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Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wzmocnienie współpracy członków 
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kształtowania przestrzeni publicznej słuŜącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych”, 
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1. Wstęp 

Głównym celem opracowania jest krytyczna analiza realnie istniejących produktów 
turystycznych, oferowanych na terenie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
wskazanie szans ich rozwoju oraz wprowadzenia na rynek zupełnie nowych produktów w tym 
zakresie. Istniejącymi określane będą w tym opracowaniu produkty moŜliwe do 
zidentyfikowania poprzez wskazywanie ich przez potencjalnych nabywców, konsumentów, a 
takŜe ich animatorów, autorów, dostawców, właścicieli. Tam, gdzie będzie to moŜliwe, 
poprzez obecność produktu na rynku usług turystycznych, bądź szerzej określanych jako 
usługi zagospodarowania czasu wolnego, fakt obecności będzie dowodzony za pomocą 
wskazania obiektywnych danych. Głównie będzie to liczba odwiedzin, sprzedanych biletów 
wstępu. Tam gdzie jest to utrudnione, bądź nie jest moŜliwe, za potwierdzenie obecności na 
rynku przyjęto takŜe informacje o tym produkcie, zamieszczaną na stronach internetowych, 
portalach społecznościowych, fotorelacje, a najczęściej powszechną znajomość tego produktu 
niekoniecznie popartą indywidualną jego konsumpcją. 

 
W opracowaniu wskazane zostaną te oferowane aktualnie produkty turystyczne, bądź 

ich grupy, które rokują rozwój i, co najistotniejsze, zupełnie nowe, innowacyjne w zakresie 
miejsca ich oferowania produkty, mające szanse na rynkowy sukces.  

 
Jako narzędzie pozwalające w nowoczesny sposób przygotować projekt rynkowego 

rozwoju istniejących i kreowania zupełnie nowych produktów turystycznych, wskazane będą 
stosowane z powodzeniem w wielu firmach na świecie arkusze tworzenia modeli 
biznesowych. 
 

Wszystkie te projekty i sugerowane działania odnosić się będą do konkretnych 
przykładów Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz działającego na tym 
obszarze Stowarzyszenia Gmin. 
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2. Produkt turystyczny, przegląd definicji 

Trudno dokonać wyboru definicji produktu turystycznego spośród dziesiątek mniej 
lub bardziej trafnych i oddających sens tego coraz powszechniej nabywanego dobra. Na 
potrzeby niniejszej koncepcji wybrano sformułowanie Aleksandra Panasiuka, definiującego 
produkt turystyczny  jako dowolną kombinację takich komponentów, jak dobra materialne, 
usługi, miejsce, organizacja i idee, włącznie z wyobraŜeniem o nich potencjalnych turystów, 
które zaspokajają ich potrzeby i oczekiwania w czasie podróŜy turystycznej1. To właśnie 
przytoczone oczekiwania i potrzeby nabywcy produktu turystycznego leŜały u podstaw 
wskazania tej, a nie wielu innych definicji produktu turystycznego. Wybór ten wynika takŜe z 
lawinowo wręcz pojawiających się na rynku usług czasu wolnego coraz to nowszych 
propozycji, bądź konkretnych ofert jego zagospodarowywania. Wśród nich nie brakuje 
profesjonalnie przygotowywanych, zgodnie ze wszystkimi kanonami sztuki marketingowej, 
produktów turystycznych.  

 
W miarę upływu czasu magiczna ręka rynku albo, co ma miejsce najczęściej, 

wymazuje z listy turystycznych hitów nowe produkty, albo podkreśla je na tej liście grubym 
flamastrem i dodaje przy nich wykrzykniki. I tak mimo swojej niezaprzeczalnej stabilności 
historyczne mury malborskiego zamku tracą swój blask w oczach turystów. Liczba osób, jaka 
jest zainteresowana tym produktem turystycznym maleje w roku na rok2. Inne, zupełnie nowe, 
jak Brama Poznania, szczycą się świetnymi wynikami rynkowymi3. Z kolei te 
zrewitalizowane, jak Muzeum Kopalnia Soli w Wieliczce, wracają na pozycje liderów wśród 
turystycznych atrakcji w Polsce. Na przeciwnym biegunie moŜna dostrzec juŜ chyba 
całkowicie zapomniany poznański Trakt Królewsko-Cesarski, który nawet rodowitym 
poznaniakom jak nic nie mówił, tak dalej nic nie mówi.  

 
Kiedy mówimy o produktach turystycznych w kontekście rynku usług czasu wolnego i 

jego zagospodarowania rodzimymi ofertami, koniecznie naleŜy sięgnąć po przewodnik 
turystyczny Śladami Funduszy Europejskich4, dostępny takŜe w wersji elektronicznej5. Jego 
lektura pozwala skutecznie spozycjonować własne wyobraŜenie o znanych nam, a co za tym 
idzie, często szeroko rekomendowanych produktach turystycznych. Ich aktualna oferta, co 
musi cieszyć i motywować zarazem, moŜe zaspokoić najbardziej wyszukane gusty, potrzeby i 
oczekiwania, o czym mówi wiodąca dla tego opracowania definicja. 
 

Produkt turystyczny, definiowany przez zajmujących się naukowo tym 
zagadnieniem teoretyków, to coraz szersze kategorie miejsc, obszarów, zabytków, budowli, 

                                                      
1 Aleksander Panasiuk, Marketing w turystyce i rekreacji 
2http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/999532,zamek-w-malborku-odwiedza-coraz-mniej-turystow  
dostęp 01.05.2015 
3http://bramapoznania.pl/kontakt/dla-prasy/ dostęp 01.05.2015 
4 Polska Pięknieje. Przewodnik Turystyczny Śladami Funduszy Europejskich 
5https://www.funduszeeuropejskie.2007-

2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/sladem_FunduszyEuropejskich.pdf dostęp 01.05.2015 



 KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  
MIKROREGIONU WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 
 

5 

itd. Katalog najogólniej ujmując sprawę „rzeczy”, które mogą stać się produktem 
turystycznym, rozrósł do niebywałych rozmiarów. Nie moŜna w związku z tym odmówić 
trafności definicji pochodzącej z pracy właśnie tak zatytułowanej, a mianowicie Produkt 
turystyczny6. Spotykamy tam lapidarne, ale jednocześnie oddające w pełni istotę tego 
zagadnienia określenie mówiące, Ŝe wszystkie dostępne na rynku dobra i usługi, 
umoŜliwiające odbywanie podróŜy turystycznych, nazywa się produktem turystycznym. 
Definicja ta swoją ogólnością pozwala wyjaśnić istotę nazywania produktem turystycznym 
Wielkopolskiego Parku Narodowego.  

 
Idąc śladem przytoczonych definicji, dla kaŜdego konsumenta tego produktu jego 

wyobraŜenie, potrzeby i oczekiwania w odniesieniu do innego komponentu produktu będą 
diametralnie róŜne. Ekstremalny rowerzysta pokonując trudne leśne trasy parku skoncentruje 
swoją uwagę na bezpieczeństwie, przebytych kilometrach i własnej sprawności, a takŜe 
satysfakcji z pokonanych trudności. Inny rowerzysta, który swój pojazd traktuje jedynie jako 
środek transportu, dotrze do celu podróŜy w Parku, by fascynować się bogactwem przyrody 
lub kąpielą w jeziorze. Wreszcie miłośnicy spacerów z kijkami wykorzystają w letnie upalne 
dni dobrodziejstwo chłodu zacienionych szlaków leśnych. Wielkopolski Park Narodowy jest 
przykładem wpisanego w świadomość potencjalnych nabywców produktu turystycznego, 
definiowanego przez nich na dziesiątki, o ile nie setki sposobów. Stąd właśnie dla potrzeb 
niniejszego opracowania wybrano te raczej lapidarne w opisie definicje produktów 
turystycznych, zwracając takŜe uwagę na najistotniejszą spośród wszystkich inną definicję. 
Formułuje ją Jacek Pogorzelski. Wejdź na stronę przeglądarki, wpisz w polu wyszukiwania 
nazwę swojej miejscowości lub regionu (produktu turystycznego) i przełącz wyniki na 
obrazy. Zobaczysz wizualizacje tego, z czym kojarzy się Twoje miejsce7. Dobrze wypada pod 
tym względem zarówno sam Wielkopolski Park Narodowy, jak i Mikroregion WPN. Zdjęcia, 
grafiki i inne ilustracje doskonale prezentują walory tego obszaru, aktualne oferty wydarzenia. 
Skrót WPN, identyczny np. dla Wigierskiego Parku Narodowego dominuje w przeglądarkach, 
ale naleŜy wspomnieć, Ŝe oznacza on takŜe… tablice rejestracyjne jednego z regionów Polski. 
 

Tak realnie tworzone są w dzisiejszej wirtualnej rzeczywistości produkty turystyczne. 
Stają się one jednym ze sposobów zagospodarowywania czasu wolnego. Są one przedmiotem 
coraz szerszego zainteresowania wielu naukowców i praktyków. Maria Truszkowska-
Wojtkowiak nazywa to nawet fenomenem czasu wolnego, tak właśnie tytułując swoją 
publikację, poświęconą temu zagadnieniu8. Na bardzo istotne znaczenie, jakie odgrywa 
turystyka w zagospodarowaniu czasu wolnego, wskazuje takŜe Agata Niemczyk9, określając 
ją jako bardzo szybko rozwijającą się dziedzinę Ŝycia. 
 

                                                      
6 Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Produkt turystyczny pomysł, organizacja, zarządzanie 
7 Jacek Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów 
8 Maria Truszkowska-Wojtkowiak, Fenomen czasu wolnego 
9 Agata Niemczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 788, 2008 r. 
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Nie wolno zapominać o innym fakcie. Zupełnie inaczej patrzą na to zagadnienie sami 
nabywcy, osoby zainteresowane świadomie, bądź najczęściej nieświadome nabywaniem 
„produktu turystycznego”. Oni po prostu chcą mile spędzić czas, wypocząć i wybierają z 
sobie jedynie znanych pobudek ten, a nie inny „produkt turystyczny”, by wracając do 
naukowego określenia: „zagospodarować swój czas wolny”. Zupełnie jak bohater 
molierowskiej komedii „Mieszczanin szlachcicem”, pan Jourdain, który kompletnie 
zaskoczony dowiaduje się podczas rozmowy z nauczycielem, iŜ mówiąc dla przykładu: 
„Michasiu, podaj mi pantofle i przynieś krymkę”, posługuje się prozą.  
 

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego opracowania warto uświadomić sobie za 
autorami przywoływanej wcześniej pozycji Produkt Turystyczny10, Ŝe Produkt turystyczny ma 
bardzo wielu wytwórców. W Ŝyciu codziennym zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś pyta nas o 
drogę. Wówczas mimo woli stajemy się sprzedawcami produktu-miejsca, które znamy, gdzie 
Ŝyjemy. I w tym przykładzie widać, Ŝe molierowskie dylematy dotyczą wielu sytuacji 
Ŝyciowych, z którymi przychodzi spotykać się nam na co dzień. 

  

                                                      
10 Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Produkt turystyczny pomysł, organizacja, 

zarządzanie 
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3. Produkt turystyczny a marka turystyczna na przykładzie Mikroregionu 
WPN 

We współczesnym, rynkowym świecie produktów i usług, czy usług traktowanych 
jako rodzaj produktu, coraz częściej moŜna zauwaŜyć wzajemne przenikanie się pojęć, 
wcześniej precyzowanych definicji, czy nawet mniej naukowo traktowanych, a powszechnie 
uŜywanych określeń. Jeszcze nie tak dawno kino określane było jako miejsce prezentacji 
filmów, związane z określonym zachowaniem, wręcz celebracją. Dzisiejsi konsumenci tego 
produktu mówią o multipleksach, kinie plenerowym, domowym albo samolotowym, gdzie na 
ekranie umieszczonym na oparciu fotela prezentowany jest film, zdobywca licznych nagród i 
wyróŜnień. Czy przyjdzie nam do głowy nazywać pokład samolotu kinem, a kiedy tak 
uczynimy, to czy popełnimy wielki błąd?  
 

Z podobnymi dylematami moŜemy spotkać się, kiedy zastanowimy się nad pojęciem 
marki, produktu turystycznego lub coraz częściej uŜywanego określenia: markowego produktu 
turystycznego. Ewolucja tych określeń nabrała dynamiki na przestrzeni ostatnich lat, kiedy to 
w świadomości zarówno konsumentów, jak i dostawców usług turystycznych, pojawiła się 
konieczność uporządkowania uŜywanego języka, określeń i sformułowań. Komunikacja ta 
powinna stać się bardziej uŜytkową, a mniej naukową, co znacznie ułatwi zrozumienie 
wysyłanych sygnałów rynkowych przez dostawców produktów turystycznych. 

By nie stawać przed przytoczonymi powyŜej dylematami, dla potrzeb niniejszego 
opracowania przyjęto określenie sformułowane przez Jacka Pogorzelskiego11, mówiące o 
marce turystycznej jako pewnym subiektywnym wraŜeniu, wyobraŜeniu i odczuciu 
powstającym pod wpływem kontaktu z danym obiektem w tym przypadku określonym 
miejscem. Miejscem, bo produkt turystyczny z takowym zawsze musi się wiązać. Markowy 
produkt turystyczny ma wręcz wywoływać emocje, prowadzące do podjęcia decyzji: jadę to 
zobaczyć, tego doświadczyć, to przeŜyć. IleŜ emocji towarzyszyło konsumentom markowego 
produktu turystycznego, jakim stał się festiwal Woodstock. Na ile udało się to przenieść na 
polski rynek, tworząc największy w Europie plenerowy festiwal Przystanek Woodstock! 

 
Nie na darmo w encyklopedii zarządzania pod hasłem Marka znajdziemy zapis12: 

Marka to nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu 
oznaczenia i odróŜnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych. 
Poprzez stworzenie marki, a w konsekwencji markowego produktu turystycznego będziemy 
na szerokim rynku usług czasu wolnego i produktów turystycznych tam oferowanych bardziej 
czytelni, wyróŜniający się na tle licznej konkurencji. 
 

O wadze, którą bezwzględnie naleŜy przywiązywać do roli, jaką pełnią markowe 
produkty turystyczne i sama ich markowa wartość, świadczą doroczne rankingi, ogłaszane w 

                                                      
11 Jacek Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów 
12 http://mfiles.pl/pl/index.php/Marka stan na 10.03.2015 
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odniesieniu do marek jako takich. Te turystyczne nie trafiają jeszcze do powszechnie 
cytowanych rankingów. Jednak te pozostałe robią wraŜenie.  
Do najcenniejszych w roku 2011 w skali świata zaliczono13 Apple, wycenione na ponad 153 
mld $, Google ponad 111 mld $ i IBM, wartościowane na blisko 101 mld $. Natomiast na 
rynku polskim pierwsza trójka najcenniejszych marek to odpowiednio: Orlen o wartości 
rynkowej ponad 3,8 mld zł, PKO BP 3,75 mld zł i PZU z wartością określaną na 2,35 mld zł. 
Biorąc pod uwagę te wartości nie wolno bagatelizować pojęcia marki bez względu na to, jak 
ją zdefiniujemy. Pamiętajmy, Ŝe przytoczone wartości nie odnoszą się do wartości majątku 
materialnego tych firm, a jedynie do wartości marki. Niektórzy autorzy określają markę jako 
pewną obietnicę producenta, ciągle dostarczającą konkretnego zbioru cech korzyści i usług 
nabywcy14. Sama obietnica nie zawsze wystarczy, co w przypadku marek turystycznych ma 
niezwykle istotne znaczenie. Dowodem niespełnionych obietnic były wyniki niewielkich 
badań, albo mówiąc bardziej precyzyjnie pewien test przeprowadzony podczas warsztatów, 
jakie odbyły się w gminach. Zapytano uczestników tych spotkań, którzy widzieli wieŜę Eiffla, 
o osobiste wraŜenia w kontekście spełnienia wcześniejszych oczekiwań, dotyczących tego 
było nie było markowego produktu turystycznego. Odwiedzana przez ponad 5 milionów 
turystów rocznie „Ŝelazna dama” zawiodła większość uczestników warsztatów. Biorąc jednak 
pod uwagę jej rynkową pozycję, nie zmieni to pewnie liczby rocznych odwiedzin, mniej czy 
bardziej zawiedzionych turystów.  
 

Czym w takim razie jest produkt turystyczny i czy naleŜy osobno go definiować? Nie 
ma takiej potrzeby, bo nazewnictwo nie ma aŜ takiego znaczenia, jak zrozumienie istoty 
rynkowej tych określeń. Kompilacja tych dwóch sformułowań tworzy najbardziej 
wartościowe z punktu widzenia rynkowego określenie, a mianowicie markowy produkt 
turystyczny. Bez produktów turystycznych, noszących znamiona marki, trudno zaistnieć na 
rynku tych usług. Droga od marki, jaką pewnie jest Wielkopolski Park Narodowy, do 
markowego produktu turystycznego jest w tym przypadku długa i zawiła. Park był 
wymieniany podczas warsztatów zarówno jako marka turystyczna, jak i produkt turystyczny. 
Nikt nie zaryzykował wpisania WPN do grona markowych produktów turystycznych. Być 
moŜe nie doceniamy tego, co mamy na co dzień. Jednak pozycja tego niewielkiego obszaru 
leśnego doskonale połoŜonego nieopodal stołecznego miasta Poznania nie moŜe być 
określana jako markowa. Bo przecieŜ skoro odniesiemy się do wcześniej przyjętej jako 
wzorzec definicji, marka to nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja 
stworzona w celu oznaczenia i odróŜnienia dóbr lub usług od innych produktów 
konkurencyjnych. Czym tak waŜnym wyróŜnia się nasz Park od innych tego typu obszarów? 
Zapewne da się znaleźć kryteria, w których staje na podium. Ale trzeba ich szukać, a w marce 
to one dominują, „oznaczają”, jak określa to przytaczana definicja, na pewno nie wymagają 
poszukiwań. Dlatego Wielkopolski Park Narodowy, którego nawet skrót nie pozwala na 
wyróŜnienie spośród grona innych (Wigierski, Woliński Park Narodowy) tego typu obszarów, 
do grona markowych produktów turystycznych zaliczany być nie powinien. Oczywiście nie 

                                                      
13 Millward Brown Optimor, 2011 
14 Aleksander Panasiuk, Marketing w turystyce i rekreacji 
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musi to deprecjonować jego pozycji, ale jak wielokrotnie będzie to w niniejszym opracowaniu 
zaznaczane, lokalnej pozycji. NaleŜy przy tym dobitnie zaznaczyć, Ŝe lokalność nie musi 
oznaczać jakichkolwiek kompleksów, ograniczeń, czy deprecjacji. To lokalny rynek w 
najbliŜszych latach w turystyce odgrywać będzie dominująca rolę. To on rozwijać się będzie 
dynamicznie, zwaŜywszy na liczbę krótkich wyjazdów, przedłuŜonych weekendów i decyzji 
podejmowanych na podstawie np. dynamicznie zmieniającej się pogody. 

 
Z podobnym dylematem spotykano się, kiedy przywoływano podczas warsztatów 

Zamek w Kórniku z jednej strony jako produkt turystyczny, z innej marka czy, co w tym 
przypadku miało miejsce, markowy produkt turystyczny. Ale brak konsensusu w tej materii 
był cenny dla przebiegu samych warsztatów. Przykład Muzeum w Szreniawie prezentowany 
przez uczestników warsztatów raz jako marka turystyczna, a w innej chwili jako produkt 
turystyczny pozwalał doprecyzować to zagadnienie. Podczas bardziej wnikliwej analizy 
okazywało się, Ŝe uczestnicy warsztatów raczej postrzegali Muzeum przez pryzmat jego 
doskonałych produktów: festiwali piwnych, jarmarków wielkanocnych, pokazów pracy 
kowala, a nie stałej obecności na rynku bliŜszej definicji marki turystycznej.  
 

Zgłaszane przez uczestników warsztatów inne przykłady pozwalają dokonać wstępnej 
analizy pozycji tych produktów w skali regionalnej, krajowej i szerszej. Kiedy jako kryterium 
przyjmiemy parametry rynkowe, to bezwzględnie naleŜy stwierdzić, Ŝe zasoby Mikroregionu 
w tym zakresie do wielkich nie naleŜą. Ta brutalna ocena wynika z analizy liczby odwiedzin, 
sprzedanych biletów (stosunkowo duŜa liczba odwiedzin wynika często z bezpłatnych dni, 
kiedy wydawane są takŜe liczone do statystyk bilety), a co za tym idzie obiektywnego 
poziomu zainteresowania oferowanymi produktami. 
Na tym tle obecne aktualnie na rynku produkty turystyczne Mikroregionu WPN naleŜy 
ocenić jako te o znaczeniu regionalnym. Nawet rankingowa czołówka, zwaŜywszy na liczbę 
odwiedzin, nie mieści nawet w stanach średnich polskich markowych produktów 
turystycznych. Dla porównania, które usprawiedliwia krytyczną ocenę pozycji rynkowej 
produktów Mikroregionu, moŜna przytoczyć liczbę odwiedzin na imprezie Motor Show 2015, 
przekraczającą w ciągu kilku dni 100 tys. osób. Podobnie było na PYRKON-ie odwiedzonym 
przez ponad 30 tys. fanów15. Jednak w Ŝaden sposób nie deprecjonuje to roli i znaczenia, jakie 
nasze, mikroregionalne produkty mają do spełnienia szczególnie właśnie w regionie. W tym 
przypadku ich liczba i poziom lokalnego, nawet bardzo amatorskiego zaangaŜowania 
społecznego odgrywać będzie w najbliŜszych czasach najwaŜniejszą rolę. MoŜemy 
wskazywać na potrzeby koncepcji liczne, bardzo pozytywne przykłady imprez, akcji, spotkań, 
aktywności przywoływanych podczas warsztatów i dostępnych on-line na stronach 
internetowych miast, gmin, organizacji, czy wręcz samych przedsięwzięć (por. załącznik nr 
2). NajbliŜsze lata to czas, kiedy tak dobrze jeszcze pamiętana w naszym regionie praca 
organiczna odgrywać będzie wiodącą rolę. NajbliŜsza perspektywa unijnego finansowania 
wyklucza moŜliwość wykorzystywania środków na cele inwestycyjne, związane z budową 
spektakularnych obiektów turystycznych, czy rekreacyjnych. Jednak spodziewać się moŜemy 

                                                      
15 http://pyrkon.pl/2015/ dostęp 01.05.2015 
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moŜliwości wykorzystywania mniejszych, ale istotnych kwot na wsparcie wielu na razie 
borykających się z finansowymi problemami inicjatyw. Pośród nich mają szansę znaleźć się 
zapewne równieŜ te opisane w niniejszym opracowaniu. 
 

Liczne certyfikaty i nagrody przyznawane na róŜnym szczeblu zgłaszanym do oceny 
produktom, markowym produktom turystycznym, jak zawsze weryfikowane są zachowaniem 
klientów. Tłoczący się na zakopiance miłośnicy zimowej stolicy Polski potwierdzają swoją 
obecnością pozycję tej marki, jaką ciągle pozostaje Zakopane. Półwysep Helski z obiektywnie 
małą liczbą dni z wiatrem, i tak stał się mekką miłośników windsurfingu, kite’a czy stand up 
paddle’a16. Tajemnice markowych produktów zmuszają teoretyków do coraz bardziej 
wnikliwego analizowania kolejnych fenomenów turystycznych. PodróŜowanie śladami 
bohaterów filmowych na przestrzeni ostatnich lat stało się wręcz normą, a kreowanie trwałych 
śladów nieistniejących w rzeczywistości bohaterów sposobem na przyciąganie tłumów 
turystów17. Na naszych oczach narodziny dziecka, wprawdzie wyjątkowego ze względu na 
status rodzinny, w tym przypadku królewskiej, stają się markowym produktem turystycznym, 
przynoszącym zdaniem fachowców z branŜy dochody na poziomie kilkuset milionów 
funtów18. CóŜ, moŜe faktycznie warto pomyśleć o powrocie do monarchii? 

 
 
 

  

                                                      
16 http://augustyna.pl/prognozy/klimat.php stan na 11.03.2015 
17 http://www.holidaycheck.pl/pi/0b581266-59d3-374d-94f6-b756b74e21f7 stan na 11.03.2015 
18 http://wiadomosci.onet.pl/wielka-brytania-i-irlandia/drugie-dziecko-kate-i-williama-to-miliony-dla-wielkiej-

brytanii/e1ph5l dostęp 01.05.2015 
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4. Metodyka tworzenia produktów turystycznych Mikroregionu WPN 

4.1. Przegląd rekomendowanych zasad i metod tworzenia produktów 

turystycznych 

Tworzenie produktów turystycznych opisywane jest w literaturze coraz częściej jako 
proces modernizacji, bądź rewitalizacji istniejących juŜ na rynku produktów. Wynika to z 
faktu, Ŝe kaŜdy produkt moŜe nosić znamiona nowości w innym wymiarze dla jego dostawcy, 
a w innym dla jego odbiorcy19. To, co przygotuje dostawca moŜe być nawet nowością na 
skalę kraju, czy Europy. Nie oznacza to jednak, Ŝe będzie to nowością dla klienta. Mógł on 
spotkać się z tego rodzaju produktem podczas pobytu w Azji, czy Ameryce. MasaŜe tajskie w 
SPA w Polsce kilka lat temu nosiły zapewne znamiona nowości. Być moŜe, Ŝe jest tak i w tej 
chwili w odniesieniu do wielu potencjalnych klientów tej usługi. ChociaŜ nie są one nowością 
dla wielu innych klientów, którzy znają je doskonale z pobytów w dalekiej Tajlandii. 
 

Do najczęściej wymienianych przez wielu autorów20 wymiarów produktu 
turystycznego moŜemy zaliczyć: 

• rdzeń (istota) produktu 
• produkt rzeczywisty (podstawowy) 
• produkt poszerzony (ulepszony, wzbogacony) 
• produkt potencjalny. 

 
Klasyczne metody, stosowane przez licznych autorów strategii rozwoju turystyki 

wielu regionów, oparte m.in. na analizach SWOT, mogą budzić szereg wątpliwości. W 
Ŝadnym z dostępnych tego typu dokumentów nie zastosowano znacznie bardziej wnikliwej, 
ale wymagającej większego nakładu pracy i szerszego kontekstu prowadzonych badań 
metody SWOT/TOWS. Dla potrzeb koncepcyjnych przyjęte w tych opracowaniach metody 
zapewne mogą być przedmiotem krytycznej dyskusji, szczególnie w kontekście 
autentycznego procesu skutecznego wdraŜania w Ŝycie zawartych w nich zapisów. Bywa, Ŝe 
w momencie, kiedy pojawia się szansa inwestycyjna, zewnętrzny przedsiębiorca, pasjonat dla 
przykładu hippiki lub survivalu, dokumenty te kompletnie tracą na wartości. Wynika to 
szczególnie z niezwykle dynamicznego tempa rozwoju wielu dziedzin gospodarki, w tym i 
turystyki. Nieco inaczej naleŜy podejść do przywoływanej wielokrotnie w tym opracowaniu 
Strategii rozwoju turystyki i rekreacji Mikroregionu WPN z 2006 roku21. Zawarte w niej 
informacje, oparte na wnikliwej analizie, słuŜyły jako materiał wyjściowy zarówno podczas 
prowadzonych wywiadów, jak i warsztatów. Niektóre z rekomendowanych tam produktów 
nie wytrzymały próby czasu lub odwrotnie, nie doczekały się jeszcze swojego czasu, co z 
ubolewaniem przyjmują np. wodniacy. 

                                                      
19 Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Produkt turystyczny 
20 Aleksander Panasiuk, Marketing w turystyce i rekreacji 
21 Red. Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, 2006 
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Opisywana w przywoływanej Strategii Trasa Kórnicka przestała nie tylko interesować 
jej twórców, ale co waŜniejsze, nie spotkała się z jakimkolwiek istotnym zainteresowaniem 
jej adresatów. Turystyka samochodowa rozumiana jako odwiedzanie atrakcji, markowych 
produktów turystycznych z wykorzystywaniem moŜliwości dojechania do nich samochodem, 
jest bardzo popularna u naszych zachodnich sąsiadów, takŜe w Holandii, czy Skandynawii. 
Działające tam automobilkluby są inicjatorami tworzenia takich tras i ich wiernymi klientami. 
Nie dzieje się tak w Polsce, stąd próba zaimplementowania tego produktu na rynek 
wielkopolski musiała zakończyć się fiaskiem. 
 

TakŜe kolejna propozycja zapisana w Strategii, a mianowicie Pałace i Dworki 
Mikroregionu WPN, nie doczekała się skutecznego wdroŜenia. Sugerowane działania 
niezbędne „dla urzeczywistnienia oferty” pozostały niestety najczęściej ze względów 
finansowych w większości martwym zapisem w dokumencie. Wśród innych ofert 
wymieniono w Strategii m.in. Kościoły i Kapliczki Mikroregionu. Stanowią one 
niepodwaŜalną wartość Mikroregionu co najmniej estetyczną na tle wielu dokonań 
architektoniczno-przestrzennych minionych lat. Jednak mają podstawową wadę: brak 
szerokiego dostępu. Nie moŜna kreować produktu, który po prostu nie jest dostępny. 
Zamknięte kościoły to problem wielu innych miejsc, nawet duŜych miast. Trudno od turystów 
oczekiwać zadowolenia z obcowania z architekturą rozumianą jako bryła. To wnętrza 
wiejskich kościołów stanowią o ich wielkiej wartości, a te niestety są w większości 
niedostępne. 

 
Turystyka rowerowa i szerokie wykorzystywanie roweru jako środka transportu, 

sposobu na aktywność fizyczną, przyniosło efekt w postaci wymuszenia na poszczególnych 
gestorach obiektów, czy terenów zainteresowania tym zagadnieniem. Przed szkołami 
pojawiły się wielostanowiskowe parkingi dla jednośladów, a leśne drogi bywają częściej 
odwiedzane przez rowerzystów niŜ pieszych. Pod wieloma znakami drogowymi, 
zabraniającymi wjazdu wszelkich pojazdów, pojawiły się tabliczki „nie dotyczy rowerów”. 
Niektóre mniej uczęszczane chodniki uzyskały status pieszo-jezdni. To leŜy u podstaw tezy 
mówiącej, Ŝe nie naleŜy myśleć o koncepcjach, czy nawet strategiach w tym obszarze, a 
raczej o projektach wykonawczych, reagujących na bieŜące potrzeby cyklistów. Ich fizyczna 
obecność w atrakcyjnych turystycznie miejscach lawinowo wywołuje potrzebę budowy 
parkingów, miejsc bieŜącej obsługi wyposaŜonych w podstawowe narzędzia, kompresory, czy 
inne oryginalne akcesoria, o których mowa w rozdziale mówiącym o koncepcji nowych 
produktów turystycznych Mikroregionu. 

 
Turystyka piesza opisana w koncepcji wymaga najmniejszych, szczególnie pod 

względem kosztów, ale bardzo przemyślanych, działań. Ten rodzaj produktów broni się 
najsilniej swoimi głębokimi korzeniami w tzw. kwalifikowanej turystyce oraz naturalnej 
potrzebie przemieszczania się i odkrywania nowych terenów i atrakcji. 
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Wreszcie są do niedawna niszowe, a więc nie wywołujące wielkich emocji, obszary 
produktowe dla turystyki wodnej i konnej. Ich czas ma dopiero nadejść. Stąd sygnalizowane 
w Strategii planowane działania znalazły swoje odzwierciedlenie w niewielkim zakresie.  
 

Biorąc pod uwagę konieczność wypracowania nowej koncepcji produktów 
turystycznych, na potrzeby niniejszego opracowania zastosowano zupełnie inną metodę 
analityczną. Uczyniono tak takŜe ze względu na warsztatowy charakter zajęć, mających 
prowadzić do opracowania wytycznych do tworzenia nowych i rewitalizacji istniejących 
produktów turystycznych. Opisany w literaturze22 sposób opiera się na zbieraniu, metodą 
podobną do burzy mózgów, ale rozciągniętą w czasie, pomysłów zgrupowanych na 
poszczególnych etapach budowy strategii biznesowej. W naszym przypadku budowy strategii 
nowego produktu turystycznego. Z premedytacją wybrano metodę „strategii biznesowej” 
wskazując tym sposobem na rolę turystyki w gospodarce oraz najsilniejszy motywator jej 
rozwoju, jakim jest właśnie lokalny biznes. Bez jego udziału, czego dowodem są liczne 
przykłady takŜe w Mikroregionie, nie moŜemy liczyć na stworzenie trwałych struktur, 
rozwijających ten kluczowy dział gospodarki. Nawet najlepiej zorganizowana jednostka 
samorządowa trafi swój początkowy impet, np. po zmianie władz. Stąd wybrano właśnie 
sprawdzoną na wielu praktycznych przykładach metodę budowy strategii biznesowej. Metoda 
ta wykorzystuje specjalne arkusze i przyklejane do nich w odpowiednich miejscach kartki. Na 
kartkach zapisane są proponowane przez uczestników warsztatów sugestie, dotyczące m.in. 
segmentów klientów, zasobów, kluczowych partnerów. W ten sposób tworzono „on-line” 
obraz nowego produktu turystycznego. Ta zupełnie nowa, jak wynikało z reakcji uczestników 
warsztatów (wszyscy spotkali się z nią po raz pierwszy), metoda znalazła duŜe wśród nich 
zainteresowanie. Uczestnicy warsztatów wyrazili chęć stosowania jej w wielu innych 
sytuacjach biznesowych. 

4.2. Wybór źródeł informacji 

Prawidłowa selekcja niespotykanej dotychczas i niepoliczalnej ilości docierających do 
kaŜdego z nas informacji leŜy u podstaw podejmowania trafnych decyzji. Podstawowe źródło 
danych, jakimi stały się wszechobecne i dostępne na wyciągnięcie ręki, uzbrojonej w telefon, 
przeglądarki internetowe, przytłacza swoimi zasobami. Jak wynika z wielu badań23, o ile 
informacja nie znajduje się na pierwszej, co najwyŜej drugiej stronie listy wyszukiwanych 
adresów stron internetowych, nie ma wielkiej szansy na dotarcie do odbiorcy. A kiedy w 
popularnej przeglądarce24 wpiszemy hasło „markowy produkt turystyczny” pokaŜe nam się 
ponad 50 tys. adresów stron internetowych. Dlatego analizując przydatne dla niniejszego 
opracowania źródła informacji wzięto pod uwagę głównie te, które są faktycznie na 
wyciągnięcie ręki. Zwrócono takŜe uwagę na te, które pochodziły z bezpośrednich kontaktów 
podczas warsztatów i wywiadów. Oczywiście nie pomijano wspomnianych źródeł 
internetowych oraz klasycznych publikacji naukowych. ZwaŜywszy na charakter 

                                                      
22 Alexander Osterwalder Yves Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych 
23 Susan M. Weinschenk, 100 rzeczy które kaŜdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach 
24http://www.search.ask.com/web?l=dis&q=markowy+produkt+turystyczny, stan na 11.03.2015 
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opracowania, jego zakres terytorialny i funkcjonalny, korzystano takŜe z wielu kontaktów i 
doświadczeń osobistych, stanowiących olbrzymią, przysłowiową kopalnię wiedzy. 

4.3. Badania własne: wywiady pogłębione, warsztaty, ankiety 

Jednymi z podstawowych źródeł informacji były wywiady przeprowadzone z 
Burmistrzami i Wójtami miast i gmin będących członkami Stowarzyszenia Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz warsztaty przeprowadzone na terenie tych gmin, a 
takŜe wyniki ankiet przeprowadzonych pośród mieszkańców wspomnianych gmin. 
 

Wywiady z Wójtami i Burmistrzami gmin: Komorniki, Stęszew, Kórnik, Brodnica, 
Mosina, Puszczykowo i Dopiewo przeprowadzono w okresie od 15 grudnia 2014 roku do 9 
stycznia 2015 roku. Zgodnie z załoŜeniami badawczymi, wybrano metodę wywiadu 
pogłębionego (in-depth interview, IDI), czyli rozmowy z respondentem przeprowadzanej na 
podstawie scenariusza niestandaryzowanego lub standaryzowanego kwestionariusza 
wywiadu. Wybór tej metody wynikał z faktu, iŜ zapewniała ona respondentom większy 
komfort, co jest waŜne szczególnie, gdy temat badań odnosi się do osobistych doświadczeń 
badanego25. 
 

Wywiady przeprowadzone były w siedzibach Urzędów Miast lub Gmin w terminach 
wcześniej uzgodnionych z Burmistrzami i Wójtami. Byli oni poinformowani o tematyce 
spotkania. Nie podawano jednak szczegółów rozmowy, by nie prowokować do specjalnego 
przygotowania się na to spotkanie, poszukiwania materiałów, czy informacji na temat treści 
sygnalizowanego wywiadu. Celem wywiadów było pozyskanie informacji na temat aktualnej 
wiedzy oraz poglądów władz samorządowych na tematy związane z turystyką i rekreacją w 
zarządzanej gminie oraz Mikroregionie. ZwaŜywszy na fakt, Ŝe część Wójtów i Burmistrzów 
to osoby, które przed kilkoma tygodniami objęły swój urząd, naleŜało przyjąć, Ŝe ich wiedza 
merytoryczna, dotycząca niektórych zagadnień z natury rzeczy moŜe być ograniczona. Stąd 
treść wywiadu w znacznej swojej części odnosiła się do planów, indywidualnych opinii, 
priorytetów, czy filozofii zarządzania usługami czasu wolnego.  
 

Biorąc pod uwagę ostateczny efekt w postaci sprawnego i szczerego (zdaniem 
prowadzącego badanie) prowadzenia wywiadów, spełniono waŜną przesłankę leŜącą u 
podstaw tej metody. Jak mówią w swojej pracy Olga Rodak i Agnieszka Zarzyńska 
„Podstawą porozumienia jest wytworzenie relacji zaufania między osobą, która prowadzi 
wywiad, a osobą, która go udziela. Od tego, czy taka relacja zostanie wypracowana, moŜe 
zaleŜeć powodzenie badania”26. 
Wszystkie spotkania przebiegały w miłej atmosferze, nie były przerywane innymi 
obowiązkami. Ich przebieg wskazywał na zrozumienie wagi, jaką zagospodarowanie czasu 

                                                      
25 http://www.obserwator.com.pl/badania/wywiad-poglebiony (01.02.2015) 
26 Olga Rodak, Agnieszka Zarzyńska, Strategie przeprowadzania wywiadu pogłębionego, 

http://metropolitanka.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2014/01/Rodak-Zarzy%C5%84ska_wywiad-
etnograficzny-1.pdf (01.02.2015) 
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wolnego pełni w odczuciu respondentów. Prowadzący badanie bez problemu uzyskał zgodę 
od wszystkich respondentów na rejestrację prowadzonego wywiadu. Ułatwiło to znacznie 
opracowanie wyników tych badań oraz usprawniło samo ich prowadzenie. 
Wywiady prowadzono wg jednakowego arkusza, podzielonego na dwie odrębne części. 
dotyczące rekreacji i turystyki na terenie zarządzanej gminy.  

4.4. Posumowanie warsztatów przeprowadzonych w gminach Mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego 

W okresie od 30 stycznia do 18 lutego 2015 r. w siedmiu gminach, członkach 
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, odbyły się 
warsztaty zatytułowane: „KaŜdy ma swoją wieŜę Eiffla, czyli jak przygotować dobry produkt 
turystyczny”. Warsztaty prowadzili Konrad Tuszewski i Małgorzata Ornoch-Tabędzka. 
 

Zaproszenie na warsztaty skierowane było do szerokiego grona animatorów 
zagospodarowania czasu wolnego, takich jak liderzy organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń, klubów, kół gospodyń wiejskich, szefów gminnych ośrodków kultury, sportu i 
rekreacji. Zaproszenia skierowano takŜe do osób prowadzących działalność gospodarczą, 
związaną z czasem wolnym, głównie turystyka i rekreacją. Trafiło ono takŜe do urzędników 
gminnych, zajmujących się tą tematyką. Warsztaty odbywały się w róŜnych miejscach, 
dobranych w sposób pozwalający na wskazanie ich roli w procesie przygotowywania 
produktów turystycznych. Były to zajazdy, gminne ośrodki kultury i sportu, świetlice 
wiejskie, a takŜe sale konferencyjne poszczególnych urzędów. 

 
W poszczególnych warsztatach brało udział kilkanaście osób, bardzo aktywnie w nich 

uczestnicząc. Dobitnym dowodem ich zainteresowania tą tematyką pozostaje fakt, Ŝe 
wszystkie spotkania trwały dłuŜej niŜ zaplanowane cztery godziny. Działo się tak za sprawą 
zgłaszanej przez uczestników potrzeby szerszego rozpatrzenia przedstawionych problemów. 
Czterogodzinny blok zajęć podzielony był na część teoretyczną, realizowaną w postaci 
wykładu interaktywnego, opartego na kilku prezentacjach. Pierwsza, otwierająca warsztaty, 
zatytułowana „KaŜdy ma swoja wieŜę Eiffla, czyli mało spodziewany hit turystyczny” 
przedstawiała zupełnie zapomniane tło historyczne i kulturowe, towarzyszące powstaniu 
wieŜy Eiffla. To jeden z najmocniej wpisanych w świadomość odbiorców symboli 
architektonicznych, a jednocześnie marek turystycznych. Poza tytułowym przykładem 
prezentacja, na podstawie licznych przykładów, udowadniała tezę stawianą przez wielu 
bohaterów historii rozwoju ludzkości. Dowodzą oni, Ŝe tylko radykalne zmiany łamiące 
istniejące schematy prowadzą do autentycznego rozwoju. Zmiany te napotykają często na 
zmasowany opór, który bywa, Ŝe ustępuje dopiero po wielu latach. PosłuŜono się przykładami 
z najróŜniejszych dziedzin, które łączyło jedno: łamanie schematów, zupełnie inne 
rozwiązywanie problemów, sięganie po sukces za sprawą własnej koncepcji dochodzenia do 
niego. Jednym z takich spektakularnych, a juŜ zapomnianych przykładów, przedstawionych w 
prezentacji, był styl skakania wprowadzony do lekkiej atletyki przed laty przez Dicka 
Fosburego. Jego „flop” złamał kompletnie zasady i schematy towarzyszące przez lata 
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skoczkom wzwyŜ. Jak pisze Paul Arden: „To tylko przykład nowatorskiej techniki myślenia, 
ale w tym wypadku technika myślenia zmieniła się w technikę skakania, która odniosła wielki 
sukces”27. 
 

Celem tej prezentacji było z jednej strony przekonanie uczestników warsztatów na 
podstawie przytaczanych przykładów, Ŝe warto trwać przy swoich przekonaniach. Warto 
takŜe dokonywać zmian, które w chwili ich prezentowania nie znajdują wielu zwolenników. 
Wiele obecnych na warsztatach osób, w kuluarowych rozmowach potwierdzało swoją 
determinację w kreowaniu nowego spojrzenia na turystykę i rekreację. Trzeba takŜe 
odnotować pojawiające się niedowierzanie w powodzenie podejmowanych prób zmian, czy 
nawet zniechęcenie, spowodowane wieloletnim zmaganiem się z bardzo konserwatywnym 
podejściem do pojęcia turystyka, czy rekreacja. Przykłady i sposób ich opisania, zastosowany 
w prezentacji, pozwolił wrócić do przekonania, Ŝe zmiany w tym obszarze są nie tylko 
moŜliwe, ale konieczne, nie tylko w zakresie przysłowiowych „muzealnych kapci”. Swoją 
drogą mogą one juŜ niedługo stać się hitem dla nowego pokolenia konsumentów 
„muzealnych produktów”. 

 
W kolejnej części warsztatów przedstawiono, takŜe w postaci wykładu 

interaktywnego, zatytułowanego „Barcelona, Zakopane, spływ Dunajcem, a moŜe Licheń? 
Marki i produkty turystyczne jako sposób na profesjonalne zagospodarowanie czasu 
wolnego”, rys historyczny turystyki i przykłady kreowania róŜnych marek, w tym 
turystycznych. Zwrócono takŜe uwagę na niekonwencjonalne narzędzia promocyjne, 
stosowane przy tej okazji. Oczywiście nie zapomniano o potęŜnej sile, jaką stanowi obecnie 
komunikacja internetowa. Bywa, Ŝe za sprawą nieopatrznych i nieprzemyślanych wypowiedzi 
moŜe ona zrujnować latami budowaną pozycję rynkową marek, w tym turystycznych. 
Prezentacja ta była wstępem do pierwszej części warsztatowej spotkania. Jej celem było 
zewidencjonowanie marek i produktów turystycznych obecnych, zdaniem uczestników, na 
obszarze gmin członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Prace te wykonywano w grupach, tworzonych przez osoby nie związane na co 
dzień ze sobą, np. pracą. Propozycje przedstawione przez uczestników warsztatów 
prezentowane są załączniku nr 4. 
 

W dalszej części spotkania weryfikowano przedstawione marki i produkty 
turystyczne. Podczas oŜywionej dyskusji często pojawiały się sprzeczne opinie, dotyczące 
szczególnie najbardziej rozpoznawanych marek, czy zdaniem innych produktów 
turystycznych. Klasycznym przykładem pozostawał na wszystkich warsztatach zamek w 
Kórniku, czy pałac w Rogalinie, przez część osób traktowany i rozpoznawany jako marka, a 
przez część jako produkt. Niuanse teoretyczne nie przeszkadzały w dochodzeniu do 
zrozumienia istoty problemu rynkowego określania marek i produktów, w tym takŜe 
turystycznych. W tej części warsztatów niezwykle cennym okazywało się odkrywanie 
produktów turystycznych, realizowanych od lat przez lokalne społeczności, a mających 

                                                      
27 Paul Arden, Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie 



 KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  
MIKROREGIONU WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 
 

17 

wielki, zdaniem prowadzących warsztaty, potencjał. Wprawdzie historia wielkich wydarzeń 
takich, jak np. pogoni za bykami w Pampelunie sięga XVI wieku. Jednak nie oznacza to, Ŝe 
nie moŜna i teraz dołączyć do grona największych marek i produktów turystycznych świata, 
nawet, jeŜeli ma to być święto kiszonej kapusty. W kaŜdym momencie gdzieś na świecie 
rodzi się nowy hit turystyczny. Taką tezę postawili i bronili prowadzący warsztaty. W czasie 
warsztatowych polemik przewijał się jeden wyraźnie zaznaczany problem. Był to problem 
skali oferowanych produktów, skali rozumianej jako akceptowany rynek docelowy, jaki 
producent tego produktu widziałby jako oczekiwany i akceptowany. Często masowy rozwój 
tych produktów wcale nie był wymarzonym celem uczestników warsztatów i to nie tylko ze 
względów logistycznych, czy organizacyjnych. Po prostu chcieli pozostawać w skali lokalnej. 
Pragnęli dedykować swoje produkty niszowemu odbiorcy, w którego towarzystwie czują się 
dobrze, z którym świetnie się współpracuje. Wizja wielu anonimowych odbiorców w 
przypadku rozwoju produktu nie była często przyjmowana jako docelowe rozwiązanie. 
NaleŜy o tym pamiętać przy próbach kreowania dotychczas niszowych produktów na marki 
regionalne, czy ponadregionalne. 

 
Klasycznym przykładem niekontrolowanego rozwoju takiego lokalnego produktu 

okazały się Wianki w Zbęchach28. Ta opisana w wielu mediach impreza z lokalnej tradycji 
przerodziła się w wymykającą się spod kontroli organizatorów (zdaniem Policji) imprezę 
masową. Oczywiście jest to ekstremalny przykład, który jednak dobitnie ilustruje potencjalny 
rozwój produktu nie zawsze akceptowany, a nawet przewidywany przez organizatorów. 

Najczęściej w tym momencie warsztatów następowała przerwa, która była wypełniona 
dyskusją na tematy ściśle związane z poruszanymi na warsztatach zagadnieniami. Po niej 
następowała prezentacja techniki tworzenia modeli biznesowych, oparta na pracy Alexandra 
Osterwaldera i Yvesa Pigneura29. Ta część zajęć odbywała się w klasycznie warsztatowej 
przestrzeni. Uczestnicy zgromadzeni byli przy stole, co ciekawe stojąc. Na stole 
prezentowana była poprzez animację przestrzennymi formami droga budowania modelu 
biznesowego wybranego produktu. Odwoływano się w tym momencie do wcześniej 
proponowanych produktów turystycznych, oferowanych w gminach, bądź Mikroregionie. 
Przestrzenne formy, słuŜące ilustracji procesu tworzenia modelu biznesowego, spoczywały na 
duŜym arkuszu. W kolejnej części warsztatów arkusz stawał się kanwą pracy własnej ich 
uczestników. Po dokonaniu wyboru określonego produktu turystycznego przystępowali oni 
do działania, polegającego na umieszczaniu w odpowiednim miejscu arkusza karteczek 
samoprzylepnych z odpowiednimi adnotacjami. Tym sposobem w ciągu kilkunastu minut 
analizowany projekt nabierał realnego kształtu. Ten trening był przykładem tego, Ŝe moŜna 
rozpocząć myśleć według innych, aniŜeli dotychczas stosowane, schematów. Zainteresowani 
otrzymywali czyste arkusze, które mogli w przyszłości wykorzystywać do pracy w swoich 
organizacjach i urzędach. 
 

                                                      
28http://panorama.media.pl/content/view/546981/ stan na 11.04.2015 
29 Aleksander Osterwalder i Yves Pigneuer, Tworzenie modeli biznesowych 
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Zdj ęcie 1. Warsztaty prowadzone w czasie trwania projektu 

 
Warsztaty kończyła prezentacja zatytułowana „Strategia błękitnego oceanu”, oparta na 

publikacji pod tym samym tytułem30. Ten interaktywny wykład był wzbogacony, poza 
treściami opartymi na wspomnianej publikacji, przykładami z praktyki prowadzących. Celem 
tej prezentacji było wskazanie kolejnych obszarów biznesowych, moŜliwych do 
zagospodarowania w turystyce i rekreacji. Inspiracja ta pozostawiła w świadomości 
uczestników warsztatów trwałe ślady, czego dowodem były liczne kuluarowe wypowiedzi po 
zakończeniu warsztatów. 
 

Wszystkie spotkania warsztatowe przebiegały w atmosferze duŜego zaangaŜowania 
jego uczestników w realizację programu spotkania, najczęściej znacznie wykraczając poza 
zwyczajowo przyjęte w takich wypadkach reakcje. Przekazywana wiedza i zdobywane 
umiejętności w znakomity sposób korelowały z aktualnymi pracami, wykonywanymi przez 
uczestników warsztatów.  
 

Zgodnie z planem, wszyscy uczestnicy spotkań w poszczególnych gminach 
Mikroregionu zaproszeni zostali na spotkanie podsumowujące, które odbyło się 23 lutego 
2015 roku w siedzibie dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. W tym przypadku 
prowadzący postawili sobie nieco inne zadanie. Obok krótkiego przedstawienia 
realizowanego zakresu projektu uczestnicy mieli za zadanie przeprowadzenie kolejnego 

                                                      
30 W. Chan Kim, Renee Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu 
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wdroŜenia zasad budowania strategii biznesowych na przykładzie trzech wybranych spośród 
wcześniej opisywanych produktów turystycznych. Prowadzone wcześniej prace podczas 
kolejnych warsztatowych spotkań wykreowały szereg niezwykle ciekawych i oryginalnych 
pomysłów. Były to projekty, które zwykło określać się ostatnio coraz modniejszym 
sformułowaniem: innowacyjne. Faktycznie, te projekty moŜna bez obawy określić 
innowacyjnymi. Na dowód tego moŜna przytoczyć jedną z definicji innowacyjności: pojęcie 
„innowacji” pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli „tworzenie czegoś nowego”. Stąd 
najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iŜ „innowacja jest procesem polegającym na 
przekształceniu istniejących moŜliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego 
zastosowania” (E. Okoń-Horodyńska, wykład 1, str. 9). Wprowadził je do nauk 
ekonomicznych J. A. Schumpeter”31.  
 
Wypracowane i wybrane do dalszej kreacji produkty to: 

1. Grajserówka 

2. Elegant z Mosiny bierze ślub z Białą Damą pod dębami. 

3. Muzeum w Szreniawie, WPN, Muzeum A. Fiedlera, rowerem po parku, kajakiem po 
Warcie, „Jeszcze Polska nie zginęła”, Trzcielińskie bagna, „Święto kiszonej kapusty” 
(produkt pasmowy poszerzony i przekształcony w późniejszej fazie opracowywania 
koncepcji w „pasmowy znacznik”). 

 
Wybór ten poprzedzony był analizą moŜliwości zaistnienia z jednej strony w 

świadomości mieszkańców Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, a z drugiej 
zainteresowaniem innych osób, zafrapowanych samą nazwą produktu. Dotyczy to oczywiście 
dwóch pierwszych produktów. 
 

O „Grajserówce” wspomniano podczas jednego z pierwszych warsztatów. Tym 
sposobem wyprzedzono zamiar prowadzącego, który zaplanował wskazanie tej wyjątkowej 
drogi jako gotowego produktu turystycznego. Wymaga on jedynie zastosowania metody 
określanej w dzisiejszych warunkach rynkowych „opakowaniem”. O „Grajserówce” moŜna 
przeczytać w Wikipedii: „Greiserówka”  (takŜe: Grajzerówka) – droga w powiecie 
poznańskim (województwo wielkopolskie), łącząca Komorniki z Jeziorami, przebiegająca 
przez Wielkopolski Park Narodowy. 
Nazwa drogi pochodzi od nazwiska Arthura Greisera – polityka nazistowskiego, w latach 
1939–1945 namiestnika Rzeszy w Kraju Warty. Została wybudowana w latach II wojny 
światowej, celem umoŜliwienia dojazdu z obecnej drogi nr 5 Poznań – Wrocław w 
Komornikach do Jezior, gdzie nad Jeziorem Góreckim wybudowano rezydencję dla Greisera. 
Droga jest wykonana w technologii płyt betonowych wylewanych na miejscu, podobnie jak 
budowana przez hitlerowców Berlinka i system autostrad III Rzeszy. Betonowa nawierzchnia 
zachowała się na większości trasy do dziś. Na prawie całej długości droga jest jednopasmowa 
z mijankami32. TakŜe na bardzo niszowym portalu nordicwalkingmk.blox.pl33 „Grajzerówka 
                                                      
31http://mfiles.pl/pl/index.php/Innowacja 
32 http://pl.wikipedia.org/wiki/Greiser%C3%B3wka 
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(lub Grajserówka) to w zasadzie droga łącząca Komorniki z Jeziorami, przebiegająca przez 
WPN. Nazwą Graiserówka określa się takŜe samą rezydencję – obecnie siedzibę Dyrekcji i 
Muzeum Przyrodniczego WPN. Tak o tej drodze pisze Jarosław Spychała34: „WyjeŜdŜam 
z zatłoczonego Poznania drogą nr 5 na Wrocław. Po wjechaniu do Komornik odbijam w lewo 
z zatłoczonej trasy Poznań – Wrocław do cichego, spokojnego i uroczego Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Droga asfaltowa zamienia się w betonową i tak oto znajduję się na 
słynnej „Grajzerówce”, wijącej się przez 10 kilometrów środkiem Parku”. 
AŜ dziw bierze, Ŝe do dzisiaj nikt nie wpadł na pomysł uczynienia z tego niebywałego 
zabytku sztuki budowlanej, wielowarstwowego produktu turystycznego. Tworzy go z jednej 
strony tragiczna historia jego budowniczych, a z drugiej okrutna postawa pomysłodawcy. 
Właśnie to, stworzenie takiego produktu turystycznego, zaproponowano podczas warsztatów. 
 

O Elegancie z Mosiny biorącym ślub lub, co najmniej, mającym romans z Białą 
Damą wspomniano bezpośrednio podczas jednych z warsztatów. Spontanicznie uczestnicy 
warsztatów zakończyli ten romans i mezalians ślubem pod dębami. Absurd i oderwanie od 
historycznej rzeczywistości tego hipotetycznego zdarzenia nie odgrywają tutaj Ŝadnej roli. 
Liczy się skuteczność połączenia istniejących w świadomości odbiorców marek 
turystycznych, co oczywiście w przypadku pana młodego jest określeniem przyjętym nieco na 
wyrost. O powodzeniu takich korelacji moŜe świadczyć sukces sztuki „Kolacja na cztery 
ręce”35 Paula Barza, której kanwą stało się spotkanie dwóch wielkich kompozytorów, Handla 
i Bacha, które nigdy w rzeczywistości nie miało miejsca. 

 
Produkt pasmowy wybrano poprzez połączenie bardzo róŜnych, ale mających szansę 

na scalenie pod jednym hasłem, istniejących produktów turystycznych Mikroregionu. Jak 
winny one być w to systemowe pasmo połączone, zaleŜy tylko od inwencji poszczególnych 
organizatorów i gestorów.  
 

4.5. Podsumowanie badania ankietowego 

W celu uzyskania opinii mieszkańców na temat proponowanych Koncepcji Produktów 
Turystycznych oraz uzyskania dodatkowych pomysłów przeprowadzono badanie ankietowe. 
W kwestionariuszu (stanowiącym załącznik nr 3) proszono o ocenę w pięciostopniowej skali 
przedstawionych propozycji. Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 10 marca do 13 
kwietnia 2015. Wzięły w nim udział 604 osoby. 

 
Respondenci wyrazili swoją opinię na temat przedstawionych propozycji Koncepcji 

Produktów Turystycznych. Wyniku przedstawia poniŜszy wykres. 

                                                                                                                                                                      
33 http://nordicwalkingmk.blox.pl/2010/06/Szlak-Trzech-Jezior-JGoreckie.html 
34 http://motovoyager.net/2012/10/wielkopolska-jeden-dzien-w-rytmie-historii/ 
35http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolacja_na_cztery_r%C4%99ce stan na 11.04.2015 
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Wykres 1. Ocena Koncepcji Produktów Turystycznych Mikroregionu WPN 

 
Jak moŜna zauwaŜyć, najlepsze oceny respondentów uzyskała koncepcja 

przekształcenia Grejserówki w atrakcję turystyczną regionu. 75% badany stwierdziło, iŜ jest 
to bardzo dobry pomysł, a 10% opowiedziało, Ŝe jest to dobre rozwiązanie. Jedynie 1% 
respondentów wskazało to przedsięwzięcie jako złe. 
 

 Badani odnieśli się równieŜ bardzo przychylnie do koncepcji Parku z lotu ptaka, 
czyli widokowej ścieŜki edukacyjnej, gdzie suma odpowiedzi „bardzo dobra” i „dobra” 
wyniosła aŜ 94%. Trochę mniejszą sumę tych dwóch wskazań otrzymały koncepcje Elegant z 
Mosiny bierze ślub z Białą Damą pod dębami (87% odpowiedzi) oraz Dereniówka z 
parku  (84%). 
Najmniej przychylnie ankietowani odnieśli się do koncepcji Rowerem po Warcie, gdzie aŜ 
31% osób oceniło to jako „zły” pomysł i 7% jako „bardzo zły”. 
 
 Wśród propozycji Koncepcji Produktów Turystycznych zgłaszanych przez 
ankietowanych pojawiały się takie pomysły jak: 

• udostępnienie Jeziora Góreckiego do kąpieli 

• utworzenie schroniska młodzieŜowego na terenie Wielkopolskiego Panku 
Narodowego 

• promowanie i rozbudowanie kolei drezynowej 

• nowe punkty widokowe i wierze do obserwacji 
• większa ilość punktów małej gastronomii 

• większa ilość ogólnodostępnych toalet 
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• przystanie kajakowe 

• udostępnienie/ wyznaczenie leśnych dróg dostępnych dla quadów i motorów. 
Część z nich, ze względu na ograniczenia prawne wynikające zwłaszcza z ochrony przyrody 
na terenie Parku Narodowego, nie ma szans realizacji. Inne, jak propozycja utworzenia 
punktów widokowych, zawiera się w koncepcji Parku z lotu ptaka lub częściowo w innych 
działaniach proponowanych dla Mikroregionu WPN. 
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5. Podział produktów turystycznych 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto podział produktów turystycznych, 
uwzględniający raczej praktyczną i intuicyjną kategoryzację, a nie wybraną spośród wielu 
spotykanych w literaturze kategorii. Pod uwagę wzięto zasadniczy podział na te skierowane 
wyraźnie do lokalnej społeczności, samoograniczające się poprzez miejsce, reklamę, 
techniczne przygotowanie, np. sceny, nagłośnienia, czy terenu imprezy oraz te trwale wpisane 
w Mikroregion obiekty w postaci muzeów, pałaców, czy obszarów leśnych. Pominięto 
spotykane w literaturze podziały, związane z podmiotowością organizatora, producenta 
danego produktu, bądź te, gdzie za kryterium uznano podmiotowość dostawcy: 
przedsiębiorstwa turystyczne i obszary turystyczne36. W przypadku Mikroregionu przykładem 
takiego obszaru jest sam Wielkopolski Park Narodowy, w skład którego wchodzi wiele 
mniejszych elementów, stanowiących często odrębne, mogące takŜe samodzielnie 
funkcjonować produkty. Inny podział, bardzo naturalny, dokonany jest na podstawie 
„zawartości” produktów. Pominięto równieŜ spotykane inne podziały, np. na produkty proste 
i złoŜone37.  

 
Podczas warsztatów oraz na podstawie własnej obserwacji rynku zaobserwowano 

pojawiające się na nim usługi, które moŜna by próbować kategoryzować na te proste i 
komplementarne38. Ten podział sugeruje wielu innych autorów39, którzy mówią o pojedynczej 
usłudze (zakwaterowanie, transport) lub ich pakiecie, zawierającym komplet niezbędnych dla 
wypoczynku, czy rekreacji usług. Jednak w przypadku Mikroregionu mamy bardziej do 
czynienia z deklaracja poszerzenia np. usługi noclegowej o inne atrakcje, a nie świadomym 
przygotowaniem takiego komplementarnego produktu. Wśród wielu innych podziałów warto 
zauwaŜyć niezwykle dynamicznie rozwijającą się na przestrzeni ostatnich lat kategorię 
produktów pasmowych. Niektórzy autorzy posuwają się nawet do określenia regionów 
pasmowych40. Jednak najbardziej naturalnym źródłem tego określenia pozostanie szlak 
turystyczny. Funkcjonujący od lat w świadomości milionów jego uŜytkowników w 
nowoczesnej gospodarce turystycznej przekształcił się w modny produkt pasmowy. 
Oczywiście uproszczenie to nie oddaje w pełni istoty produktu pasmowego. Jednak w swojej 
istocie prezentuje ideę tej kategoryzacji produktu turystycznego, określanego jako pasmowy. 
Jednak mimo wielu profesjonalnie podejmowanych prób budowania takich produktów na 
terenie Mikroregionu, świadomość ich istnienia, a co za tym idzie dostępności, jest znikoma. 
Wynika to zapewne z faktu, Ŝe aktywni turyści to ciągle stosunkowo niewielka grupa dość 
zindywidualizowanych osób, samotnie poszukujący atrakcji na miarę swoich potrzeb. 
Pozostali masowi odbiorcy usług czasu wolnego pozostają wierni sprawdzonym ofertom, 
festynom, koncertom, jak to zwykło się coraz powszechniej określać eventom. 
 
                                                      
36 Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Produkt Turystyczny 
37 TamŜe 
38 Dariusz Fijałkowski, Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym a turystyka 
39 S. Medlik 
40 Zygmunt Kruczek, Polska geografia atrakcji turystycznych 
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Stąd dla potrzeb tego opracowania przyjęto zasadniczy podział produktów turystycznych na 
wiodące, lokalne i pasmowe. 
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6. Analiza pozycji rynkowej aktualnie oferowanych produktów 
turystycznych w Mikroregionie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
produkty wiodące 

Określenie pozycja rynkowa moŜe wynikać z wielu kryteriów oceny. Intuicyjnie w 
takim przypadku wybieramy kryteria związane z rozpoznawalnością produktu, marki, liczbę 
sprzedanych produktów, czy autentycznej pozycji w rankingach sprzedaŜowych. Analizując 
zarówno dostępne, jak i wybrane szczególnie na potrzeby niniejszego opracowania materiały 
naleŜy stwierdzić, Ŝe pozycja aktualnie oferowanych produktów turystycznych w 
Mikroregionie w rankingu ogólnopolskim jest niska. Biorąc pod uwagę jako kryterium liczbę 
odwiedzin, zakupów usług, Ŝaden z najczęściej odwiedzanych i jednocześnie wskazywanych 
zarówno przez Wójtów i Burmistrzów oraz uczestników warsztatów produkt Mikroregionu 
nie osiąga znaczącej pozycji w skali Polski. Kilkadziesiąt tysięcy klientów to „dolna granica 
stanów średnich”. Daleko nam do liderów takich, jak Wieliczka, czy Muzeum w Oświęcimiu, 
a nawet Muzeum Powstania Warszawskiego, czy Zamek w Malborku. 

Warto zadać sobie pytanie, w jakiej skali analiza ta winna być prowadzona? By trafnie 
odpowiedzieć, naleŜy odwołać się do wskazywanych wielokrotnie źródeł opracowania, a 
mianowicie wywiadów i warsztatów. Zebrane podczas nich informacje wskazują na fakt 
braku świadomości urynkowienia turystyki, czy szerzej rozumianych usług czasu wolnego. 
Powtarzane podczas tych spotkań określenia „duŜo”, „wi ęcej” w odniesieniu do analizy 
ilościowej aktualnego zainteresowania oferowanymi produktami turystycznymi, czy 
zakładanymi wzrostami w tym zakresie, wskazują na konieczność zmiany filozofii 
zarządzania tymi obszarami.  
 

O szansie na faktyczny rozwój aktualnie oferowanych produktów turystycznych moŜe 
w głównej mierze decydować stanowisko ich aktualnych gestorów, czy animatorów. To oni w 
przewaŜającej mierze będą mieć wpływ na to, czy te produkty pozostaną lokalną atrakcją, czy 
o ich istnieniu „dowie się świat”. Jak wskazywano podczas warsztatów, ta wiadomość 
obiegająca media nie zawsze musi być przyjmowana przez organizatorów pozytywnie. Bo jak 
zdefiniować zainteresowanie słoniem z poznańskiego ZOO, ponoć gejem, czy pobudzonymi 
zdaniem niektórych seksualnie osiołkami z historycznego ZOO, takŜe w Poznaniu? Mimo 
oczywistego negatywnej oceny wystawionej autorom tych opinii przez media, i to w skali 
światowej, nie moŜna zaprzeczyć, iŜ znacznie przyczynili się do wzrostu zainteresowania 
tymi zwierzętami i miejscem ich pobytu.  
 

TakŜe w tym miejscu naleŜy odwołać się do wcześniej definiowanego braku 
profesjonalnego przygotowania do prowadzenia „polityki” w tym zakresie. Nawet 
polemizując z treściami wcześniej przygotowanej obszernej Strategii41 nie moŜna tego 
dokumentu pominąć. To tam moŜna poznać juŜ gotowe do sprzedaŜy produkty turystyczne: 
Pętlę Rowerową Mikroregionu WPN, ŚcieŜki Edukacyjne w WPN, Pałace i Dworki 

                                                      
41 Red. Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, 2006 
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turystyką samochodową rozumian
znikome. Nawigacja satelitarna, oferta internetowa
autorów trasy kórnickiej sprzed lat, a nasi rodacy w błyskawiczny sposób zaakceptowali i 
szeroko wykorzystują multimedialne nowo
 

Wśród aktualnie oferowanych w Mikroregionie WPN produktów turystycznych 
zwrócić naleŜy uwagę na stosunkowo nowy 
formułę – produkt nazwany Aktywna Trójka
wykorzystuje trudne do przecenienia walory przyrodnicze Wielkopolskiego Parku 
Narodowego oraz doskonale rozwijaj
chodzenia z kijkami, czy zimowego narciarstwa biegowego. Niezwykle wa
tego projektu jest współpraca czte
Komorniki i Stęszew to właś
Konsolidacja sił i środków przy budowaniu wspólnych przedsi
zaprzyjaźnione gminy napotyka cz
inicjatywy. Tym razem było inaczej
wcześniej wykorzystywanych do zakładanych w nim celów tras
malowniczych okolicach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Obecnie trasy te zostały 
oznakowane, połączone w logiczny system, w który ka
moŜe włączyć się w dowolnym miejscu 
 

Dodatkowym walorem tego projektu jest kilka zlokalizowanych w w
punktach map w czytelny sposób przedstawiaj

 

                                                      
42 http://www.motofakty.pl/artykul/ile

KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  
MIKROREGIONU WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Trasę Kórnick ą. Ta ostatnia, jak wspomniano juŜ
 przykładem, który pokazuje, jak standardy europejskie nie zawsze skutecznie sprawdzaj

 w Polsce. Trasa ta powstała wiele lat temu (w 1998 r.), zgodnie z dyrektywami 
niemieckich i holenderskich automobilklubów. Dzisiaj, po blisko 20 latach

anych od 15 do 19 mln samochodów osobowych
 rozumianą jako poruszanie się według wyznaczonych tras

znikome. Nawigacja satelitarna, oferta internetowa, wyprzedziła skutecznie perspektyw
sprzed lat, a nasi rodacy w błyskawiczny sposób zaakceptowali i 

 multimedialne nowości rynkowe.  

ród aktualnie oferowanych w Mikroregionie WPN produktów turystycznych 
 na stosunkowo nowy - biorąc pod uwagę jego obecno

Aktywna Trójka. Ta zainaugurowana w lipcu 2014 roku trasa 
wykorzystuje trudne do przecenienia walory przyrodnicze Wielkopolskiego Parku 
Narodowego oraz doskonale rozwijające się zainteresowanie aktywnością w p

czy zimowego narciarstwa biegowego. Niezwykle wa
tego projektu jest współpraca czterech gmin przy jego wdroŜeniu. Mosina, Puszczykowo, 

szew to właśnie te gminy, które wspólnie przygotowały 
rodków przy budowaniu wspólnych przedsięwzi

nione gminy napotyka często na wiele przeszkód, skutecznie blokuj
inicjatywy. Tym razem było inaczej, co naleŜy mocno akcentować. Sam proj

niej wykorzystywanych do zakładanych w nim celów trasach,
malowniczych okolicach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Obecnie trasy te zostały 

czone w logiczny system, w który kaŜdy zainteresowany dan
 w dowolnym miejscu Aktywnej Trójki. 

Dodatkowym walorem tego projektu jest kilka zlokalizowanych w w
punktach map w czytelny sposób przedstawiających całość przebiegu tras. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Zdj ęcie 2. Mapa z przebiegiem trasy 
Aktywnej Trójki 
Fot. Konrad Tuszewski 
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KaŜda inicjatywa, która za cel ma zachęcenie do aktywności, powinna spotkać się z 
aprobatą i szerszym pozytywnym odbiorem. Kiedy jednak to samo przychodzi oceniać nam z 
punktu widzenia osiągania zakładanych celów, nasuwa się kilka wątpliwości. Podobnie jak w 
przypadku Trasy Kórnickiej, takŜe w przypadku wytyczania, znakowania i reklamowania 
tras biegowych, czy „nordicowych”, napotykamy na mentalną barierę, charakterystyczną 
dla polskiego społeczeństwa. Nie reagujemy na tego typu oferty w podobny sposób, jak robią 
to np. Skandynawowie, poszukujący wręcz certyfikowanych tras do uprawiania „kijkowych 
spacerów”. Rodzimi amatorzy intensywnych marszów to raczej improwizowane grupy 
znajomych, sąsiadów, wykorzystujące do realizacji własnych kijkowych pasji drogi i ścieŜki 
połoŜone nieopodal miejsca zamieszkania lub wakacyjnego pobytu. Chodzimy częściej od 
przypadku do przypadku, nie udaje nam się tej aktywności na stałe wpisać w kalendarz, 
rzadko szukamy wsparcia w tym względzie wśród profesjonalistów. Nawet bezpłatne zajęcia 
z instruktorami nordic walking nie cieszą się wielkim zainteresowaniem. Stąd trudno 
spodziewać się znaczącego wzrostu zainteresowania tą aktywnością, wynikającego z 
wyznaczenia trasy.  

Podobnie ma to miejsce w przypadku biegania. Ta aktywność staje się wręcz 
powszechnym i podstawowym sposobem na utrzymanie kondycji, często wręcz sposobem na 
Ŝycie. By biegać potrzebujemy motywacji, trasa zawsze jest nieomal pod ręką. Wreszcie 
zimowa aktywność w postaci narciarstwa biegowego wydaje się najbardziej celowa, jeŜeli 
chodzi o wyznaczanie tras. Tutaj dostępność tego typu terenów jest bardzo ograniczona. 
Leśne drogi, biegnące przez Wielkopolski Park Narodowy, wydają się wręcz stworzone do 
tych celów, pozwalają trenować kaŜdemu, kto chce pójść w ślady Justyny Kowalczyk. I tutaj 
niestety pojawia się drobny problem. Brak następców naszej narciarki niesie ze sobą 
niebezpieczeństwo spadku zainteresowania tą dyscypliną sportu. Kiedy do tego dołoŜymy 
kapryśne warunki atmosferyczne okaŜe się, Ŝe obraz wykorzystywania Aktywnej Trójki 
zimową porą moŜe być bardzo ograniczony. Jednak to właśnie zimowa część Aktywnej Trójki 

Zdj ęcie 3. Oznakowanie trasy Aktywnej Trójki 
Fot. Konrad Tuszewski 
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ma największą szansę na szerokie wykorzystywanie przez amatorów nart śladowych. W takie 
miejsca mogą z powodzeniem przyjeŜdŜać mieszkańcy miast, gdzie warunki terenowe 
całkowicie wykluczają moŜliwość uprawiania tej nizinnej odmiany białego szaleństwa. To dla 
nich waŜne jest oznaczenie trasy, oni jej w pierwszej fazie nie znają, kaŜda informacja w tym 
zakresie jest niezwykle cenna. Jednak oni z kolei w miarę upływu czasu poszukują coraz 
większego profesjonalizmu w przygotowaniu trasy do biegania na nartach. NaleŜy jedynie 
cieszyć się z tym potencjalnych problemów. Będą one jedynie wskazywać na osiągnięcie 
celu, jakim jest szerokie zainteresowanie produktem zwanym Aktywna Trójka. 
 

Wszystkie przytoczone wyŜej argumenty nie słuŜyły jedynie do deprecjonowania 
sensu wprowadzenia na rynek tego produktu turystycznego. Raczej wskazywały na 
konieczność uporządkowania kryteriów oceny skuteczności tego procesu wdraŜania. Szansa 
rozwoju tego produktu leŜy w silnym lobbowaniu na rzecz pokazania jego mieszkańcom 
okolicznych gmin. Najlepszą metodą polecaną przez zarówno teoretyków tego zagadnienia43, 
jak i wiele agencji reklamowych44, a takŜe organizacje pozarządowe45 jest marketing 
szeptany, realizowany przez nieformalnych liderów róŜnych grup docelowych. Począwszy od 
młodzieŜy, poprzez aktywnych „średniolatków” po pokolenie 50+. NaleŜy takŜe szukać 
sposobów na wciągnięcie do grona ambasadorów tego produktu lekarzy pracujących w 
przychodniach zarówno lekarza rodzinnego, jak i specjalistycznych. Ich rekomendacja tego 
produktu moŜe być niezwykle skuteczna pod warunkiem znalezienia mierzalnej motywacji 
lekarzy do podejmowania takich działań. I w tym miejscu naleŜy przywołać rekomendowaną 
działalność klastra turystycznego, który w ramach własnej działalności taki projekt mógłby 
realizować. 
 

Natomiast w zupełnie odmiennym kierunku podąŜyły tendencje rozwojowe turystyki 
wodnej. Na jej temat znajdziemy w strategii46 wiele cennych informacji i wskazówek. Wielka 
Pętla Wielkopolski, czy rejsy wycieczkowe po Warcie stały lub stają się faktem. Na ten 
potencjał Mikroregionu wskazuje takŜe projekt strategii rozwoju turystyki Metropolii 
Poznańskiej. 

PowyŜsze przykłady znajdują odbicie w aktualnej koncepcji produktów turystycznych 
Mikroregionu. Grejserówka to część Trasy Kórnickiej, odkrywanej zapewne po 
wypromowaniu tego produktu z zupełnie innej perspektywy. Rzeka Warta cierpliwie płynie i 
czeka na swój czas. Wszystko wskazuje na to, Ŝe nastąpi on niebawem. Pałace i Dworki po 
uporządkowaniu ich uwarunkowań formalno-prawnych zaczną spełniać swoją rolę, nie tylko 
reprezentacyjno-mieszkalną nowych właścicieli. Oby wzorem np. Wielkiej Brytanii, nawet 

                                                      
43 http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir_11_2014_pliki_na_cd.pdf dostęp 13.05.2015 
44 http://www.hatalska.com/wp-

content/uploads/2009/02/N.Hatalska_MarketingSzeptanyCzyliPlotkaNaUslugachFirmy_HarvardBusinessRevi
ew2005.pdf dostęp 13.05.2015 

45 http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/files/wspolpraca_z_mediami_pajp_czesc_3_pdf_19056_0.pdf dostęp 
13.05.2015 

46 Patrz 50 
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będąc w rękach prywatnych, co jest jedyną ich szansą na przetrwanie, bywały udostępniane 
chociaŜby tylko w części szerokiej publiczności. 
 

Produktami wiodącymi, biorąc pod uwagę liczbę odwiedzających Mikroregion 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, pozostają niezmiennie od lat Muzeum w Szreniawie, 
Zamek w Kórniku, pałac w Rogalinie i sam Wielkopolski Park Narodowy. W tym ostatnim 
przypadku naleŜy przyjąć raczej intuicyjnie określane liczby odwiedzin, a co za tym idzie i 
pozycję. Obok tych niepodwaŜalnych liderów moŜna wymieniać bez przesady setki innych 
produktów, o istnieniu których nawzajem często informowali się uczestnicy warsztatów. Ich 
lista, tych wymienionych spontanicznie podczas spotkań liczy ponad 110 przykładów 
lokalnych lub ponadlokalnych produktów, tak oryginalnych jak „lody Kostusiaka”, czy 
„Święto kiszonej kapusty” lub „kolej drezynowa” (załącznik nr 4). 
 

ZwaŜywszy na obserwowane tendencje rozwoju turystyki lokalnej naleŜy przyjąć, Ŝe 
pozycja rynkowa aktualnie oferowanych w Mikroregionie produktów nie wyróŜnia się 
szczególnie spośród innych tego typu ofert. Przegląd stron internetowych wielu gmin i 
miasteczek pokazuje usilne poszukiwanie oryginalności, kończące się najczęściej 
powielaniem standardowych dni miast, doŜynek na poziomie wsi, gminy, województwa.  
 

Bezpośrednie zaplecze rynkowe mikroregionu, miasto Poznań, bywa często określane 
mianem miasta „kompaktowego”. Jego zwartość pomaga w przemieszczaniu się 
mieszkańcom. Jednak trudno przyjąć, Ŝe mieszkańcy północnych jego krańców często 
wybierać będą Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego jako cel swoich destynacji. 
Stąd tak waŜną rolę naleŜy przypisywać klientom wewnętrznym, jakimi w naturalny sposób 
są sami mieszkańcy gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. W tym 
przypadku produktami wiodącymi nie mogą pozostawać wspomniany Zamek w Kórniku, czy 
Muzeum w Szreniawie. Tam, jak określali Burmistrzowie i Wójtowie w wywiadach, nie 
moŜna chodzić co roku. Natomiast na imprezy organizowane w tych miejscach juŜ tak. To 
zapewne stanowi w duŜej mierze o ich faktycznej pozycji rynkowej. 
 

NaleŜy pamiętać takŜe o licznych, ciągle jeszcze niszowych atrakcjach, jakimi są 
ośrodki je ździeckie z Jaszkowem na czele. Ich pozycja na rynku jest dominująca, zarówno 
pod względem liczby odwiedzin, jak i szerokiej oferty. Podobnie ma to miejsce w przypadku 
innych niszowych ofert, jak wakeboard w Lipnie lub tak modne ostatnio lody z tymi „u 
Kostusiaka” na czele.  

Z kolei wiele badań47 wskazuje na ciągle rosnące zainteresowanie kolarstwem, a 
raczej wykorzystywaniem rowerów do róŜnych celów, takŜe turystyczno-rekreacyjnych. I 
tutaj pozycja produktów turystycznych, określanych trasami rowerowymi w Mikroregionie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, jest znacząca. Jest to zapewne jeden z wiodących 
produktów, obok oczywiście turystyki pieszej, traktowanej raczej w kategorii spaceru, a nie 
pokonywania wielu kilometrów z plecakiem i namiotem. 

                                                      
47 Bogdan Sojkin, Zachowania zakupowe i konsumpcyjne mieszkańców Poznania i Wielkopolski 
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Podczas warsztatów jednym z przywołanych lokalnych produktów turystycznych było 
„ Święto kiszonej kapusty”, organizowane na terenie gminy Stęszew. To bardzo lokalne 
przedsięwzięcie, o którym na próŜno szukać informacji w internecie. Sama kiszona kapusta 
jest bohaterem ponad 600 tys. adresów internetowych. Kiszona, a nie kwaszona kapusta, stała 
się sama w sobie marką. Lokalna, stęszewska impreza ma wielką szansę na poszerzenie 
zakresu rynkowego oddziaływania. Wymaga jedynie marketingowej oprawy, dokonanej dla 
przykładu przez wielokrotnie przywoływany klaster turystyczny. Wielkopolska kuchnia 
opiera się między innymi na kiszonej kapuście, a sam proces jej przygotowania to wręcz 
studnia marketingowych narzędzi. 
W USA co roku organizowane jest święto kiszonej kapusty. Podobny festiwal odbywa się 
takŜe od 1978 r. w niemieckim mieście Leinfelden-Echterdingen (tzw. Krautfest), gdzie 
świętuje się zakończenie sezonu kapuścianego w połowie października. 
Nie będzie to produkt oryginalny48, ale moŜe być najlepszy. Ten znajdujący coraz szersze 
grono zwolenników produkt spoŜywczy z biegiem lat moŜe stać się lokalną marką. Jeszcze do 
niedawna twierdzono, Ŝe niektóre z produktów spoŜywczych nie mają szansy na ich 
upodmiotowienie, pozwalające oznaczać je oryginalną marką. Zaliczano do nich np. mleko. 
Do czasu, kiedy łaciate opanowało rynek mleka w Polsce. Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
„stęszewska” opanowała rynek kiszonej w Polsce. 
 

Odwołując się do niezwykle cennego doświadczenia, jakim były warsztaty, naleŜy 
zwrócić uwagę na bardzo niszowe obecnie produkty, związane z osobą Józefa Wybickiego. 
Jego charakterystyczny warszawski pomnik, czy liczne ulice, jakim patronuje w całej Polsce, 
to zbyt mało, jak na autora słów hymnu narodowego. Ten wyjątkowy mazurek, kojarzony 
ostatnio z niezbyt trafnym wykonaniem podczas jednej z światowych imprez sportowych, 
bądź mało profesjonalnym prezentowaniem podczas wielu innych imprez sportowych przez 
chóry kibiców, ciągle pozostaje niedocenianą wartością samą w sobie. Liczne inicjatywy 
lokalnych pasjonatów z gminy Brodnica zasługują na wsparcie i docenienie. Wokół hymnu 
moŜna i naleŜy budować legendę, która moŜe szybko wyrosnąć na lokalną, ale często 
ponadlokalnie przywoływaną markę turystyczną. Liczne dyskusje wokół słów hymnu, 
interpretacje i kontrowersje z tym związane, mogą stać się kanwą imprez, spotkań i odwiedzin 
miejsc z tym związanych. Było nie było to o połoŜonym nieopodal Poznaniu słowa hymnu 
wspominają jako o jedynym mieście. Brodnickie inicjatywy to na pewno przykład obecnie 
lokalnych produktów turystycznych, które mają szansę szybko urosnąć do miana nawet 
ponadregionalnych marek.  

  

                                                      
48 http://www.podwale25.pl/czy-wiesz-ze/121-kapusta-kiszona dostęp 13.05.2015 
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7. Prezentacja efektów pracy warsztatowej w zakresie przeglądu 
oferowanych produktów turystycznych na terenie Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego 

Podsumowanie przebiegu warsztatów przedstawione zostało w rozdziale 4.4. Ich 
końcowy efekt był ściśle związany z podsumowującym je spotkaniem warsztatowym w 
siedzibie dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. To tam odwołano się do aktywnej 
wymiany doświadczeń i opinii na temat kondycji aktualnie oferowanych produktów i, co 
najwaŜniejsze, do proponowanych do zaoferowania nowych rozwiązań w tym zakresie. 
Efektem pracy warsztatowej było w szczególności poznanie bogatej gamy najróŜniejszych 
aktualnie oferowanych produktów o róŜnej skali, zasięgu, czy charakterze. Najistotniejsze 
okazało się powszechne przekonanie o celowości tych działań i potrzebie koordynacji oraz 
współpracy. Wskazywano na konieczność większego zaangaŜowania w tym zakresie samego 
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Stąd między 
innymi pojawia się rekomendowana droga przekształcenia części Stowarzyszenia, a 
dokładniej ujmując raczej jego obszaru działania obejmującego sferę usług turystycznych i 
rekreacyjnych, w sprawniejszą organizację, np. o charakterze klastra turystycznego. 
 

Podsumowujące spotkanie reprezentantów poszczególnych gmin członków 
Stowarzyszenia Mikroregion WPN ugruntowało poprawność i trafność tezy o konieczności 
skoncentrowania pracy Stowarzyszenia między innymi wokół faktycznej współpracy 
organizatorów róŜnych form aktywności w tych gminach. Stowarzyszenie winno być właśnie 
taką platformą współpracy, nawet ograniczonej na początku jedynie do bieŜącego 
informowania o tym, co dzieje się w poszczególnych gminach - poprzez swoją stronę i portale 
społecznościowe. Być moŜe naleŜy zabiegać o stałą obecność w lokalnej prasie, trafiającej 
praktycznie nieomal do wszystkich mieszkańców Mikroregionu. 
Wzajemne poinformowanie się o oferowanych lokalnie produktach turystycznych przez 
poszczególne gminy miało takŜe charakter poznawczy i informacyjny. Zawsze w tych 
momentach uczestnicy warsztatów wracali do potrzeby wzmocnienia wzajemnych kontaktów 
i wymiany doświadczeń. I w tym zakresie Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN ma 
wielkie pole do popisu. 

  



 KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  
MIKROREGIONU WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 
 

32 

8. Nowoczesne usługi czasu wolnego 

Produkty turystyczne, a markowe produkty turystyczne szczególnie, wpisują się w 
znacznie szerszy obszar działalności gospodarczej, zwany zagospodarowaniem czasu 
wolnego. Czas wolny to stale rosnący potencjał społeczny, wymagający profesjonalnego 
zagospodarowania. Sposób, w jaki zostanie to przeprowadzone, skutkować będzie czymś, co 
coraz częściej nazywane jest pojęciem „dobrostanu”. Wspomina o tym prof. Czapiński49, a 
szeroko opisuje to zagadnienie znany amerykański psycholog Seligman.50. To, jak będziemy 
wypoczywać, czy wybierzemy galerię handlową, czy malarstwa, skutkować będzie 
ogólnospołecznym poziomem satysfakcji, zadowolenia z Ŝycia. To właśnie czas wolny 
determinuje końcową ocenę wystawianą poziomowi Ŝycia, samorealizacji. Jednym z jego 
sposobów zagospodarowania są produkty turystyczne, czy rekreacyjne. Im lepiej 
przygotowane, o wyŜszej jakości, szerszej dostępności, tym większą mają szansę na wygraną 
w rywalizacji w innymi, wspomnianymi wcześniej ofertami. 

8.1. Przegląd definicji czasu wolnego 

Analiza dostępnych badań naukowych, a takŜe publikacji o innym charakterze 
związanych z pojęciem „usługi czasu wolnego” oraz samego „czasu wolnego” wskazuje na 
jeden wspólny aspekt. Bez względu na to, jak będziemy ten czas i usługi z nim związane 
definiować, będzie go w najbliŜszych latach przybywać. Dotyczy to rozwijających się w 
róŜnym tempie społeczeństw państw, umownie określanych jako cywilizacyjnie rozwiniętych. 
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nie dotyczy to w równym stopni wszystkich kontynentów. 
Przykład Japonii wskazuje, Ŝe dynamika zwiększania czasu wolnego nie zawsze idzie w 
parze z rozwojem gospodarczym. 
Co waŜne, zmienia się bardzo w świadomości wielu badaczy rola, jaką przypisujemy czasowi 
wolnemu. Niektórzy autorzy wspominają wręcz o etosie czasu wolnego51. Inni z kolei 
twierdzą, Ŝe sposób jego spędzania decyduje o rozwoju społeczeństwa52. Kiedy przypomnimy 
sobie okoliczności, nie do końca udowodnione, ale zawsze przypominane, jakie towarzyszyły 
Newtonowi, czy Archimedesowi na drodze do przełomowych odkryć, to musimy przyznać, Ŝe 
czas wolny odgrywał w nich istotną rolę. Podobnie z autobiografii Einsteina dowiadujemy 
się, Ŝe zasadniczy kształt teorii względności powstawał nie w laboratorium, a podczas 
codziennych podróŜy omnibusem do pracy. O zmianach towarzyszących podejściu do 
definiowania czasu wolnego świadczy przytaczana przez autorkę53 historia tłumaczenia 
greckiego terminu scholie, kojarzonego powszechnie w wielu językach świata z edukacją, 
szkołą. Okazuje się, Ŝe pierwotnie oznaczał on zupełnie coś innego. Mianowicie zaznawanie 
wspólnej z przyjaciółmi radości Ŝycia, bezczynność i czerpanie z tego przyjemności w 
dobrym towarzystwie. Podobnie ma się z pierwowzorem określenia sympozjum. Warto 
przypomnieć, Ŝe słowo to pochodzi takŜe z greki i tłumaczone jest jako wspólne picie, w 
                                                      
49 http://ibmed.ayz.pl/share/files/publikacje/cenea_rn01_09.pdf stan na 11.04.2015 
50 Matin E. P. Seligman, Co moŜesz zmienić, a czego nie moŜesz. 
51 Maria Truszkowska-Wojtkowiak, Fenomen czasu wolnego 
52 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa 
53 Maria Truszkowska-Wojtkowiak, Fenomen czasu wolnego 
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praktyce często przemieniające się w pijaństwo i rozpustę seksualną. Wracając jednak do 
czasu wolnego naleŜy zaznaczyć, Ŝe wielu autorów wskazuje na religijne korzenie tworzenia 
tej kategorii czasu. Miał on być przeznaczony na kontemplację i obrzędy religijne. 
Współcześnie wygląda to zupełnie inaczej. Spotykamy nawet programy edukacyjne54, które 
mają ułatwić odbiorcom nabycie umiejętności wypełniania tego czasu treściami. Tego typu 
materiały powstają głównie za sprawą negatywnych aspektów wolnorynkowości czasu 
wolnego. Zostaje on w brutalny sposób zawłaszczany przez media i kultywowane tam 
rozrywki, nastawione bezpośrednio na zysk.  
 

Odnosząc się do definiowania pojęcia czasu wolnego, z gamy dziesiątek określeń 
warto skupić się na dwóch, moŜna powiedzieć skrajnych. Jedno, określone przez UNESCO 
jako: „zajęcie, którym jednostka moŜe się oddawać z własnej woli, chęci, bądź dla 
odpoczynku, rozrywki, rozwoju swoich wiadomości lub swego kształcenia 
(bezinteresownego), swego dobrowolnego udziału w Ŝyciu społecznym po uwolnieniu się z 
obowiązków zawodowych, rodzinnych, społecznych” lub drugie precyzowane przez Jana 
Piętę55 jako: „czas bez obowiązków przeznaczony na zajęcia dowolne”. 

8.2. Usługi czasu wolnego na współczesnym rynku 

Jak wspomniano wcześniej, ilość czasu wolnego rozumianego jako ten poza 
wszelkimi obowiązkami, będzie rosnąć. Dynamika tego przyrostu nie będzie znacząca, 
czego dowodem są badania56, wskazujące na systematyczny przyrost deklarowanych przez 
Polaków wizyt w kinie, teatrze, na koncertach, imprezach sportowych. Obserwowane rok do 
roku wzrosty sięgają kilku procent i to raczej w przedziale 2-5. Jednak tendencja jest 
wyrównana i stabilna, co dobrze rokuje na najbliŜsze lata. Niestety z tego bilansu czasu 
wolnego, jak wskazują kolejne badania57 wynika, Ŝe zasadniczą część naszego czasów 
wolnego spędzamy z pilotem w ręku. Takie deklaracje składa w badaniach ponad połowa 
respondentów. Jak wynika z badań czasu wolnego, statystycznie na dobę mamy go nieco 
ponad 4,5 godziny. Niewiele, bo jak wskazują badania Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD)[1], Polacy są bardzo zapracowanym narodem. Statystyczny Polak 
poświęca na pracę aŜ 1.929 godzin rocznie – pod tym względem spośród państw 
przebadanych przez OECD w Europie wyprzedzają nas tylko Grecy i (nieznacznie) Rosjanie. 
Średnia spośród wszystkich krajów uwzględnionych w badaniu wynosi zaś 1.765 godzin 
pracy rocznie. 
 

Inna ocena tego zagadnienia ma miejsce kiedy, jako czynnik wzrostu, przyjmiemy 
deklarowane przez Polaków kwoty przeznaczane na zagospodarowanie tego czasu wolnego. 
Tutaj dynamika obserwowana w ostatnich latach jest znacznie bardziej optymistyczna. 
Według danych BudŜetów Gospodarstw Domowych GUS-u, które są cennym źródłem 

                                                      
54 J.Mundy, L. Odum, Leisure Education Theory and Practice 
55 Jan Pięta, Pedagogika 
56 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_017_14.PDF stan na 11.03.2015  
57 MillwardBrown SMG/KRC badania 2014 
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wiedzy o poziomie Ŝycia ludności, funkcjonowaniu społeczeństwa oraz tworzących się 
wzorcach konsumpcji, w latach 2000-2011 przeciętne miesięczne wydatki na rekreację i 
kultur ę przypadające na 1 osobę wzrosły dwukrotnie. Przyrost ten wynosił z poziomu 
prawie 41 zł w 2000 roku do niespełna 82 zł w 2011 roku. W tym samym czasie wydatki 
ponoszone na restauracje i hotele wzrosły blisko trzykrotnie, z 8,4 zł na osobę w 2000 roku do 
24,8 zł na osobę w 2011 roku58. RównieŜ pozostałe wskaźniki pozwalają z optymizmem 
określać perspektywy rozwoju usług zagospodarowania czasu wolnego. Wydatki na rekreację 
i kulturę stanowiły w strukturze wydatków ogółem w 2000 roku – 6,7%, a w 2011 roku – 
8,1%. Podobnie udział wydatków na restauracje i hotele zwiększył się z 1,4% w 2000 roku do 
2,5% w 2011 roku. Potwierdza się więc zasada, Ŝe w miarę bogacenia się społeczeństw 
obniŜa się udział wydatków na Ŝywność w wydatkach ogółem gospodarstw domowych. 
Wzrasta natomiast udział wydatków na dobra i usługi wyŜszego rzędu, w tym wydatki na 
zagospodarowywanie wolnego czasu. W 2000 roku udział wydatków na Ŝywność w 
wydatkach ogółem gospodarstw domowych stanowił 30,8%, a w 2011 roku 25%. Największe 
zainteresowanie wszystkich przygotowujących nowe produkty zagospodarowania czasu 
wolnego, w tym produkty turystyczne, powinny wzbudzać natomiast te dane. Tempo zmian w 
wydatkach na dobra i usługi związane z zagospodarowywaniem wolnego czasu wskazuje, Ŝe 
w latach 2006-2008 wydatki na rekreację i kulturę wzrastały najszybciej, czyli z roku na rok o 
15%. W latach 2002-2005 średnie tempo wzrostu udziału wydatków na rekreację i kulturę 
wyniosło 5,5%, a w latach 2009-2011 wzrastało z roku na rok o 4,4%59. Warto uświadomić 
sobie skalę rozbieŜności, jaka określa pozycje Polaków wśród innych Europejczyków właśnie 
pod względem poziomu wydatków na cele zagospodarowania czasu wolnego. Przedstawione 
dane są liczbami bezwzględnymi, nie biorącymi pod uwagę średnich dochodów rodzin w tych 
krajach. A przedstawia się to następująco: W 2011 roku największe wydatki na rekreację i 
kulturę poniosły gospodarstwa domowe z Norwegii – 3.300 euro na osobę, a następnie z 
Danii – 2.300 euro na osobę. Na kolejnych pozycjach, z wydatkami na poziomie 2.100 euro 
na osobę, znaleźli się Szwajcarzy, Szwedzi, Finowie, Austriacy i Luksemburczycy. Na 
drugim końcu skali odnotowano Rumunów z wydatkami 200 euro na osobę oraz Bułgarów – 
300 euro na osobę. Po 400 euro na osobę przeznaczano w gospodarstwach domowych z 
Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier i Polski. 
 

Jak wspomina we wnioskach swoich badań Marlena Piekut: „Największe wydatki 
ponoszono w gospodarstwach domowych dysponujących największymi dochodami. W miarę 
wzrostu poziomu wykształcenia głowy rodziny zaobserwowano wzrost wydatków na dobra i 
usługi związane z czasem wolnym. W strukturze wydatków na rekreację i kulturę 
systematycznie wzrasta rola usług rekreacyjno-kulturalnych, a maleje rola wyjazdów 
zorganizowanych”. Ten ostatni wniosek jest kolejnym wskaźnikiem waŜności przygotowania 
wszystkich organizatorów usług czasu wolnego do wzrostu zainteresowania nimi. Jednak 
naleŜy pamiętać, Ŝe szczególnie na tym rynku o sukcesie decyduje pozycjonowanie tych 
usług, ich dostęp i wysoka jakość. 

                                                      
58 Marlena Piekut, Wydatki na zagospodarowanie czasu wolnego w gospodarstwach domowych 
59 TamŜe 
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Ten obszerny wstęp, zawierający twarde dane wskazujące na to, co czeka nas w 

najbliŜszych latach w obrębie czasu wolnego i sposobu jego zagospodarowania, 
zaprezentowany został z wyraźnym celem. Udowadnia on zasadność prowadzenia prac, 
mających na celu przygotowanie nowoczesnej oferty usług turystycznych, które spełniać będą 
aktualne i nowe oczekiwania mieszkańców Mikroregionu i osób odwiedzających ten obszar, 
zarówno w celach turystycznych, jak i innych. Bez prac analitycznych i koncepcyjnych, 
często kontrowersyjnych i wzbudzających dyskusje i emocje, będziemy popełniać błędy 
podobne opisanych przez Piotra Starzyńskiego60. Odnosi się on do standardowych projektów 
rewitalizacji przestrzeni rynkowej w mniejszych miejscowościach, gdzie obowiązkowo 
pojawia się fontanna, nawierzchnia z chińskiego granitu i stylowe oświetlenie ledowe w 
wersji RGB. Podobnie jest w odniesieniu do przestrzeni rekreacyjnej realizowanej według 
scenariusza: Orlik, siłownia zewnętrzna i plac zabaw.  

8.3. Analiza moŜliwości wdroŜenia innowacyjnych usług czasu wolnego na terenie 

Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego 

KaŜda nowość wzbudza w naturalny sposób odruch strachu i niechęci. Niewielu potrafi 
z entuzjazmem i optymizmem przypatrywać się proponowanym zmianom, szczególnie kiedy 
zasadniczo burzą one istniejący schemat i porządek. W skrajnych przypadkach nauka określa 
ten stan jako „neofobia – panika, lęk i obawa przed zmianami, przed wszelką nowością, 
zmianą, postępem, dawniej choroba konserwatywna”61. Jednak dzisiejsze doświadczenia, 
wskazujące na rynkowe sukcesy tych, którzy łamali schematy62, pozwalają z optymizmem 
patrzeć na szanse dokonywania przełomowych zmian takŜe w zakresie produktów 
turystycznych. 

 
Obserwacja zmian, następujących na rynku usług czasu wolnego, w tym oferta 

nowych produktów turystycznych, pozwala z optymizmem patrzeć na szanse wdraŜania 
naprawdę innowacyjnych ofert. Stąd koncepcja kilku nowych produktów pojawiająca się w 
niniejszym opracowaniu. Ich potencjalne powodzenie uzaleŜnione jest jedynie od 
determinacji ich „producentów”.  
 

Biorąc pod uwagę uzyskane podczas wywiadów deklaracje Burmistrzów i Wójtów w 
zakresie współpracy i partnerstwa publiczno-prywatnego, moŜna z umiarkowanym 
optymizmem patrzeć w kierunku wdraŜania autentycznie innowacyjnych rozwiązań. Temat 
ten był poruszany takŜe podczas innowacyjnego forum na Uniwersytecie Rzeszowskim63, 
gdzie mówiono, iŜ „Innowacyjne rozwiązania znajdują zastosowanie zarówno w szeroko 
pojętej promocji turystyki, ale takŜe w branŜy turystycznej”. Silna konkurencja na rynku 

                                                      
60 Piotr Starzyński, Miejski maj, Polityka nr 18(3007) 
61 http://www.macierz.org.pl/artykuly/zdrowie/neofobia-ksenofobia_obawy-leki_przed_nowym-innymi.html 

stan na 11.03.2015 
62 Karen Blumenthal, Steve Jobs człowiek, który myślał inaczej 
63http://www.pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/wiadomosci-z-pot/innowacje-w-turystyce stan na 28.03.2015 
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turystycznym wymusza działania, wychodzące poza przyjęte schematy takŜe w instytucjach 
publicznych. Dowodem, Ŝe partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie współpracy na tym 
polu jest istotne, ale wciąŜ pozostają kwestie wymagające rozwiązań formalnych, była 
dyskusja podczas panelu „Innowacyjne działania administracji turystycznej – czy władze 
publiczne nadąŜają za zmieniającym się rynkiem?”. 

O poziomie innowacyjności decydować będzie zawsze zaangaŜowanie i determinacja 
wszystkich zainteresowanych wdroŜeniami. Zarówno warsztaty, jak i wywiady wskazują na 
wielkie pole do popisu w tym zakresie. Zaproponowane w koncepcji produkty mają szansę 
stać się innowacyjnymi pod warunkiem doprecyzowania ich w szczegółach i włączenia w ten 
proces kolejnych beneficjentów. Miało to juŜ miejsce np. podczas spotkania z dyrektorem 
Muzeum w Szreniawie, który z zaciekawieniem wysłuchał opisu tej propozycji i sam zgłosił 
swoje uwagi, wskazując jednocześnie na kolejne źródła informacji oraz potencjalnych 
współtwórców tego projektu. MoŜe to być pierwszy krok na drodze powołania klastra 
turystycznego, który w swojej istocie moŜe łączyć faktyczne interesy róŜnych podmiotów 
operujących na tym samym, bądź przyległych terenach. Jak wynika z odpowiedzi udzielanych 
podczas wywiadów, Wójtowie i Burmistrzowie bez obaw przyjmą ofertę współpracy 
publiczno-prywatnej na takich płaszczyznach. 
 

Lokalność większości produktów, którymi naprawdę zainteresowani są mieszkańcy, 
pozwala z kolei kreować coraz większe zainteresowane współpracą w ramach „małych 
ojczyzn”. Nie bez znaczenia są takŜe planowane do zainwestowania w ramach nowego 
wsparcia unijnego środki64 z takich obszarów, jak włączenie społeczne, infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego, czy środowisko.  

 
Wszystkie te przesłanki doskonale składają się na pełen obraz szans, jakie stwarza 

moŜliwość profesjonalnego przygotowania do wdroŜenia na rynek innowacyjnych usług 
zagospodarowania czasu wolnego, jakim są rekomendowane produkty turystyczne. 
Zebrane dane i informacje wskazują na brak powaŜnych barier we wprowadzaniu nawet 
najbardziej innowacyjnych projektów, związanych z usługami zagospodarowania czasu 
wolnego. Przy odrobinie dobrej woli i zaangaŜowaniu wielu podmiotów i osób je 
reprezentujących nawet bariery formalno-prawne będą moŜliwe do pokonania. Odnosi się to 
oczywiście w szczególności do aktualnie wiodących produktów turystycznych najmocniej 
ograniczanych poprzez często (delikatnie określając) mało logiczne przepisy.  
 

  

                                                      
64 http://nowedotacjeunijne.eu/ stan na 11.04.2015 
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9. Koncepcja rozwoju istniejących i kreowania nowych produktów 
turystycznych na terenie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego 
 

Podczas cyklu siedmiu warsztatów, przeprowadzonych w gminach, będących członkami 
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, dokonano 
przeglądu oferowanych i znanych uczestnikom tych spotkań produktów turystycznych. 
Oczywiście podczas poszczególnych spotkań identyfikowane produkty, szczególnie te 
najbardziej czytelne powtarzały się. Ich pełna lista prezentowana jest w tabeli stanowiącej zał. 
nr 2. 

 
ZwaŜywszy na dynamikę zmian, jaka towarzyszy nam w kaŜdym obszarze, takŜe w 

zakresie podaŜy produktów turystycznych, moŜemy spodziewać się w kaŜdej chwili 
pojawienia trudnych do określenia dzisiaj całych grup zupełnie nowych ofert. Dlatego 
sugerowanym rozwiązaniem dla opracowywania polityki rozwoju istniejących produktów 
turystycznych oraz kreowania nowych produktów jest działanie ciągłe, zapoczątkowane przez 
zespoły robocze, przygotowujące rekomendowane w tej strategii wyselekcjonowane produkty 
turystyczne. By działania te miały charakter ciągły i przyniosły mierzalny efekt, naleŜy 
rozwaŜyć zmianę podmiotowości Stowarzyszenia dla zachowania jego dorobku z jednej 
strony i wyzwolenia większej skuteczności z drugiej. Alternatywnie dla uporządkowania 
działań Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego naleŜy 
wziąć pod uwagę zbudowanie na jego bazie nowej struktury określanej jako klaster 
turystyczny. Dotychczas najczęściej mieliśmy do czynienia z tą formą współpracy i 
konkurencji jednocześnie w wielu innych branŜach. Jedna z definicji, czy raczej próba opisu 
tego tworu pochodzi z portalu65, zajmującego się innowacyjnością, często kojarzoną właśnie z 
klastrami: „Klaster moŜe być rozumiany jako przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw, 
instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym, jak i 
nieformalnym charakterze, opartych o wspólną trajektorię rozwoju (np. technologiczną, 
wspólne rynki docelowe, strategię marketingową, itd.), jednocześnie konkurujących i 
kooperujących w pewnych aspektach działania. Klaster jest ponadbranŜową siecią formalnych 
i nieformalnych powiązań pomiędzy producentami, ich dostawcami i odbiorcami, 
instytucjami sektora nauki i techniki. Klaster charakteryzuje się intensywnymi przepływami 
informacji i wiedzy oraz wysokim poziomem jednoczesnej konkurencji i kooperacji”. Pojęcie 
to nie jest nowe, biorąc pod uwagę dynamikę zmian, towarzyszącą nam od przełomu wieków. 
Jego definicję do ekonomii wprowadził w roku 1970 M. E. Porter66, a brzmiała ona: „klastry 
to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z 
nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale takŜe 
współpracujących”. Jednak warto pamiętać, Ŝe określenie „klaster” ma swoje korzenie w 
                                                      
65 http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=F7B02F71548C419C99DF4BD6CE9A412A stan na 

21.03.2015 
66 Porter 2001 
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zupełnie innej dziedzinie, a mianowicie muzyce. Określało ono wielodźwięk, zbudowany z 
sąsiadujących ze sobą lub połoŜonych blisko w skali muzycznej dźwięków67. Jak podaje w 
swojej pracy Michał Roman68, pierwszym klastrem turystycznym w Polsce był klaster o 
nazwie „Beskidzka 5”, w skład którego weszło w 2005 roku 5 gmin powiatu cieszyńskiego z 
Ustroniem na czele. W Europie mamy liczne przykłady tego typu współpracy, jest ich grubo 
ponad dwa tysiące. W Polsce ciągle organizacja wspólnych działań w branŜy turystycznej na 
bazie rozwiązań klastrowych nie cieszy się wielkim powodzeniem. Znamiennym pozostaje 
pewnie juŜ mało aktualna informacja zawarta w katalogu wydanym przez PARP w 2012 
roku69, obejmującym dziesiątki polskich klastrów, pośród których z branŜy turystycznej 
wymieniono jedynie trzy. Z drugiej strony w wielu opracowaniach wskazuje się na rolę 
oddolnych inicjatyw w procesie tworzenia klastrów turystycznych70. TakŜe dokumenty 
rządowe wskazują na znaczenie takich inicjatyw71. 
 

Biorąc powyŜsze pod uwagę, jako jedną z dróg rozwoju istniejących i tworzenia 
nowych produktów turystycznych naleŜy przyjąć właśnie powołanie klastra turystycznego, 
wykorzystującego dotychczasową nazwę „Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego” 
Oczywiście warto rozwaŜyć takŜe, co wydaje się bardziej obiecujące marketingowo, 
dokonanie analizy pozycji rynkowej tej nazwy. Pozycjonowanie oraz zbadanie 
rozpoznawalności wspomnianej nazwy moŜe prowadzić do wykreowania nie tylko nowego 
wizerunku, ale takŜe zakresu działań Stowarzyszenia. Z podobną opinią moŜemy spotkać się 
w przywoływanej wcześniej Strategii72, gdzie mówi się m. in., iŜ z punktu widzenia 
zrównowaŜonego rozwoju i kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego istotą 
Mikroregionu jest jego swoista przestrzeń przyrodnicza, kulturowa i polityczna. To poczucie 
toŜsamości lokalnej zajmuje czołowe miejsce wśród czynników, wpływających na tworzenie 
społeczeństwa obywatelskiego. Tworzy ono więzi społeczne i gospodarcze w skali lokalnej, a 
bez nich polityka regionalna kreowana m.in. przez fundusze europejskie nie będzie mieć 
najmniejszego znaczenia. 

 
Oczywiście naleŜy brać pod uwagę ryzyko pewnego powielania licznych juŜ 

organizacji, próbujących często z powodzeniem „jednoczyć siły i środki” na czele z PLOT, 
WOT i innymi o nieco mniejszym zasięgu. Jednak idea klastrów nakierowana jest na 
współprace biznesową. To dobrze, bo w przypadku gmin, jak wynika zarówno z 
przeprowadzonych wywiadów z Burmistrzami i Wójtami oraz z informacji przekazywanych 
przez uczestników podczas warsztatów, rola turystyki w zakresie ekonomicznym w 
najbliŜszym czasie będzie rosnąć. Taka świadomość, wynikająca zarówno z przesłanek 
naukowych, jak i intuicyjnych, dominowała w tym wypowiedziach.  

                                                      
67 Henry Dixon Cluster 1931 r. 
68 Michał Roman, Klastry jako forma współpracy w działalności turystycznej 
69 http://polskieklastry.org/wp-content/uploads/2014/01/Klastry_w_Polsce-PARP2012.pdf stan na 21.03.2015 r. 
70 Paula Malina, Klastry i ich znaczenie, WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów  
71 Kierunki rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki, 2013 
72 Red. Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, Poznań 2006 
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O znaczeniu klastrów moŜe świadczyć mało znany fakt, dotyczący źródeł 
dynamicznego rozwoju winnic w Kalifornii. Stało się tak za sprawą Kalifornijskiego Klastra 
Winnego Napa Valley. Stał się on obok swojej części typowo producenckiej, waŜnym 
markowym produktem turystycznym. 
Warto w tym miejscu odnieść się do faktycznej pozycji i roli sektora turystyki, dobitnie 
opisanej w liście skierowanym 6 sierpnia 2012 r. do ówczesnego premiera RP przez prezesa 
Polskiej Izby Turystyki, Pawła Niewiadomskiego po mało fortunnej wypowiedzi premiera, 
związanej z licznymi bankructwami biur podróŜy73: ”….turystyka stanowi trzeci pod 
względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w UE, ustępując miejsca 
jedynie sektorowi handlu i dystrybucji oraz budownictwu (…) W 2010 r. wydatki 
cudzoziemców w Polsce wyniosły 28,4 mld zł i były o 2,1% większe niŜ w 2009 r. W 2010 r. 
udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB wyniósł 5,4%, czyli więcej niŜ hutnictwo i 
górnictwo razem wzięte. Ponadto, dzieje się tak przy minimalnych nakładach ze strony 
budŜetu Państwa”. 
 

Wskazane przez uczestników warsztatów produkty turystyczne (załącznik 2) 
wymagają podziału i sklasyfikowania według wybranego klucza. Próbę takiej klasyfikacji 
dokonano w przywołanej wyŜej tabeli. Docelowo jest to zadanie dla grupy roboczej, 
powołanej przez Stowarzyszenie, bądź powstały na jego bazie klaster lub inne kompetentne 
gremium. To sami zainteresowani rozwojem poszczególnych produktów powinni podjąć 
przemyślaną decyzję co do kierunków rozwoju oferowanych obecnie produktów rynkowych. 
W gronie uczestników warsztatów moŜna wskazać wiele osób, które doskonale z tym 
zadaniem sobie poradzą. 
 

Głównym obszarem rozwoju produktów turystycznych w Mikroregionie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, sugerowanym na podstawie zebranych materiałów 
podczas prac nad niniejszym dokumentem, powinien być obszar produktów 
dedykowanych lokalnej społeczności. Na rosnącą rolę tego obszaru produktów 
turystycznych wskazują m.in. materiały „metropolitarne”74, ministerialny projekt rozwoju 
turystyki do roku 202075oraz wyniki badań POT76. To mieszkańcy Mikroregionu mają szansę 
poznać, zainteresować się i „skonsumować” wiele doskonałych, istniejących juŜ na rynku 
produktów turystycznych, oferowanych w gminach Mikroregionu. Obok tego rynku 
docelowego, klientów warto poszukiwać w gminach ościennych. Ich mieszkańcy to kolejne 
dziesiątki tysięcy potencjalnych nabywców tych produktów. Sugestia ta znajduje odbicie w 
wielu materiałach analitycznych, będących podstawą do tworzenia Programu Rozwoju 
Turystyki, w którym czytamy77: ”Wyraźnie obserwowany jest trend, zgodnie z którym 

                                                      
73 www. Polska Izba Turystyki stan na 22.03.2015 
74 Metropolitarna oferta turystyczna, http://metropolia2020.poznan.pl/ dostęp 02.05.2015 
75 Program rozwoju turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki 
76 Raport z badania krajowego rynku turystycznego 2014 
77 Ministerstwo Sportu i Turystyki Program Rozwoju Turystyki do 2020 r. 

Program_Rozwoju_Turystyki_do_2020_roku_-_projekt_z_25_czerwca_2014.pdf stan na 22.03.2015 
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wyjazdy turystyczne stają się częstsze, lecz krótsze. Zwiększają się preferencje do podróŜy w 
bliskiej odległości od domu, następuje takŜe wzrost turystyki krajowej.” 
 

Warto zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt, poruszony w przywoływanym juŜ 
wcześniej dokumencie - poprzedniej Strategii Mikroregionu78. Do istotnych walorów tego 
obszaru zaliczono znaczną liczbę obszarów objętych prawną ochroną. Dalej powoływano się 
na źródła, które biorąc pod uwagę aktualne tendencje rozwoju turystyki, mocno straciły na 
wartości. Blisko dziesięć lat, jakie minęły od ukazania się tamtej bardzo cennej i dobrze 
definiującej ówczesne uwarunkowania publikacji, to czas, kiedy krajobraz turystyczny Polski 
i Wielkopolski uległ rewolucyjnym zmianom. Powstałe od podstaw nowe obiekty, bądź inne 
całkowicie zrewitalizowane, stały się przedmiotem destynacji zupełnie nowego pokolenia 
konsumentów produktów turystycznych. Dobitnie świadczą o tym liczby, wskazujące na 
realne zainteresowanie poszczególnymi obiektami i oferowanymi w nich produktami 
turystycznymi. Jak podaje raport PLOT za 2013 rok79, np. muzeum w Szreniawie odwiedziło 
60.749 osób, co daje, z uwzględnieniem dni, kiedy muzeum jest dostępne dla zwiedzających, 
około 250 osób dziennie. Tymczasem Galeria Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego 
pozostaje liderem na liście najczęściej odwiedzanych muzeów z liczbą bliską 70.000 osób. 
Jednak licząc dostępność tej placówki przez poszczególne dni w roku okazuje się, Ŝe 
statystycznie dziennie odwiedza galerię około 230 osób, czyli mniej niŜ oddział tego muzeum 
w Szreniawie. Tymczasem, czego oczywiście moŜna było się spodziewać, Bramę Poznania w 
niecały rok odwiedziło 100.000 osób. A jak wypowiadał się dyrektor tej placówki80, znalazło 
to takŜe odbicie w zainteresowaniu innymi placówkami muzealnymi, zlokalizowanymi na 
pobliskim Ostrowie Tumskim: „Na wzrost zainteresowania Ostrowem Tumskim wpływ miał 
jeszcze jeden czynnik: od ubiegłego roku turyści mają moŜliwość zwiedzania trzech 
zlokalizowanych w pobliŜu katedry placówek: Bramy Poznania, Muzeum Archidiecezjalnego 
i Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci, kupując tylko jeden bilet; to prawdopodobnie 
pierwszy w kraju przypadek, gdy trzy niezwiązane ze sobą instytucje wprowadzają z 
powodzeniem wspólny bilet”. MoŜna załoŜyć, Ŝe stworzony został w tym miejscu 
nieformalny klaster turystyczny. 

 
Spadki zainteresowania klasycznymi obiektami muzealnymi, stanowiącymi do 

niedawna najmocniejsze marki i produkty turystyczne wielu regionów Polski, nie dotyczą 
tylko Poznania. Borykają się z nimi takie „klasyki”, jak zamek w Malborku81. Od kiedy na 
mapie produktów turystycznych pojawiły się takie marki, jak Muzeum Powstania 
Warszawskiego, czy Centrum Kopernik, liczbę odwiedzin zaczęto liczyć w milionach. 
Wprawdzie w 2014 roku to pierwsze odwiedziło prawie 600.000 osób82, ale za to drugą 

                                                      
78 Red. Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, Poznań 2006 
79 http://poznan.travel/media/attachment/Raport_PBT_2013.pdf   stan na 22.03.2015 
80 http://podroze.onet.pl/aktualnosci/100-tysiecy-osob-odwiedzilo-brame-poznania-w-ciagu-niecalego-

roku/hvt2m stan na 22.03.2015 
81 http://malbork.naszemiasto.pl/tag/liczba-turystow-malbork.html    stan na 22.03.2015 r. 
82 http://warszawa.wikia.com/wiki/Muzeum_Powstania_Warszawskiego stan na 22.03.2015 
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placówkę w 2013 roku odwiedziło ponad milion osób!83. Imponujące, ale naleŜy pamiętać, Ŝe 
liderzy światowi dziennie potrafią przyciągnąć ponad 10.000 zwiedzających, a rocznie ponad 
10.000.000!84 MoŜe warto wziąć pod uwagę sugestie pani prof. Doroty Folga-
Januszewskiej85, która mówi tak:” Pewnego znanego muzealnika z zagranicy zaprowadziłam 
do nowo otwartego Muzeum Chopina w Warszawie. My się nim zachwycamy, on był lekko 
rozczarowany. Bo ta placówka stała się podobna do setek takich muzeów działających w 
świecie. Brak jej oryginalności i klimatu (…) 10 lat temu ekrany dotykowe były drogim 
gadŜetem, dziś juŜ nie. Powinny masowo funkcjonować w duŜych placówkach. Proszę 
zauwaŜyć, Ŝe z muzeów na świecie znikają tzw. audio przewodniki, które nawiasem mówiąc 
w Polsce jeszcze się masowo nie przyjęły. Dlaczego? Bo kaŜdemu klepały do ucha to samo. 
Teraz dąŜy się do tego, by kaŜdy znalazł sobie taką informację, jakiej potrzebuje: o autorze 
lub o dziele. Temu słuŜą np. nowe aplikacje na telefony komórkowe, jak choćby polska 
Art4Europe. Robi się zdjęcie obrazu i po chwili otrzymuje się z sieci informacje o nim. Jak 
więc widać, tradycję z nowoczesnością moŜna w muzeach dobrze godzić.” 
To te przesłanki przemawiają za koncepcją wprowadzenia jednego z innowacyjnych dla tego 
obszaru pasmowego produktu turystycznego. 
 

Biorąc pod uwagę przytoczone dane i inne informacje oraz rozwaŜając na ich 
podstawie wybór strategii rozwoju istniejących i sugerowanych produktów turystycznych, 
oferowanych na terenie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, naleŜy 
uwzględnić dynamikę zmian na rynku usług turystycznych. Co za tym idzie prace związane z 
dostosowywaniem oferty do potrzeb i zainteresowania potencjalnych klientów naleŜy 
powierzyć zespołowi osób faktycznie zainteresowanych i zmotywowanych do wykonywania 
tych zadań. Działania towarzyszące przygotowywaniu nowych i dostosowywaniu juŜ 
obecnych na rynku produktów turystycznych do potrzeb klientów wymagają ciągłej pracy, 
zastępując tym okazjonalne spotkania członków Stowarzyszenia.  

 
Dla skutecznego prowadzenia poszczególnych projektów warto powoływać robocze 

zespoły, które zgodnie z ustalonym, zwartym, opartym na nowoczesnych metodach pracy 
planie, opracują program ich wdraŜania, wprowadzania na rynek i monitorowania 
skuteczności podjętych działań. ZwaŜywszy na zmiany, jakie nastąpiły w Ustawie o 
szkolnictwie wyŜszym i nałoŜeniu obowiązku odbywania 3 miesięcznych praktyk na 
kierunkach praktycznych86, warto podjąć w tym zakresie współpracę na zasadach 
interesariuszy z wybranymi szkołami wyŜszymi. Dla kaŜdego projektu moŜna i warto 
powoływać zespół w innym nieco składzie, poznawać nowe koncepcje, słuchać innych zdań, 
zbierać doświadczenie i tworzyć „swoje wieŜe Eiffla”.  

                                                      
83 http://www.kopernik.org.pl/news/n/w-2013-r-w-centrum-nauki-kopernik-kolejny-milion-zwiedzajacych/ stan 

na 22.03.2015 r. 
84 http://turystyka.wp.pl/gid,15636270,img,15636277,kat,1036543,page,7,title,Najpopularniejsze-muzea-swiata-

w-2012-roku,galeria.html stan na 22.03.2015 r. 
85 Czy_polskie_muzea_moga_zachwycic_turystow.pdf stan na 22.03.2015 r. 
86 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowelizacja-ustawy-o-szkolnictwie-wyzszym-

opublikowana-w-dzienniku-ustaw.html stan na 11.04.2015 
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Załącznik 1. Przegląd podmiotów dedykowanych do tworzenia i oferowania 
nowych produktów turystycznych na terenie Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego 

Opierając się na własnych doświadczeniach oraz tych zebranych podczas warsztatów, a 
takŜe bazując na wypowiedziach Burmistrzów i Wójtów, udzielanych podczas wywiadów 
pogłębionych, naleŜy stwierdzić, Ŝe głównymi podmiotami, jakie mogłyby skutecznie 
tworzyć, a następnie wdroŜyć nowe produkty turystyczne, są podmioty gospodarcze 
oraz pasjonaci zebrani w stowarzyszeniach, fundacjach i grupach nieformalnych. Ci 
pierwsi nie byli zbyt szeroko reprezentowani podczas warsztatów. Ci nieliczni obecni 
wyraźnie wskazywali na rolę współpracy i konsolidacji sił i środków dla osiągania celów 
biznesowych w tej branŜy. 

 
W opracowanej przed blisko 10 laty Strategii87 sklasyfikowano niebagatelną liczbę 

podmiotów, związanych z branŜą turystyki i rekreacji. W swojej zasadniczej części pozostały 
one na rynku do dnia dzisiejszego. Obok nich pojawiło się wiele innych, wzbogacając ofertę 
nie tylko pod względem ilościowym, ale, co szczególnie cieszy, jakościowym. Po wpisaniu w 
wyszukiwarce internetowej frazy „atrakcje turystyczne WPN Wielkopolska” mamy do 
wyboru blisko 2.000 adresów internetowych. Liczba ta będzie się zgodnie z ogólnymi 
tendencjami w kaŜdej chwili zmieniać. Szansa, jaką daje częściowo przekształcone w klaster 
turystyczny Stowarzyszenie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, jest 
niebagatelna. Powodzenie w kreowaniu i skutecznym wdraŜaniu nowych produktów 
turystycznych mieć będzie jedynie podmiot nastawiony na rynkowy sukces. A takim ma 
szanse być klaster turystyczny ze swoim wielkim potencjałem dziesiątek podmiotów 
gospodarczych i jednostek samorządowych oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 
Początek tych wspólnych działań nie musi obejmować duŜych obszarów i wielu podmiotów. 
NajwaŜniejszy pozostaje wspólny, wyraźnie zdefiniowany, zapisany cel. MoŜe nim być 
wdroŜenie jednego z zaproponowanych nowych produktów turystycznych. Z kolei metodą 
dochodzenia do tego wspólnego celu moŜe być budowanie modelu biznesowego z 
wykorzystaniem zastosowanej podczas warsztatów metody. Rolą samorządów i 
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego jest animowanie 
tych działań, wsparcie logistyczne, lokalowe, a takŜe udział finansowy w pierwszej fazie 
projektu. Stowarzyszenie ma w tym momencie pełnić role start up-u dla nowego produktu. 
Warto nie tylko o tym zjawisku opowiadać, a po prostu naleŜy jak najszybciej w proces ich 
powstawania się włączyć88. Zarówno sama idea start up-ów, jak i nadarzająca się okazja, 
wynikająca z powstawania niniejszego dokumentu, ma wielką szansę stać się punktem 
zwrotnym w działalności Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN. 
Dla kaŜdego z zaproponowanych nowych produktów turystycznych grono zainteresowanych 
moŜe być inne. Ta mnogość stanowić będzie siłę tego obszaru, a rodząca się przy tej okazji 

                                                      
87 Red. Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, Poznań 2006 
88 http://startuppoland.org/pl dostęp 03.05.2015 
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zdrowa rywalizacja przynieść musi wiele korzyści zarówno dla twórców i dostawców 
produktów, jak i ich licznych nabywców. 
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Załącznik 2. Koncepcja nowych produktów turystycznych Mikroregionu 
WPN 

Jak podaje słownik PWN89, koncepcja to nic innego, jak pomysł, bądź projekt. Słownik 
Języka Polskiego90 poszerza nieco to pojęcie o plan oraz idee. Dodaje takŜe przestarzałe 
rozumienie tego określenia jako…. Poczęcie, czy zajście w ciąŜę. By mieć pomysł, trzeba 
najczęściej chcieć coś zmienić. Tak właśnie definiowany jest robiący ostatnio niebywałą 
karierę „projekt”. Zarządzanie nim to juŜ nieomal kanon pracy kaŜdego zespołu. Wszystko 
zaczęło się, jak to często bywa od technologii wojskowych. Pierwszy z nich to projekt 
Manhattan, którego celem było opracowanie bomby atomowej. 

 
Nie wnikając głębiej w teoretyczne rozwaŜania nad istotą prac nad koncepcjami, czy ich 

odpowiednikami - projektami, na potrzeby tego opracowania koncepcje rozumie się jako 
nowy pomysł, idee wraz z jego ogólnym opisem i nakreśleniem wstępnego planu jego 
realizacji. Koncepcja nowych produktów turystycznych to wskazanie oryginalnej drogi do 
wpisania do kanonu markowych produktów turystycznych nowych na danym terenie ofert 
usług turystycznych. Ich faktyczna nowość ma polegać na innym niŜ dotychczas znanym 
autorowi sposobie wykorzystywania walorów kulturowych, przyrodniczych i społecznych 
obszaru Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tej innowacyjności oczekiwali 
takŜe uczestnicy warsztatów, prowadzonych w gminach, członkach Stowarzyszenia 
Mikroregionu. Z entuzjazmem podchodzili oni do zgłoszonego przez siebie pomysłu 
wykorzystania pozornie normalnej drogi, popularnie zwanej Grejzerówką jako kanwy 
oryginalnego produktu turystycznego. Pierwotnie z niedowierzaniem odbierali z kolei 
entuzjazm prowadzących warsztaty, okazywany przy zgłoszeniu przez nich projektu 
nazwanego „Elegant z Mosiny bierze ślub z Biała Damą”. Te koncepcje są wyraźnym 
dowodem na to, Ŝe oryginalne produkty turystyczne naleŜy tworzyć bez jakichkolwiek obaw i 
niepokojów. O ich powodzeniu i trafności opracowanych projektów zdecyduje i tak bardzo 
wymagający rynek usług czasu wolnego. Warto wspomnieć takŜe o olbrzymim potencjale, 
tkwiącym w zasobach Mikroregionu. Zasobach, jak często bywa, docenianych szczególnie 
poza granicami Polski. Podczas warsztatów przytoczono przykład dzieła sztuki, 
pozostającego w zasobach Galerii malarstwa w Rogalinie. To pochodzące z 1555 roku płótno 
wypoŜyczone na wystawę w Londynie stało się jej marką i prezentowane było na licznych 
reklamujących te wystawę bilboardach w londyńskim metrze. Przysłowiowego konia z 
rzędem temu kto zna ten obraz i wie o jego obecności w rogalińskich zbiorach. 
Pozostałe koncepcje to propozycje autorskie oparte na wnikliwej obserwacji rynku i chłodnej 
analizie faktycznego zainteresowania pojawiającymi się w ostatnich latach innowacyjnymi 
pomysłami na zagospodarowanie czasu wolnego. 
W kolejnych podrozdziałach, w ramkach poprzedzających opis koncepcji produktów 
turystycznych Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, zawarta jest synteza 
zakładanej strategii wprowadzania ich na rynek. Propozycje te są jedynie sugestią, które mogą 

                                                      
89 http://sjp.pwn.pl/sjp/;2472971 dostęp 01.05.2015 
90 http://sjp.pl/koncepcja dostęp 01.05.2015 
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stanowić podstawę do dalszych prac nad potencjalnym wdroŜeniem tych produktów do 
oferty.  

1. Grejserówka 

Nazwa produktu Grejserówka 

Cel wprowadzenia 
produktu na rynek 

Przyciągnięcie turystów zainteresowanych historią 
niezwykłych miejsc, osób, zdarzeń oraz stworzenie 
istotnego pretekstu do szerszego poznania okolic 
Grejzerówki i samego WPN 

Lokalizacja Fragment drogi łączącej Komorniki z Jeziorami 

Rodzaj produktu 
turystycznego 

Atrakcja historyczna Prezentacja multimedialna 
Rekonstrukcja wydarzenia 
historycznego 

Ekspozycja plenerowa 

Widowisko plenerowe Zabytek techniki 

Segmenty rynkowe 

Studenci kierunków 
turystyka, rekreacja, 
kulturoznawstwo, historia 
itp. 

Nauczyciele Dyrektorzy szkół Przewodnicy 
Organizatorzy wycieczek 
szkolnych 

Muzeum w Szreniawie 
Wielkopolski Park 
Narodowy 

Grupy nieformalne 50+   
Klaster turystyczny Animatorzy produktu 
Fundacja celowa Muzeum w Szreniawie WPN 
Muzeum w śabikowie Muzeum na Cytadeli Grupy rekonstrukcyjne 
 

W dobie zabiegów i starań, określanych lobbowaniem na rzecz zbudowania jak 
największej sieci nowoczesnych i bezpiecznych dróg, które mają niebagatelny wpływ na 
rozwój turystyki, czego dobitnym przykładem jest legendarna i absurdalna jednocześnie 
historia Zakopianki, pozycja naszej Grejserówki wydaje się na pierwszy rzut oka dość 
kontrowersyjna. Produkty turystyczne mają na celu przyciąganie nowych grup turystów, 
ułatwienie jego zdefiniowania i łatwy do niego dostęp. A jaką rolę ma w takim razie jako 
nowy produkt pełnić Grejserówka? W gorącym okresie walki o zachowanie obiektywnej 
prawdy, dotyczącej naszej juŜ nie najnowszej historii II wojny światowej, fakty dotyczące jej 
budowy są wartościami samymi w sobie. Historię, którą moŜe weryfikować coraz mniejsze 
grono Ŝyjących jeszcze świadków tamtych zdarzeń warto udokumentować i utrwalać. A 
dbanie o jej materialne dowody zdaje się pełnić coraz większą rolę. KaŜda znana autorom 
tego opracowania osoba, która na logicznie zadawane pytanie o przyczynę ograniczonej 
szerokości tej drogi, ze zdumieniem i niedowierzaniem przyjmowała odpowiedź. Droga ta 
budowana była praktycznie dla jednej osoby. Kiedy dalej wyjaśniana jest tragiczna historia 
budowy tej drogi, zapada często znamienna cisza.  
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Produkt turystyczny „Grejserówka” ma wypełnić tę ciszę profesjonalnie 
przygotowanymi treściami i atrakcjami, prowadzącymi do autentycznego zainteresowania 
historią tej drogi.  

 
Podczas warsztatów, przeprowadzonych w gminach członkowskich Stowarzyszenia 

Mikroregionu WPN, dokonano wielu wstępnych analiz, takŜe dotyczących tego produktu. 
Wskazano na następujące potencjalne segmenty rynku, do których naleŜy kierować ten 
produkt. Są to: uczniowie szkół, głównie średnich, gimnazjalnych liceów i techników, ich 
nauczyciele i opiekunowie, studenci szczególnie kierunków turystyka i rekreacja, historia, 
kulturoznawstwo, ale takŜe wszyscy studenci zainteresowani historią, Uniwersytety Trzeciego 
Wieku i inne organizacje, zajmujące się aktywnością osób dojrzałych, organizacje 
pozarządowe, zajmujące się dziećmi i młodzieŜą, organizatorzy wycieczek i wypoczynku 
dzieci i młodzieŜy, biura turystyki przyjazdowej, przewodnicy i animatorzy turystyki, 
Muzeum w Szreniawie, Wielkopolski Park Narodowy. Katalog segmentacji rynku nie jest 
zapewne zamknięty, ale główny nacisk planuje połoŜyć się właśnie na te podmioty i 
organizacje. 

 
Zwracano takŜe uwagę na wartości, jakie ten produkt będzie dostarczał swoim 

nabywcom. Najczęściej ich uświadomienie leŜy u podstaw podejmowania decyzji o zakupie 
tej, a nie innej usługi, o wyborze tego, a nie innego produktu turystycznego. Tutaj wskazano 
na gotowy pakiet niezbędny dla organizatorów wycieczek szkolnych, nauczycieli i 
opiekunów. Taki sprecyzowany w szczegółach opis wycieczki pozwala nauczycielowi 
zaliczyć ją do planowanych do realizacji w roku szkolnym zajęć dydaktycznych. Z kolei jego 
atrakcyjna forma zapewne znajdzie akceptację wśród bezpośrednich adresatów, dzieci i 
młodzieŜy. Podobnie produkt ten będzie dostarczać niezaprzeczalnych wartości studentom 
podczas zajęć terenowych, zaplanowanych na wielu kierunkach studiów. Realnie będzie to 
wartość dostarczana dydaktykom, prowadzącym z tymi studentami zajęcia. Jednak w tym 
przypadku, prawdopodobnie wartości te będą nawzajem się przenikać. Dla studentów 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku produkt ten będzie często odwołaniem do wspomnień 
rodziców, a być moŜe w niektórych przypadkach i własnych. Tutaj czynnik emocjonalny 
będzie niezaprzeczalną wartością tego produktu. Dla wielu organizacji, zajmujących się 
zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieŜy, taki produkt będzie niezwykle cenny 
poprzez swoją atrakcyjność formy i uŜytych środków przekazu. TakŜe jego innowacyjność, 
rozumiana jako przedstawienie istniejących wartości w innym aspekcie, znajdzie uznanie u 
odbiorców.  

 
Grejserówka posiadać będzie wartość gotowego produktu, wymagającego jednak 

doskonałego przygotowania do prezentacji jej historii. Będzie to pierwsza oferta produktu 
turystycznego, prezentowanego jako z jednej strony eksploatowana od lat droga, a z drugiej 
jako pamiątka mrocznych lat hitlerowskiej okupacji. Jej wyjątkowość polega na historycznym 
celu jej budowy. Nie stanowiła ona części projektu budowy autostrad, realizowanego na 
terenach okupowanej Polski. Z tymi przykładami spotykaliśmy jeszcze do niedawna w wielu 
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miejscach Polski. Ta droga była budowana jako „ślepa droga” dla praktycznie jednego 
uŜytkownika. 
 

Wracając do określonych podczas warsztatów segmentów rynkowych, do których 
kierowany jest ten produkt, będą to na pewno organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieŜy, 
którzy zabiegają o moŜliwość zakupu gotowych pakietów, produktów. Pozwala im to 
budować atrakcyjne programy swoich własnych, oferowanych na rynku wycieczek szkolnych, 
produktów. Przewodnicy i animatorzy czasu wolnego ciągle poszukują nowości, 
gwarantujących im zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów ich usług. Ci bardziej 
aktywni, samodzielnie zabiegający o klientów, w tak pakietowo przygotowanych produktach 
upatrują moŜliwość obniŜenia poziomu konieczności samodzielnego przygotowywania ofert. 
Przy jednoosobowej działalności ma to często kluczowe znaczenie dla dokonywania wyboru 
spośród szeregu oferowanych pakietów usług. Dla istniejących i działających z mniejszym, 
czy większym powodzeniem instytucji, wartością o istotnym znaczeniu przy podejmowaniu 
decyzji o zainteresowaniu nowym produktem będzie jego potencjał marketingowy. Im 
bardziej jest on oryginalny, nowy, a takŜe innowacyjny, tym na większe moŜe liczyć 
zainteresowanie. Te parametry w powiązaniu z zasadą synergii, jaka będzie zapewne 
towarzyszyć temu produktowi, będą trudną do pominięcia wartością dla przykładowego 
Muzeum w Szreniawie lub Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

 
Produkt turystyczny Grejserówka ma szansę skutecznego zaistnienia i trwałego 

wpisania się ofertę atrakcyjnych produktów turystycznych, oferowanych na terenie gmin 
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego pod warunkiem zainteresowania nim 
wielu lokalnych podmiotów, upatrującym w nim realizację swoich indywidualnych celów. 
Stąd niniejsze opracowanie nie przedstawi gotowej recepty, a tym bardziej gotowego wyrobu 
w postaci właśnie tego produktu. O jego sile i trwałości świadczyć będzie takŜe sposób 
dochodzenia do jego pełnej, ostatecznej kreacji. Wskazujemy jedynie, obok docelowych 
segmentów rynku i wartości, jakie ten produkt tym klientom będzie dostarczać, na jego 
innowacyjność jako cechę podstawową. 

 
Grejserówka powinna w tym kształcie zostać zachowana jako fragment pamięci o 

okrutnej historii II wojny światowej na tym obszarze. Jej funkcję komunikacyjną naleŜy 
wyraźnie podporządkować funkcji turystycznej w aspekcie produktu, jaki sobą tworzy. 
Podobnie jak wąskie drogi, wijące się pomiędzy polami w Wielkiej Brytanii. Nikomu do 
głowy tam nie przyjdzie by je poszerzać, mimo wielkiej uciąŜliwości, jaką stwarzają takŜe 
komunikacji autobusowej. Jak donosi wiele portali, związanych z motoryzacją91, w Wielkiej 
Brytanii „peryferyjne drogi są wąskie i często obsadzone dodatkowo utrudniającymi 
widoczność Ŝywopłotami - trzeba dostosować prędkość, aby móc zatrzymać się w razie 
potrzeby na swoim pasie w granicach widoczności, czyli na odcinku, który widzisz, a przy 
mijaniu korzystać z zatoczek lub poszerzeń”. 

                                                      
91 http://moto.pl/MotoPL/1,88571,10005837,Jak_sie_jezdzi_w_Wielkiej_Brytanii_.html stan na 08.03.2015 
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Produktem turystycznym, zwanym Grejaserówka, będzie sama betonowa droga z opisaną 
historią jej powstania. To, w jakim celu została stworzona, powinno być opisane i 
zaprezentowane poprzez róŜne kanały informacyjne, zarówno klasyczne, jak tablice, plansze, 
czy te nowocześniejsze, a coraz częściej wykorzystywane, jak aplikacje, tablice 
multimedialne. MoŜna zasugerować takŜe budowę przestrzennych form, realnych postaci, 
ukazujących fragmenty historii tej drogi. Kilka kilometrów betonowej trasy, prowadzącej 
przez Wielkopolski Park Narodowy, ma stać się pierwszym w Polsce szlakiem, 
wykorzystującym plenerowo nowoczesne techniki i metody prezentacji multimedialnych, 
stosowanych w galeriach i muzeach.  
Poprzez współpracę z licznie działającymi w Poznaniu i okolicach grupami 
rekonstrukcyjnymi, naleŜy przygotować cyklicznie prezentowane widowisko, pokazujące w 
niezwykle realny sposób tamte okrutne i tragiczne dni.  
Ma to być droga, którą zwiedzać będzie moŜna zarówno zza szyb samochodu, z siodełka 
roweru, czy pieszo. Temu powinna słuŜyć droga rowerowa i wyseparowany chodnik, 
spotykające się przy punktach z informacjami, postaciami, bądź innymi atrakcyjnymi 
formami interaktywnej informacji i prezentacji. 
Na bazie tych kilku sugestii i propozycji naleŜy rozwaŜyć powołanie grupy roboczej, która we 
wspólnie wybrany atrakcyjny sposób, z udziałem wielu późniejszych beneficjentów tego 
projektu, przygotuje ostateczny kształt produktu turystycznego pod nazwą Grejserówka. 
  

Zdj ęcie 4. Grejserówka 
Fot.: Konrad Tuszewski 

Zdj ęcie 5. Siedziba Dyrekcji WPN 
Fot.: Konrad Tuszewski 
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2. Elegant z Mosiny bierze ślub z Białą Damą pod dębami 

Nazwa produktu Elegant z Mosiny bierze ślub z Białą Damą pod dębami 

Cel wprowadzenia 
produktu na rynek 

Pozyskanie narzeczonych, zainteresowanych złoŜeniem 
przysięgi małŜeńskiej w niezwykłym miejscu i 
okolicznościach, rewitalizacja produktu turystycznego Dęby 
Rogalińskie oraz Białej Damy i Eleganta z Mosiny 

lokalizacja 
Okolica parku przy Pałacu w Rogalinie gdzie rosną Dęby 
Rogalińskie 

Rodzaj produktu 
turystycznego 

Atrakcja historyczna Miejsce kultu  
Rekonstrukcja wydarzenia 
historycznego 

Ekspozycja plenerowa 

Widowisko plenerowe Lokalna atrakcja 

Segmenty rynkowe 
Organizatorzy ślubów i 
wesel 

Urzędy Stanu Cywilnego narzeczeni Przewodnicy 
Organizatorzy wycieczek 
szkolnych 

Muzeum w Rogalinie 
Wielkopolski Park 
Narodowy 

Firmy obsługujące wesela i 
śluby: transport, fotografia, 
drukarnie, zespoły 
muzyczne, fryzjerzy, 
wizaŜyści 

Restauracje i domy weselne Agencje reklamowe 

Klaster turystyczny Animatorzy produktu 
Fundacja celowa Muzeum w Rogalinie WPN 
 

Projekt tego produktu pojawił się na jednych z warsztatów i natychmiast znalazł 
zainteresowanie wśród jego uczestników. Stało się tak szczególnie ze względu na pozorną 
absurdalność tego mezaliansu oraz na faktyczną próbę połączenia istniejących na rynku 
określeń, marek, czy nawet produktów turystycznych. 

 
Uczestnicy spotkania z pewną rezerwą przywołali wcześniej pojawiający się pomysł 

połączenia tych dwóch postaci. Jednej z krwi i kości, drugiej raczej z wyobraźni. Pomysł ten 
nabrał pewniejszego kształtu, kiedy w treści warsztatów pojawiły się liczne przykłady postaci, 
osób, które mimo, iŜ nigdy nie Ŝyły na trwałe, wpisały się w świadomość odbiorców. Poziom 
tej świadomości sięgał zenitu, kiedy pytani np. o miejsce zamieszkania „Starego Marycha” 
przekonują się nawzajem z pasją, Ŝe był to Łazarz, a nie Wilda. Skoro mamy muzeum 
Sherlocka Holmesa, to moŜemy zapewne zaprosić na ślub Eleganta z Mosiny z Białą Damą, 
do tego w miejscu historycznym, a juŜ nieco zapomnianym, jakim jest okolica rogalińskich 
dębów. 
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Zdj ęcie 6. Elegant z Mosiny 
Fot. Małgorzata Ornoch-Tabędzka 

 
Oczywiście produkt ten wymaga, jak mawiają fachowcy od ich kreowania, 

odpowiedniego „opakowania”. To juŜ jest zadanie dla grupy zapaleńców, wywodzących się z 
grona aktywnych pasjonatów Mikroregionu. Jeszcze lepiej byłoby współpracować w tym 
momencie z profesjonalistami, wyłonionymi w akceptowany przez Stowarzyszenie lub jego 
częściowego następcę (klaster ?) sposób. 
Przywołany ślub moŜe stać się cyklicznym wydarzeniem, nieco konkurującym z targami 
ślubnymi, albo wręcz odwrotnie, przedmiotem komercyjnym, oferowanym młodym parom. 
KaŜde rozwiązanie będzie dobre pod warunkiem, Ŝe przyczyni się ono do utrwalenia trzech 
składowych tego produktu. 
Miejsce, w jakim produkt ma być kreowany, wybrane zostało ze względu na schyłkowy okres 
Ŝycia tego produktu. MoŜe to doprowadzić do rewitalizacji Dębów Rogalińskich jako miejsca 
„kultowych spotkań”, uŜywając czytelnego dla młodego pokolenia określenia. Cały 
„storytelling”92 tego miejsca moŜe odegrać niebagatelną rolę w rynkowej kreacji tego 
nowego, spełniającego w pełni innowacyjny charakter produktu turystycznego.  

                                                      
92 Storytelling to pomysł na przekazanie swojej idei za pomocą opowieści. Stosowany jest zarówno w 

komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej przedsiębiorstwa. Zewnętrznej, gdy skierowany jest do klientów, 
wewnętrznej gdy ma zespoić strukturę przedsiębiorstwa, zmienić kulturę organizacyjną lub postawy 
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Zdj ęcie 7. Dęby Rogalińskie 
Fot.: Konrad Tuszewski 

To, w jaki sposób Elegant z Biał
turystycznych Mikroregionu, zale
którym wspomniano we wcześ
wskazuje na moŜliwość wykorzystania kilku pozornie niemo
w jeden, zapewne innowacyjny projekt. O jego sile mo
prawa, pozwalająca na udzielanie 
często kontrowersyjnych miejscach. Znowelizowane prawo mówi, 
zamierzającej zawrzeć małŜeństwo kierownik urz
o wstąpieniu w związek małŜeń
cywilnego, w którym jest on wła
małŜeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpiecze
obecnych przy składaniu oświadcze

 
Jak wyliczył PAP, w roku 2014 zawarto 69.000 mał

zawarto poza urzędami. Jak mówi
plenerze jest bardzo duŜe i ciągle ro
przygotowania miejsca, w którym z jednej strony odbywaj
Białą Damę, postać Eleganta 
których nie trudno zbudować legend
Prezentem wręczanym parom młodych b
legendarnych rogalińskich drzew. Wszystko
produkt turystyczny w postaci kultowego miejsca
MoŜna kłódki wieszać na szcz

                                                                                
pracowników firmy. Główną zaletą
www.marketingwpigulce.pl 

93 http://prawo.gazetaprawna.pl/galerie/844566,duze
cywilnego-od-marca-2015-roku.html dost
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To, w jaki sposób Elegant z Białą Dama i Dębami wpisze się w rynek produktów 
zaleŜeć będzie tylko od zaangaŜowania i determinacji zespołu, o 

którym wspomniano we wcześniejszym rozdziale. Opracowanie niniejsze wraz z t
 wykorzystania kilku pozornie niemoŜliwych do scalenia elementów 

innowacyjny projekt. O jego sile moŜe zdecydować niedawna nowelizacja 
ca na udzielanie ślubów przez urzędników samorządowych w ró

sto kontrowersyjnych miejscach. Znowelizowane prawo mówi, Ŝe „
eństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje o

zek małŜeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu 
cywilnego, w którym jest on właściwy, jeŜeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia 

a zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpiecze
wiadczeń o wstąpieniu w związek małŜeński” . 

, w roku 2014 zawarto 69.000 małŜeństw, ale tylko 2.
dami. Jak mówią urzędnicy, zainteresowanie takimi ceremoniami w 

e i ciągle rośnie93. Na fali tego zainteresowania pojawia si
w którym z jednej strony odbywają się imprezy, promuj

 Eleganta z Mosiny, nie tylko pomnikowej postaci oraz d
których nie trudno zbudować legendę trwałych i dobrych związków pod nim zawieranych. 

czanym parom młodych będą sadzonki dębów, uzyskane z nasion 
skich drzew. Wszystko to tworzy solidne fundamenty pod markowy 

produkt turystyczny w postaci kultowego miejsca, gdzie warto zawierać zwi
 na szczęście na mostach ku trwałości związków, to tym bardziej 

                                                                                                                        
 zaletą jest to, Ŝe idea kampanii przekazana jest w przystępny, obrazowy sposób. 

http://prawo.gazetaprawna.pl/galerie/844566,duze-zdjecie,1,zmiany-w-ustawie-prawo-o
roku.html dostęp 01.05.2015 
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ę w rynek produktów 
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zainteresowanie takimi ceremoniami w 

Na fali tego zainteresowania pojawia się koncepcja 
promujące kórnicką 

z Mosiny, nie tylko pomnikowej postaci oraz dębów, wokół 
zków pod nim zawieranych. 

uzyskane z nasion 
to tworzy solidne fundamenty pod markowy 

ć związki małŜeńskie. 
zków, to tym bardziej 

                                              
e idea kampanii przekazana jest w przystępny, obrazowy sposób. 

o-aktach-stanu-
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moŜna i trzeba je zawierać w szczególnym miejscu. A moŜna zadać pytanie, co ma z tym 
wspólnego Biała Dama i Elegant z Mosiny? To naprawdę ma najmniejsze znaczenie dla 
samego produktu. Z nimi brzmi on co najmniej ciekawie i zastanawiająco, a to na rynku ma 
zasadnicze znaczenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by byli oni obecni na kaŜdej uroczystości, 
a nawet pełnili role świadków. Na pewno będą wręczać prezent ślubny w postaci sadzonki 
dębu, a ten posadzony przez nowoŜeńców w ogrodzie, czy parku, legendę naszego produktu 
turystycznego rozniesie po całej Polsce i nie tylko.  
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3. Pasmowy znacznik 

Nazwa produktu Pasmowy znacznik 

Cel wprowadzenia 
produktu na rynek 

Wskazanie róŜnorodnych walorów turystycznych 
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego poprzez 
nowoczesne narzędzia informatyczne, rozwinięcie 
zainteresowania dotychczas mniej znanymi atrakcjami tego 
regionu 

lokalizacja 
Wszystkie miejsca gdzie zlokalizowane są obiekty 
współpracujące w ramach tego produktu 

Rodzaj produktu 
turystycznego 

Atrakcja  Wirtualny szlak  

Segmenty rynkowe 
Turyści zainteresowani 
ciekawostkami 
informatycznymi 

Nauczyciele 
Organizatorzy wycieczek, 
wycieczek szkolnych 

Przewodnicy 

 Lokalni przewoźnicy Agencje reklamowe 
Klaster turystyczny Animatorzy produktu 

Fundacja celowa 
Wszystkie zainteresowane 
podmioty 

 

 
Kiedy nie mamy do dyspozycji stabilnej bazy w postaci utrwalonego w świadomości 

odbiorców ciągu zdarzeń, obiektów, atrakcji, bardzo trudno stworzyć coś, co taką całość 
tworzyć będzie. Loara była pretekstem do zainteresowania - jak się okazuje niezliczonych 
grup turystów – zamkami nad nią połoŜonymi. Jest ich mniej niŜ na naszym Dolnym Śląsku, 
ale jak na razie to te znad francuskiej rzeki wiodą prym na rynku europejskich pasmowych 
produktów turystycznych. Sukces rynkowy produktu pasmowego polega pewnie nie tylko na 
trafnym połączeniu czegoś co liczne jego elementy łączy. Szlak Cysterski pewnie jest 
rozpoznawany z nazwy przez osoby nawet luźno związane z turystyką. Na jego oficjalnej 
stronie ostatnia „aktualność” nosi datę 2-4.09.201194. Szlak Piastowski ma się juŜ znacznie 
lepiej95. ChociaŜ obiekty będące atrakcjami na tym szlaku z jego nazwą wspólnego wiele nie 
mają. Trakt Królewsko-Cesarski, zdominowany jest np. na Facebooku96 poprzez Bramę 
Poznania. Ten pretendujący jeszcze niedawno do pozycji lidera w branŜy produkt pasmowy 
jest przykładem na to, Ŝe to nie nakłady finansowe, czy historyczne fakty determinują sukces 
rynkowy markowych produktów turystycznych.  

 
Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego to wielki magazyn najróŜniejszych 

produktów turystycznych. Niektóre z nich od lat obecne na rynku, inne podobnie, ale na 
znacznie mniejszych ryneczkach. Próba scalenia ich według dowolnie dobranych kluczy jest 
niezwykle ryzykowna. Jak pokazują przykłady, takŜe te przytaczane w tym opracowaniu, 
działania te nie rokują najlepiej. To właśnie dlatego nowym produktem pasmowym 
                                                      
94 http://www.szlakcysterski.org/ dostęp 03.05.2015 
95 http://www.szlakpiastowski.com.pl/ dostęp 03.05.2015 
96 https://www.facebook.com/trakt.poznan dostęp 03.05.2015 
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proponowanym do wdroŜenia nie jest sam produkt, a jego identyfikacja, sposób prezentacji 
jego elementów. Czy będzie to dalej produkt pasmowy? Zdecydują o tym nabywcy, przy 
szerszym wdroŜeniu tego projektu będzie moŜna dokładnie to zbadać. 

 
Istotą tego produktu jest sposób prezentacji poszczególnych obiektów, miejsc, 

budowli, postaci. Narzędziem informacyjnym będzie znacznik wraz z innym obrazem, 
którego zeskanowanie za pomocą bezpłatnej aplikacji (np. App Store), pobieranej na dowolne 
urządzenie mobilne (smartfon, tablet) połączy z wcześniej przygotowanym zasobem 
multimedialnym, przechowywanym na zewnętrznym serwerze operatora tego systemu. Brzmi 
zawile, działa błyskawicznie i fascynująco. Proponowane rozwiązanie jest podobne do tego, 
rekomendowanego wcześniej w przypadku galerii malarstwa (Art4europe). Na rynku 
dostępnych jest wiele podobnych aplikacji, np. Actable wykorzystywana jest przez 
miesięcznik Charaktery97 do „oŜywiania” fotografii, które na oczach czytelnika zmieniają się 
w film, prezentację w power point, czy galerię fotografii, wykład, e-book. Inna aplikacja 
Zappar działa w bardzo podobny sposób, a jej miesięczny koszt dostępu do 10 znaczników 
nie przekracza 150-180 zł. Oczywiście naleŜy rozwaŜyć współpracę z lokalnym biznesem 
turystycznym, który moŜe wykorzystywać ten sposób komunikowania się z potencjalnymi 
klientami. Nie naleŜy jednak rozumieć tego przez czystą reklamę, a raczej informację 
turystyczną, zawartą w pobieranych plikach. 

 
Pasmowość tego produktu moŜe w stosunkowo krótkim czasie stać się „najszerszym 

pasmem” turystycznym w Polsce. Nie ma takiego obiektu na terenie gmin Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, który nie mógłby stać się jednym z elementów tego 
pasma. To wymarzone wręcz narzędzie edukacyjne dla prowadzenia działań 
proekologicznych, nauki szeregu przedmiotów, czy poŜądanych zachowań. Znacznik moŜe 
kryć w sobie edukacyjny film, wypowiedź naukowca, lokalnego lidera, czy pokazywać 
zachowanie zwierząt, zarejestrowane przez coraz liczniejsze kamery zamontowane w lesie. 
Wreszcie moŜe pokazywać ten sam fragment Parku w róŜnych porach roku, zwracając uwagę 
na role upływu czasu w ochronie zasobów leśnych. W przypadku mijanych często bez 
wielkiej uwagi głazów, pni, form geologicznych ukryte pod znacznikiem prezentacje w 
znacznie skuteczniejszy sposób opowiedzą o ich historii niŜ najbardziej elokwentny 
przewodnik. Pozostanie on niezbędny w Parku i poza nim, ale jego rola jako przewodnika 
zmieni się zapewne nie do poznania.  

 
O sukcesie tego projektu zadecyduje jakość dostępnych poprzez znaczniki materiałów 

edukacyjnych i popularno-naukowych. Po raz kolejny kłania się rola klastra, który w swoim 
gronie, by działać skutecznie, musi mieć lokalnych liderów najróŜniejszego szczebla, na czele 
z WPN, Muzeum w Szreniawie, Pałacem w Rogalinie, Zamkiem w Kórniku oraz z wielu 
innych równie waŜnych instytucji i organizacji. 

                                                      
97 ISSN 1427-695 X indeks 337560  
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4. Rowerem po Warcie 

Nazwa produktu Rowerem po Warcie 

Cel wprowadzenia 
produktu na rynek 

Wskazanie na znaczenie rzeki Warty jako podstawowego 
środka komunikacji oraz wyjątkowego w tym przypadku 
produktu turystycznego Mikroregionu 

Lokalizacja 
Drogi rowerowe połączone z brzegami rzeki Warty na jej 
biegu w obrębie Mikroregionu WPN 

Rodzaj produktu 
turystycznego 

Atrakcja  Produkt pasmowy 

Wyjątkowa trasa turystyczna Trasa wodno-lądowa 

Segmenty rynkowe Rowerzyści 
Miłośnicy oryginalnych 
atrakcji  

Organizatorzy wycieczek dla 
młodzieŜy i dorosłych 

Muzeum Arkadego Fiedlera 

Ośrodek w Jaszkowie 
Operatorzy przystani i marin 
na Warcie 

Wodniacy 

Klaster turystyczny Animatorzy produktu 

Fundacja celowa 
Firma prywatna 
zainteresowana produktem 

Operatorzy przystani i marin 
na Warcie 

 
W wielu miejscach i w wielu dokumentach wspomina się o roli, jaką dla Mikroregionu 

pełni rzeka Warta. Pewnie wiele wody w niej jeszcze upłynie zanim od tych słów przejdzie 
się do znaczących czynów. Wieloletnie zaniedbania w utrzymywaniu koryta Warty w stanie 
gwarantującym jej dostępność dla przeciętnych jednostek pływających mocno zniechęciły 
nawet tych najbardziej zagorzałych miłośników poznawania świata z perspektywy nurtu 
rzecznego. Nasze powroty z turystycznych i nie tylko podróŜy do wielu miast Europy, gdzie 
rzeka stanowi równoprawny z innymi szlak komunikacyjny, zachęcają do podejmowania 
dyskusji na ten temat. Bywa najczęściej, Ŝe tylko dyskusji. Oczywiście nie wolno pomijać 
pierwszych waŜnych kroków w tym zakresie. Dzieją się wokół aglomeracji poznańskiej, która 
z charakterystyczną dla siebie inercją mozolnie buduje przyczółki. ZwaŜywszy na zasady 
sztuki wznoszenia budowli wodnych, jest to być moŜe działanie racjonalne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdj ęcie 8. Warta 
Fot.: Konrad Tuszewski 
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Proponowany do wdroŜenia produkt „Rowerem po Warcie” łączy w sobie kilka cech, 
poszukiwanych przez potencjalnych nabywców wcześniej podzielonych na znane na rynkach 
segmenty. Są to miłośnicy ekstremalnych przygód, innowacyjności (na tym obszarze), 
inności, zwolennicy łączenia kilku aktywności, bądź pasjonaci oryginalności. By poznać 
walory rzeki Warty niekoniecznie trzeba wiosłować, pływać, wsiadać na statek, czy 
Ŝeglować. Okazuje się, Ŝe moŜna takŜe pedałować i to na zwykłym i niezwykłym 
jednocześnie rowerze. W tym tkwi istota tego projektu – jadąc rowerem bez wielkich 
zabiegów stajesz w ciągu kilku minut wodniakiem, nie zsiadając nieomal z siodełka swojego 
roweru. Nadmuchiwane pływaki tworzące stabilny układ pływający da się trwale i 
bezpiecznie połączyć nieomal z kaŜdym rowerem. Po zwodowaniu siadamy na siodełko i 
pedałując płyniemy z nurtem rzeki Warty bez wielkiego wysiłku. Z kilku miejsc 
zlokalizowanych na obu brzegach Warty do kilku innych przystani połoŜonych nieco bliŜej 
Poznania. Rzeka Warta wyznacza w naturalny sposób trasę naszej rowerowej, było nie było 
podróŜy. Oczywiście korzystający z tego produktu turystycznego otrzymują kapoki, podpisują 
stosowne oświadczenia, ale to są juŜ działania czysto operacyjne. Po dopłynięciu do wybranej 
przystani oddają pływaki, które wracają (po wypuszczeniu powietrza zajmują bardzo mało 
miejsca) do wyŜej połoŜonych przystani. Cała logistyka tego produktu to pole do popisu jego 
animatorów. Techniczna strona tego produktu opiera się na zasadzie wypoŜyczalni pływaków 
i organizacji kilku przystani do ich wypoŜyczania i oddawania. 
Produkt ten jest typowym projektem moŜliwym do wdroŜenia przez pasjonatów przy 
wsparciu samorządów, sponsorów, idealny jako część działalności klastra turystycznego 
Mikroregionu. 
 

Dostępność urządzenia koniecznego do uruchomienia tego projektu w postaci 
produktu turystycznego jest szeroka. 

  

Zdj ęcie 9. Nadmuchiwany pływak na rower 
Źródło: http://www.surfbike.pl/, http://www.sportbiznes.pl/ 
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5. Park z lotu ptaka 

Nazwa produktu Park z lotu ptaka 

Cel wprowadzenia na 
rynek produktu 

Przyciągnięcie turystów poszukujących nowości na dość 
hermetycznym rynku ogólnodostępnych produktów 
turystycznych, oferowanych przez Parki Narodowe, 
zainteresowanie ich szerszą ofertą tego regionu 

Lokalizacja Wybrane miejsce w Wielkopolskim Parku Narodowym 

Rodzaj produktu 
turystycznego 

Atrakcja przyrodnicza Atrakcja rekreacyjna  

ŚcieŜka edukacyjna 
Ekstremalna forma rekreacji 
i edukacji 

Segmenty rynkowe 
Organizatorzy wycieczek 
szkolnych 

Rodzice dzieci w wieku 7-12 
lat 

Grupy nieformalne 
młodzieŜy 

Przewodnicy 

Nauczyciele 
Operatorzy miejsc 
noclegowych 
zlokalizowanych w okolicy 

Muzeum w Szreniawie 

Klaster turystyczny Animatorzy produktu 
Fundacja celowa  WPN 
 

Jak moŜna przeczytać na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska98 „Parki 
narodowe tworzy się na obszarach wyróŜniających się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, w celu zachowania róŜnorodności biologicznej, zasobów, tworów i 
składników przyrody nieoŜywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego 
stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów”. Ciekawe, czym zasłuŜyły sobie grzyby na takie 
wyróŜnienie, ale, co waŜniejsze, dalej moŜemy dowiedzieć, Ŝe „NajwaŜniejszym celem 
działania parku jest ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody 
oraz swoiste, charakterystyczne dla kaŜdego regionu walory krajobrazowe”. 

 
ZwaŜywszy na inne uwarunkowania moŜna przyjąć, Ŝe zaprezentowany niŜej projekt 

właśnie ze względów formalno-prawnych moŜe zatrzymać się, zanim ruszy. Mimo tych obaw 
naleŜy jednak przyjąć wersję optymistyczną i opisać coś, czego inspiracją był punkt 
widokowy w Sohlbergplassen w Norwegii. Ideą produktu turystycznego „Park z Lotu ptaka” 
nie jest powielenie architektonicznego dokonania ze Skandynawii, a raczej próba przełamania 
schematu mówiącego, Ŝe kaŜda budowla w naturze musi ją niszczyć, zaburzać jej naturalny 
spokój i porządek. 

                                                      
98 http://www.mos.gov.pl/artykul/2236_parki_narodowe/311_parki_narodowe.html dostęp 03.05.2015 
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Zdj ęcie 10. Punkt widokowy w Sohlbergplassen w Norwegii 
Źródło: http://www.archdaily.com/485946/sohlbergplassen-viewpoint-carl-viggo-holmebakk/ 

 
W Wielkopolskim Parku Narodowym, w starannie dobranym miejscu, moŜe powstać 

ścieŜka edukacyjna w postaci trasy widokowej, pozwalającej oglądać walory przyrodnicze 
tego obszaru i chronić je przed niekontrolowanym eksploatowaniem. To trasa widokowa 
połoŜona między konarami drzew, zbudowana z wykorzystaniem techniki dostarczanej przez 
firmę wyspecjalizowaną w podobnych przedsięwzięciach. 

 
Doskonale wkomponowane w przyrodę parki linowe zdobywają coraz większe grono 

sympatyków. Psycholodzy twierdzą, Ŝe kaŜda aktywność fizyczna, w tym takŜe ta określana 
ekstremalną, ma istotny pozytywny wpływ na rozwój dzieci99. To pewnie dlatego, mimo 
obaw i strachu, wchodzimy wysoko, pokonujemy przeszkody i cieszymy się z sukcesu, 
szczególnie naszych dzieci. Dlatego koncepcja tego produktu turystycznego zasługuje na 
szczególną uwagę, nawet zakładając skomplikowaną drogę formalną. Zwiedzanie Parku 
Narodowego z lotu ptaka ma szansę stać się markowym produktem turystycznym 
Mikroregionu. Na razie małą próbę takiej nadziemnej trasy, która za kilka dni zostanie 
otwarta u wrót Wielkopolskiego Parku Narodowego, mamy w Deli Parku koło Stęszewa.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zdj ęcie 11. Park 
linowy w Deli Park 
Fot.:Małgorzata Ornoch-
Tabędzka 

                                                      
99 http://www.edupress.pl/warto-przeczytac/art,67,ekstremalne-formy-rekreacji.html dostęp 03.05.2015 
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6. Limeryki i inne Wisławy chochliki 

Nazwa produktu Limeryki i inne Wisławy chochliki 

Cel wprowadzenia 
produktu na rynek 

Zainteresowanie Kórnikiem i Mikroregionem nowej grupy 
turystów, związanych z laureatami literackich nagród 
Nobla, dalsza kreacja tego miejsca jako odwiedzanego przez 
największą liczbę noblistów 

Lokalizacja Promenada im. Wisławy Szymborskiej nad jez. Kórnickim 

Rodzaj produktu 
turystycznego 

Atrakcja kulturalna Atrakcja rekreacyjna  

ŚcieŜka edukacyjna  

Segmenty rynkowe Miłośnicy literatury 
Studenci kierunków 
literackich 

Grupy nieformalne 
młodzieŜy 

Przewodnicy 

nauczyciele 
Operatorzy miejsc 
noclegowych 
zlokalizowanych w okolicy 

Odwiedzający zamek w 
Kórniku i Arboretum 

Klaster turystyczny Animatorzy produktu 
Fundacja celowa  Zamek w Kórniku 
 

Ciągle jeszcze nieliczni spacerowicze korzystający z pięknej, aktualnie 
rozbudowywanej promenady nad brzegiem Jeziora Kórnickiego, napotykają po drodze na coś, 
co ma im uświadomić, Ŝe to tutaj na świat przyszła polska noblistka, Wisława Szymborska. 
Złośliwe określenie „coś” krytycznie odnosi się powielanego od lat jak Polska długa i szeroka 
pomysłu na pomniki ławeczki. Wszechwiedząca Wikipedia100 wymienia ich blisko 60, 
zapominając o Szymborskiej. MoŜna domniemać bez zbytniej przesady, Ŝe i setka takich 
tworów w Polsce się znajdzie. Przyznać trzeba, Ŝe nasza noblistka na ławeczce tym razem nie 
zasiada, ustępując miejsca swojemu kotu i jednemu z wielu rękopisów.  

 
Koncepcja produktu turystycznego, opierającego się na Wisławie Szymborskiej, 

kobiecie niezwykłej, a pochodzącej było nie było z Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, opiera się na dwóch przesłankach. Pierwszym jest miejsce narodzin laureatów 
literackich nagród Nobla, a było ich ponad 110, a drugim zainteresowanie Szymborskiej 
limerykami i innymi drobnymi formami artystycznymi, a mianowicie kolaŜami.  

 
Wykorzystując moŜliwość nawiązania kontaktu z ponad setką miejscowości z całego 

świata, gdzie na świat przyszli przyszli laureaci literackich nagród Nobla, moŜna stworzyć 
niepowtarzalny obraz ksiąŜkowego świata. Dziesiątki języków, wiele osobowości, 
niezwykłych historii z młodości przyszłych noblistów. Na tym tle osoba niebywała, potrafiąca 
zachwycać się kiczowatymi pamiątkami, organizująca loteryjki dla swoich przyjaciół. 
Wreszcie poetka pisząca limeryki, często dość frywolne, by nie powiedzieć niecenzuralne. 

                                                      
100 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%81aweczki_pomnikowe_w_Polsce dostęp 03.05.2015 
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"Raz Mozarta bawiącego w Pradze 
obsypały z kominka sadze. 
Fakt, Ŝe potem, w pół godziny, 
wymorusał aŜ cztery hrabiny, 
jakoś uszedł biografów uwadze." 
 
Warto przypomnieć, takŜe w ramach tego produktu turystycznego, doskonałe kulinarne 
recenzje Szymborskiej. 
"Lepsza ciotka striptizerka, 
niŜ podane tu Ŝeberka." 
 

Taka patronka promenady moŜe uczynić z niej coś wyjątkowego znacznie 
wykraczającego poza ramy infantylnej ławeczki. 
Produktem w tym momencie stanie się promenada jako miejsce pełnego kontaktu jej patronki 
z mimowolnymi czytelnikami prostych form literackich, umieszczonych w najróŜniejszej 
postaci na całej trasie spacerowej. Obok tego do spacerowiczów docierać będą informacje na 
temat miejsc narodzin innych literackich zdobywców noblowskich laurów. Jak to 
zrealizować, jakie wykorzystać formy i sposoby prezentacji? Jak sprzedać ten produkt w 
innych miejscach narodzin Noblistów, jak spowodować, by na promenadzie odbywały się 
lekcje literatury, a odwaŜni artyści amatorzy recytowali wiersze lub prowadzili warsztaty 
pisanie limeryków?  
To juŜ jest odrębne zadanie, zadanie dla chętnych do animacji tej koncepcji, zadanie dla 
odwaŜnych i ambitnych osób.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Zdj ęcie 12. Promenada Wisławy 
Szymborksiej 
Fot.: Konrad Tuszewski 
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7. Dereniówka z parku 

Nazwa produktu Dereniówka z parku 

Cel wprowadzenia 
produktu na rynek 

Spełnienie oczekiwań dynamicznie rozwijającego się rynku 
osób pasjonujących się domową produkcją nalewek i innych 
napojów alkoholowych i wykreowanie wśród nich 
Mikroregionu jako miejsca idealnego do realizacji ich pasji 

Lokalizacja Siedziba Dyrekcji WPN 

Rodzaj produktu 
turystycznego 

Atrakcja kulinarna Impreza   

ŚcieŜka edukacyjna Animacja kulturowa 

Segmenty rynkowe Miłośnicy nalewek 
Studenci kierunku dietetyka Grupy nieformalne  Przewodnicy 

Studenci kierunku 
technologia Ŝywności 

Operatorzy miejsc 
noclegowych 
zlokalizowanych w okolicy 

Miłośnicy kulinariów 

Klaster turystyczny Animatorzy produktu 
Fundacja lub 
Stowarzyszenie celowe 

Koła naukowe na uczelniach Dyrekcja WPN 

 
Bogactwo roślinne terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego było jedną z 

przyczyn utworzenia tego pieczołowicie chronionego obecnie terenu. Kiedy powoływano do 
Ŝycia WPN, nikomu do głowy nie mogło przyjść, Ŝe za lat kilkadziesiąt będzie on wpisany 
takŜe to obszarów chronionych, zwanych Natura 2000. AŜ tak rozwiniętej wyobraźni nie 
mieli najwięksi ówcześni wizjonerzy. Przypomnienie tych faktów ma celu uświadomienie 
sobie tego, Ŝe Ŝyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, a to co dzisiaj z 
róŜnych powodów wydaje nam się niemoŜliwe, za chwilę moŜliwym być moŜe się stanie. 

 
Pomysł na wykorzystanie zasobów roślinnych Wielkopolskiego Parku Narodowego 

jako miejsca pozyskiwania szczególnych surowców do produkcji nalewek pojawił się podczas 
jednej z edycji warsztatów. Wzbudził duŜe zainteresowanie, bo przecieŜ zawsze tak bywało, 
Ŝe nalewki z ziół wszelakich i owoców przez lata produkowano. O sztuce i kunszcie osób tym 
się zajmujących świadczyć moŜe cieszący się coraz większym zainteresowaniem konkurs 
nalewek, odbywający się od lat w ramach imprezy kulinarnej, organizowanej na poznańskim 
Starym Rynku. 

 
Entuzjazm pomysłodawców tego produktu i prowadzących warsztaty szybko został 

ostudzony przez lepiej zorientowanych w gąszczu przepisów, które wykluczają pozyskiwanie 
jakichkolwiek roślin, nasion, owoców z terenu parków narodowych. Bez nich trudno 
budować legendę wyśmienitych nalewek, bo właśnie na takich surowcach bazujących.  
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Jednak jak szybko się okazało pojawiło si
jest pierwsza decyzja, która pozwala na zbiór runa le
Parku połoŜonego nad brzegiem Warty. Czyniono tak od lat, ale teraz 
połączone z łamaniem prawa. 

Zdj ęcie 13. Konkurs nalewek 
Fot.: Konrad Tuszewski 
 

Czym ma być dereniówka z 
trunku, którego wytwarzanie mo
pięknym budynku, siedzibie dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nie musz
odbywać się tam jedynie, świetne sk
uda się znaleźć sposób na kontrolowane pozyskiwan
ostępów Parku? Być moŜe. Na razie mo
sprzedawanym miodzie przy szosie prowadz
surowcach, które mają pełne prawo sta
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 okazało pojawiło się przysłowiowe światełko w tunelu i okazało si
jest pierwsza decyzja, która pozwala na zbiór runa leśnego z niewielkiego na razie obszaru 

onego nad brzegiem Warty. Czyniono tak od lat, ale teraz 
czone z łamaniem prawa.  

 dereniówka z Parku? Ma być pomysłem na stworzenie marki lokalnego 
trunku, którego wytwarzanie moŜe być przedmiotem warsztatów organizowanych wła

knym budynku, siedzibie dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nie musz
świetne skądinąd, zajęcia dla dzieci, mogą takŜe dla dorosłych. Czy 

 sposób na kontrolowane pozyskiwanie do tych zajęć surowców le
Ŝe. Na razie moŜna oprzeć się np. na zwyczajowo od lat 

sprzedawanym miodzie przy szosie prowadzącej do Rogalina. Na tym i wielu innych 
 pełne prawo stać się doskonałą, lokalną marką. 
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wiatełko w tunelu i okazało się, Ŝe 
nego z niewielkiego na razie obszaru 

onego nad brzegiem Warty. Czyniono tak od lat, ale teraz nie będzie to teraz 

 pomysłem na stworzenie marki lokalnego 
rsztatów organizowanych właśnie w 

knym budynku, siedzibie dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nie muszą 
Ŝe dla dorosłych. Czy 
ęć surowców leśnych 

 np. na zwyczajowo od lat 
cej do Rogalina. Na tym i wielu innych 
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8. Gra terenowa „Złap Przyrod

Nazwa produktu 
Cel wprowadzenia 
produktu na rynek 
Lokalizacja 

Rodzaj produktu 
turystycznego 

Segmenty rynkowe 
Studenci  

 

Klaster turystyczny 
Fundacja Geolife 
 
Geocaching, konia z rzędem temu kto spytany o znaczenie tego słowa chocia
opowie co kryje się pod, ano wła
ukrytych „skarbów” często wła
Świat nie zwariował, szybko przyzwyczaimy si
PTTK w tej kategorii101.  
 

 
Warto w tym miejscu przypomnie
temu. Kto dzisiaj wyobraŜa sobie jeszcze rozwój turystyki bez tego tak przydatnego 
narzędzia? Stąd propozycja wł
połączenia nowoczesnej technologii, zabawy i poznawania przy okazji walorów 
Mikroregionu. Geocaching, 
Wielkopolskiego Parku Narodowego i okolicznych lasów ze swoj
 
 
 
 
  

                                                      
101 http://www.geocaching.pl/badge.php dost
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Gra terenowa „Złap Przyrodę”  

Gra terenowa „Złap przyrod ę

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej poprzez zabaw

WPN nadleśnictwo Babki 
Gra terenowa  

ŚcieŜka edukacyjna  
MłodzieŜ 

Rodziny  Przewodnicy
Operatorzy miejsc 
noclegowych 
zlokalizowanych w okolicy 

 

Animatorzy produktu 
Nadleśnictwo Babki Dyrekcja WPN

dem temu kto spytany o znaczenie tego słowa chocia
 pod, ano właśnie np. pod kamieniem. Bo geocaching to poszukiwania 

sto właśnie pod kamieniami lub w nich, w sztucznych kamieniach. 
t nie zwariował, szybko przyzwyczaimy się do i tej nowości skoro mamy nawet odznak

Warto w tym miejscu przypomnieć sobie, co wiedzieliśmy o GPS-ach dla przykładu 20 lat 
Ŝa sobie jeszcze rozwój turystyki bez tego tak przydatnego 

d propozycja włączenia do katalogu ofert produktów  turystycznych tego 
czenia nowoczesnej technologii, zabawy i poznawania przy okazji walorów 

 obok pasmowego znacznika, wplecie si
Wielkopolskiego Parku Narodowego i okolicznych lasów ze swoją technologi

 

              
http://www.geocaching.pl/badge.php dostęp 14.05.2015  
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Gra terenowa „Złap przyrod ę”  

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej poprzez zabawę 

Przewodnicy 

Dyrekcja WPN 

dem temu kto spytany o znaczenie tego słowa chociaŜ w przybliŜeniu 
nie np. pod kamieniem. Bo geocaching to poszukiwania 

nie pod kamieniami lub w nich, w sztucznych kamieniach. 
ci skoro mamy nawet odznakę 

 

ach dla przykładu 20 lat 
a sobie jeszcze rozwój turystyki bez tego tak przydatnego 

czenia do katalogu ofert produktów  turystycznych tego 
czenia nowoczesnej technologii, zabawy i poznawania przy okazji walorów 

wplecie się w gąszcze 
 technologią XXI wieku.  
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Załącznik 3. Kwestionariusz badania ankietowego 

Szanowni Państwo! 

W imieniu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN), 

realizującego projekt związany ze wzmocnieniem współpracy międzygminnej, zwracamy się 

do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Odpowiedzi na poniŜsze pytania ułatwią 

władzom gmin: Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo i Stęszew, 

zaproponowanie nowej oferty spędzania czasu wolnego.  

Ankieta jest anonimowa. Serdecznie zachęcam do wypełnienia kwestionariusza. 

Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” 

 
I. Jaka jest Pana/Pani ocena poniŜszych produktów turystycznych? Proszę zaznaczyć odpowiednią kratk ę 

według skali: 5 - bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - przeciętna, 2 - zła, 1 - bardzo zła. 

Produkt turystyczny 5 4 3 2 1 
Nie 

mam 
zdania 

Grejserówka 
promocja historycznej wartości drogi oraz przystosowanie jej do funkcji 
turystycznej           

 

Elegant z Mosiny bierze ślub z Białą Damą pod dębami 
promocja moŜliwości złoŜenia przysięgi małŜeńskiej w niezwykłym 
miejscu i okolicznościach Dębów Rogalińskich oraz nawiązanie do Białej 
Damy i Eleganta z Mosiny 

 

Pasmowy znacznik 
wskazanie róŜnorodnych walorów turystycznych Mikroregionu WPN 
poprzez nowoczesne narzędzia informatyczne - znacznik wraz z innym 
obrazem, którego zeskanowanie za pomocą bezpłatnej aplikacji, pobieranej 
na dowolne urządzenie mobilne połączy z wcześniej przygotowanym 
zasobem multimedialnym ukazującym informacje o tym obiekcie           

 

Rowerem po Warcie 
nadmuchiwane pływaki tworzące z rowerami stabilny układ umoŜliwiający 
pływanie po Warcie           

 

Park z lotu ptaka 
ścieŜka edukacyjna w postaci trasy widokowej między konarami drzew           

 

Limeryki i inne Wisławy chochliki 
promocja miejsca pochodzenia polskiej noblistki – Wisławy Szymborkiej 
oraz utworzenie sieci współpracy miast narodzin polskich noblistów           

 

Dereniówka z parku 
stworzenie marki lokalnego trunku wytwarzanego z surowców 
pozyskiwanych na terenie Wielkopolskiego PN i Mikroregionu WPN, 
którego wytwarzanie moŜe być przedmiotem warsztatów           

 

Gra terenowa „Złap Przyrodę” 
geocaching to poszukiwanie ukrytych „skarbów” za pomocą współrzędnych 
GPS           
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II. Proszę wskazać swoje, inne niŜ powyŜej wymienione, propozycje produktów turystycznych dla 

Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego 

1. 

2. 

3. 

 
III. Komentarze i opinie nt produktów turystycznych  Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego 

1. 

2. 

3. 

 
 

Dziękuję za wypełnienie ankiety! 
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Załącznik 4. Lista zdefiniowanych przez uczestników warsztatów marek i 
produktów turystycznych 

Produkty przedstawione w tabeli to zestaw spontanicznie wskazywanych przez uczestników 
warsztatów produktów i marek turystycznych Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Lista ta to przykład skojarzeń i doświadczeń grupy uczestników warsztatów, a 
nie realna oferta czy katalog dostępnych na rynku produktów. Zaproponowany podział jest 
subiektywną oceną autora opracowania opartą na przytoczonej w opracowaniu analizie 
popularności najwaŜniejszych produktów, wypowiedziach uczestników warsztatów oraz 
wzajemnej, deklarowanej przez nich znajomości produktów oferowanych w innych gminach. 

Produkty wiodące, pretendujące do marek turystycznych o znaczeniu ogólnopolskim w swojej 
kategorii 
1.Zamek w Kórniku 2.Pałac w Rogalinie 3.Muzeum w Szreniawie 
Produkty o znaczeniu regionalnym, lokalne marki turystyczne 

4. Muzeum Fiedlera 
5. Wielkopolski Park 
Narodowy 

6.Puszczykowo 

7. Rogalin 8. Jezioro Góreckie  
Produkty i marki turystyczne o znaczeniu i zasięgu ultralokalnym 
9. Zakole 
Warty 

10. Lodziarnia w 
Puszczykowie 

11. WieŜa widokowa w 
PoŜegowie 

12. WieŜa widokowa w 
Szreniawie 

13. Piknik z 
Napoleonem 

14. Warta 15. Dworce kolejowe 16. Jaszkowo 

17.Dwa 
mazurki 

18.Muzeum 
Przyrodnicze 
WPN 

19.Aktywna Trójka 20.Szlaki turystyczne WPN 

21.Kamień 
miłości w 
Brodnicy 

22.Szkoła hymnu 
narodowego 

23.Bryczką do Brodnicy 
24.Wozem napoleońskim 
śladami Wybickiego 

25.Niwka Stara 
26.Orkiestra dęta 
JeŜaka 

27.Stund Ŝurawski 
28.Deli park przy hotelu 
Delicjusz 

29.Dezydery 
Chłapowski 

30.Arboretum w 
Kórniku 

31.Mania-legenda o 
braciach Kołaczkowskich 

32.Manieczki 

33.Ziemianie 
wielkopolscy 

34.Kamień 
Wybickiego 

35.Polanka Napoleona 36.Kogucik 

37.GOSIR 
Dopiewo 

38.Bryczką do 
Brodnicy 

39.Bieg o koronę Dąbrówki 40.Biblioteka w Dopiewie 

41.PlaŜa w 
Zborowie 

42.Park rozrywki 
Rodzinka 

43.Kościół w Brodnicy 44.Wojna DISCO-POLO 

45.Dworek 
Piotrowo 

46.Orkan 
Konarzewo 

47.Grom Dopiewo 
48.KS Korona Zakrzewo i inne 
kluby 

49.Galeria 
miejska w 
Mosinie 

50.Centrum 
Jechowy w Łodzi 

51.Dęby rogalińskie 52.Galeria Malwowa 

53.Bitwa pod 
Palędziem 

54.Źródełko 
śarnowiec 

55.Kopras stacja obsługi 
samochodów – muzeum 
samochodów 

56. Bieg o koronę Dąbrówki 

57.Kolej 
drezynowa 

58.Lasy palędzko-
zakrzewskie 

59.Rotunda w Manieczkach 
po Wybickim 

60.Festiwal piwa w muzeum w 
Szreniawie 

61.Pętla 62.Pętla mosińska 63.Dworek Grabianowo 64.Koncerty na zakolu Warty 
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komornicka 
65.Szlak 
bobrowy 

66.Trasa kórnicka 
67.Dopiewska Jesień 
Teatralna 

68.DoŜynki gminne w 
Dopiewie 

69.Szeroko na 
Wąskiej 

70.Biblioteka 
kórnicka 

71.Kościół w Rogalinie 72.Pogoń za wilkiem 

73.Dni 
artystyczne z 
gitarą 

74.Kapeliada 
Komorniki 

75.Koncerty z biała damą 
76.Gala produktów 
regionalnych w muzeum w 
Szreniawie 

77.Oaza Kórnik 
78.Muzeum 
motocykli 

79.Angie centrum tenisowe 
80. Święto kiszonej kapusty w 
Stęszewie 

81.jez. 
Jarosławieckie 

82.Borówkowy 
rajd rowerowy 

83.Letnie koncerty muzyki 
organowej w WPN 
(Puszczykowo) 

84. Festiwal muzyki 
organowej i kameralnej w 
Komornikach 

85.Elegant z 
Mosiny 

86.Przejazd 
pociągiem retro 

87.Bitwy morskie w 
Zaniemyślu 

88.Rajd po zdrowie w 
Mikroregionie 

89.Kostusiak 90.Błaszkowiak 
91.Ośrodek w Lipnie 
wakeboard 

92.Spływy kajakowe Wartą 

93.Szlak Św. 
Jakuba 

94.Stajnia Niwka 95.Biblioteka Puszczykowo 96.Wyspa na Jez. Góreckim 

97.Osada 
olenderska 

98.Stok Janosik 
99.Mistrzostwa 
Puszczykowa w narciarstwie 

100.Park linowy Korzonkowo 

101.EKO Info 
102.Bractwo 
kurkowe 

103.Sporty ekstremalne 104.Szlaki turystyczne WPN 

105.UTW 
Stęszew 

106.Hotel 
Delicjusz 

107.Fundacja Smolenia 108.DoŜynki w Komornikach 

109.Hotel 
Morena 

110.Zielony rynek 
w Mosinie 

111.Jezioro Bniński 
112.Puls gminy inne tytuły 
prasowe 
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Podsumowanie 

Turystyka to potęŜne narzędzie, wykorzystywane do wzmacniania silnych gospodarek 
światowych z jednej strony, a z drugiej do budowania od podstaw PKB w krajach stojących 
na starcie w światowym wyścigu ekonomicznym. Jak wspominano i dowodzono w tym 
materiale, takŜe w Polsce to turystyka tworzy miejsca pracy, buduje wizerunek nowoczesnego 
społeczeństwa, likwiduje bariery, pozwala ubogie regiony zmieniać w dynamicznie 
rozwijające się ośrodki. 

 
Markowe produkty turystyczne tworzą nowe byty lub rewitalizują zapomniane 

przestrzenie. Laureaci, a tak naprawdę wszystkie projekty aplikujące w konkursie Polska 
Pięknieje, składają się na niezwykły wachlarz najróŜniejszych marek, produktów i 
markowych produktów turystycznych najwyŜszej jakości. Tak wysoko postawiona 
poprzeczka stawia zupełnie nowe wyzwania dla kaŜdego, kto powaŜnie i profesjonalnie chce 
podejść do walki o klienta na rynku usług turystycznych. W takich warunkach otoczenia 
biznesowego tworzenie koncepcji rozwoju istniejących oraz powoływanie do Ŝycia zupełnie 
nowych produktów turystycznych jest bardzo powaŜnym wyzwaniem. By jemu sprostać, w 
niniejszej koncepcji zaproponowano rozwiązania z bardzo szerokiego spektrum 
innowacyjności. Z oczywistych względów nie podjęto nawet próby tworzenia czegokolwiek, 
co nosiłoby znamiona nowości w całym tego słowa znaczeniu. Jak udowadniano w 
poprzednich rozdziałach, o innowacyjności w tej branŜy moŜemy mówić najczęściej w 
kontekście danego obszaru, np. Mikroregionu WPN, grupy klientów docelowych, a nie 
czystego w swojej formie innowacyjnego produktu.  

 
Intencją autora było głównie wskazanie na rozwiązania przełamujące dotychczas 

wykorzystywane schematy i kanony w tej branŜy. Koncepcja ma wprowadzać twórczy 
ferment i inspirować do działania. Byłoby idealnie, gdyby spełniła wielkie pokłady nadziei na 
zmiany w tym zakresie, jakie obserwowano podczas warsztatów i które były silną inspiracją 
dla autora. 
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