z jednej 

strony często od władz gminy zależy stan, w jakim znajduje się obiekt zabytkowy, z drugiej, te 

same władze bywają uzależnione w swej polityce od kondycji w jakiej znajduje się lokalne 

dziedzictwo kultury (łatwiej jest zaprosić do współpracy inwestora widzącego miejscowość  

o bogatej historii udokumentowanej dobrze zachowanymi zabytkami).  

Niezbędnym elementem budowania dobrego klimatu wokół szlaku jest zdobycie 

zainteresowania mediów. Najprostszą do tego drogą jest organizowanie wyjazdów studyjnych 

dla dziennikarzy. Powinny one obejmować nie tylko zwiedzanie wybranych obiektów  

(z kompetentnym przewodnikiem), ale również wizytę w obiektach towarzyszących szlakowi. 

Dobrym pomysłem może być np. obiad zorganizowany w restauracji serwującej dania 

regionalne; będzie on doskonałym momentem do przekazania pakietu materiałów 

informacyjnych i promocyjnych. Równie ważna jest przy tym współpraca tak z mediami o 

dużym zasięgu, jak i mediami lokalnymi (regionalnymi). Te pierwsze mogą przyczynić się do 

wzrostu zainteresowania szlakiem wśród turystów z odległych miejscowości. Drugie mają 

natomiast wpływ na codzienne funkcjonowanie obiektu zabytkowego w lokalnej społeczności, 

co – jak już napisano wcześniej – uznaje się za sprawę pierwszorzędną. „Badania 

Stowarzyszenia Gazet Lokalnych wskazują, że jako podstawowe źródło wiedzy o sprawach 

lokalnych ponad 50% badanych wskazało właśnie pracę lokalną, zaś znajomość ostatniego 

wydania lokalnego tytułu wykazywało ponad 60% badanych” [Piwek 2011, s. 83]. To właśnie  

z tego powodu nie sposób przecenić dziennikarzy lokalnych jako jednej z grup interesariuszy.  

Popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego nieodmiennie związana jest również  

z działalnością środowisk naukowych i akademickich. Zyski z niego płynące bywają różnorodne 

i trudno je przewidzieć. Współpraca taka może owocować opracowaniem (np. w ramach pracy 

dyplomowej któregoś ze studentów) monografii zabytku, równie dobrze może wiązać się  

z organizowaniem w okolicy praktyk studenckich, co zapewni – przynajmniej na część okresu 

letniego – społecznych opiekunów zabytku. Wzrost zainteresowania środowiska naukowego 

danym obiektem (szlakiem, dziedzictwem) będzie również przyczyniał się do jego promocji. 
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Naukowcy są zazwyczaj grupą mobilną i chętnie dzielą się swoimi najnowszymi osiągnięciami, 

badaniami, zainteresowaniami czy pasjami. Warto więc postrzegać ich również  

w perspektywie „ambasadorów” szlaku.  

Grupą istotną z punktu widzenia teorii stakeholders są również przedsiębiorcy. Znów 

chodzi tu zarówno o osoby aktywne gospodarczo w najbliższym otoczeniu szlaku, ale i wielkie 

firmy niezwiązane bezpośrednio z lokalnym dziedzictwem. Ci pierwsi w naturalny sposób 

mogą współuczestniczyć w różnego rodzaju działaniach mających za zadanie ochronę 

lokalnego dziedzictwa kultury. Drudzy, zazwyczaj dzięki aktywności lokalnych liderów, mogą 

zechcieć wesprzeć lokalne programy zachowania dziedzictwa, pod warunkiem, że zostaną 

przekonani do wartości tego ostatniego. Takie działania będziemy mogli być może 

obserwować coraz częściej, gdyż w doskonały sposób wpisują się one w budowanie 

pozytywnego wizerunku firmy, w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Wśród grup o zdecydowanie mniejszym poziomie oddziaływania na szlaki dziedzictwa 

wymienić należy przynajmniej dwie: interesantów (którzy w konkretnym celu biznesowym 

przybyli do danego regionu i tam okazjonalnie zetknęli się ze szlakiem dziedzictwa 

kulturowego) oraz gości (zasada kontaktu ze szlakiem jest identyczna, jak w przypadku 

interesantów, tyle tylko, że przybyli tu całkowicie prywatnie, odwiedzając np. rodzinę czy 

przyjaciół). W jednym i drugim przypadku ten inicjujący kontakt może przynieść efekt 

długofalowy, np. w ramach powrotów w roli turystów odwiedzających okolicę ze względu na 

funkcjonowanie tu szlaku dziedzictwa kulturowego” [Gaweł 2012, s. 33-39]. 

 Należy podkreślić, że w każdej z tych grup możliwe jest odnalezienie osób  

o ponadprzeciętnym zaangażowaniu, którzy mogą stać się naturalnymi ambasadorami Szlaku, 

w istotny sposób wpływającymi na jego rozwój. 

 

7. Rekomendacje dotyczące zarządzania strukturą 

 

Podstawową rekomendacją w odniesieniu do Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego 

jest zdefiniowane klarownych, zrozumiałych dla wszystkich podmiotów zaangażowanych  

w tworzenie szlaku, a przede wszystkim realistycznych celów. Bez względu bowiem na to, do 

jakiej koncepcji, szkoły czy metodologii zarządzania będziemy się odwoływali, zawsze będzie 

ono oznaczało osiąganie założonych celów. Kiedy te zostaną zdefiniowane, konieczne będzie 

stworzenie strategii rozwoju dla Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego.  
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Powinno ją poprzedzić zdefiniowanie misji (oraz wizji) szlaku – warto to zrobić nie tylko 

dlatego, że zgodnie z porządkiem metodologicznym misja determinuje strategię, ale również 

dlatego, że sam proces wypracowania misji oraz wizji, jest prowadzony zgodnie ze sztuką,  

a więc z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w znaczący sposób podnosi świadomość osób 

budujących szlak, przez co późniejsze jego funkcjonowanie wiąże się z lepszym rozmienieniem 

idei czy też filozofii działania tego typu struktury. Jak stwierdzają Beata Glinka i Monika 

Kostera: misja jasno definiuje „cztery elementy: sens istnienia firmy (powszechnie określany 

mianem misji), pożądany przyszły stan (określany mianem wizji), kluczowe wartości 

wyznawane przez firmę oraz podstawowe cele” [Glinka, Kostera 2012, s. 382]. 

 Literatura w dyscyplinie nauk o zarządzaniu przynosi wiele definicji strategii. Przegląd 

najważniejszych definicji zawiera klasyczne już opracowanie Zarządzanie. Teoria i praktyka 

[Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) 2006, s. 127]:  

1. „Strategia to kompletny plan; plan który określa, jakie decyzje będą podjęte w każdej 

możliwej sytuacji” [Neumann, Morgenstern 1944, s. 79].  

2. „Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i jej zmianie, jeżeli jest to 

konieczne” [Drucker 1954, s. 17].  

3. „Ciąg decyzji określających zachowanie w pewnych przedziałach czasu można nazwać 

strategią” [Simon 1976, s. 163].  

4. „Strategia to określenie głównych, długofalowych celów firmy [organizacji, instytucji 

– Ł.G] i przyjęcie takich kierunków działania, oraz taka alokacja zasobów, które są 

konieczne dla zrealizowania celów [Chandler 1962, s. 13].  

5. „Strategia to zbiór celów i głównych przedsięwzięć organizacyjnych” [Tilles, 1963].  

6. „Pojęcie strategii odnosi się do formułowania głównych misji, zamierzeń i celów 

organizacyjnych; polityki i programów osiągania ich; metod niezbędnych, aby strategie 

zostały wdrożone dla osiągnięcia celów organizacyjnych” [Steiner, Miner, Gray 1986, 

s.5]. 

Wśród najnowszych polskich definicji strategii znajduje się zaproponowana przez 

Krzysztofa Obłoja definicja w następującym kształcie: „spójną koncepcją działania opartą na 

niewielu kluczowych i wzajemnie uzupełniających się wyborach, które pozwalając na 

wykorzystanie szans lub zbudowanie przewagi konkurencyjnej, mają zapewnić osiągnięcie 

ponadprzeciętnych wyników” [Obłój 2010, s. 13]. 
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Bez względu na to, które z powyższych (czy inne) spojrzenie na strategię stanie się 

dominujące, konieczne jest, aby strategia miała charakter wskaźnikowy, zawierała policzalne 

wskaźniki celów, które mają być osiągnięte poprzez realizację strategii. W przeciwnym razie 

nie będzie możliwe stwierdzenie, czy strategia jest realizowana, czy też nie. 

Realizacja powyższych postulatów nie zapewni sukcesu nowo powołanej strukturze. 

Konieczne jest podjęcie kolejnych działań, za priorytetowe w tym zakresie należy uznać: 

1. Koordynator szlaku – musi zostać wybrany podmiot, który będzie koordynował 

działania na szlaku we wszystkich jego przejawach. Musi mieć on takie 

umocowanie/pozycję, aby nie dochodziło do bojkotowania postanowień i decyzji. 

2. Rada szlaku – aby zapewnić, co powyżej, musi zostać stworzone kolegialne ciało 

demokratyczne, które na drodze negocjacji będzie wypracowywało rozwiązania 

rekomendowane dla całości struktury (te będzie wprowadzał w życie koordynator 

szlaku). 

3. Fizyczne oznakowanie szlaku – szlak musi zostać fizycznie oznakowany, tylko wtedy 

będzie stanowił rzeczywiście funkcjonującą strukturę, zarówno w odniesieniu do 

społeczności lokalnej, jak i pozostałych interesariuszy. Tak zwane szlaki wirtualne mają 

znacznie ograniczony zasięg i możliwości działania. 

4. Działania promocyjne i budowanie relacji – należy wskazać konkretną osobę 

odpowiadającą za ten obszar działania szlaku. Nie może to być działalność okazyjna, 

praca dorywcza. Przy tak rozległej strukturze musi to być praca „na pełen etat”. 

5. Kategoryzacja obiektów – należy rozważyć wprowadzenie kategoryzacji obiektów, 

podzielenie ich w kilka (3-4) grupy spełniające określone kryteria przypisane do 

poszczególnych spośród nich. Chodzi o wytycznie drogi rozwoju dla obiektów, ale też 

budowanie relacji z odbiorcami. Kategorie obiektów pozwolą przewidzieć, czego 

można spodziewać się na miejscu. 

6. Samorządy – współpraca z samorządami w zakresie kreowania polityki dotyczącej 

rozwoju potencjału obiektów; ta współpraca jest niezbędna i powinien prowadzić ją 

podmiot koordynujący szlakiem. Obiekty nie są bytami wyizolowanymi z otoczenia  

i konieczne jest jego animowanie i zwiększanie potencjału. 

7. Sieciowanie obiektów – przy tak rozległej strukturze szlaku konieczne jest budowanie 

bezpośrednich relacji pomiędzy nimi, łączenie ich w mikrostruktury, których spoiwem 

mogą być różne cechy. Formą sieciowania jest również prowadzenie regularnych 
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spotkań przedstawicieli obiektów. Prowadzenie warsztatów i szkoleń, poświęconych 

opracowaniu misji poszczególnych miejsc, wypracowaniu zrębów strategii rozwoju, 

poprawy jakości obsługi turystów, modyfikacji oferty itp. 

8. Identyfikacja wizualna – bardzo ważna jest już na etapie prac przygotowawczych pełna 

profesjonalizacja działań w zakresie budowania systemu identyfikacji wizualnej szlaku. 

Musi ona być spójna i obejmować wszelkie formy komunikowania się z odbiorcami, od 

tablic ustawionych przy obiektach, przez stronę www, kanały na social mediach, przez 

wszelkie publikacje drukowane. 

9. Badania odbiorców – nie sposób skutecznie zarządzać szlakiem nie znając jego 

odbiorców. Z tego powodu konieczne jest prowadzenie stałych badań odbiorców, 

obejmujących m.in. poziom satysfakcji klienta. Szlak, który nie będzie miał wpisanego 

w strategię stałego podnoszenia jakości usług nie będzie w stanie dotrzymać kroku 

różnym podmiotom na szerokim rynku zarządzania czasem wolnym. 

 

8. Zakończenie 

 

Szlak Filmowego Dziedzictwa Kulturowego, stworzony w ramach projektu  

GreenFilmTourism, jest bez wątpienia bardzo ciekawym przedsięwzięciem, mieszącym się  

w najbardziej aktualnych działaniach z zakresu budowania oferty wykorzystującej potencjał 

lokalnego dziedzictwa kulturowego. Sama koncepcja, dobrze opisana w dokumentach 

aplikacyjnych oraz dokumentach wytworzonych w ramach projektu, jest działaniem 

wstępnym – rzeczywiste powodzenie tego przedsięwzięcia będzie zależało od podjęcia 

licznych działań służących profesjonalizacji procesu zarządzania szlakiem, jak również 

doskonaleniu oferty przeznaczonej dla odwiedzających. 
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