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Analiza zasobów turystycznych Gminy Żarki

Wprowadzenie
„Analiza zasobów turystycznych Gminy Żarki” opracowana została przez Centrum Doradztwa
Strategicznego w ramach realizacji projektu pn. „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata
2016-2023”.
Dokument ten, obok „Raportu o stanie Miasta i Gminy Żarki. Diagnozy społeczno-gospodarczej”,
określa zasoby gminy warunkujące wskazanie pożądanych kierunków jej rozwoju. Jest to zatem
element uzupełniający, dający możliwość skonfrontowania istniejących zasobów turystycznych
gminy Żarki z opinią ekspercką oraz wskazujący możliwe kierunki rozwoju gminy w tym sektorze.
W procesie prac tworzenia „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023” wyróżnić
można trzy zasadnicze elementy:
1.

Warsztaty strategiczne z liderami lokalnymi i przedstawicielami organizacji
funkcjonujących na terenie gminy;
2. Opracowania eksperckie takie jak:
„Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki” (diagnoza społeczno-gospodarcza obecnej
sytuacji);
„Analiza zasobów turystycznych gminy Żarki”;
3. Warsztat z młodzieżą gimnazjalną.
Turystyka
Turystyka zajmuje w XXI wieku ważne miejsce zarówno w życiu jednostek, jak i społeczności.
W pełni widać wielowymiarowość i złożoność tego zjawiska – łączy w sobie wymiar społeczny,
gospodarczy, ekologiczny. Właśnie na te właściwości zwraca uwagę definicja E. Dziegieć i M.
Bachvarowa, według której turystyka jest „podróżą oraz czasowym przebywaniem poza
miejscem stałego zamieszkania w celach poznawczych, regeneracji sił, rozrywki, ekonomicznych
i społeczno-kulturowych”, ale jednocześnie należy pamiętać, że to zjawisko osadzone
w przestrzeni geograficznej i związane z konsumpcją usług i dóbr1.
W przypadku jednostek przestrzennych wzmacnia się postrzeganie turystyki jako elementu
rozwoju społeczno-gospodarczego, generującego przychody, ale też podnoszącego jakość życia
mieszkańców oraz jakość środowiska przyrodniczego. Mówi się wówczas o pełnieniu przez
jednostkę funkcji turystycznej czyli prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej skierowanej
na obsługę ruchu turystycznego. To czy dany obszar z sukcesem będzie pełnił taką funkcję
w znacznej mierze jest uzależnione od jego potencjału turystycznego tworzonego przez takie
komponenty jak: walory i atrakcje turystyczne, infrastruktura turystyczna, lokalizacja obiektów
noclegowych, a także dostępność usług i produktów, które zaspokajają potrzeby turystów2.

1

E. Dziegieć, M. Bachvarov, Relacje między pojęciami „rekreacja” i „turystyka”, „Turyzm” 2005, t. 15, z. 1–2,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 79–93.
2
B. Marciszewska, Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2010, nr 52.
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Także w przypadku polskich gmin i miejscowości turystyka stanowi coraz poważniejsze źródło
dochodu i miejsc pracy, coraz częściej próbuje się wykorzystać ją w rozwoju regionalnym
i lokalnym3. Ma to swoje odzwierciedlenie w budżetach jednostek – jak przytacza M. Derek
odnosząc się do gmin wiejskich, dochody budżetowe gmin turystycznych są 0 30% wyższe niż
średnie dochody gminy wiejskiej w Polsce (w przeliczeniu na mieszkańca), zdecydowanie rosną
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także dochody własne i dochody ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminnego4.
Właśnie z powodu tej wielowymiarowości zjawiska, jakim jest turystyka i mocy wpływu jaki może
wywierać na rozwój społeczno-gospodarczy gminy zdecydowano się poświęcić jej osobny
dokument.
Niniejsza analiza turystyczna stanowi dokument komplementarny do Diagnozy społecznogospodarczej („Raportu o stanie Miasta i Gminy Żarki”), a wobec tego znajdują się w niej
odniesienia do treści zawartych w Diagnozie. Analiza koncentruje się na turystycznej sytuacji
gminy. W pierwszym rozdziale omówione zostaną zasoby turystyczne gminy, co obejmuje
inwentaryzację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy, a także analizę
zagospodarowania turystycznego. Drugi rozdział porusza kwestię turystyki w gminie Żarki – jej
form oraz ruchu turystycznego w odniesieniu do trendów polskich i zagranicznych, a wieńczy go
krótkie podsumowanie z analizą mocnych i słabych stron. Rozdział trzeci przedstawia propozycje
i rekomendacje dotyczące rozwoju turystyki w gminie Żarki. W czwartym rozdziale zostały
zawarte elementy analizy benchmarkingowej – dobre praktyki z Polski i świata pokazujące
wykorzystanie porównywalnych zasobów dla rozwoju turystycznego. Taka kompozycja
dokumentu pozwala na pełne przedstawienie sytuacji turystyki gminy Żarki, a także wytyczenie
kierunków rozwoju w tej sferze.

3

M.W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, SCHOLAR,
Warszawa 2009.
4
M. Derek, Rozwój turystyki na obszarach wiejskich a wpływy budżetowe gmin [w:] B. Sawicki, J. Bergier
(red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, PWSZ, Biała Podlaska 2005.
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1. Zasoby turystyczne
Analizując dany obszar pod względem jego atrakcyjności i potencjału turystycznego, należy
przyjrzeć się jego zasobom turystycznym. To podstawowe pojęcie dla geografii turyzmu
w niniejszym dokumencie definiuje się, za A. Kowalczykiem, jako: „walory potencjalne, czyli
występujące obiektywnie atrybuty środowiska przyrodniczego i społecznego, które dopiero po Strona | 5
dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny (w wyniku zachodzenia procesu percepcji) mogą
stać się faktycznymi walorami”5. Dodatkowo stosować się będzie szersze znaczenie tego terminu,
w oparciu o podział zaproponowany przez J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Włodarczyka na zasoby
strukturalne (należą do nich: walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność
komunikacyjna) oraz zasoby funkcjonalne (różnego rodzaju uwarunkowania, np. ekonomiczne,
polityczne, kulturowe itp.)6.
Niniejszy rozdział omawia zasoby turystyczne gminy Żarki – walory turystyczne, dostępność
komunikacyjną i zagospodarowanie turystyczne, przedstawione na tle uwarunkowań
przyrodniczych, gospodarczych i społecznych (przestrzeni turystycznej).

1.1 Walory turystyczne gminy Żarki
Za walory turystyczne uznaje się: „zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów
pozaprzyrodniczych, które – wspólnie lub każde z osobna – są przedmiotem zainteresowania
turysty”7.
Istnieją także bardziej szczegółowe podziały, jak ten zaproponowany przez T. Lijewskiego,
B. Mikułowskiego i J. Wyrzykowskiego8, którzy walory turystyczne dzielą na:
walory wypoczynkowe, służące regeneracji sił fizycznych i psychicznych,
walory krajoznawcze, stanowiące przedmiot zainteresowań poznawczych,
walory specjalistyczne, umożliwiające uprawianie różnych form turystyki kwalifikowanej.
W tej klasyfikacji walory krajoznawcze zostają podzielone na walory przyrodnicze
i antropogeniczne (pozaprzyrodnicze, kulturowe), a grupy te na kolejne, drobniejsze podgrupy.
Na użytek niniejszej analizy przyjęto najbardziej powszechny, wysoce uniwersalny podział
(za J. Warszyńską i A. Jackowskim) na walory środowiska naturalnego, tzw. przyrodnicze, oraz
walory pozaprzyrodnicze – które w niniejszym dokumencie zostają określane jako kulturowe
(obejmują elementy materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego).

5

A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2009.
J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
7
J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978. Podobne definicje
proponują też inni specjaliści por. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2009, oraz G.
Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa–Poznań 2002.
8
T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1992.
6
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1.1.1 Walory przyrodnicze
Walory przyrodnicze to przede wszystkim te ożywione i nieożywione elementy przyrody, które
wynikają wprost ze środowiska naturalnego – zostały ukształtowane bez jakiejkolwiek ingerencji
człowieka. Należą do nich:
osobliwości flory i fauny,
skałki i grupy skał,
wąwozy, doliny i przełomy rzeczne,
wodospady, źródła i wywierzyska,
jaskinie i groty,
głazy narzutowe i głazowiska,
inne obiekty geologiczne.
Do walorów przyrodniczych zaliczamy także te walory, przy których utworzeniu brał udział
człowiek, ale nie wpłynęło to na zmianę ich charakteru i znaczenia:
punkty widokowe,
parki narodowe,
parki krajobrazowe,
rezerwaty przyrody;
oraz obiekty utworzone przez człowieka:
parki zabytkowe,
muzea i zbiory przyrodnicze,
ogrody botaniczne,
ogrody zoologiczne.

Gmina Żarki dzięki swojemu położeniu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, jako gmina
jurajska, posiada atrakcyjne środowisko przyrodnicze. Są to zarówno piękne widoki i krajobrazy,
jak i elementy skalne umożliwiające wędrówki i wspinaczkę. Liczna roślinność objęta ochroną,
także korzystnie wpływająca na klimat i jakość powietrza.
Wśród głównych walorów przyrodniczych gminy Żarki należy wymienić:
charakterystyczny dla Wyżyny Częstochowskiej krajobraz jurajski z licznymi ostańcami
wapiennymi;
skały do wędrówek i wspinaczki m.in. w rejonie Suliszowic i Zaborza:

o Kazalnica Suliszowicka– 18 dróg, 20-metrowa skała o bogatej rzeźbie i ciekawych
formacjach zlokalizowana pośród iglastego lasu;
o

Skała We Wsi – 10 dróg – Skała na podwórku domu nr 26, nazywana też mniej
dyplomatycznie Skałą u Chłopa;

o

Rejon Dziurawej (Dziurawa, też: Kapuśniak i Samcowizna – inaczej Markowa
Skała), 13 dróg;

o

Skała Biedruniowa - 13 dróg, w Suliszowicach;
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o

Skały Zastudnie - w Dolinie Wiercicy (Czarny Pies, Lisia Skała, Ostatnie Skały,
Ślimak), razem 41 dróg, jedne z najpopularniejszych w Północnej Jurze;

o

Sroga Skała - 14 dróg, w Zaborzu

oraz w Przewodziszowicach:
o

Skały Rajce (36 dróg o różnej trudności);

o

Strażnica Przewodziszowicka (26-29 dróg).

Kuesta Jurajska: fragment terenu od Żarek do Jaworznika stanowiący odcinek progu
skalnego – naturalnej formy terenu powstałej na skutek niszczenia skał o zróżnicowanej
odporności, wysokość względna wynosi ok. 70 m, krawędź kuesty sięga 390 m n.p.m.
i zbudowana jest z wapieni jurajskich, próg opada w kierunku południowo-zachodnim ku
pradolinie Warty. Kuesta jest doskonałym punktem widokowym, jednym z najlepszych na
Jurze;
amonity: zachowane w skałach górnej Jury skamieniałości wymarłych przed 65 mln lat
organizmów wodnych;
punkty widokowe: wyżej opisana Kuesta Jurajska, ze Wzgórzem Laskowiec, punkt
widokowy na górze Lelowskiej 9 oraz wzgórze Parchowatka;
tzw. skalista „pustynia” wokół Suliszowic – odsłonięty teren usiany formami skalnymi
o przeróżnych kształtach;
biały kamień wapienny (kamień jurajski) stanowiący znak charakterystyczny regionu.
Budowle wykonane z niego stanowiły kiedyś podstawę lokalnego budownictwa,
a niektóre budynki zachowały się do dziś m.in. w Żarkach – zespół zabytkowych stodół
i Stary Młyn, ruiny kościoła św. Stanisława na Wzgórzu Laskowiec;
położenie w obrębie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz występowanie innych
form ochrony przyrody tj. rezerwat Cisy Przybynowskie czy liczne pomniki przyrody. Park
Krajobrazowy zachwyca pięknymi widokami i ciekawymi zbiorowiskami roślinnymi.
Ochroną w ramach rezerwatu zostały zaś objęte naturalnie występujące cisy pospolite,
niektóre liczące 100 lat. Do ciekawszych pomników przyrody należy zaliczyć lipę „Babka”,
przy drodze wojewódzkiej nr 792, w kierunku Kroczyc, która ma juz ponad 500 lat;
liczne kompleksy leśne (głównie lasy sosnowe i mieszane) – lesistość gminy wynosi 33%,
zaś najwięcej terenów leśnych występuje w rejonie Czatachowy, Suliszowic, Ostrowa oraz
między Żarkami a dzielnicą Myszkowa - Osińską Górą;
zróżnicowana fauna i flora: w przypadku roślinności także gatunki endemiczne
i chronione: przytulina krakowska (endemit wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej),
dziewięćsił bezłodygowy, przebiśniegi, zawilce, sasanki łąkowe, przylaszczka pospolita,
roślinność torfowiskowa (mszaki, bagno, łochynie), wśród zwierząt m.in. nietoperze,
bocian czarny;

9

Oficjalna strona Związku Gmin Jurajskich www.jura.info.pl
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liczne źródła – sieć hydrograficzna w Żarkach jest stosunkowo uboga, jednakże
z otworów jurajskich wypływają liczne źródła np. źródło przy Sanktuarium w Leśniowie,
źródło „Spod Brzozy”, jest również zespół źródeł w Jaworzniku (oraz erozyjna dolina
Wąwóz Rachwalec, w której się znajdują);
zbiorniki wodne o potencjale do turystycznego wykorzystania – zalew w Zaborzu, gdzie
Strona | 8
były już podejmowane próby rozwoju funkcji rekreacyjnej, jednakże porzucane z powodu
okresowego wysychania zbiornika; miejskie kąpielisko w Żarkach, Gorzkowce w
Jaworzniku;
staw w Żarkach przy ul. Wierzbowej; stawy rybne w Jaworzniku (hodowla karpi,
pstrągów).

Ochrona przyrody
Na terenie gminy występują następujące formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, obszar
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz dwa rodzaje obszarów prawnie chronionych –
park krajobrazowy i rezerwat przyrody (por. Tabela 1).
Tabela 1. Powierzchnia i liczba form ochrony przyrody w 2015 roku
Forma ochrony przyrody

Powierzchnia w ha

Ogółem

6195,6

Parki krajobrazowe

6188

Rezerwaty

7,6

Forma ochrony przyrody
Pomniki przyrody

Obiekty
12

Obszary Natura 2000

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz www.umigzarki.pl

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd zajmuje obszar 6188 ha, co stanowi ponad połowę całej
powierzchni gminy. Jest to teren objęty ochroną ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu –
ostańce skalne i formy krasowe, wiele rzadkich ciepłolubnych gatunków bezkręgowców, gatunki
rzadkie i endemity specyficzna fauna drobnych bezkręgowców żyjących w jaskiniach, cenne
zbiorowiska roślinne, np. rośliny storczykowate.
W północno-wschodniej część gminy Żarki (okolice Czatachowy i Suliszowic) znajduje się Ostoja
Złotopotocka – obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ostoja Złotopotocka mieści
się nie tylko na terenie Gminy Żarki, ale też dwóch sąsiednich: gminy Janów i gminy Niegowa
(i jednocześnie zajmuje fragment Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd), a jej cała powierzchnia
wynosi 2748,1 ha. Obszar ten jest jednym z najcenniejszych fragmentów Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej, są tam bogato reprezentowane formy krasu powierzchniowego i podziemnego
w postaci ostańców, jaskiń, ponorów, lejów i studni krasowych. Ponieważ fitocenozy leśne
reprezentowane tu są przez cztery zespoły buczyn, Ostoję określa się jako „polskie centrum
zróżnicowania lasów bukowych”. Obszar ten cechuje się dużą różnorodnością siedliskową:
stanowi miejsce występowania gatunków rzadkich, zagrożonych wyginięciem oraz reliktów
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glacjalnych, znajdują się tu m.in. stanowiska endemicznej rośliny – warzuchy polskiej, cennych
bezkręgowców: pachnicy dębowej i ślimaka ostrokrawędzistego.
Rezerwat przyrody Cisy Przybynowskie powstał niedawno – w 2015 r. Znajduje sie we wsi
Przybynów, a dokładnie w uroczysku Józefów10. Ochroną rezerwatową zostały objęte naturalnie
występujące w leśnym środowisku cisy pospolite. Rezerwat zajmuje powierzchnię leśną Strona | 9
o rozmiarach 7,6 ha.
Na terenie gminy znajduje się 12 pomników przyrody, większość z nich stanowią pomniki przyrody
ożywionej – drzewa (Tabela 2).
Tabela 2. Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej w gminie Żarki
l.p.

Pomnik

Lokalizacja

1.

Lipa drobnolistna „Lipa Babka”

Żarki, ul. Strażacka

2.

Lipa drobnolistna

Żarki, ul. Myszkowska

3.

Lipa drobnolistna

Żarki, ul. Myszkowska

4.

Lipa drobnolistna

Żarki, ul. Myszkowska

5.

Kasztanowiec biały

Żarki, cmentarz parafialny przy ul. Ofiar
Katynia

6.

Lipa szerokolistna

Żarki, plac klasztorny

7.

Lipa drobnolistna

Czatachowa 19

8.

Lipa szerokolistna

Przybynów, plac kościelny

9.

Cis pospolity

Kępina 12, Wysoka Lelowska

10.

Źródło „Spod Brzozy”

Żarki, w pobliżu drogi nr 793 biegnącej
z Myszkowa do Złotego Potoku i Janowa

11.

Źródło rzeki Ordonówki

Żarki, Zaborze

Źródło: http://www.umigzarki.pl/ oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

1.1.2 Walory kulturowe (pozaprzyrodnicze)
Walory kulturowe przez geografów turyzmu określane są też jako pozaprzyrodnicze czy
antropogeniczne. Obejmują elementy materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego m.in.
zabytki architektury i budownictwa, obiekty kultu religijnego, muzea, miejsca pamięci narodowej.
Zalicza się do nich:
muzea i rezerwaty archeologiczne,
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Lokalizacja rezerwatu podana za: Uzasadnieniem zawartym w dokumencie „Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2015r. publikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 4228 , w sprawie uznania za rezerwat przyrody”.
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muzea etnograficzne, skanseny i ośrodki twórczości ludowej,
zabytki architektury i budownictwa,
muzea sztuki i zbiory artystyczne,
muzea biograficzne,
muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe,
obiekty historyczno-wojskowe,
miejsca i muzea martyrologii,
zabytki działalności gospodarczej i techniki,
współczesne imprezy kulturalne,
miejsca pielgrzymkowe.
W klasyfikacji zaproponowanej przez Rogalewskiego11 walory pozaprzyrodnicze dzielą się na:
walory tradycyjnej kultury ludowej: folklor, obrzędy ludowe, dzieła ludowej sztuki
plastycznej, relikty ludowej kultury materialnej,
walory dóbr kultury, czyli zabytki budownictwa, sztuk plastycznych, kultury materialnej,
pamiątki historyczne,
walory współczesnych osiągnięć człowieka, czyli charakterystyczne obiekty i przejawy
współczesnej gospodarki, techniki, nauki i kultury.
Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego gminy Żarki
Przed przystąpieniem do inwentaryzacji walorów kulturowych, na które w głównej mierze
składają się elementy materialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego, należy przyjrzeć się ich
źródłom, jakimi są historia i tradycje.
W przypadku miasta i gminy Żarki szczególna uwaga kieruje się ku bogatej historii i tradycjom
związanych z rozkwitem rzemiosł i handlu. Już samą nazwę – Żarki – otacza kilka legend,
z których każda odnosi się do ognia. Zakłada się, że powstanie osady wiązało się ze
średniowiecznym szlakiem handlowym, który biegł tymi rejonami z Małopolski (Krakowa) na
Śląsk (do Wrocławia). Miasto najprawdopodobniej lokowano na prawie niemieckim, z inicjatywy
Władysława II Opolczyka, który wszedł w posiadanie tej ziemi drogą nadania lennego w 1370
roku. Istnienie miasta potwierdzają dokumenty z II poł. XIV wieku (spis świętopietrza oraz
dokumenty uposażeniowe zakonu O.O Paulinów na Jasnej Górze). Od tego czasu, dziś leżące
w województwie śląskim miasto, aż do rozbiorów Polski było powiązane terytorialnie
i administracyjne z Małopolską. W XV w. miasto trafiło w ręce prywatne i przez kolejne wieki jego
losy wiązały się z postaciami właścicieli, wśród których znaleźli się m.in. Dobiesław Kobyła, Jan ze
Szczechowic, rodzina Myszkowskich, Jan Koryciński herbu Topór, rodzina Męcińskich, Piotr
Antoni Steinkeller. Na XVI wiek przypadł rozkwit rzemiosła i handlu, zbudowano młyny, browary,
jatki i gorzelnie. Także wtedy Żarkom nadano przywilej Zygmunta Augusta: trzy jarmarki rocznie
oraz jeden cotygodniowy targ. Z kolei modernizacja i uprzemysłowienie miasteczka przypadły na
XIX wiek – okres inwestycji i inicjatyw Steinkellera. Wówczas powstały m.in. cegielnia, browar,
cukrownia, młyn, piekarnia, gorzelnia i destylarnia, a także fabryka likierów w folwarku
w Jaworzniku. XIX wiek to także czas patriotycznego epizodu w trakcie powstania styczniowego,
11

O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, wyd. 3, WSiP, Warszawa 1979.
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gdy mieszkańcy udzielili pomocy walczącym w pobliżu oddziałom powstańczym. Za tę postawę
miasto dotknęły carskie reperkusje (m.in. utrata praw miejskich). Opisując specyfikę Żarek, nie
można pominąć wielokulturowości miasteczka, które od XVI/XVII wieku zamieszkiwali Żydzi.
Znacząco wpłynęli oni na rozwój gospodarczy miasteczka, zwłaszcza handlu. Żareccy Żydzi
stworzyli dużą społeczność: w końcu XVIII wieku stanowili 42% ogółu mieszkańców, a w 1866 –
61%. Niemal cała ludność żydowska uległa zagładzie podczas II wojny światowej, obecnie na Strona | 11
terenie miasta pozostały ślady materialne kultury m.in. zabudowa, kirkuty, synagoga12.
Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego są Żareckie Jarmarki, za którymi
stoi długowieczna tradycja. W 1556 roku król Zygmunt August nadał Żarkom przywilej targowania
(jeden cotygodniowy targ) i zezwolił, by odbywały się trzy jarmarki w ciągu roku: na św.
Stanisława, na Nawiedzenie Matki Boskiej i na Św. Andrzeja. Na jarmarki zjeżdżała szlachta z całej
Polski, panowie, handlarze oraz, także zagraniczni kupcy. Taka forma jarmarków zanikła w I
połowie XX wieku, ale tradycja handlowania nadal jest żywa. Targ z placu Starego Rynku przed
kościołem parafialnym przeniesiono po wojnie na plac przy stodołach – żareckie targowisko
mieści się tam do dziś. Obecnie co środę i sobotę na ok. 500 stoiskach zlokalizowanych na
powierzchni 1,5 ha sprzedawcy prezentują lokalne produkty i przedmioty codziennego użytku,
kupić można też żywy inwentarz: trzodę chlewną, kaczki, kury, kozy, króliki, gołębie.
Oprócz tradycji kupieckiej istotną składową kulturowego dziedzictwa gminy jest tradycja
rzemieślnicza – związana z pięcioma głównymi rzemiosłami obecnymi w Żarkach od wieków:
młynarstwem, piekarstwem, szewstwem, bednarstwem i kołodziejstwem. Wydaje się, że
szczególną rolę odgrywa nadal szewstwo, gdyż ciągle praktykowane w rodzinnych zakładach –
choć z mniejszą intensywnością niż dawniej (obecnie, wg danych CEiDG, na terenie gminy działa 11
przedsiębiorstw zajmujących się produkcją obuwia) – stanowi żywotny dziś element dawnej
tradycji rzemieślniczej.
Poniżej wyszczególniono kulturowe walory turystyczne gminy Żarki. Są to obiekty wpisane do
rejestru zabytków województwa śląskiego oraz pozostałe elementy dziedzictwa kulturowego
świadczące o atrakcyjności gminy.
historyczna zabudowa miasta Żarki – zabudowa, miasto w ramach historycznego
założenia miejskiego z utrzymanym układem urbanistycznym: rynkiem w kształcie trapezu
i odchodzącymi od niego wąskimi uliczkami ukształtowany pod koniec średniowiecza
(potem wielokrotnie modyfikowany). Wzdłuż ulic ciągną się zabytkowe kamienice.
Zabudowa została wpisana do rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr A/397/53.
Kościół pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach wybudowany w XVI wieku, po
pożarze odbudowany i swój ostateczny kształt zyskał w XIX wieku (1846-1847). Znajdują
się w nim późnobarokowe ołtarze. Po 1952 r. przeprowadzono renowację kościoła,
łącznie z wieżą i sprawiono trzy dzwony. W ostatnich latach zakończono rekonstrukcję
zabytkowych 21-głosowych organów piszczałkowych. Wpisany do rejestru zabytków woj.
śląskiego pod nr A/35/76.
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Informacje opracowane w oparciu o rys historyczny umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy Żarki (http://www.umigzarki.pl/kategorie/rys_historyczny) na podst. M. Antoniewicz, Przeszłość
Żarek. Powstanie i rozwój miasta na przestrzeni sześciu wieków, Częstochowa 1982.
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ruiny kościoła św. Stanisława – kościół zbudowany z kamienia wapiennego na wzgórzu
Laskowiec (miasto Żarki) przed 1782 rokiem. Była to niewielka, jednonawowa świątynia,
posiadająca 3 ołtarze i dwa wejścia. Przy kościele znajdował się cmentarz,
a przeprowadzone badania archeologiczne ujawniły m.in. pochówki z drugiej połowy XV
wieku. Od połowy XIX wieku kościół był już w ruinie. Został zakonserwowany w latach 80-tych XX w. dzięki staraniom Wojciecha Mszycy, obecnie to doskonałe miejsce jako punkt Strona | 12
widokowy oraz do plenerowych sesji zdjęciowych. Obiekt jest wpisany do rejestru
zabytków woj. śląskiego pod nr A/36/76.
Kościół pod wezwaniem św. Barbary w Żarkach. Świątynia została wzniesiona jako
kościół szpitalny pod koniec XVII w. w miejscu, gdzie wcześniej stała drewniana kaplica.
Kościół został wzniesiony z łamanego kamienia wapiennego. Kościół ma budowę
orientowaną z węższym i dużym półkoliście prezbiterium. Dach jest dwuspadowy, pokryty
gontem, na jego środku znajduje się wieżyczka. Wpisany do rejestru zabytków woj.
śląskiego pod nr A/37/76.
cmentarz rzymsko-katolicki w Żarkach, z drugiej połowy XIX wieku zajmuje obszar ponad
2,5 ha, otoczony jest murem z łamanego kamienia wapiennego. Zachowały się tam
nagrobki z XIX wieku, m.in. dziewięciu powstańców styczniowych, poległych w 1863 r.
w okolicy. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A/433/88.
cmentarz wojenny w Kotowicach, z okresu I wojny światowej. Trzeci pod względem
liczby pochowanych wojenny cmentarz jurajski. Powstał po walkach toczonych w
listopadzie 1914 r. Spoczywa tu ok. 2000 żołnierzy różnych narodowości poległych
podczas I wojny światowej. Wpisany do rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr A/434/88
(wpis do rejestru obejmuje obiekt, ograniczony od zachodu asfaltową drogą dojazdową
do parafialnego cmentarza, od południa nowym cmentarzem, od wschodu i północy linią
biegnącą w odległości 20 metrów od rowu ograniczającego cmentarz).
kirkut na Kierkowie – jurajski cmentarz żydowski położony przy ul. Polnej w Żarkach, na
tzw. Kierkowie. Znajdują się w nim zabytkowe mogiły żydowskie z bogatą symboliką motyw gwiazdy 8- i 12-ramiennej, zdobione pismem hebrajskim, założony na pocz. XIX
wieku. Pierwotnie istniały w Żarkach trzy cmentarze żydowskie, z których przetrwał tylko
ten, założony w 1821 roku, zwany również Nowym Cmentarzem Żydowskim. Znajdują się
na nim stojące i powalone stele-macewy, groby tumbowe i obramowane, resztki
obelisków – z piaskowca, wapienia, granitu, betonu. Podziwiać można bogatą symbolikę
(np. niespotykany motyw gwiazdy 8- i 12-ramiennej), liternictwo i zdobienia oraz
unikatowe inskrypcje hebrajsko-polskie. W 2014 roku na kirkut wróciły okaleczone, ale
ocalałe trzy macewy żeliwne spośród kilkudziesięciu, które unicestwili hitlerowcy
(znaleziono je na terenie Sanktuarium Leśniowskiego przy pracach ziemnych). W Polsce –
a i w Europie – jest tylko 5-6 miejsc, gdzie zachowały się żeliwne macewy, te żareckie
pochodzą z lat 1880, 1886 i 1894. Natomiast niedaleko, przy ulicy Górki mieścił się tzw.
Stary Kirkut, gdzie w 2010 r. utworzono miejsce pamięci, do aranżacji którego
wykorzystano nagrobek (fragment steli) – znaleziony dwa lata wcześniej na terenie
miejscowej posesji. Oba miejsca leżą na Szlaku Kultury Żydowskiej w Żarkach. Kirkut na
Kierkowie pisany do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A/416/87.
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ruiny strażnicy obronnej z XIV wieku, Żarki – Przewodziszowice; obiekt wraz z najbliższym
otoczeniem wpisano do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A/120/76.
ruiny średniowiecznej strażnicy w Suliszowicach, wzniesionej w XIV wieku przez
Kazimierza Wielkiego, obiekt (resztki murów oraz podnóże skały) wpisane do rejestru
zabytków województwa śląskiego pod nr A/444/88.
mur obronny z 2 basztami, d. zespołu dworskiego, Żarki ul. Myszkowska 40 – mur przy
dawnym dworze obronnym, pochodzący z XVII – XVIII wieku, posiada charakterystyczną,
masywną, okrągłą wieżyczkę; otacza położony przy dworze park; baszta ośmiokątna
została rozebrana, mur otaczający dawny teren dworski, w rejestrze zabytków pod nr
A/34/76.
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – zespół przyklasztorny braci Paulinów składa się
z następujących budynków: kościoła Nawiedzenia NMP, klasztoru Paulinów, dzwonnicy,
ołtarza polowego, domu pielgrzyma i kaplicy nad źródłem. Najstarsza część kościoła ma
charaktery gotycko-renesansowy i pochodzi z XVI w. Figura Matki Bożej Leśniowskiej przy
głównym ołtarzu pochodzi zaś z XIV w. Wiąże się z nią legenda, wedle której w 1382 książę
Władysław Opolczyk zatrzymał się w Leśniowie w drodze z Rusi do Częstochowy, gdzie
wiózł obraz Czarnej Madonny. Zmęczeni podróżą członkowie orszaku książęcego
bezskutecznie szukali wody, aby ugasić pragnienie. Zaczęli więc modlić sie do Matki Bożej
i z ziemi nagle wytrysnęło źródło. W dowód wdzięczności książę polecił wybudować
w Leśniowie drewnianą kapliczkę, gdzie umieścił figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem
z obrazem Czarnej Madonny. Na skutek wzrostu kultu maryjnego figurę przeniesiono do
kościoła. W pobliżu Sanktuarium znajduje się dzisiaj Kawiarenka i Księgarnia Leśniowska.
Można tam odpocząć po zwiedzaniu i zakupić typowo leśniowskie produkty m.in. 8
rodzajów czekolady. Sanktuarium położone jest przy nowej ścieżce pieszo-rowerowej,
która wiedzie wśród jurajskich krajobrazów okolicznych miejscowości. W planach jest
uruchomienie miejsc noclegowych. Zespół przyklasztorny braci Paulinów figuruje w
rejestrze zabytków województwa śląskiego pod nr A/112.
Kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Przybynowie. Kościół
pochodzi z XVI wieku, znajduje się w rejestrze zabytków województwa śląskiego pod nr
A/224/76.
zabytkowy zespół stodół w Żarkach – stodoły wybudowane na przełomie XIX i XX w.,
służyły miejscowym gospodarzom jako miejsce sprzedaży i przechowywania płodów
rolnych czy maszyn rolniczych. Pierwotnie były drewniane i kryte strzechą, po zniszczeniu
w I poł. XX wieku zostały odbudowane już jako obiekty murowane, z kamienia
wapiennego, z charakterystycznymi czerwonymi dachami. Większość stodół stanowi
własność prywatną. W jednej, należącej do gminy regularnie organizowane jest lokalne
wydarzenie „Kupiecki Sąsiek”, gdzie w długie, świąteczne, weekendy można nabyć
lokalne przysmaki i pamiątki. Tuż przy zespole stodół odbywa się miejski targ. Zabytkowe
stodoły to również miejsce filmowe. W latach 80-tych roku kręcono tu kadry filmu
„Powrót wabiszczura”, a w 2009 r. uliczki między stodołami posłużyły jako filmowa
sceneria dla docenionego przez krytyków i publiczność filmu Lecha Majewskiego pt.
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„Młyn i Krzyż” (obraz łączy malarską kunsztowność starych mistrzów z najnowszymi
osiągnięciami technik cyfrowych).
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie – powstałe w oryginalnym budynku młyna.
Obiekt ma charakter interaktywny, odwiedzający mają możliwość zapoznać się z historią
pięciu rzemiosł, które rozwijały się w Żarkach (młynarstwa, piekarstwa, szewstwa,
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bednarstwa, kołodziejstwa). Na zwiedzających czekają ekrany multimedialne, warsztaty
z animatorami, ale także cenne eksponaty np. odrestaurowane urządzenia do wyrobu
mąki. Muzeum oferuje również opowieść o historii Żarek, m.in. za pomocą archiwalnych
dokumentów, starych czarno-białych zdjęć oraz nagrań ze wspomnieniami mieszkańców.
Muzeum decyzją zarządu Częstochowskiej Organizacji Turystycznej zostało nagrodzone
certyfikatem w Kategorii: Najlepszy Produkt Turystyczny (2015 r.). W 2015 roku Gmina
Żarki rozpoczęła starania o wpisanie Starego Młyna na Szlak zabytków Techniki
Województwa Śląskiego.
Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie – funkcjonuje w ramach gospodarstwa
agroturystycznego. W odrestaurowanej XIX wiecznej chacie znajdują się oryginalne
narzędzia rolnicze, maszyny, umeblowanie i piec. Obok domu zlokalizowana jest kuźnia
również z oryginalnym sprzętem. W gospodarstwie organizowane są warsztaty i lekcje
edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Wielką atrakcją jest zwierzyniec, dmuchany plac zabaw.
Właściciele jako jedyni w gminie zostali wpisani do ogólnopolskiej Sieci Zagród
Edukacyjnych. Posiadają liczne certyfikaty turystyczne i tytuł Najlepszego Przedsięwzięcia
Odnowy Wsi w Województwie Śląskim w 2007 r.
dawna synagoga w Żarkach – w mieście znajdują się liczne zabytki kultury żydowskiej,
ponieważ kiedyś było licznie zamieszkiwane przez Żydów. We wnętrzu synagogi
zachował się pierwotny układ sal, w latach 2009-2011 dzięki dofinansowaniu ze środków
unijnych przeprowadzono w synagodze remont, elewacja została odtworzona zgodnie
z przedwojennym wzorem, powstała też sala poświęcona pamięci żareckich Żydów.
Obecnie w synagodze mieści się dom kultury.
zespół bunkrów będących pozostałością fortyfikacji z II wojny światowej – Wzgórze
Parchowotka z niemiecką linią umocnień to punkt widokowy (wysokość 407 m n.p.m.).
Bunkry oraz pozostałości okopów stanowią ślad po niemieckiej linii umocnień B-1. Do
dzisiaj zachowały się tam 3 schrony bojowe Ringstand 58c i okazały schron Regelbau 668.
Pustelnia św. Ducha w Czatachowie, wymurowany z kamienia jurajskiego kościół z wieżą,
wybrukowanym dziedzińcem i bramą. Jest to budowla dość młoda – powstała na
przełomie XX i XXI wieku z inicjatywy pustelników od 1992 roku mieszkających w
Czatachowie.
żareckie targowisko, choć sam plac, na którym obecnie odbywa się targ nie posiada
wyjątkowych walorów historycznych, to zjawisko cotygodniowych targów łączy się
z wcześniej opisaną, długowieczną tradycją jarmarków.
historyczne gościńce: Gościniec Mirowski, Droga Żarecka, Łąkowa Droga, Ostrężnicka
Droga, Piaskowy Gościniec.
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Inne obiekty architektury np. kapliczki i krzyże przydrożne m.in. w Kotowicach,
Przybynowie, Jaworzniku, Wysokiej Lelowskiej oraz zagrody i chałupy w wielu wsiach
m.in. w Zaborzu, Czatachowej, domy w Żarkach i Wysokiej Lelowskiej.
Wśród elementów szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, które podnoszą turystyczną
atrakcyjność gminy znajdują się także lokalne produkty kulinarne. W Żarkach można spróbować
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następujących specjałów:
chleb tatarczuch – o charakterystycznym słodkim smaku i ciemnej barwie, można go
nabyć na targu, podczas dożynek czy odpustu w Żarkach, jest symbolem kulinarnym
gminy, zdobył Nagrodę Perły w Konkursie Dziedzictwa Kulinarnego, wpisany na listę
produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
żareckie obwarzanki odpustowe: obwarzanki wypiekane z jaj, mąki, cukru i wody,
nawleczone na nitkę w formie korali poprzedzielanych kolorowymi bibułkami, lub
pojedyncze w kształcie walca lub owalne, obwarzanki były i są nieodłącznym elementem
odpustów i jarmarków, receptura ich wyrobu przekazywana jest z pokolenia na pokolenie,
wypieka się je w piecu parowym. Wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
chałka – żydowska challach - specjalny rodzaj chleba, który w swojej konsystencji
przypomina słodką bułkę;
pieczonki, duszonki, prażonki – przygotowywane w żeliwnym garnku na ognisku, skład:
ziemniaki, cebula, marchewka, kiełbasa i boczek, a także buraczki czerwone oraz
przyprawy;
mleko, sery, nalewki, pierogi, wędliny – domowej produkcji, miody z lokalnych pasiek,
chleb ze smalcem, drożdżówka;
przysmaki oferowane przez Sanktuarium w Leśniowie, czyli szereg różnych produktów
typu ciasteczka, czekolady, herbaty, miody, balsamy, herbaty i inne. Paulini oferują
również produkty rolne z Leśniowa, szczególnie pomidory i truskawki, które są bardzo
chętnie nabywane przez odwiedzających Sanktuarium ze względu na ich ekologiczną
metodę uprawy oraz walory smakowe.
potrawy oferowane przez niektóre punkty gastronomiczne nawiązujące do tradycyjnej
kuchni śląskiej (kluski śląskie, rolada śląska faszerowana) czy nawiązujące nazewnictwem
do obszaru Jury (np. „jurajskie polędwiczki”, „jurajski tradycyjny schabowy”).

Ważnym elementem, często funkcjonującym jako pokaz dziedzictwa są imprezy o charakterze
lokalnym i ponadlokalnym. Stanowią one nie tylko ofertę/atrakcję dla mieszkańców, ale mogą
promować gminę w regionie, stanowić element przyciągający turystów z powiatu czy
województwa.
W przypadku Gminy Żarki warto zwrócić uwagę na następujące wydarzenia i imprezy:
Cyklicznie odbywający się żarecki targ: w środy i soboty.
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Kupiecki Sąsiek odbywający się kilka razy w roku w jednej z zabytkowych żareckich stodół
Podczas wydarzenia odbywają się pokazy produktów tradycyjnych i rękodzieła, istnieje
możliwość spróbowania lokalnych przysmaków czy nabycia pamiątek z regionu. Sąsiek
otwarty jest w soboty weekendu majowego, weekendu po Bożym Ciele oraz weekendu
podczas święta Matki Bożej Zielnej. W 2006 roku Sąsiek został odznaczony Certyfikatem
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Częstochowskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny.
Dni Żarek odbywają się raz w roku, najczęściej końcem czerwca. Impreza ma na celu
promocję gminy. Organizowane są koncerty i występy, zawody, turnieje, konkursy dla
dzieci i dorosłych.
Odpusty przyklasztorne organizowane w Leśniowie przez braci Paulinów, gdzie można
kupić tradycyjne produkty np. odpustowe obwarzanki, zawsze 2 lipca oraz w pierwszą
niedzielę po 2 lipca.
bieg Jurajskich Ścieżek organizowany od 2014 roku przez UMiG Żarki. Do wyboru biegi na
różnych dystansach: 10 i 15 km oraz marsz Nordic Walking na 10 km. Trasa wytyczona
została po ścieżkach pieszo-rowerowych i tym samym przyczynia się do promocji tych
terenów. Ponadto w 2015 roku zorganizowano nocną odsłonę biegowego wydarzenia pn.
„Biegaj z duchami Jurajskimi Ścieżkami w Żarkach”, którego kontynuację przewiduje się w
2016 roku i kolejnych.
Narciarskie biegi zimowe organizowane przez UMiG Żarki oraz Amatorski Klub Biegacza
Narciarskiego w Przewodziszowicach. Impreza odbywa się jednak pod warunkiem, gdy
pozwalają na to warunki pogodowe.

Dla umacniania pozycji na rynku turystycznym ważne jest uczestnictwo w przedsięwzięciach
i imprezach ponadlokalnych np. wojewódzkich czy organizowanych przez pozostałe gminy
jurajskie.
Na terenie gminy, w Czatachowie, odbywa się od 2007 konwent Flamberg – coroczne
ogólnopolskie spotkanie miłośników fantastyki i gier fabularnych (RPG), które przyjmuje formę
zjazdu namiotowego. Impreza adresowana jest do specyficznej grupy odbiorców, jednak dzięki
temu mieszkańcy różnych części Polski poznają uroki gminy Żarki i jurajskiego krajobrazu. Zjazd
trwa dwa tygodnie i bierze w nim udział od kilkudziesięciu do ponad stu uczestników. Podczas
trwania wydarzenia w lasach w okolicy Czatachowy można zobaczyć postaci w strojach ze świata
fantasy z mieczami i łukami, odbywają się plenerowe sesje RPG (m.in. odgrywanie różnych scen
i pojedynków). Uczestnicy cenią sobie malowniczą okolicę, ciszę i spokój oraz znajdujące się
w pobliżu jaskinie i ruiny zamku13.
W tym kontekście należy nadmienić, że w 2016 roku w Żarkach zawita także Industriada, bowiem
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie dołączyło do grona obiektów objętych tym
festiwalem. Industriada – coroczne święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – to
jeden z najważniejszych europejskich festiwali promujących dziedzictwo przemysłowe. Jest
rozpoznawalnym i bardzo pozytywnie odbieranym wydarzeniem na terenie województwa.
Impreza ta ma wielu zwolenników: w 2015 roku w Industriadzie wzięło udział łącznie ponad 80
13

Oficjalna strona internetowa wydarzenia: http://www.flamberg.pl/, dostęp: 4.04.2016.
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tys. osób, a samej imprezie towarzyszyło 327 wydarzeń14. Według badań prowadzonych w 2015
roku 93% uczestników Industriady oceniło pozytywnie jej organizację (jako bardzo dobrą lub
dobrą), a za największe atrakcje uważano zwiedzanie zabytków i możliwość wzięcia udziału
w koncertach. 89% badanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji imprezy15.
Dla gminy płyną liczne korzyści z przyłączenia Muzeum do Industriady m.in.:
rozpoznawalna marka festiwalu
umieszczenie obok znanych w Polsce obiektów, np. Browaru Zamkowego w Cieszynie,
czy Fabryki Porcelany z Katowic
dodatkowo promocja Muzeum Dawnych Rzemiosł oraz całej gminy m.in. w Internecie
uczestnicy mogą skorzystać również z oferty usługowo-turystycznej gminy np. bazy
gastronomicznej
przyciągnięcie turystów.

Uczestnictwo w takich przedsięwzięciach jak Industriada stanowi ważny krok w umacnianiu
rozpoznawalności Żarek i budowaniu pozycji gminy na mapie atrakcji turystycznych Polski.
Gmina Żarki jest jednym z gospodarzy dużej międzynarodowej imprezy kolarskiej pn. XIII
Międzynarodowy Etapowy Wyścig Kolarski ,,Szlakami Jury” upamiętniający dokonania gen.
Ziętka w kat. Junior Młodszy i Junior. W 2015 i 2016 w Żarkach zagościły ekipy kolarskie z Polski i
zagranicy m.in. reprezentanci: Niemiec , Łotwy, Czech, Rosji, Litwy. Na jurajskich ścieżkach jest
organizowany prolog wyścigu, a na drogach wojewódzkich kolejne etapy (główny wyścig).
W związku z wyżej wymienionymi wydarzeniami należałoby wzmocnić działania na tym polu
i przeanalizować, w jakie jeszcze wydarzenia gmina mogłaby się włączyć.

1.2 Dostępność komunikacyjna
Dostępność komunikacyjna, obok walorów turystycznych i zagospodarowania turystycznego,
wchodzi w skład zasobów turystycznych danego obszaru. Zgodnie z definicją J. Warszyńskiej i A.
Jackowskiego dostępność komunikacyjna to możliwość dojazdu środkami komunikacji do celu
podjętej podróży, a także system połączeń komunikacyjnych, szlaków i wyciągów turystycznych
umożliwiających turyście odbywanie wycieczek w obrębie wybranego regionu turystycznego do
określonych miejsc.

14

Oficjalna strona internetowa festiwalu Industriada, http://www.industriada.pl/Aktualnosci/Pokaz/510410/zzaproszeniem-do-industriady-2016, dostęp 4.04.2016.
15
Badanie ruchu turystycznego podczas Industriady 2015, Warszawa, czerwiec 2015, dok. elektr., dostęp
24.03.2016.
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Opierając się na danych przedstawionych w „Diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej”
(podrozdz. Infrastruktura komunikacyjno-transportowa)16, a odnoszących się do zagadnienia sieci
połączeń komunikacyjnych zarówno po terenie, jak też doprowadzających turystę do gminy,
trudno jednoznacznie określić charakter dostępności komunikacyjnej gminy Żarki.
Analizując dostępność komunikacyjną obszaru, należy przypomnieć, że przez gminę Żarki
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przebiegają trzy drogi wojewódzkie (DW 789, DW 792, DW 793), pięć dróg powiatowych, a także
liczne drogi gminne. Dogodne połączenia drogowe w kierunku Częstochowy, Kielc, Katowic,
Opola. Dla zmotoryzowanych turystów jest zatem niewątpliwie łatwo dostępny dojazd
samochodowy z woj. śląskiego czy okolicznych gmin jurajskich.
Gmina położona jest w pobliżu szlaków komunikacyjnych zarówno drogowych, jak i kolejowych.
Jednak dojazd koleją prowadzi do pobliskich miejscowości np. Myszków, Żarki-Letnisko czy Poraj,
z których do gminy Żarki trzeba jeszcze dojechać. Transport kołowy z tych miejscowości
zapewniony jest jedynie z Myszkowa – przez prywatnego przewoźnika (dość częste kursy).
Łatwiejszy dojazd koleją do konkurencyjnych miejsc typu Żarki-Letnisko czy Poraj może
powodować przechwytywanie turystów przez tamte miejscowości.
Transport wewnętrzny po terenie gminy jest słabo rozwinięty, co niekorzystnie wpływa na ogólną
dostępność komunikacyjną. Duże utrudnienie stanowi brak regularnych kursów, które
obejmowałaby wszystkie sołectwa i uwzględniały elementy atrakcyjne turystycznie (obecnie
kursy prywatnego przewoźnika, które przecinają gminę, są fragmentami większej trasy np.
Myszków-Drochlin czy Myszków-Dąbrowno i uwzględniają na swojej trasie przede wszystkim
miasto Żarki oraz cztery sołectwa: Kotowice, Jaworznik, Przybynów, Wysoką Lelowską. Pomijają
natomiast atrakcyjne dla turystów wspinaczkowych Żarki-Przewodziszowice czy Suliszowice).
Rozbudowanie systemu transportu na terenie gminy niewątpliwie zwiększyłoby atrakcyjność
turystyczną obszaru.
W kontekście analizy dostępności komunikacyjnej obszaru, poza oceną możliwości dojazdu
transportem kołowym (samochód, autobus) czy kolejowym, należy także zwrócić uwagę na
gęstość szlaków (pieszych i rowerowych) umożliwiających turyście odbywanie wycieczek
w obrębie wybranego regionu turystycznego czy dotarcie do gminy w ten sposób z sąsiednich
miejscowości/gmin.
Na terenie gminy znajduje się wiele szlaków pieszych i rowerowych, oznakowanych wg
wytycznych PTTK. Szczegółowy ich wykaz umieszczony został w dalszej części dokumentu
(Zagospodarowania turystyczne – Baza towarzysząca). Wysoka liczba tego typu ciągów
komunikacyjnych działa zdecydowanie na korzyść dostępności komunikacyjnej gminy Żarki.
Znakowane szlaki rowerowe i piesze to element dostępności komunikacyjnej, który na terenie
gminy Żarki powinien być obudowywany dodatkową infrastrukturą (wiaty rowerowe, punkty
gastronomiczne), a także dużymi mapami terenowymi, które prezentując szlaki
piesze/rowerowe/konne/tematyczne z zaznaczonymi punktami/atrakcjami, zachęcałyby turystów
do ich odwiedzenia i tym samym poznania gminy.
16

„Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej”, marzec 2016, oprac.
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska. Diagnoza społecznogospodarcza to osobny dokument sporządzony do „Strategii Rozwoju Gminy Żarki na lata 2016-2023”.
Omówiona jest w nim sfera przestrzenno-środowiskowa, sfera gospodarcza i sfera społeczna.
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1.3 Zagospodarowanie turystyczne
Zagospodarowanie turystyczne wchodzi w skład zasobów turystycznych danego obszaru. To
także składowa oferty turystycznej, która z kolei jest elementem niezbędnym w funkcjonowaniu
tzw. rynku turystycznego, który podlega, jak każdy rynek, prawu popytu i podaży. Pojęcie oferty
turystycznej obejmuje wszystkie dobra i usługi oferowane na sprzedaż (podaż), natomiast przez Strona | 19
popyt na ofertę turystyczną rozumie się taką ilość dóbr i usług, jaką są gotowi kupić nabywcy
(turyści). W świetle zasad ekonomii poziom popytu i podaży powinien dążyć do równowagi17.
Oferta turystyczna powinna być zatem odpowiedzią na potrzeby turystów odwiedzających dany
obszar, ale także, co jest stałym trendem w turystyce światowej, kreować, proponować
rozwiązania, budzące dopiero u turystów potrzebę ich nabycia. Bez względu na wybraną
strategię działania podczas konstruowania i implementowania oferty turystycznej, należy
uwzględnić:
charakterystykę adresatów oferty (kim są, skąd są, w jakiej liczbie przybywają, jak się
zachowują – typy zachowań turystów etc.);
obecne trendy/mody występujące w turystyce;
dostosowanie do możliwości danego terenu.
Analizując ofertę turystyczną, można odwołać się do rozróżnienia na tzw. podaż pierwotną
i podaż wtórną18. Odnosząc się do pierwszej kategorii należy wymienić takie elementy, jak: walory
przyrodnicze i kulturowe obszaru, produkty turystyczne oraz infrastruktura wprost służąca
turystyce (np. wyciągi narciarskie i inne kolejki górskie, baseny termalne, wytyczone
i oznakowane szlaki piesze i rowerowe). Druga kategoria obejmuje: hotelarstwo, gastronomię,
urządzenia wypoczynkowe i organizację podróży. Podaż pierwotna stanowi najczęściej bazę pod
elementy podaży wtórnej.
Odpowiednie rozmiary i struktura zagospodarowania turystycznego danego obszaru decydują
o społecznej użyteczności walorów turystycznych19. Zagospodarowanie turystyczne może być
całkowicie lub częściowo skierowane na obsługę ruchu turystycznego, z tego względu wyróżnia
się następujące typy infrastruktury:
infrastruktura turystyczna czyli infrastruktura stworzona specjalnie dla turystów. Składają
się na nią obiekty bazy gastronomicznej i noclegowej zaspokajające podstawowe
potrzeby (potrzeba jedzenia i snu) oraz bazy towarzyszącej umożliwiającej wypoczynek
turystom o szczególnych zainteresowaniach (szlaki piesze, rowerowe, konne,
samochodowe i wodne, wypożyczalnie sprzętu sportowego, itp.);
infrastruktura paraturystyczna – to obiekty, które powstały na potrzeby mieszkańców, ale
często korzystają z nich także turyści. Należą do nich m.in. bankomaty, przystanki
komunikacji miejskiej, stacje paliw, apteki, sklepy spożywcze, kafejki internetowe. Główne
funkcje infrastruktury paraturystycznej to:
o zwiększanie komfortu pobytu turystów (ułatwienia związane z dostępem do
bankomatów, Internetu, sklepów spożywczych etc.),

17

P. Gryszel, Podstawy wiedzy o turystyce, [dok. elektr] www.lotur.eu, data dostępu: 05.04.2016r.
Ibidem.
19
W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa, 2003, s. 126.
18
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umożliwienie przemieszczania się po terenie (wyposażenie w infrastrukturę
transportową – dworce, przystanki, usługi przewozowe etc.),
zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (apteki, ośrodki zdrowia, szpitale,
komisariaty policji).

Wyszczególniony trzeci element zagospodarowania turystycznego – infrastruktura społeczna
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pełni funkcję podobną do infrastruktury paraturystycznej, gdyż służy społeczności lokalnej, ale
jednocześnie buduje zasób danego regionu i wpływa na ostateczną wielkość zagospodarowania
turystycznego. Jest to element, który potrzebuje szczególnej uwagi ze strony lokalnych
kreatorów turystyki oraz twórców infrastruktury czasu wolnego, gdyż może stanowić o większej
atrakcyjności gminy zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.
Rysunek 1. Zagospodarowanie turystyczne

ZAGOSPODAROWANIE
TURYSTYCZNE

Infrastruktura
turystyczna

Infrastruktura
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bezpieczeństwa
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Źródło: opracowanie własne
Do najważniejszych, podstawowych, cech dobrego zagospodarowania turystycznego zalicza się:
zagospodarowanie turystyczne obszaru jest spójne z charakterystyką tego obszaru –
wyeksponowane są np. walory przyrodnicze i kulturowe, a infrastruktura turystyczna
stanowi ich dopełnienie;
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zagospodarowanie turystyczne jest zgodne z potrzebami turystów, m.in. kierując się
rodzajami uprawianej turystyki na danym obszarze (np. wypoczynkowa, rodzinna,
kulturowa, religijna, kwalifikowana, biznesowa itd.);
zagospodarowanie turystyczne bierze pod uwagę porę przyjazdu turystów (np. ze
względu natężenie ruchu turystycznego można wyróżnić ofertę turystyki sezonowej:
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letniej lub zimowej);
zagospodarowanie turystyczne kieruje się prawem popytu i podaży – możliwie elastycznie
reaguje na potrzeby turystów i korzysta z obecnych trendów;
zagospodarowanie turystyczne jest spójne z ofertą sąsiednich obszarów, ma na uwadze
walory turystyczne sąsiednich gmin i jest ich uzupełnieniem (przykładowo gmina Żarki,
korzystając z bliskości miejsc przyciągających większy ruch turystyczny jak Ogrodzieniec,
może pełnić dla nich funkcję bazy wypadowej).
W niniejszym dokumencie zostanie przeprowadzona dokładna analiza infrastruktury turystycznej,
natomiast infrastruktura paraturystyczna i społeczna zostały omówione w „Diagnozie sytuacji
społeczno-gospodarczej”20 (rozdział Sfera społeczna), zatem zostaną tu jedynie wyciągnięte
najważniejsze wnioski i wymienione obiekty szczególnie istotne z punktu widzenia turysty.
1.3.1 Infrastruktura turystyczna
Infrastruktura turystyczna to jedna z najważniejszych form oferty turystycznej. Jej elementy –
baza gastronomiczna, noclegowa i towarzysząca, stanowią podstawowe zagospodarowanie
turystyczne terenu. Stan tej infrastruktury w dużej mierze wpływa na postrzeganie odwiedzanego
obszaru przez turystów. Źle lub słabo rozwinięta (np. mało zróżnicowane lub słabo wyposażone
obiekty noclegowe, brak lokali gastronomicznych, brak sklepów spożywczych, źle oznakowane
w terenie szlaki turystyczne) przyczynia się do niskiego zadowolenia czy wręcz niepochlebnych
opinii turystów, a w rezultacie staje się czynnikiem zniechęcającym do przyjazdu. Tym samym
rozwój infrastruktury turystycznej jest kluczowym elementem dla obszaru, który jest lub chce być
turystycznym. Poniżej zinwentaryzowano poszczególne elementy infrastruktury turystycznej
gminy Żarki, wraz z analizą ich wpływu na rozwój turystyki.
Baza noclegowa
Baza noclegowa umożliwia turyście pozostanie na obszarze odwiedzanym dłużej niż jeden dzień.
Tym samym zatrzymując gości na dłużej umożliwia im skorzystanie z infrastruktury
paraturystycznej i społecznej, a w rezultacie wspiera lokalną gospodarkę.
Na bazę noclegową składają się różnego rodzaju obiekty oferujące nocleg:
hotele,
motele,
pensjonaty,
apartamenty,
domy wycieczkowe,
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„Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej”, marzec 2016, oprac.
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska.
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gospodarstwa agroturystyczne,
kempingi i pola biwakowe,
pokoje gościnne (kwatery prywatne),
ośrodki wczasowe,
ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe,
schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe,
zakłady uzdrowiskowe,
zespoły domków turystycznych.
Ze względu na liczbę turystów obiekty noclegowe mogą być nastawione na: duże wycieczki
szkolne – pokoje wieloosobowe, na wyjazdy rodzinne – pokoje 2- lub 3-osobowe, dla
indywidualnych odwiedzających – pokoje 2 i 1-osobowe.
Rodzaje obiektów łączą się z rodzajem turystyki i preferencjami turystów, co do standardu
obiektu oraz sposobu spędzania wolnego czasu. Na obiekty o tzw. wyższym standardzie (hotele,
pensjonaty, apartamenty) decydują się zazwyczaj bardziej zamożni goście, szukający wygody
i kompleksowej oferty dodatkowej (pokoje z łazienkami i z aneksami kuchennymi, obiekty
posiadające np. basen, SPA, korty, siłownia). Grupy zorganizowane na wczasy, kolonie, szkolenia
i konferencje w pierwszej kolejności kierują się do większych obiektów (z pokojami kilkuosobowymi, natomiast standardowe obiekty noclegowe, które mają też ofertę szkoleniową to:
sala szkoleniowa plus dwadzieścia pokoi do pojedynczego lub podwójnego wykorzystania) np.
schroniska, ośrodki wczasowe czy szkoleniowo-konferencyjne, hostele. Mniejsze grupy tj. rodziny
z dziećmi, grupy znajomych, także turyści indywidualni, w szczególności poszukujący kontaktu
z naturą i lokalną kulturą wybierają pokoje gościnne, domki turystyczne, gospodarstwa
agroturystyczne czy pola namiotowe. Często jest to baza noclegowa o niższym standardzie, ale
także niższej cenie za nocleg. Gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne przyciąga głównie
osoby, które preferują wypoczynek na wsi, chcące poznać lokalną kuchnię i tradycję oraz
zobaczyć, jak w praktyce wygląda praca w rolnictwie; lubią samodzielnie eksplorować tereny
wokół swojego miejsca wypoczynku. Dlatego też w tego typu obiektach proponuje się często
świeże produkty: np. pieczywo, nabiał i wędliny domowej produkcji oraz warzywa i owoce prosto
z ogródka/sadu, oraz prowadzi wypożyczalnie rowerów lub innych sprzętów sportowych.
Obecnie sama oferta jest równie ważna jak promocja obiektu, polegająca w głównej mierze na
obecności w Internecie. Własna strona internetowa, profil w mediach społecznościowych np. na
Facebooku, zamieszczenie propozycji na portalach grupujących tego typu ofertę (booking.com,
eholiday.pl) podnosi konkurencyjność obiektu. Zwiększa też wyszukiwalność i wiarygodność
oferty, kształtuje też wizerunek obiektu m.in. poprzez oceny i komentarze dotychczasowych
gości. Korzystnie też postrzegane przez klientów są wszelkie nagrody, certyfikaty, członkostwa w
sieci inicjatyw, w tym w przedsięwzięciach związanych z ekologią. Można tu przywołać m.in.
certyfikat jakości Trip Advisor, sieć ekologicznych gospodarstw agroturystycznych ECEAT
(Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki), europejska etykieta ekologiczna
EcoLabel – przyznawana turystycznym obiektom noclegowym przyjaznym środowisku (kryteria
obejmują głównie efektywne i oszczędne zarządzanie wodą i energią, a także minimalizację
odpadów), Agroturystyka Przyjazna Naturze - Certyfikat „Blisko Natury” (certyfikat turystyki
zrównoważonej, przyznawany obiektom turystyki wiejskiej, głównie gospodarstwom
agroturystycznym posiadającym ofertę turystyki przyrodniczej, prowadzonej na terenie obszaru
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Natura 2000 lub na innych formach ochrony przyrody), a także konkursy organizowane na
mniejszą skalę przez np. Urzędy Marszałkowskie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na lipiec 2015) w gminie Żarki
zarejestrowanych były 4 turystyczne obiekty noclegowych, w tym:
1 schronisko młodzieżowe,
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1 zespół domków turystycznych,
1 pokój gościnny/kwatera prywatna,
1 kwatera agroturystyczna.
Dostępne dane GUS nie odzwierciedlają jednak w pełni sytuacji bazy noclegowej w gminie. Nie
uwzględniają bowiem wielu gospodarstw agroturystycznych i rosnącej oferty prywatnej
(udostępniania pokoi), coraz ważniejszego dla Żarek zaplecza noclegowego. Na podstawie
informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej dot. turystyki w gminie można
wskazać 20 obiektów oferujących noclegi21. Ich zestawienie prezentuje Tabela 2.
Tabela 2. Baza noclegowa w gminie Żarki
NAZWA

POŁOŻENIE

RODZAJE
NOCLEGÓW

LICZBA POKOI
/MIEJSC
NOCLEGOWYCH

INFRASTRUKTURA

WYŻYWIENIE

Azyl na Jurze

Żarki

budynek
mieszkalny,
pokoje z
łazienkami

3/10

miejsce na
ognisko/grill, plac
zabaw, altana,
parking

Samodzielne
(aneks
kuchenny do
dyspozycji)

Jurajska Bajka

Przybynów

budynek
mieszkalny,
pokoje z jedną
wspólna łazienką

3/11

wiata, miejsce do
wypoczynku,
parking

Samodzielne
(kuchnia
gospodarzy)

Jurajskie Noclegi
(Jurajka)

Żarki

budynek
mieszkalny,
pokoje z łazienką

6/20

miejsce na
ognisko/grill, plac
zabaw, altana,
parking

Samodzielne
(aneks
kuchenny)

Gościniec
Jurajski

Żarki

motel, pokoje z
łazienką

13/25

ogród letni, sala
konferencyjna,
parking

restauracja

Jurajski Domek

Żarki

1) budynek
mieszkalny
niezależny od
gospodarzy;
2)osobny domek;
pokoje z łazienką

3/9

miejsce na
ognisko/grill, plac
zabaw, altana,
parking

Samodzielne
(aneks
kuchenny)

Jurajska Perła

Żarki

pokoje o
wysokim
standardzie z
łazienkami

17/50

Sala na przyjęcia
okolicznościowe

Profesjonalna
kuchnia
uruchamiana z
okazji przyjęć

21

Stan na 5.04.2016 r., na podst. http://www.turystykazarki.pl/kategorie/hotele.
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lub dla grup
turystycznych
Przystań
Turystyczna
Leśniów

Żarki

pokoje o
wysokim
standardzie z
łazienką

5/20

SPA, punkt
turystyczny, sala
szkoleniowa,
parking

Pod Gruszą

Jaworznik

Budynek
mieszkalny,
pokój 6-osobowy
z łazienką

1/6

Strzelnica,

Restauracja,
bistro,
wypożyczalnia
gazików i
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rowerów

parking

Samodzielne
(aneks
kuchenny)

Magiczny Dwór

Jaworznik

Budynek
mieszkalny,
pokoje z łazienką

6/20

miejsce na
ognisko/grill,
parking, taras

Posiłki
domowe na
zamówienie

W Zaciszu

Jaworznik

Budynek
mieszkalny,
pokoje z łazienką

4/12

parking, miejsce
na ognisko, grill,
huśtawki dla
dzieci, parking

Samodzielnie
lub na
zamówienie
(kuchnia
wspólna z
gospodarzami)

Między zamkami

Kotowice

Budynek
mieszkalny,
pokoje z
łazienką, z
niezależnym
wyjściem na
zewnątrz

6/20

Basen, plac
zabaw, miniboiska, sauna,
parking

Posiłki
domowe

Jurajska
Stokrotka

Kotowice

Budynek
mieszkalny

3/12

plac zabaw,
parking

Samodzielnie
(aneks
kuchenny)

U Strusia

Przybynów

Budynek
mieszkalny,
pokoje z jedną
łazienką

2/5

Miejsce na
rozbicie namiotu,
parking

Samodzielnie
(aneks
kuchenny) lub
na
zamówienie,
wypożyczalnia
rowerów

Pod Skałką

Przybynów

Budynek
mieszkalny,
pokoje z
łazienką, z
niezależnym
wyjściem na
zewnątrz

4/19

Zwierzyniec,
Miniskansen Wsi
Jurajskiej,
dmuchany plac
zabawa, parking,
zajęcia
edukacyjne,

Samodzielnie
(aneks
kuchenny),
posiłki
domowe

Pokoje gościnne
Martynka

Ostrów

pokoje i
apartamenty z
niezależnymi
wejściami

12/42

Miejsce na grill,
stół bilardowy,
stoły do tenisa
stołowego,
basen w okresie

Samodzielnie
(kuchnia),
posiłki na
zamówienie
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letnim, plac
zabaw,
wypożyczalnia
rowerów
Ośrodek
Wypoczynkowy
Wing-pol

Zaborze

Ośrodek
wypoczynkowy,
pokoje z
łazienkami

17/50

Sala
konferencyjna, 3
sale przyjęć
okolicznościowyc
h – dwie po 30
osób, jedna dla
120 osób,
parking, altana z
grillem, plac
zabaw,

Powiatowe
Schronisko
Młodzieżowe

Żarki

Sale
wieloosobowe,
noclegi w okresie
letnim i ferii

Sale
wieloosobo
we

Przechowalnia
bagażu

Samodzielna
(kuchnia),
możliwość
zamówienia
posiłków –
catering

Jurajskie pokoje
gościnne

Żarki

Budynek
mieszkalny,
pokoje z
łazienkami

4/12

parking, miejsce
na grill,
przydomowy
ogród

Gospodarstwo
agroturystyczne
Wolta
Willa Zofia –
Gospodarstwo
Rybackie
Jaworznik

Jaworznik

Pokoje ze
wspólna łazienką

5/10

Parking, miejsce
na grill

Samodzielne
(kuchnia),
możliwość
zamówienia
posiłków –
catering
Aneks
kuchenny

Jaworznik

Budynek
mieszkalny,
pokoje z
łazienkami

4/11

Łowisko
wędkarskie,
Wydzielone
miejsce do
biwakowania i
grillowania,
możliwość
wypożyczenia
roweru
wodnego,
parking
Źródło: http://www.turystykazarki.pl/kategorie/hotele, 5.04.2016 r.

Profesjonalna
kuchnia
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uruchamiana z
okazji przyjęć
lub dla grup
turystycznych

Samodzielna
kuchnia,
jadalnia,

Jak widać, baza noclegowa w gminie Żarki jest dość zróżnicowana i o różnym standardzie, dzięki
czemu odpowiada na potrzeby różnych typów turystów. Funkcjonuje tu kilkadziesiąt obiektów
noclegowych, przy czym najpopularniejsze są gospodarstwa agroturystyczne i kwatery prywatne.
Najwięcej obiektów noclegowych znajduje się w Żarkach, Przybynowie i Jaworzniku.
W większości obiektów turyści muszą sami zapewnić sobie wyżywienie, mając do dyspozycji
aneks kuchenny. Obiekty na terenie gminy są doskonałą bazą wypadową w różne zakątki Jury.
W gospodarstwach agroturystycznych odwiedzającym są zapewniane dodatkowe atrakcje
w postaci warsztatów rękodzieła, kulinarnych, lekcji edukacyjnych, spotkań z domowymi
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zwierzętami, degustacje lokalnych przysmaków. Jeżeli gminie zależy na rozwoju funkcji
turystycznej i zatrzymaniu odwiedzających jednodniowych na dłużej, należy rozwijać bazę
noclegową gminy. Znaczne starania w tym zakresie zostały poczynione: w 2016 łączna liczba
pokoi wynosiła 118, a wszystkich miejsc noclegowych – 344 (dla porównania w 2005 r. –105
miejsc), ale wciąż należy wiele robić, aby wydłużać czas pobytu. Turyści decydujący się na
kilkudniowy pobyt (3-5 dni), kwaterę w Gminie Żarki traktują jako miejsce wypadowe do Strona | 26
poznawania uroków Jury. W tym przypadku ważne są także działania zachęcające takiego
odwiedzającego do pozostania na terenie gminy np. poprzez specjalizację czy pakietowanie ofety.
Doskonałym przykładem w przyciąganiu gości na dłużej jest Gospodarstwo Agroturystyczne
Między zamkami w Kotowicach, które oferuje turystom konkretne kilkudniowe pakiety z
noclegiem, wyżywieniem atrakcjami. W kierunku układania gotowych propozycji idzie Magiczny
Dwór z Jaworznika, który oferuje warsztaty z tarotem, hipnozą, kryształami, czyli specjalizuje
mocno swoją ofertę. Próby specjalizacji są widoczne również w Agrogospodarstwie Jurajska bajka
w Przybynowie, gdzie właścicielka zna się na ziołach i proponuje warsztaty np. tworzenia
orgonitów.
Analizując dynamikę powstawania miejsc noclegowych na obszarze gminy Żarki, widać
pozytywne tendencje – liczba miejsc wzrasta, szczególnie kwater prywatnych, co z jednej strony
zwiększa atrakcyjność turystyczną gminy, a z drugiej – świadczy o rosnącej świadomości
mieszkańców – zaczynają dostrzegać potencjał turystyczny okolicy i swoją sprawczość
w kształtowaniu rynku. W rozwoju bazy noclegowej należy stawiać na ofertę ekoturystyczną,
która praktycznie nie wstępuje na terenie województwa śląskiego22. Jednocześnie, jest to rodzaj
oferty popularny i ceniony za granicą, a w ostatnich latach coraz bardziej atrakcyjny dla Polaków
(więcej na ten temat w podrozdziale Trendy w turystyce światowej i polskiej).
Baza gastronomiczna
Na bazę gastronomiczną składają się wszystkie obiekty, które oferują wyżywienie (lokale/punkty
gastronomiczne). Można wyróżnić następujące typy lokali gastronomicznych:
restauracje,
karczmy,
kawiarnie,
puby,
bary,
małe punkty gastronomiczne (typu fast food lub kebab, foodtrucki i inne punkty mobilne),
stołówki i bary mleczne,
cukiernie i lodziarnie.
Identyfikacja rodzajów lokali gastronomicznych według cechy, jaką jest sposób obsługi klienta,
jest dość istotna dla tworzenia i rozwijania oferty turystycznej. Wiąże się to z różnorodnością oraz
odpowiednim dopasowaniem oferty do potrzeb turystów.
Ze względu na sposób obsługi klienta wyróżnia się: obsługę kelnerską, obsługę barową
i samoobsługę. Należy pamiętać, że oferta turystyczna kreuje określony wizerunek obszaru.
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W ramach opracowania raportu o sytuacji ekoturystyki w Polsce jedynie Regionalna Organizacja
Turystyczna województwa śląskiego nie przekazała informacji o dysponowaniu na swoim terenie ofertą
ekoturystyczną.
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Przykładowo, tworząc ofertę typową dla ekskluzywnego kurortu, spośród typów bazy
gastronomicznej najważniejsze jest rozwinięcie sieci restauracji z obsługą kelnerską na wysokim
poziomie. Natomiast kierując ofertę głównie do ludzi młodych (młodzież szkolna, studenci),
obsługa kelnerska nie jest istotna, gdyż dominującym czynnikiem przyciągającym jest np. niska
cena. Atrakcyjność bazy gastronomicznej w oczach turystów zwiększają lokale czy punkty
mobilne działające sezonowo np. letnie lodziarnie i grille, zimowo-jesienne punkty z grzanym Strona | 27
winem i gorącą czekoladą.
Dla bazy gastronomicznej znaczenie mają produkty regionalne. Dobrze wypromowane lokalne
potrawy czy przekąski mogą wpływać na rozwój sieci punktów/lokali gastronomicznych.
Wszechobecność oscypków z Zakopanem, obwarzanków w Krakowie czy marcepanowoczekoladowych kuleczek Mozartkugel w Wiedniu pozwala turystom cieszyć się tymi produktami
podczas pobytu, a następnie zabierać je w formie pamiątki do domu. Z drugiej strony, na turystów
jak magnes działa wyjątkowość oferty – produkt promowany jako charakterystyczny dla danego
miejsca i w swej oryginalnej wersji dostępny tylko w jednym konkretnym lokalu/punkcie.
O skuteczności tej strategii świadczą gigantyczne kolejki do miejsc, podawanych
w przewodnikach jako obowiązkowe do odwiedzania w celach konsumpcyjnych, czyli np.
kazimierskie zapiekanki z Okrąglaka w Krakowie czy ciasteczka pasteis de belem – z lizbońskiej
cukierni Unica Fábrica dos Pastéis de Belém.
Obiekty gastronomiczne na terenie gminy Żarki funkcjonują zarówno jako samodzielne placówki
lub w połączeniu z obiektami noclegowymi. Jest ich stosunkowo niewiele. W tabeli 3 nie zostały
wymienione obiekty, gdzie organizowane są tylko imprezy zamknięte tzn. przyjęcia
okolicznościowe czy imprezy firmowe.
Tabela 3. Baza gastronomiczna w gminie Żarki

RODZAJ LOKALU

LICZBA
LOKALI

restauracja

4

NAZWA

Restauracja w Gościńcu Jurajskim (Żarki)
Restauracja Pizzeria del Corso (Żarki)

Przystań Leśniów (Żarki)
Kuchnia Polska Smak - Żarki
Bar/kawiarnia

9

Cukiernia Kawiarnia Bistro Musialik -Żarki
Pierogarnia Zagroda Maciejówka - Ostrów
Żółta Budka - lody włoskie- Żarki
Kawiarnio-lodziarnia - Żarki
Karczma Szary Wilk - Żarki
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Bar Ceplinek - Żarki
Bar u Lecha - Żarki
Bar Restauracyjny, ul. Myszkowska - Żarki
Mała gastronomia „Bławatek” - Zaborze
Źródło: http://www.umigzarki.pl/kategorie/restauracje_bary_pizzerielodziarnie , stan na 5.04.2016r.

Jak widać baza gastronomiczna jest stosunkowo niewielka (13 lokali) i koncentruje się w mieście
Żarki. Warto rozwijać tę bazę, w szczególności pod kątem letnich turystów, poszerzając o punkty
małej gastronomii typu lodziarnie, bary z regionalnymi przekąskami. Dobrym rozwiązaniem są też
punkty mobilne np. foodtrucki, „kawiarnie na kółkach”, które powinny znaleźć się w pobliżu
atrakcji turystycznych, także na terenach wiejskich np. w okolicach skał wspinaczkowych czy jako
infrastruktura przy skwerach/postojach rowerowych.
Baza towarzysząca
Baza towarzysząca to rodzaj infrastruktury turystycznej, który ma za zadanie umożliwić
wypoczynek turystom. Zaliczają się do niej specjalnie oznakowane szlaki i miejsca (np. szlaki
piesze, trasy rowerowe, szlaki konne, miejsca wyznaczone dla wędkarstwa, miejsca udostępnione
do kąpieli oraz wypożyczalnie specjalistycznego sprzętu (np. rowerów, nart, sprzętu do
wspinaczki, zaplecza do jazdy konno). Przyrodnicze uwarunkowania danego obszaru
w znaczącym stopniu determinują rozwój tego rodzaju infrastruktury turystycznej.
Dostępność i wysoka jakość bazy towarzyszącej jest szczególnie ważna dla osób zdecydowanych
na aktywne spędzanie czasu wolnego czy decydujących się na turystykę kwalifikowaną.
Szlaki i trasy turystyczne
Liczebność i dobra jakość szlaków pieszych czy rowerowych korzystnie wpływa na dostępność
komunikacyjną obszaru, a dodatkowo podnosi jego atrakcyjność w oczach turystów ceniących
kontakt z przyrodą i aktywność fizyczną.
Przez gminę Żarki przebiega wiele szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. Należą do nich:
― niebieski pieszy „Szlak Warowni Jurajskich” – 152 km, przechodzi przez gminę na terenie
Przewodziszowic i dwóch sołectw Czatachowy i Suliszowic, na szlaku znajdują się m.in.
ruiny strażnic obronnych z XIV wieku w Przewodziszowicach, Suliszowicach, Łutowcu
i Ryczowie. Poza tym szlak wiedzie przez zamki m.in. Ogrodzieniec, Morsko, Smoleń
i przez obiekty sakralne np. w Mstowie, Zawierciu.
― żółty pieszy Szlak Żarecki o długości 35 km, wiedzie z Trzebniowa przez Żarki, Nową
Kuźnicę, Koziegłowy i Gniazdów do Woźnik. Główne atrakcje na szlaku to: w Czatachowej
–pustelnia Świętego Ducha; w Żarkach – ruiny kościoła św. Stanisława, układ
urbanistyczny z rynkiem i małomiasteczkową zabudową, zespół stodół drewnianomurowanych, kirkut, kościół Nawiedzenia NMP z 1382 r. – sanktuarium NMP Leśniowskiej
Patronki Rodzin, kościół św. Barbary, kościół św. Szymona i Judy Tadeusza, synagoga
(obecnie Dom Kultury), Szlak Kultury Żydowskiej, ruiny wieży mieszkalno-obronnej
w Przewodziszowicach, Kuesta jurajska; w Koziegłowach – zabytkowy układ
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urbanistyczny z rynkiem i domami z XIX w., kościół Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny,
kościół św. Barbary, rezerwat „Cisy w Hucie Szklanej”; w Woźnikach – pomnik bitwy
woźnickiej, układ urbanistyczny Woźnik z rynkiem i klasycystycznym ratuszem z 1862,
drewniany kościół św. Walentego, grób Józefa Lompy, kościół św. Katarzyny.
― żółty pieszy szlak Zamonitu – 75,5 km, wiedzie przez tereny atrakcyjne pod względem
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geologicznym i historycznym, z atrakcji na terenie gminy szlak obejmuje strażnicę
w Suliszowicach.
― czarny pieszy szlak im. Barbary Rychlik – trasa wiedzie w pobliżu licznych ostańców
wapiennych, przez atrakcyjne krajobrazowo tereny, w gminie Żarki szlak wiedzie przez
drogi leśne.
― żółty szlak rowerowy Szlak Zagród Agroturystycznych – szlak o długości 29 km wiedzie
przez zagrody na terenie gminy, które oferują odwiedzającym liczne atrakcje: Zagroda
Strusia w Przybynowie, Zagroda „Maciejówka” w Ostrowie, Zagroda „Pod Skałką” w
Przybynowie. Początek i koniec szlaku znajduje się na stacji PKP (Poraj PKP oraz
Masłońskie PKP), co ma znaczenie dla turystów;
― niebieski szlak rowerowy im. K. Karlińskiego - 23,5 km, w większości trasa asfaltowa lub
szutrowa, biegnie przez Złoty Potok - Siedlec - Szczypie- Zaborze - Biskupice - Sokole GóryOlsztyn.
― zielony szlak rowerowy „Zygmunta Krasińskiego” - 73 km, szlak biegnie z Częstochowy,
przez Mstów, Janów, Złoty Potok do Żarek i dalej do Myszkowa, gdzie się kończy.
― czarny szlak rowerowy Myszków-Siewierz - 83 km, powstał z połączenia czterech
szlaków rowerowych, wiedzie przez piękne zakątki jurajskie m.in. Bobolice, Mirów,
Łutowiec, pustelnię w sołectwie Czatachowa, Żarki, Koziegłowy - Rezerwat Cisy w Hucie
Szklanej.
― czerwony Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd - biegnie z Krakowa do Częstochowy,
przebiega przez ścisłe centrum Żarek, następnie ul. Moniuszki i Wierzbową, przy
Sanktuarium w Leśniowie, potem do Przewodziszowic, Czatachowy i Suliszowic.

Dodatkowo, przez gminę przebiegają dwa szlaki konne:
–

Transjurajski Szlak Konny - 220 km, prowadzący z Krakowa, przez Jurę do Częstochowy,
przez gminę Żarki przebiega na krótkim odcinku przez Przewodziszowice i Czatachowę,
na odcinku tym można zobaczyć zabytkową strażnicę, Skały Rajcy i pustelnię. W
Czatachowie łączy się z Międzygminnym Szlakiem Konnym

–

Międzygminny szlak konny - powstały w 2015 r., obejmuje 120 km tras w gminie Żarki,
Koziegłowy i Poraj. Wzdłuż szlaku w 7 miejscach powstały punkty postojowe wyposażone
w zagrodę dla konia, altanę ze stołem i ławkami, lampę solarną oraz tablicę obrazującą
przebieg szlaku. Największą atrakcją szlaku jest profesjonalny tor T.R.E.C z przeszkodami
w gminie Koziegłowy. Podróżując po trasie można odwiedzić następujące atrakcje gminy
Żarki: pustelnię Świętego Ducha w Czatachowie, Miniskansen Wsi Jurajskiej
w Przybynowie, czy kościół św. Mikołaja w Przybynowie. Można również zatrzymać się na
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nocleg w gospodarstwach agroturystycznych w Przybynowie lub w czasie podróży na
odpoczynek w Stajni Jaroszówka w Jaroszowie.
Ponadto przez gminę przebiega Szlak Atrakcji Turystycznych tzw. jurajskie ścieżki łączące
największe atrakcje turystyczne północnej Jury. To ponadregionalny produkt turystyczny: łącznie
22 km asfaltowych ścieżek spacerowo-rowerowych przebiegających przez sąsiadujące ze sobą
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trzy gminy: Żarki, Janów, Niegowa. Trasa powstała w 2013 roku jako projekt współfinansowany ze
środków unijnych. W ten sposób połączono zabytki, atrakcyjne miejsca i urokliwe zakątki
położone w Jurze. Oznaczona trasa prowadzi po miejscach związanych z kulturą, tradycją,
dziedzictwem przyrodniczymi i kulturowym. Trasy są oznakowane zgodnie z zasadami
znakowania szlaków PTTK. Wzdłuż nich zlokalizowano 13 zadaszonych miejsc do odpoczynku ze
stojakami na rowery. Na terenie gminy Żarki ścieżki przebiegają m.in. w pobliżu Sanktuarium
Matki Bożej Leśniowskiej, Pustelni św. Ducha w Czatachowie, Muzeum Dawnych Rzemiosł,
Zabytkowego Zespołu Stodół wraz z targowiskiem, strażnicy w Przewodziszowicach. Żareckie
atrakcje zostały połączone z innym atrakcjami regionu m.in. zamkami w Mirowie, Bobolicach,
Ostrężniku, najstarszą pstrągarnią w Europie znajdującą się w Złotym Potoku, wapiennymi
ostańcami.
W ramach jurajskich ścieżek pieszo-rowerowych proponuje się następujące trasy:
Trasa 1: Mirów-Żarki, ok. 7,7 km, obejmuje m.in. zamek w Bobolicach i Mirowie, Wzgórze
Parchowotka z niemiecką linią umocnień, miejsca pamięci przy cmentarzu parafialnym w
Żarkach;
Trasa 2: Żarki (Rynek) - Leśniów (klasztor) - Przewodziszowice - Czatachowa - Ostrężnik,
ok. 6,5 km, wśród atrakcji są: Zabytkowy Zespół Stodół, Muzeum Dawnych Rzemiosł,
Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie, Pustelnia św. Ducha
w Czatachowie, Ostaniec Wampirek, Zamek Ostrężnik;
Trasa 2b: Ostrężnik - Diabelskie Mosty - Złoty Potok, ok. 4,5 km;
Trasa 3a Przewodziszowice – Strażnica z XIV wieku – Czatachowa Pustelnia – Trzebiniów.
Trasa obejmuje wzgórza ostańcowi i wapienie o niespotykanych formach: Skały Rajce,
oraz zabytkowe budowle strażnica w Przewodziszowicach oraz pustelnia św. Ducha.
Trasa 3b Trzebiniów, Jaskinia Trzebiniowska
Trasa 3 c Trzebniów - Siedlecka Droga - Ostrężnik, ok. 2,7 km;
Trasa 4 Trzebniów - Brzeziny, ok. 2,1 km.
Na terenie gminy znajdują się też szlaki tematyczne/edukacyjne:
Szlak Kultury Żydowskiej przebiega przez miasto Żarki, nawiązuje i promuje kulturę żydowską
i zachowane jej ślady materialne. Szlak składa z siedmiu przystanków przy najważniejszych
pamiątkach kultury żydowskiej – towarzyszą im opisy w języku polskim i angielskim. Obejmuje
następujące obiekty: dom przy ul. Częstochowskiej, Stary (ul. Górki) i Nowy cmentarz (Kierków ul.
Polna), synagogę, pożydowską zabudowę Starego Miasta oraz getto. Przy ulicy Kościelnej
zachowała się charakterystyczna, gęsta, drobna zabudowa pożydowska. Oryginalne domostwa
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zachowały się przy ul. Leśniowskiej 3 i 5 oraz ul. Myszkowskiej 1 i 3. Teren getta obejmował z kolei
domy i kamienice na Starym Mieście.
Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych skupia gospodarstwa wiejskie, które prowadzą
działalność agroturystyczną i trzymają w zagrodach zwierzęta. Są to:
Zagroda plastyczno-kulinarna „Maciejówka” w Ostrowie – miejsce to oferuje m.in. Strona | 31
warsztaty rękodzieła, filcowania wełny, na miejscu pierogarnia z licznymi certyfikatami
turystycznymi oraz certyfikaty dla programów edukacyjnych .
Zagroda U Strusia w Przybynowie – gdzie odwiedzający dowiedzą się wszystkiego o życiu
tego największego nielotnego ptaka na świecie, w ofercie zajęcia edukacyjne oraz
produkty lokalne.
Agrogospodarstwo „Pod Skałką” w Przybynowie – Miniskansen Wsi Jurajskiej wraz
z kuźnią, zajęcia edukacyjne, przejażdżki powozami konnymi i gazikiem, plac zabaw
z dmuchanymi zamkami, zwierzyniec (Mini Zoo) m.in. kangur, alpaka czy wielbłąd.
W prawdziwej wiejskiej zagrodzie prowadzone są warsztaty edukacyjne i tematyczne dla
przedszkoli, szkół i rodzin z dziećmi.
W miejscach tych odwiedzający mogą przyjrzeć się życiu na wsi i skosztować specjałów lokalnej
kuchni. Można obserwować zwierzęta, ale także wziąć udział w warsztatach edukacyjnych.
Quest „Żarki – wczoraj i dziś – szlakiem pocięgla i drajfusa” edukacyjny szlak pełen zagadek
i zadań, który łącząc zabawę z edukacją przybliża historię i tradycje Żarek. Zabawa przyjmuje
formę poszukiwania skarbów, a wędrując questem należy zbierać literki z rozwiązywanych
zagadek, które utworzą hasło dostępu do skarbu. Czas przejścia: ok. 1 godziny. Wyprawa
rozpoczyna się z parkingu na ulicy Koziegłowskiej i biegnie przez centrum, obszar miejskiego
targu, przy dawnej synagodze i przez Stary Rynek.
Inne obiekty
Na terenie gminy funkcjonuje jeden Punkt Informacji Turystycznej, mieści się on w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Żarkach. Po niezbędne informacje turyści mogą kierować się także
do Urzędu Miasta i Gminy oraz Starego Młyna w Żarkach. Właściciele kwater i gospodarstw
agroturystycznych są szczególnie szkoleni w zakresie udzielania informacji turystycznych.
Na terenie gminy znajdują się 4 wypożyczalnie sprzętu sportowego:
–

–
–
–

Przystań Leśniów – wypożyczalnia rowerów i nart biegowych, dla dzieci oraz osób
dorosłych. Czynna codziennie w godzinach 9:00-21:00. Możliwość zamówienia
przejazdów gazikami wraz z przewodnikiem.
Positive Energy w Żarkach - wypożyczalnia kijków do Nordic Walking (30 par);
Gospodarz wydaje sprzęt po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi w Suliszowicach – do wypożyczenia: narty
biegowe, kijki, buty, kijki do nordic walking, rowery.
Klub Biegacza w Przewodziszowicach – narty biegowe.
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Mimo, że w Suliszowicach i Przewodziszowicach znajdują się skały przyciągające fanów
wspinaczki skałkowej, to na terenie gminy nie funkcjonuje żadna wypożyczalnia sprzętu
wspinaczkowego ani szkoła oferująca kursy wspinaczki.
Na terenie gminy infrastrukturę turystyczną rozszerzają następujące, nie wymienione wcześniej,
przedsięwzięcia:
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–

pracownia Etno-Jura w Żarkach, prywatne przedsięwzięcie o bogatej ofercie turystycznoedukacyjnej. Organizowane są ciekawe warsztaty rękodzielnicze dla szkół i przedszkoli,
osób dorosłych i całych rodzin, w 2016 r. Etno-Jura rozszerza ofertę o Pracownię Zabawek
w jednej z zbytkowych stodół oraz Pracownię artystyczną dla młodzieży w budynku za
dawna synagogą

–

Hokus Pokuss Manufaktura Słodyczy, w której najmłodsi poznają tajniki produkcji
słodkich, ręcznie robionych słodkości. Każde dziecko zabiera ze sobą zrobionego lizaka.

–

Mali włoscy kucharze – warsztaty robienia pizzy pod okiem profesjonalnego kucharza,
fachowa opieka, pokaz kulinarnych umiejętności, pizza dla każdego dziecka i opiekuna Przystań Leśniów.

–

podmioty organizujące wyprawy samochodowe „gazikiem przez Jurę” – Przystań
Leśniów.

1.3.2 Infrastruktura paraturystyczna
Na infrastrukturę paraturystyczną składają się obiekty użyteczności publicznej, instytucje
bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, budynki pocztowe, urządzenia
telekomunikacyjne, komunikacja miejska, a także techniczne uzbrojenie terenu (sieci wodnokanalizacyjne, elektryczne i gazowe) i wszelkie usługi istniejące na analizowanym terenie. Służą
one ulepszaniu i usprawnianiu codziennych czynności zarówno mieszkańcom, jak
i osobom przyjezdnym, co przekłada się bezpośrednio na zagospodarowanie turystyczne i tym
samym atrakcyjność turystyczną odwiedzanego miejsca przez turystę.
Ze względu na fakt, iż Żarki są niewielką gminą, elementy infrastruktury paraturystycznej nie są tu
zbyt licznie reprezentowane. Jednak istnieją elementy zapewniające podstawowy komfortu
turystom, takie jak apteki (3), bankomaty (2), urząd pocztowy, stacja paliw (oraz stacje gazu LPG),
sklepy spożywcze. Obiekty te koncentrują się w mieście Żarki.

1.3.3 Infrastruktura społeczna
Do infrastruktury społecznej należą obiekty sportowe i centra kulturalne, powstałe na danym
terenie niezależnie od rozwoju turystyki. Mogą one jednak stanowić dodatkową ofertę sportoworekreacyjną i rozrywkową. Ten dział obejmuje także usługi świadczone w ramach obsługi ruchu
turystycznego. Są to biura podróży oraz firmy umożliwiające rezerwację miejsc noclegowych,
wycieczek i organizację czasu wolnego. Na terenie gminy Żarki w kontekście turystyki szczególną
uwagę należy zwrócić na następujące elementy infrastruktury społecznej:
Obiekty sportowe i wypoczynkowe
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Turystyczna Frajda ul. Leśniowska w Żarkach, linowy plac zabaw, tor rowerowy,
zadaszone miejsca do odpoczynku, wszystko wyposażone w niezbędną infrastrukturę:
dojazd i parking, ławki, lampy solarne, stojaki na rowery.
Klub Jeździecki Wolta w Jaworzniku.
Stajnia Jaroszówka w Jaroszowie.
Obiekty przy LKS: stadion, sauna, kort tenisowy, skate park, siłownia zewnętrzna,
plac zabaw.
Kąpielisko miejskie i teren wokół: boiska do piłki plażowej, siłownia zewnętrzna,
plac zabaw, kawiarenka.
Obiekty rozrywkowe i kulturalne
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach.

Firmy turystyczne
Prywatne przedsięwzięcie – firma z siedzibą w Jaworzniku „Profun Events” oferująca
kompleksową propozycję spędzania czasu na Jurze, w szczególności kierowane do firm i grup
zorganizowanych (m.in. pikniki, imprezy integracyjne, paintball, off-road, quady, survival, imprezy
tematyczne, zajęcia linowe, wyprawy speleologiczne, wycieczki z przewodnikiem).
W Gminie Żarki działa jeden touroperator, który wiosną 2016 roku przygotował katalog 24 –
wycieczek po Żarkach i po Jurze we współpracy ze Spółką Zamek w Ogrodzieńcu. Katalog
wycieczek „Przygoda na Jurze” został nagrodzony na Międzynarodowych Targach Turystyki
GLOBalnie w 2016. Katalog prezentowany na targach turystycznych m.in. w Poznaniu,
Wrocławiu, cieszy się powodzeniem wśród biur podróży, szkół, przedszkoli i domów kultury.
Katalog zawiera gotowe propozycje wycieczek przedszkolnych, szkolnych i integracyjnych
jednodniowych, dwudniowych i trzydniowych23. W jurajskiej Gminie Żarki postawiono na
edukację i zabawę oraz współpracę. Branża turystyczna w Gminie Żarki mocno ze sobą
współpracuje. Efektem jest współpracy jest wspólna sprzedaż oferty turystycznej partnerów
prywatnych, publicznych i innych znaczących w regionie, czyli Zamkiem w Ogrodzieńcu.
Na terenie gminy Żarki działa przewodnik turystyczny: Piotr Orman z Jaworznika, który oferuje
oprowadzanie w języku polskim i angielskim. Jaworznik. Pilotami wycieczek są: Mariola
Pasikowska i Janusz Nowak z Żarek.

23

Pomysły na wycieczki opisano na stronie http://etnojura.pl/wycieczki/wycieczki-szkolne/, a drukowaną
wersję katalogu można zamówić poprzez stronę internetową JuraOK http://www.juraok.pl/wycieczkiszkolne-nowy-katalog-juraok-przygoda-na-jurze/, dostęp 5.04.2016.
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2. Turystyka w gminie Żarki
W celu jak najpełniejszego zrekonstruowania obrazu turystyki gminy, uwzględniającego dynamikę
sytuacji, należy przyjrzeć się nie tylko zasobom turystycznym gminy, ale także takim zjawiskom,
jak ruch turystyczny, istniejące formy turystyki oraz produkty turystyczne – w kontekście trendów
zagranicznych i polskich, a także współpraca oraz promocja, na których w dużej mierze opiera się Strona | 34
konkurencyjność istniejącej oferty.

2.1 Ruch turystyczny
Poprzez turystę rozumie się odwiedzającego, który w miejscu odwiedzanym pozostaje
przynajmniej na jedną noc, korzystając z usług publicznej lub prywatnej bazy noclegowej.
Statystyki oddające ruch turystyczny dotyczą liczby turystów oraz liczby dni (nocy) ich pobytu,
a także liczby udzielonych noclegów która stanowi iloczyn dwóch poprzednich wartości. Ponadto
statystyki GUS z liczby turystów ogółem wyróżniają liczbę turystów zagranicznych
(nierezydentów). Najnowsze dostępne dane dotyczące turystyki i ruchu turystycznego dla
województwa śląskiego pochodzą z 2014 roku. Jest to raport GUS pn. „Turystyka w
województwie śląskim w 2014 roku” oraz opracowane dla Śląskiej Organizacji Turystycznej
„Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2014”.
Ruch turystyczny w gminie nie należy do imponujących, jednakże w okresie 2004-2014 znacząco
się zwiększył. W tym okresie, według danych GUS, najwięcej noclegów udzielono w 2012 r. Taka
wysokość tej cechy za ten rok wiąże się z ogólnym wzmożeniem ruchu turystycznego w 2012 r.
w Polsce spowodowanym Euro 2012. W kolejnych dwóch latach noclegów udzielono znacznie
mniejszej liczbie turystów (odpowiednio 656 i 816). Przytoczone dane wskazują, że problemem
związanym z ruchem turystycznym jest nie tylko przyciągnięcie turysty, ale zatrzymanie go na
dłużej. Długość pobytu turystów wynosi średnio 1,5 dnia, co może sugerować, że stosunkowo
niewielu turystów postrzega gminę Żarki jako miejsce, gdzie można przyjechać na dłuższy urlop
wypoczynkowy. Analizując liczbę turystów ogółem w 2014 r. odnotowuje się dziesięciokrotny
wzrost w porównaniu do 2004 r. (2004 r. – 53 osoby, 2014 r. – 530), co jest pozytywnym
sygnałem. Na podstawie typów noclegów – dominują średniozamożni turyści z kraju, którzy za
nocleg wybierają na ogół tzw. inne obiekty noclegowe (niższego standardu niż hotele).
Z danych statystycznych GUS wynika, że gminy w zasadzie nie odwiedzają turyści zagraniczni.
Nawet jeśli nie odzwierciedla to w pełni rzeczywistości, to, na podstawie analizy tego wskaźnika
dla jednostek porównywanych, można zakładać, że są to wartości niskie24.
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Liczba turystów zagranicznych w 2014 r.: gmina Poraj (100), Koziegłowy (2012), Ogrodzieniec (130),
Woźniki (414). Noclegi udzielone turystom zagranicznym w 2014 r. Poraj (159), Koziegłowy (2012),
Ogrodzieniec (221), Woźniki (769). Dane te zagregowane w BDL GUS nie są w pełni dokładne, ale
zakładając, że ogólna liczba turystów i noclegów jest w gminie Żarki stosunkowo niższa – to można
szacować, że w przypadku turystów zagranicznych wartość ta kształtować się będzie ok. kilkunastu,
maksymalnie kilkudziesięciu osób.
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Tabela 4. Noclegi udzielone ogółem oraz turyści ogółem w latach 2004-2014 na terenie gminy
Żarki
Rok

Noclegi udzielone ogółem

Turyści ogółem

2004

345

53

2005

193

133

2006

597

179

2007

380

161

2008

697

266

2009

1785

469

2010

137

137

2011

1453

1075

2012

1793

790

2013

656

423

2014

816

530

Źródło: BDL GUS, 2016

Podsumowując, z danych udostępnionych przez GUS zestawionych w powyższej tabeli wynika, że
w 2014 roku gminę odwiedziło 530 turystów, którym udzielono 816 noclegów. Średnia długość
pobytu turysty w gminie wyniosła 1,5 dnia.
Powyższe dane statystyczne nie odzwierciedlają jednak pełnego ruchu turystycznego gdyż:
— odnoszą się tylko do obiektów posiadających powyżej 10 miejsc noclegowych, tak więc nie
uwzględniają licznych mniejszych gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych, a w
Gminie Żarki dominują obiekty do 10 lub 20 miejsc noclegowych;
— nie uwzględniają turystyki połączonej z noclegami u rodzin i znajomych, jak również w
drugich domach;
— nie uwzględniają jednodniowego ruchu turystycznego związanego z wypoczynkiem
mieszkańców pobliskich miejscowości, wycieczkami szkolnymi docelowymi i tranzytowymi,
uczestnictwem w warsztatach czy imprezach kulturalnych.
Omawiając ruch turystyczny na terenie gminy, należy mieć na uwadze jednodniowy ruch
wycieczkowy powiązany z turystyką edukacyjną, który wzmocnił się w ostatnim czasie (2015-2016)
w związku z działalnością takich instytucji, jak Muzeum Dawnych Rzemiosł, Manufaktura Słodyczy
Hokus Pokuss, pracownia EtnoJura, Miniskansen Wsi Jurajskiej czy Maciejówka. Do Żarek
przyjeżdżają dzieci i młodzież na warsztaty prowadzone przez animatorów. O wielkości popytu na
tego typu ofertę świadczy m.in. powiększanie się przestrzeni przeznaczonej na warsztaty: w roku
2016 ma powstać Pracownia Zabawek w jednej ze stodół oraz Pracownia Jura nieopodal dawnej
synagogi. Ponadto ruch generuje także działalność wystawiennicza muzeum (wystawa stała oraz
wystawy czasowe np. w 2016 r. – „Rycerzu… idzie luty, podkuj buty” czy „Pisanki świata”).
Potwierdzają to dane frekwencyjne, wg których Muzeum Dawnych Rzemiosł w okresie od
2.08.2015 do 9.05.2016 odwiedziło łącznie 10 059 (w tym 4236 turystów indywidualnych) 25.
Płatna wystawa czasowa „Rycerzu… idzie luty, podkuj buty!” w terminie 15.01.2016 – 29.02.2016
25

Muzeum Dawnych Rzemiosł rozpoczęło swoją działalność 2.08.2015 r. i pozyskane dane frekwencyjne
obejmują okres od tej daty do 9.05.2016.

Strona | 35

Analiza zasobów turystycznych Gminy Żarki
zgromadziła 1327 osób. W 2015 roku (sierpień-grudzień) w Starym Młynie było 105 grup
zorganizowanych, a w 2016 r. w okresie styczeń-kwiecień – 76 (w tym 47 grup w pakiecie z innymi
atrakcjami).
Na podstawie danych udostępnionych przez Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie
(Wykres 1.) odnotowuje się, że w strukturze zwiedzających Muzeum dominują mieszkańcy
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województwa śląskiego (48%), a wśród nich przeważają mieszkańcy okolic Żarek (19%). Znacznie
mniej turystów to osoby pochodzące z województw ościennych tj. opolskiego, małopolskiego,
łódzkiego i świętokrzyskiego (14%,) natomiast o wiele silniejszą grupę stanowią turyści
przyjeżdżający z pozostałych województw (reszta kraju – 38%).
Wykres 1. Zwiedzający Muzeum Dawnych Rzemiosł ze względu na miejsce zamieszkania

okolice żarek

19%

aglomeracja śląska

38%
13%

woj. śląskie pn
woj. śląskie pd

9%
14%

7%

woj. ościenne
reszta kraju

Opracowanie: Bartek Kluszczyński, Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach

Zwiedzający czerpią informacje o Muzeum poprzez różne kanały, co ilustruje Wykres 2. Głównym
źródłem są kwaterodawcy polecający placówkę (31% -- hotel, pensjonat, agroturystyka).
O Muzeum turyści dowiadują się też z Internetu (19%), przejazdem (13%) lub od znajomych (11%
gości miejsce zostało im polecone przez znajomego).
Wykres 2. Źródła wiedzy zwiedzających Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie

Opracowanie: Bartek Kluszczyński, Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach
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Obecnie ruch turystyczny w gminie Żarki generowany jest także przez prywatne przedsięwzięcia
nastawione na odbiorców oferty edukacyjnej. Warto odnieść się m.in. do pracowni EtnoJura,
działającej od w kwietnia 2015 r., z której oferty w 2015 r. (kwiecień-grudzień) skorzystało 5187
uczestników, z czego 3171 wzięło udział w warsztatach w Żarkach (pozostali to uczestnicy
warsztatów wyjazdowych). Liczba wycieczek rośnie i są to goście całoroczni, kilkanaście
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wycieczek miesięcznie.
Kolejnym przykładem istotnym w kontekście omawiania ruchu turystycznego w gminie
związanego z turystyką edukacyjną są zagrody edukacyjne. Bardzo dobre wyniki odnotowuje
m.in. zagroda Maciejówka w Ostrowie, odwiedzana przez kilkanaście grup zorganizowanych
w ciągu roku, a także klientów indywidualnych (w grupach 2-4 osobowych). W 2015 roku w
Maciejówce gościło średnio od kilkudziesięciu do kilkuset osób miesięcznie (goście indywidualni
oraz grupy zorganizowane), a w ciągu całego 2015 roku ponad tysiąc uczestników wzięło udział
w zajęciach w placówkach poza zagrodą.
Zagroda Maciejówka jest nastawiona na kameralność. Zupełnie inaczej swoją ofertę promuje
i sprzedaje inna zagroda edukacyjna, największa w tej części województwa śląskiego,
Agrogospodarstwo Pod Skałką w Przybynowie (własność rodziny Socha). Działające od 2007 roku
gospodarstwo połączyło edukację z zabawą i z roku na rok zwiększa liczbę klientów.
W pierwszych latach funkcjonowania z oferty korzystało rocznie około 3 tys. dzieci. Z roku na rok
liczba gości rosła i w 2015 roku zagrodę odwiedziło i skorzystało z programów edukacyjnych
ponad 15 tys. dzieci głównie w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym z woj. śląskiego
i województw ościennych. Gospodarstwo cieszy się zwiększającą liczbą odwiedzin dzięki
gotowym pakietom pobytów i stałym zwiększaniu atrakcji w obiekcie.
Ponadto znaczący jednodniowy ruch turystyczny generuje Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
Patronki Rodzin w Żarkach. Szacuje się, że Sanktuarium w Leśniowie przyciąga ponad 200 tys.
turystów rocznie26. Szczegółowe statystyki obejmują tylko i wyłącznie grupy zorganizowane. W
2013 roku w sanktuarium było 633 grup pielgrzymkowych liczących łącznie 35 535 osób, w 2014
roku – 469 grupy liczące 29 468 osób, w 2015 – 446 i dokładnie 27 409. Za rok 2015 w statystykach
sanktuarium istnieje jeszcze kategoria „pielgrzymki piesze”, w ramach której wyróżnia się 6 420
pielgrzymów. Największe natężenie pielgrzymek do Sanktuarium odnotowuje się w maju
i czerwcu, natomiast okres zimowy jest zdecydowanie spokojniejszy (grudzień-luty).
W sanktuarium Leśniowskim nie są prowadzone statystyki dotyczące turystów oraz pielgrzymów
indywidualnych, a tych nie brakuje. W grę wchodzą pobyty jednodniowe, a nawet kilkugodzinne
w ramach zwiedzania Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Ponadto związku z położeniem Żarek
w bliskiej odległości od Częstochowy w okresie letnim obserwuje się duże natężenie ruchu
pątniczego, przez gminę przechodzi przynajmniej kilka zorganizowanych pielgrzymek
Warto nawiązywać/umacniać zatem współpracę między Sanktuarium a innymi podmiotami
posiadającymi ofertę turystyczną. W celu rozprzestrzenienia ruchu turystycznego po gminie,
należy podjąć działania informujące, zachęcające turystów do poznania żareckich atrakcji. Należy
zatem także rozwijać infrastrukturę turystyczną, z której mogliby korzystać pielgrzymi.
Dowodem, że tego typu współpraca przynosi efekty i korzyści każdej ze stron jest wspólny
katalog wycieczek i pakietowa sprzedaż atrakcji. Gmina Żarki jest jedyną, która postawiła na
26

Za: strona internetowa Sanktuarium w Leśniowie, http://www.lesniow.pl/, dostęp: 12.04.2016.
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pakiety i wspólną sprzedaż usług (prowadzoną przez touroperatora z Gminy Żarki). Przykładowo,
grupy w pakiecie z innymi atrakcjami stanowiły ponad połowę (47) z 76 grup zorganizowanych,
które w 2016r. odwiedziły Muzeum w Starym Młynie. Poszczególne obiekty (np. Pracownia
EtnoJura, Muzeum Dawnych Rzemiosł, HokusPokuss, Maciejówka) sprzedają średnio po kilka
pakietów miesięcznie, zwiększając sobie wzajemnie ruch i „dzieląc” turystami. Dzięki wspólnym
staraniom, łącznie udaje się sprzedać nawet po kilkanaście pakietowych wycieczek miesięcznie, Strona | 38
jak to miało miejsce w lutym (18) i kwietniu (17) 2016 r.,
Ponadto w ramach rozwijania funkcji turystycznej warto pomyśleć o wypracowaniu stałej metody
monitorowania ruchu turystycznego w gminie, uwzględniającej różne typy odwiedzających oraz
o badaniach ankietowych preferencji turystycznych.

Ruch turystyczny w gminie powiązany także z tym, jak kształtuje się ruch turystyczny w gminach
sąsiednich i w województwie. Gmina Żarki ulokowana jest wśród konkurencyjnych jednostek,
z którymi podziela podobne walory przyrodnicze (m.in. atrakcyjny krajobraz ze względu na
zróżnicowaną rzeźbę terenu, malownicze doliny, wystające ostańce skalne, obszary chronione jak
rezerwaty czy Park Krajobrazowy Orlich Gniazd). W pobliżu znajduje się takie silne atrakcje
turystyczne, jak Zamek Ogrodzieniec, zamek w Olsztynie, zamek w Mirowie (gmina Niegowa)
oraz zamek w Bobolicach (gmina Niegowa). Wspomniane atrakcje stanowią popularne destynacje
turystyczne, przykładowo Zamek Ogrodzieniec odwiedza rocznie ponad 100 tys. gości (np. w 2013
r. było to 128 349 osób, a w 2014 – 159 677), a Szlak Orlich Gniazd zwyciężył w plebiscycie
Narodowego Portalu Turystycznego na największą atrakcję województwa śląskiego, otrzymując
67,3% głosów internautów27. Warto wspomnieć, że na drugim miejscu uplasował się Szlak
Zabytków Techniki (20,6% głosów) – co jest optymistyczną informacją w kontekście
możliwości/planów dołączenia przez żareckie Muzeum Dawnych Rzemiosł do tego szlaku.
Ta przyrodnicza i kulturowa atrakcyjność sąsiednich gmin z jednej strony wpływa korzystnie:
następuje swoista dyfuzja ruchu turystycznego – turyści mogą potraktować gminę jako bazę
wypadową albo jeden z celów swoich wycieczek po Jurze. Z drugiej strony sąsiednie gminy
stanowią silną konkurencję i przechwytują turystów, dzięki większej dostępności komunikacyjnej
czy lepiej rozwiniętej infrastrukturze turystycznej i paraturystycznej. Liczba turystów i liczba
noclegów w latach 2012-2014 kształtuje się o wiele wyżej w jednostkach porównywanych28 niż
w gminie Żarki (Tabela 5).
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Narodowy Portal Turystyczny, http://www.polska.travel/hity/top-5-wojewodztwa-slaskiego/, dostęp:
12.04.2016.
28
Zestawienie z dokumentu „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej” (gminy Koziegłowy, Woźniki,
Ogrodzieniec) poszerzono o sąsiednią gminę powiatu myszkowskiego – Poraj, ze względu na fakt, że
stawia ona na rozwój funkcji turystycznej (m.in. zalew porajski) oraz jest stosunkowo zbliżona pod
względem liczby mieszkańców ludności, posiada lepszą dostępności komunikacyjnej – połączenie kolejowe,
mieści się w niej miejscowość Żarki-Letnisko).
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Tabela 5. Turyści ogółem i noclegi ogółem – Żarki i jednostki porównywane

Gmina/rok
Żarki
Poraj
Koziegłowy
Ogrodzieniec
Woźniki

2004
53
4 664
1064a
b.d.
628

Turyści ogółem
Noclegi udzielone ogółem
2012
2013
2014
2004
2012
2013
2014
790
423
530
345
1 793
656
816
5 433
4 964
4 557
20 044
18 927
17 341
15 902
a
5 545
5 939
6 421
1033
5 545
5 939
6 421
4 665
11 906
12 043
b.d.
7 567
18 164
19 354
3 490
5 180
5 787
805
4 703
7 075
7 603
Źródło: BDL, GUS 2016; a - dane za 2003 r.

Powyższa tabela zestawia także dane za 2004 rok. W przypadków goszczenia turystów krajowych
Żarki otaczają konkurencyjne jednostki. Liczba turystów i noclegów w ostatnich latach przekracza
tam kilka tysięcy. W 2014 r. liczba turystów ogółem wynosiła w Woźnikach 5 787 osób,
w Koziegłowach 6 421, w Poraju 4 557, a w Ogrodzieńcu 12 043. Porównywane jednostki, oprócz
gminy Poraj, zanotowały nie tylko widoczny wzrost w porównywaniu do 2004 roku, ale też
w porównaniu do 2012 r. Czas pobytu w porównywanych jednostkach za 2014 r. kształtuje się
podobnie jak w gminie Żarki – ok. 1,5 dnia, jedynie w gminie Poraj jest ponad dwukrotnie wyższy
(3,5 dnia). Świadczy to o tym, że gmina Poraj stanowi konkurencję jako ośrodek zatrzymujący
turystów odwiedzających region.
Odnotowane o wiele wyższe wskaźniki zarówno noclegów, jak i liczby turystów dla jednostek
porównywanych, należy rozpatrywać w kontekście tradycji ruchu turystycznego w sąsiednich
gminach – funkcja turystyczna jest w nich dłużej realizowana i rozwijana niż w gminie Żarki. Także
w porównawczym roku bazowym tj. 2004 jednostki porównywane zaczynały z wiele wyższego
pułapu – statystyki wynosiły już wtedy kilkaset, ok. tysiąca osób, a nie jak w przypadku gminy
Żarki – kilkadziesiąt. Należy jednak zauważyć, że w Żarkach w stosunku do 2004 r. odnotowano
tendencję wzrostową liczby turystów (dziesięciokrotny wzrost), natomiast w gminie Poraj
możemy mówić o pewnej stagnacji ruchu turystycznego (liczba cały czas oscyluje w okolicach 4
tysięcy turystów).
Szansą na zwiększeniu ruchu turystycznego w Żarkach byłoby zbudowanie silnej pozycji gminy
jako bazy wypadowej do atrakcji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Konieczne jest
przygotowanie takiej oferty, która potrafiłaby zatrzymać turystów na dłuższy wypoczynek
i zachęcała do powrotu. Wiedza ta powinna skutecznie motywować zarówno mieszkańców, jak
i władze gminy do podjęcia działań w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej przez rozwój
infrastruktury i produktów turystycznych. Żarki mogą również wypracować swego rodzaju
atrakcje drugorzędne. Atrakcje drugorzędne cechuje to, że są one zwiedzane „po drodze” do
głównej atrakcji, których w tym regionie nie brakuje, lecz największą będzie niewątpliwie zamek
Ogrodzieniec. Istotne zatem są działania udostępniające przyrodę w atrakcyjny sposób, od
odpowiedniej infrastruktury poprzez oferty drugorzędne.
Warto zauważyć, iż w Żarkach podjęto szereg działań do wzmocnienia współpracy z największą
atrakcją Jury – Spółką Zamek w Ogrodzieńcu, która zrządza największym Orlim Gniazdem –
zamkiem w Podzamczu. Współpraca zmierza w kierunku wzajemnego polecania, wspólnej
sprzedaży wycieczek. Został stworzony też pakiet: wycieczka dwudniowa, która łączy ofertę
atrakcji z Żarek z pobytem na zamku w Ogrodzieńcu.
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Efekt przyniosły również działania nakierowane ze strony Gminy Żarki na współpracę z hotelami
w powiecie zawierciańskim. Dzięki tej współpracy w Żarkach nie narzekano na brak gości
w okresie ferii zimowych (połowa stycznia do końca lutego). Zwykle te miesiące są martwe na
Jurze – np. Muzeum Chleba w Radzionkowie zamknęło swoje drzwi w styczniu i lutym, a Muzeum
Dawnych Rzemiosł cieszyło się wówczas stosunkowo wysoką frekwencją.
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Jeśli chodzi o ruch turystyczny w województwie śląskim, to na podstawie danych GUS, zauważa
się jego wzrost. W roku 2014, w porównaniu do poprzednich, wzrosła zarówno liczba turystów,
jak i liczba noclegów w turystycznych obiektach noclegowych. Zwiększyła się też liczba turystów
zagranicznych, którzy w 2014 stanowili niemal 16% ogółu turystów, a udzielone im noclegi
stanowiły 13,2% ogółu udzielonych noclegów. Wśród turystów zagranicznych korzystających z
obiektów noclegowych w 2014 znacząco przeważali turyści z Niemiec. Średni czas spędzony na
terenie województwa śląskiego w 2014 roku wyniósł 7,5 dnia (w 2013 roku – 9 dni). W porównaniu
do poprzedniego roku wzrósł natomiast udział wyjazdów krótkich, trwających do 3 dni. Można
zatem mówić o zjawisku skracania czasu wyjazdów, wzroście popularności wyjazdów krótkich (do
7 dni). Na podstawie opracowanego dla Śląskiej Organizacji Turystycznej raportu pn. „Badanie
ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2014” można wyróżnić następujące tendencje
dominujące w ruchu turystycznym na terenie tego województwa:
Wśród turystów spoza województwa śląskiego przeważają mieszkańcy województwa
małopolskiego (12%), mazowieckiego (11%) oraz świętokrzyskiego (11%).
Analizując profil demograficzny turystów, to zwiększeniu, w porównaniu do lat
poprzednich, uległ odsetek osób z najstarszej grupy wiekowej: 60 lat i więcej.
W 2014 średni czas spędzony podczas pobytów w województwie śląskim przez turystów
spoza województwa wyniósł 7,5 dnia (9 dni w roku 2013), zaś w przypadku turystów z
regionu – 9 dni (13 dni w 2013 roku).
Wśród turystów z województwa śląskiego wrosła ilość pobytów krótkich tj. 3-dniowych
oraz 4-7dniowych. Popularne są wyjazdy z kilkoma osobami towarzyszącymi, co oznacza
wyjazdy rodzinne lub grupami znajomych.
Zarówno turyści z woj. śląskiego, jaki i ci spoza województwa najchętniej za miejsce
zakwaterowania wybierają rodzinę, znajomych. W przypadku mieszkańców śląskiego
dużą popularnością cieszą się kwatery prywatne/gospodarstwa agroturystyczne oraz
pensjonaty. Turyści spoza województwa wybierają hotel, w następnej kolejności zaś
kwatery prywatne/gospodarstwa agroturystyczne.
Wśród najpopularniejszych okolic wybieranych do celów turystycznych najczęściej
wskazywano odpowiedzi „okolice Katowic, Chorzowa, Bytomia Zabrza i Gliwic” oraz
„okolice Częstochowy, Olsztyna, Lubińca, Myszkowa, Zawiercia, Pilicy” (jurajskie);
Najczęściej deklarowany cel wizyty przez turystów spoza województwa śląskiego to
odwiedziny u rodziny i bliskich. Natomiast mieszkańcy województwa śląskiego
podróżujący po regionie najczęściej jako główny cel wskazywali wypoczynek na łonie
natury (pobyt nad wodą, w lesie, w górach), stosunkowo często wspominali też o
turystyce aktywnej.
W porównaniu do roku 2013 wzrósł stopień zadowolenia turystów z pobytu.
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Ponadto na podstawie danych uzyskanych od 53 obiektów turystycznych: muzeów, obiektów
sportowych i rekreacyjnych (w typ zespoły parkowe, rezerwaty), obiektów architektury świeckiej
z terenu województwa wyłania się następujący profil osób odwiedzających:
–

Dzieci i młodzież szkolna (do 19 lat) stanowią prawie 40% odwiedzających;

–

W około 2/3 placówek przeważają turyści indywidualni (stanowią nie więcej niż 50% Strona | 41
odwiedzających). Wśród grup zorganizowanych dominują natomiast grupy i wycieczki
szkolne;

–

Najwięcej odwiedzających to mieszkańcy województwa śląskiego (75%). Turyści spoza
województwa to najczęściej osoby z Małopolski (57%); w „pierwszej trójce” znaleźli się też
odwiedzający z mazowieckiego i opolskiego.

–

Wśród turystów zagranicznych odwiedzających badane placówki zdecydowanie
przeważają obywatele Niemiec.

Podsumowując, w gminie Żarki należy podejmować działania mające na celu zwiększenie
i zróżnicowanie ruchu turystycznego w gminie, a przede wszystkim ruch należy badać
i monitorować. Warto wykorzystać pozytywne zjawiska związane z ruchem turystycznym na
terenie województwa, wypracować ofertę komplementarną do istniejących już propozycji na
Jurze oraz odnosić się do obecnych trendów np. wypracowanie oferty zadedykowanej seniorom,
przygotowanie oferty dla turystów niemieckich, większa promocja gminy na terenie
województwa i regionu, wzmocnienie ofert krótkich i weekendowych.

2.2 Główne trendy w turystyce światowej i polskiej
W ostatnich latach w turystyce światowej można zauważyć szereg zjawisk i tendencji,
wynikających z motywacji współczesnego turysty. Motywacje te charakteryzują się:
indywidualizmem,
poszukiwaniem różnych możliwości spędzania czasu wolnego,
potrzebą wysokiej jakości wypoczynku i usług turystycznych,
częstszymi wyjazdami turystycznymi,
szybkimi i spontanicznymi decyzjami o wyjeździe,
dbałością o własne zdrowie,
poszukiwaniem autentyczności,
poszukiwaniem przeżyć emocjonalnych i estetycznych,
poszukiwaniem nowych miejsc wypoczynku,
podatnością na wpływ mediów i środowiska społecznego (naśladownictwo).
W związku z tak kształtującymi się motywacjami, można wyszczególnić za Weiermair i Mathies,
następujące kierunki charakterystyczne dla turystyki XXI wieku:
wzrost roli wypoczynku aktywnego w kontraście do tradycyjnego (biernego) wypoczynku
nad wodą,
wzrost popularności turystyki na obszarach wiejskich (szczególnie wśród ludności
miejskiej), w bliskim kontakcie z przyrodą,
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wzrost znaczenia czystego środowiska przyrodniczego jako wartości dla podróżujących
(„ekologizacja” niektórych komercyjnych form turystyki),
zatarcie granicy między rekreacją a sportem,
moda na aktywny wypoczynek połączony z przygodą powoduje, że tradycyjne dyscypliny
sportowe i formy rekreacji coraz częściej ustępują miejsca ich odmianom nietypowym lub
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ekstremalnym,
wzrost znaczenia doznań estetycznych, jak również emocji w doświadczeniu
turystycznym,
komercjalizacja tradycyjnych (np. trekking) oraz elitarnych form turystyki, związanych np.
ze wspinaczką górską (alpinizm, himalaizm), spowodowana postępem technicznym
w sprzęcie sportowym i specjalistycznym,
rozwój masowych podróży na obszary mało sprzyjające człowiekowi (np. regiony
okołopolarne, pustynne czy tropikalne),
coraz wyraźnie ujawnia się nurt podróżowania w poszukiwaniu przyjemności, określany
często jako „turystyka hedonistyczna”,
dynamicznie rozwijająca się turystyka wellness i spa, co wynika ze wzrostu znaczenia
zdrowia, dbania o własną kondycję psychofizyczną oraz dobre samopoczucie, jako
motywu podróży29.
Ponadto obserwuje się trend rozwojowy w zakresie turystyki alternatywnej. Jest to rozwój
podróży nastawionych na bliski kontakt z przyrodą, poznawanie kultury odwiedzanych miejsce
i nawiązywanie bliskiego kontaktu z mieszkańcami tych terenów. Wyjazdy takie mają zazwyczaj
charakter indywidualny lub są organizowane w małych grupach. Podróże odbywają się z dala od
dużych centrów turystycznych oraz nastawione są na poszukiwanie autentyzmu w kontakcie
z przyrodą i kulturą odwiedzanych społeczności. Rozwój turystyki alternatywnej wynika przede
wszystkim ze wzrostu świadomości negatywnych skutków rozwoju turystyki, a także
„zmęczenia” tradycyjnymi formami turystyki masowej.
Trendy te można także zauważyć w Polsce. Rośnie popularność turystyki wiejskiej, łączonej
często z aktywnym odpoczynkiem na blisko natury. Zaczyna przykładać się wagę do oferty
kulinarnej: szczególnie mieszkańcy miast decydując się na wypoczynek na wsi, liczą na świeże,
domowej produkcji, pochodzące od lokalnych wytwórców produkty i posiłki. Wśród polskich
turystów zaczyna też rosnąć świadomość ekologiczna, co potwierdzają badania i raporty, a co za
tym idzie wzrasta popularność ekoturystyki. Wyniki badania socjologicznego „Turyści a Natura
2000” przeprowadzonego 2012 r. przez Instytut na rzecz Ekorozwoju potwierdziły
proekologiczne preferencje turystów. Dla badanych z różnych form i warunków wypoczynku
największe znaczenie miały: wypoczynek w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych
(64% wskazań), poznawanie lokalnych tradycji (57%). Ponad połowa badanych za istotne uznała
też istnienie atrakcyjnych ścieżek przyrodniczych (55%) oraz możliwość aktywnego wypoczynku
(54%). Okazało się, że turyści zwracają uwagę na certyfikat ekologiczny obiektu zakwaterowania
(przy czym turyści w wieku 50 lat i więcej zwracali na to uwagę dwukrotnie częściej niż ci do 34.
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roku życia)30. Podobne wnioski wypłynęły z badania realizowanego przez Polską Organizację
Turystyczną w 2015 r. wśród konsumentów usług turystycznych realizowanych przez Polską31.
Otrzymane w badaniu deklaracje świadczyły o stosunkowo wysokim poziomie świadomości
ekologicznej Polaków. Ponad 70% badanych uznało za ważne dla siebie: zdrowy styl życia,
poznawanie nowych miejsc i kultur wraz z ich lokalnym charakterem oraz nienaruszalność i
ochronę środowiska. Dla połowy respondentów istotne było korzystanie z ekologicznych Strona | 43
środków transportu. Tendencje te świadczą o rosnącym zainteresowaniu ekoturystyką i istnieniu
popytu na oferty z tego obszaru turystyki. Pod pojęciem ekoturystyki rozumie się, stosując
definicję D. Zaręby, formę turystyki zrównoważonej, która: „aktywnie przyczynia się do ochrony
środowiska oraz przynosi korzyści ekonomiczne i poprawę jakości życia społeczności lokalnych w
najbardziej atrakcyjnych (przyrodniczo i kulturowo) zakątkach świata”32. Trzy główne cechy
wyróżniające ekoturystykę od innych form zwiedzania to:
1.

polega na aktywnym i dogłębnym poznawczo zwiedzaniu regionów o wysokich walorach
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych;

2. aktywnie przyczynia się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
3. stanowi element zrównoważonego rozwoju regionu – przynosi realne korzyści
ekonomiczne i społeczne lokalnym społecznościom, a także podnosi jakość ich życia33.
Oferta ekoturystyczna powinna składać się z różnych elementów: zarówno bazy noclegowej, jak
i oferty towarzyszącej np. organizowane wyjścia i warsztaty polegające na poznawaniu lokalnej
flory i fauny, ekomuzea, oraz sklepiki z własnej produkcji przetworami i płodami rolnymi.
W Polsce powstały sieci zrzeszające gospodarstwa, które dbają o środowisko naturalne,
wykorzystując odnawialne źródła energii (np. kolektory słoneczne do podgrzewania wody,
moduły fotowoltaiczne do wytwarzania energii) oraz produkują dobrej jakości żywność
ekologiczną i tradycyjną. Wśród nich można wymienić projekt: „Słoneczna Polska. Wczasy ze
słońcem”, który zrzeszał gospodarstwa czterech województw: lubelskiego, małopolskiego,
świętokrzyskiego i podkarpackiego. Inną tego typu inicjatywą jest założona w 2010 roku sieć
ekoturystyczna „Między Bugiem a Narwią”. W jej skład wchodzą przedsiębiorcy z 13 gmin
położonych na zlewni Bugu i Narwi, którzy ściśle współpracują ze sobą w zakresie oferowanych
usług i standardów. Wśród nich znajdują się nie tylko właściciele agroturystyki, ale też rolnicy,
artyści, rzemieślnicy, działacze społeczni, przewodnicy, którzy pod wspólną marką promują
oferowane usługi dla turystów. Innym ciekawym rozwiązaniem, mogącym służyć jako dodatkowa
ekologiczna atrakcja dla turystów, są, niezbyt jeszcze popularne w Polsce, gospodarstwa typu
„zbierz-to-sam” (z ang. pick-your-owns farm, U-pick, w skrócie PYO)34.
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W XXI wieku swoją pozycję umacnia także tzw. model turystyki 3xE (z ang. Entertainment–
Exictement–Education) czyli stawiający na połączenie rozrywki, ekscytacji i edukacji. Odpowiada
on potrzebom współczesnych turystów, które cechuje chęć zdobycia doświadczenia,
wyjątkowych doznań poprzez działanie, a nie bierny odpoczynek. Najważniejsze założenia dla
tego modelu to: rozrywka, ruch, ekscytacja, rozwój emocjonalny, zdobywanie wiedzy. W formułę
tego typu zwiedzania wpisuje się turystyka kulturowa oraz edukacyjna, które, by odpowiedzieć na Strona | 44
popyt turystów, rozwijają i urozmaicają elementy swej oferty. Jedną z takich odpowiedzi, będącą
jednocześnie innowacyjną formą zwiedzania jest, coraz popularniejszy w Polsce, questing. Polega
on na zwiedzaniu danego obszaru poprzez rozwiązywanie quizów i zagadek łączących się
w specjalny szlak (np. poprzez zbieranie liter w poszczególnych punktach, które mają utworzyć
hasło). Główne cele questingu to:
promowanie elementów dziedzictwa lokalnego: miejsc, legend, tradycji;
nowoczesne promowanie miast, wsi, regionów;
nauka poprzez zabawę;
angażowanie do działań społeczności lokalnej.
Głównymi odbiorcami questingu, którzy chętnie podejmują „zwiedzanie poprzez zabawę” są
dzieci i młodzież. Ze względu na tematy wyróżnia się m.in. questy przyrodnicze, historyczne,
kulturowe.
Ze względu na to, iż questing ma coraz więcej zwolenników, tworzone są dla nich specjalne
strony internetowe ze zbiorem wszystkich questów wraz z opisami, np. www.questy.com.pl,
www.bestquest.pl. W questowym zwiedzaniu pomagają też bezpłatne aplikacje mobilne – np.
takie rozwiązanie, dostępne w kilku językach, przygotowała Gdańska Organizacja Turystyczna.

2.3 Formy turystyki w Żarkach
W celu analizy sytuacji warto wyszczególnić, jakie formy turystyki istnieją w gminie Żarki, jakie
dopiero się pojawiły, które z nich są rozwijane, oraz które mogłyby poszerzyć istniejącą ofertę. Na
początku jednak warto spojrzeć na kompleksową klasyfikację współczesnych rodzajów i form
turystyki, ze względu na motyw podejmowanej podróży:
turystyka poznawcza:
o turystyka przyrodnicza (w tym: turystyka ornitologiczna, turystyka polarna, turystyka
safari, geoturystyka),
o ekoturystyka,
o turystyka kulturowa,
o turystyka etniczna (w tym: turystyka sentymentalna),
o turystyka festiwalowa,
o „fanoturystyka”,
wielokrotnego użytku. Dochód trafia bezpośrednio do producenta, bez konieczności opłacania
pośredników sprzedaży, nie ma też konieczności wynajmowania pracowników sezonowych do zbiorów.
Zbieracze płacą tzw. wpisowe za udział w zbiorze i dzięki temu mogą jeść podczas zbierania. Forma ta
szybko zyskała dodatkową funkcję – atrakcji turystycznej: odpoczywający na wsi mieszkańcy miast uznali
możliwość zebrania sobie małej ilości świeżych produktów jako ciekawy sposób spędzania czasu wolnego.
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o turystyka kulinarna,
o turystyka krajoznawcza,
o turystyka lingwistyczna,
o turystyka wolontariuszy,
turystyka wypoczynkowa:
o agroturystyka,
o turystyka morska,
o turystyka rozrywkowa,
o turystyka handlowa,
o turystyka zabawy (clubbing, party tourism),
o turystyka erotyczna,
turystyka kwalifikowana (specjalistyczna):
o turystyka piesza,
o turystyka rowerowa,
o turystyka jeździecka,
o turystyka narciarska,
o turystyka speleologiczna,
o turystyka żeglarska,
o turystyka kajakowa,
o turystyka nurkowa,
o turystyka przygodowa (w tym tramping turystyczny i trekking turystyczny),
turystyka zdrowotna:
o turystyka uzdrowiskowa,
o turystyka spa i wellness,
o turystyka medyczna,
turystyka biznesowa:
o indywidualne podróże służbowe,
o turystyka targowa,
o turystyka korporacyjna,
o turystyka kongresowa,
o turystyka motywacyjna,
turystyka religijna35.

W wyniku analizy zasobów i obecnych działań związanych z turystyką w gminie, w Żarkach można
zaobserwować obecność i rozwijanie takich rodzajów turystyki jak: religijna, kulturowa,
edukacyjna, aktywna /rekreacyjna, wiejska, oraz łączące te formy turystyka weekendowa oraz
rodzinna. Dodatkowo, na podstawie analizy walorów turystycznych można uznać, że gmina Żarki
jest także odpowiednim miejscem do rozwoju ekoturystyki, turystyki kwalifikowanej –
wspinaczkowej. Na terenie gminy zauważa się również potencjał do rozwoju form takich, jak
turystyka hobbystyczna –amonitowa, biznesowa i konferencyjna oraz turystyka uzdrowiskowa.
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Turystyka kulturowa
Zainteresowania tego typu turysty wiążą się ze zwiedzaniem miejsc ważnych dla dziedzictwa
kulturowego oraz z poznawaniem historii i tradycji odwiedzanych miejsc. Gmina Żarki pracuje nad
rozwijaniem oferty dla miłośników turystyki kulturowej. Historia miasta, tradycje rzemieślnicze
i kupieckie oraz wielokulturowa przeszłość związana z żydowskimi mieszkańcami stanowi filar dla Strona | 46
tego typu turystyki. Obecnie ważnymi elementami są Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym
Młynie, gdzie zwiedzający odbywa interaktywną, pasjonującą podróż w czasie, poznając styl
i tradycje życia ludności od lat trzydziestych XX wieku. W Przybynowie znajduje się Miniskansen
Wsi Jurajskiej – w odrestaurowanej chałupie z XIX wieku organizowane są warsztaty, zajęcia
edukacyjne dla grup zorganizowanych (wycieczek). Wejście dla turystów indywidualnych tylko
w wyznaczonych terminach, m.in. przy długich weekendach, rozpoczęcie i zakończenie wakacji.
W ten sposób można poznać przeszłość gminy oraz charakterystykę jej mieszkańców: zarówno
miasteczka, jak i obszarów wiejskich. Natomiast Szlak Kultury Żydowskiej łączący najważniejsze
miejsca i ślady po dawnych mieszkańcach może pozwolić na rozwój turystyki sentymentalnej
(etnicznej). Przy pierwszym przystanku przy ul. Koziegłowskiej znajduje się tablica informacyjna
z mapą szlaku, a przy kolejnych przystankach znajdują się tablice informacyjne w polskiej
i angielskiej wersji językowej, znajdują się też oznaczenia w terenie (strzałki kierunkowe, które
wyznaczają kierunek wędrówki). Ponadto funkcjonują audioprzewodniki, dostępne do pobrania
m.in. na portalu informacji turystycznej województwa śląskiego (www.slaskie.travel.pl) oraz
przygotowany przez Fundację Brama Cukermana na stronie projektu „Opowieści nieobecnych”
(www.bramacukermana.com). Ze szlaku korzystają zazwyczaj grupy zorganizowanie (dorośli i
młodzież), ale również indywidualni turyści. Wytyczenie szlaku zwiększyło informacyjny, dzięki
któremu grupy autokarowe częściej samodzielnie zaglądają na kirkut na Kierkowie. Szlak Kultury
Żydowskiej to ciekawostka i coś wyjątkowego na Jurze: żadne miasteczko nie ma tak dobrze
zachowanego cmentarza (ponad 1110 macew) ani dawnej synagogi, ani charakterystycznej
zabudowy w centrum.
Nowym trendem wywodzącym się z turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna, która związana
jest z podróżowaniem w celu poznawania i smakowania potraw oraz napoi. Gmina Żarki próbuje
wpisać się i w ten nurt, oferując degustację wielu lokalnych przysmaków, jak chleb tatarczuch,
żareckie obwarzanki, prażonki, lokalne domowej produkcji sery, nalewki, pierogi oraz oferowane
przez Sanktuarium w Leśniowie: ciasteczka, czekolady, miody i zioła i szereg innych produktów.
Specjały w sanktuarium leśniowskim są dostępne w ciągłej sprzedaży w tzw. kawiarence
naprzeciwko wejścia do klasztoru. Chleb tatarczuch i żareckie obwarzanki odpustowe są
dostępne dwa razy w tygodniu na targu na stoisku Jadwigi Plesińskiej. Ponadto zawsze można
dokonać zamówienia. Pani Jadwiga ze stoiskiem jest również obecna w niedzielę przy
sanktuarium. Domowe pierogi są dostępne w Pierogarni Macjeówka w Ostrowie przez cały rok.
Istnieje możliwość kupienia na miejscu do zjedzenia, na wynos lub zamrożonych produktów do
zabrania do domu.
Jeśli chodzi o pieczonki, to można je zamówić w obiektach agroturystycznych, ale pieczonki są
również przygotowane na zamówienie w Restauracji Przystań Leśniów, a w okresie jesiennym są
stałą atrakcją w sezonowym menu.
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Szczególnym uznaniem cieszy się chleb wypiekany w Żarkach. Tradycje piekarnicze są bardzo
mocne w tym miasteczku. Od lat działają rodzinne piekarnie: Kaszyńskich, Musialików (teraz
zarządzane przez pokolenie dzieci - córkę Beatę Samulak) oraz Szpaków. Dlatego do Żarek jeździ
się po dobry chleb, a oferta rodzinnych piekarni jest uzupełniana przez chleb z Gminnej
Spółdzielni w Żarkach. Jej produkt cieszy się nieustanną renomą i mimo problemów wielu GS w
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kraju, GS w Żarkach przetrwała okres transformacji i prowadzi swoją piekarnię z powadzeniem.
W gminie zatem istnieje odpowiednia podstawa do rozwijania turystyki kulinarnej, jednak aby ta
forma w pełni zaistniała, trzeba jeszcze wiele zrobić. Przede wszytki lokalne produkty powinny
być powszechnie dostępne: w pobliżu atrakcji turystycznych można utworzyć sezonowe punkty
sprzedaży gromadzące produkty od różnych producentów, a w miejscowych w sklepach
spożywczych warto ustawić specjalne, wydzielone i wystylizowane półki z lokalnymi
przysmakami. Kupiecki Sąsiek powinien być częściej i dłużej otwarty, warto rozważyć też
wprowadzenie pakietów turystycznych z ofertą skierowaną przede wszystkim do turystów
kulinarnych, w ramach których odbywałyby się wycieczki kulinarne, warsztaty kulinarne oraz
degustacje (uwzględniające także kuchnię żydowską).
Turystyka religijno – pielgrzymkowa
Celem tego typu turystyki jest zwiedzanie obiektów sakralnych a także uczestnictwo
w wydarzeniach religijnych. Tego typu forma turystyki jest dość silna w Żarkach w związku
odwiedzanym przez około 200 tys. turystów rocznie Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
w Leśniowie ze słynną figurą Matki Bożej w głównym ołtarzu36. Wierzy się, że w leśniowskim
sanktuarium mają miejsce liczne łaski uzdrowień fizycznych i duchowych, które dokumentowane
są w katalogu prowadzonym przez Ojców Paulinów od 1706 r. Sanktuarium odwiedza rocznie
ponad czterysta zorganizowanych grup pielgrzymkowych (w 2015 r. – 446), do tego dochodzą
pielgrzymi indywidualni i turyści. Największe natężenie odwiedzin przypada na maj i czerwiec,
gdyż znaczny procent grup zorganizowanych stanowią dzieci komunijne. Przez cały rok obecne są
grupy z parafii, jednakże widać wyraźny spadek ruchu zimą. Część grup korzysta z żareckiej bazy
gastronomicznej np. Przystani Leśniów lub Kuchni Polski Smak, jednak, jak twierdzą lokalni
usługodawcy branży turystycznej – decydującym czynnikiem dla tego typu turystów jest cena.
Ponadto w okresie letnim, w drodze pielgrzymek do Częstochowy przez gminę i Sanktuarium
obserwuje się wzmożony ruch pątniczy (ok. 40 tras pielgrzymkowych na Jasną Górę prowadzi
przez leśniowskie sanktuarium).
W ramach turystyki religijnej należy wspomnieć o innych miejscach kultu np. Pustelni Świętego
Ducha w Czatachowie czy kościołach: Św. Barbary, Św. Stanisława, Św. Szymona i Judy Tadeusza.
Znaczny wzrost przyjazdów odnotowała jedyna na Jurze Pustelnia św. Ducha, ale z powodu braku
dostępu do statystyk, trudno określić skalę tego ruchu. Osoby kierujące się do Czatachowy
cechuje podobny program pobytu: w sobotę przyjazd i dzień modlitw na Przeprośnej Górce w
gminie Mstów, nocleg, a następnego dnia rano przyjazd do Czatachowy na mszę. Grupy
przybywające do Czatachowy zamawiają obiady, które są dostarczone do Czatachowy przez firmy
cateringowe, często z Żarek. Ze względu na tę formę korzystania z bazy gastronomicznej
36

Strona internetowa Jurajskie Ścieżki http://www.jurajskiesciezki.pl/?work=sanktuarium-w-lesniowie,
odczyt. 18.04.2016 r.
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nieopodal pustelni rozstawiono namioty. W tego typu turystyce nacisk jest na modlitwę, nie na
zawiedzenie. Zdarza się, iż osoby biorące udział w spotkaniach modlitewnych w Czatachowie, nie
wiedzą o istnieniu sanktuarium leśniowskiego położonego kilka kilometrów dalej. Spotkania
modlitewne w Pustelni odbywają się w każdy trzeci weekend miesiąca i w tym czasie kwatero
dawcy zauważają większe zainteresowanie noclegami w gminie Żarki. Są to głównie jednodniowe
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pobyty.
Turystyka kwalifikowana - wspinaczka
Ze względu na położenie na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej gmina posiada dobre
warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej – szczególnie popularniej w tym rejonie –
wspinaczki. W rejonie Suliszowic i Zaborza oraz Przewodziszowic znajdują się liczne skały
wyszczególnione w rozdziale Zasoby turystyczne. Za najpopularniejsze miejsca wspinaczki na
terenie gminy uznaje się Skały Rajce, Strażnicę Przewodziszowicką oraz Kazalnicę Suliszowicką.
Gmina Żarki z tego względu jest miejscem atrakcyjnym dla fanów wspinaczki, jak również
dogodną bazą wypadową na inne ostańce skalne np. Diabelskie Mosty czy w okolice Olsztyna,
Kroczyc, Ogrodzieńca. Inicjatywa „Nasze Skały” objęła zasięgiem i umieściła na stronie
internetowej Inicjatywy część żareckich skal m.in. skały z Suliszowic (Kazalnicę, Kapuśniak, Srogą
Skałę oraz Skałę u Chłopa).
Na terenie gminy zauważa się „skałkowiczów” przyjeżdżających z okolic, ale tez dalszych stron
Polski, zazwyczaj są to samodzielnie zorganizowane grupy znajomych. W zakresie tego typu
turystów nie prowadzi się statystyk. W ostatnich latach nie podejmowano działań związanych z
promocją oraz organizacją oferty tej formy turystyki. Ze względu na popularność wspinaczki na
terenie Jury, warto podjąć działania w zakresie tworzenia oferty, infrastruktury i promocji tego
typu turystyki w gminie Żarki, a także dbać o odpowiednie warunki np. poprzez regularne
odkrzaczanie skał poprzez kontynuować projekty realizowane do tej pory przez Zespół Parków
Krajobrazowych w Suliszowicach w porozumieniu z Gminą i prywatnymi właścicielami).
Turystyka kwalifikowana – jeździecka

Gmina Żarki oferuje profesjonalnie przygotowaną trasę dla fanów jazdy konnej – Międzygminny
Szlak Konny. Ponadto częściowo przez teren gminy przebiega Transjurajski Szlak Konny
prowadzący od Krakowa do Częstochowy. Na terenie Gminy znajduje się Stadnina Jaroszówka
oraz Stajnia Wolta Jaworznik.
Międzygminny Szlak Konny jest wytyczony w terenie oraz oznaczony na mapie, którą można
otrzymać w punkcie postojowym, na szlaku w Jaroszowie oraz w Czatachowie. Ścieżka została
dofinansowana ze środków unijnych i dołożono starań, aby była dostosowana do przejazdu koni
– usunięte niskie gałęzie zagrażające jeźdźcom, etc. Na terenie gminy Żarki wyznaczono dwa
miejsca postojowe w Czatachowie i Jaroszowie, jest zagroda dla konia i zadaszone miejsce dla
jeźdźca, przy punktach postojowych znajdują się tablice informacyjne z mapami.
Istnieje zatem baza do rozwijania turystyki jeździeckiej, warto w tym celu prowadzić współpracę z
sąsiednimi gminami oraz ze stadniną i stajnią działającymi na ternie gminy Żarki. Należy pamiętać
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o prowadzeniu działań animujących istniejący szlak poprzez np. cykliczne wydarzenia, imprezy,
zawody itp.
Turystyka hobbystyczna
Turystyka hobbystyczna jest związana z możliwością realizowania swoich pasji przez turystów. Na
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terenie gminy można działać w następujących obszarach: wspinaczka, jazda konna, jazda
rowerowa, piesze wycieczki, Nordic Walking, wędkarstwo.
Rozwijającym się sektorem turystyki na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest
turystyka amonitowa. Skamieniałości wymarłych przed 65 mln lat organizmów żyjących w morzu
jurajskim są jedną z atrakcji Jury. Turystyka amonitowa polega na wędrowaniu po odkrywkach
i kamieniołomach w celu poszukiwania i podziwiania skamieniałości pradawnych organizmów.
Przez północną część gminy Żarki przebiega Szlak Zamonitu – nazwa szlaku wzięła się od
połączenia dwóch słów: amonit i zamek i prowadzi on przez najatrakcyjniejsze miejsca pod
względem historycznym i geologicznym. Geologiczna wartość terenu może być elementem, który
warto uwzględnić w działaniach promocyjnych i rozwijaniu turystyki. Turystyka amonitowa
praktycznie nie funkcjonuje. Przed laty wytyczono szlak amonitów w kamieniołomie w
Jaroszowie, ale nie uzyskał on takich efektów, jak np. Szlak Kultury Żydowskiej. Warto zastanowić
się nad wykorzystaniem tego potencjału geologicznego w sposób atrakcyjny i interesujący nie
tylko dla pasjonatów, ale też wszystkich osób odwiedzających gminę (a w szczególności dzieci).
Turystyka na obszarach wiejskich, agroturystyka i ekoturystyka
Miejsko-wiejska gmina Żarki oferuje duże możliwości dla rozwoju agroturystyki dzięki bogatym
walorom przyrodniczym, dużej lesistości, dużej otwartości terenu. Większość obiektów
noclegowych w gminie Żarki to prywatne kwatery i gospodarstwa agroturystyczne (15 na 20, czyli
ok. 70% oferty bazy noclegowej). Oferta agroturystyczna jest zróżnicowana; właściciele oferują
wiele atrakcji: ogniska, grille, strzelnicę czy place zabaw. Agroturystyka u Strusia oferuje, oprócz
usług noclegowych, możliwość oglądania i poznawania zwyczajów strusi, a także skosztowanie
jajecznicy ze strusich jaj.
W ostatnich czasach popularnym rodzajem turystyki jest ekoturystyka, czyli podróż do miejsc
cennych przyrodniczo z poszanowaniem zasobów środowiska. Do najatrakcyjniejszych walorów
przyrodniczych gminy należą: ostańce krasowe, liczne źródła, rezerwat Cisy Przybynowskie i inne
formy ochrony przyrody: pomniki. W gminie brakuje jednak oferty ekologicznej, jeśli chodzi o
certyfikaty dla noclegów czy eko-gospodarstwa oferującą ekologiczną, zdrową żywność. Jest to
jednak forma turystyki, która mogłaby się z powodzeniem w gminie rozwinąć.
Turystyka edukacyjna
Odbiorcami tego typu turystyki są przede wszystkim dzieci i młodzież. Gmina opracowała folder
pod tytułem „Turystyczna frajda. Gmina Żarki dla najmłodszych i ciut starszych”. Szkolne
wycieczki autokarowe przyjeżdżają na warsztaty oferowane przez żareckie instytucje. Dla
turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych przygotowano szereg atrakcji m.in.
interaktywne Muzeum Dawnych Rzemiosł
Quest „Żarki – wczoraj i dziś – szlakiem pocięgla i drajfusa”
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Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych
poznawanie życia na wsi: nauka o miodzie, mleku, dziedzictwie kulturowym w
Miniskansenie Wsi Jurajskiej w Przybynowie
pokazy wyrabiania lizaków i cukierków w słodkiej manufakturze Hokus Pokuss
wyprawa samochodem terenowym „Gazikiem przez Jurę”
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warsztaty plastyczne i kulinarne w Zagrodzie Maciejówka w Ostrowie
spotkanie ze Strusiami w Zagrodzie u Strusia w Przybynowie
nauka jazdy konnej dla najmłodszych w stajni Jaroszówka
warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzinne organizowane przez pracownię
EtnoJura.
Skala tego ruch związanego z turystyką edukacyjną rośnie z miesiąca na miesiąc. Wspólna
promocja, wzajemne polecanie, sprzedaż pakietowa sprawiają, iż statystyki skoczyły w górę (rok
2015 i 2016). Skala porównawcza jest najlepiej widoczna na Manufakturze Słodyczy Hokus Pokuss
(Wykres. 3). Obiekt w 2014 roku funkcjonował samodzielnie, a jesienią 2015 r. w ofercie
pakietowej, dzięki czemu odnotował trzykrotny wzrost liczby odwiedzających.
Wykres 3. Odwiedzający Manufakturę Słodyczy Hokus Pokuss – porównanie miesięcy jesiennych
2014 i 2015

Opracowanie: Manufaktura Słodyczy Hokus Pokuss
W przypadku turystyki edukacyjnej podejmuje się kroki zmierzające do specjalizacji oferty oraz
pakietowania atrakcji. Pierwszy pakiet zainicjowany przez Gminę Żarki w 2015 r. zawierał gotowe
propozycje pobytów dla klientów indywidualnych w gminie. Ulotkę wydała Gmina, a właściciele
atrakcji zdeklarowali się, iż w określone dni, w określonych godzinach czekają na turystów
indywidualnych u siebie w zagrodach i pracowniach oraz w stadninie Jaroszówka. Propozycja była
skierowana do turystów indywidualnych wypoczywających w kwaterach na terenie gminy Żarki,
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ale i sąsiednich. Ulotki wysłano do kwaterodaców na terenie pobliskich gmin: Olsztyn, Janów,
Poraj, Włodowice, Kroczyce.
Rys. Ulotka z weekendowo-wakacyjną ofertą „Turystyczna oferta Gminy Żarki”, 2015 r.
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Rys. 2. Ulotka z ofertą pakietową – propozycje „Przygoda, zabaw, edukacja”
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Okazało się, że ten sposób promocji jest skuteczny i przynosi korzyści dla wszystkich
zaangażowanych podmiotów, w związku z tym zyskuje kolejnych zwolenników wśród
usługodawców z gminy Żarki. Dlatego też przygotowano kolejny wspólny pakiet – jednodniowy
dla grup szkolnych (pięć godzin zabawy w konkurencyjnej cenie 40 zł, podczas gdy wykup każdej
atrakcji oddzielnie byłby droższy). Pakiet bardzo dobrze się sprzedaje, tak dobrze, że
w miesiącach obleganych przez grupy szkole (maj i czerwiec) są kłopoty z przepustowością. Dla Strona | 52
przykładu w Starym Młynie w 2016 r. od początku roku do 9 maja było 76 grup zorganizowanych,
w tym 47 w pakiecie z innymi podmiotami z terenu Żarek.
Gmina Żarki została zauważana przez organizacje turystyczne: Śląską Organizację Turystyczną
i Związek Gmin Jurajskich jako przykład dobrej praktyki w zakresie wspólnej promocji.
Rys. 3 Pierwszy wspólny szkolny pakiet czterech atrakcji w Żarkach, dla grup szkolnych

Z biegiem czasu osoby oferujące atrakcje edukacyjne zaczęły budować pakiety jednodniowe np.
z okazji Mikołajek i innych ważnych dat w kalendarzu. W pakietach pobytu często w
harmonogramie przewidziana była wizyta na jarmarku, zatem pakiety nastawiono na
wykorzystanie lokalnych atrakcji. Szereg pakietów promowano tylko w Internecie, poprzez media
społecznościowe (Facebook) i strony internetowe (m.in. slaskie.travel.pl).
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Rys. 4 Grafika promująca pakiet świąteczno-mikołajkowy, 2015 r.
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W okresie przedświątecznym (listopad-grudzień) utworzono także specjalny rodzinny pakiet
sobotni skierowany do miejscowych i turystów. Rodzice mogli spokojnie robić świąteczne zakupy
na żareckim targowisku, podczas gdy ich pociechy bawiły się pod opieką animatorów np. tworząc
ozdoby choinkowe w pracowni EtnoJura.
Rys. 5. Grafika promująca pakiet rodzinny dla turystów i dla miejscowych „Świąteczna sobota na
Jurze”, 2015 r.

W podobny sposób promowano pakiet skierowany do seniorów „Jurajskie Kolory Jesieni, Cztery
Pory Roku w Żarkach” (łączące ofertę następujących instytucji: Muzeum Dawnych Rzemiosł,
Pracownia Etodizajnu, zagroda Maciejówka, Agrogospodarstwo Pod Skałką, Sanktuarium,
Manufaktura Słodyczy).
Ponadto niektóre obiekty mp. Agrogospodarstwo „Pod Skałką” mają przygotowane własne
katalogi wycieczek na każdy rok, które dostarczają do szkół i przedszkoli. Tego typu oferta
zawiera konkretne pobyty i ceny za każdy rodzaj wybranej wycieczki. Oferta zawiera propozycje
na cały rok, a dodatkowo wprowadza się specjalną ofertę np. mikołajkową.
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Rys. 6 Katalog wycieczek dla szkół i przedszkoli na rok 2015, Agrogospodarstwo „Pod Skałką”
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Pakietową ofertę i katalogi przedstawiono zainteresowanym biurom podróży i przewodnikom
podczas targów turystycznych m.in. w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Chorzowie oraz we
Wrocławiu. Zainteresowanie Żarkami było duże, a efekty będzie można mierzyć dopiero za kilka
miesięcy po przejściu przynajmniej jednego sezonu turystycznego.
Specjalnie na targi został przygotowany katalog wycieczek „Przygoda na Jurze” przez
Stowarzyszenie JuraOK we współpracy ze Ogrodzieńcem – Spółką Zamek i Jurajską Perłą w
Żarkach (miejsca noclegowe) i schronisko w Siedlcu (miejsca noclegowe).
Rys. 7 Katalog „Przygoda na Jurze”, 2016 r.
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Turystyka edukacyjna i pakiety dla grup zorganizowanych to ważny krok w rozwoju funkcji
turystycznej gminy. Jej silnym atutem jest fakt, że jest to oferta całoroczna, gdyż wszystkie
obiekty typu: Muzeum, pracownie i zagrody działają w obiektach zadaszonych, są niezależne od
pogody, a deszczowa aura, która często przeszkadza w organizacji wycieczki w terenie, nie
stanowi w tym przypadku przeszkody. W północnej części województwa śląskiego gmina Żarki
jest jedyną, która tak mocno postawiła na rozwój oferty edukacyjnej (edukacja i zabawa, edukacja
oparta o dziedzictwo kulturowe), co zdecydowania stawia ją jako atrakcyjne miejsce dla
wycieczek przedszkolnych i szkolnych.
Konieczne jest jednak przygotowanie osobnej oferty edukacyjnej kierowanej do klientów
indywidualnych na czas długich weekendów, wakacji, ferii, czy w ogóle weekendów. Konkretne
wyznaczone godziny dla gości indywidualnych oraz gotowa propozycja na pewno pomoże
zainteresowanym w zaplanowaniu wyjazdu. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już
poczynione i oferty tego typu przygotowano na Majówkę 2016.
Rys.8 Grafika z ofertą na Majówkę 2016, Przystań Leśniów
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Rys. 9. Ulotka z ofertą na Majówkę 2016 – Agrogospodarstwo „Pod Skałką”
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Rys. 10 Ulotka z ofertą na EtnoMajówkę 2016, pracownia EtnoJura
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Turystyka weekendowa
Gmina stanowi już miejsce weekendowych wiosennych i letnich wypadów mieszkańców
okolicznych miast (Myszków, Katowice, Częstochowa). W związku z tym przygotowano ofertę
turystyczną „na weekend” skomponowaną z uwzględnieniem wieku turystów (dla młodzieży,
rodzin z dziećmi i seniorów). Przedstawione poniżej propozycje promowane są na oficjalnej Strona | 57
stronie poświęconej turystyce w gminie:
Dla młodzieży: dwudniowa wycieczka łącząca równego rodzaju aktywność (rower, marsz z
kijkami). Na pierwszy dzień przewidywana jest trasa rowerowa na trasie: Żarki – Mirów i Bobolice
– Trzebniów do Złotego Potoku i Czatachowy, a na wieczór – Kuesta Jurajska. Dzień drugi to
spacer i poznanie historii miasta, popołudnie z kolei przeznaczone jest na 8-kilometrowy spacer
po lesie.
Dla rodzin z dziećmi: polecane są przede wszystkim atrakcje edukacyjne, np. odwiedzenie
Muzeum Dawnych Rzemiosł, warsztaty w Manufakturze Słodyczy, pracowni EtnoJura czy
Edukacyjnych Zagrodach Agroturystycznych.
Dla seniorów: wizyta na targowisku miejskim w sobotę, spacer z kijkami nordic walking do ruin
strażnicy w Przewodziszowicach, Szlak Kultury Żydowskiej, Sanktuarium w Leśniowie.
Gmina Żarki coraz częściej staje się miejscem weekendowych wyjazdów. Kwaterodawcy przy
ładnej pogodzie nie narzekają na brak obłożenia. Daje się zaobserwować wzmożony ruch
turystyczny przy sanktuarium, na jurajskich ścieżkach, mniejszy natomiast na Starym Rynku.
Szereg osób korzysta z propozycji sobotniej, jaką są Żareckie Jarmarki. Wiele osób na jurajskich
ścieżkach nie tylko jeździ na rowerze, ale biega, mnóstwo jest spacerowiczów.
Trudno jednoznacznie określić, która z grup odbiorców jest najbardziej liczna. Z bazy noclegowej
korzysta wiele rodzin z dziećmi. Odkąd przez Żarki przebiegają asfaltowe ścieżki rowerowe
widoczny jest wzrost zainteresowania ze strony rowerzystów, czy osób z kijkami (nordic walking).
Turystyka senioralna jest najmocniej zauważana przy sanktuarium Leśniowskim, poza sezonem
grupy seniorów też chętnie korzystają z oferty Agroskałki w Przybynowie (tutaj koniecznie
korzystają z oferty biesiady).
Tendencje są wzrostowe, ale trzeba wykonać jeszcze sporo zabiegów promocyjnych, aby marka
Żarki była bardziej rozpoznawalna. Trendy wzrostowe wyczuwają również okoliczni
przedsiębiorcy. Jurabus planuje uruchomienie w 2016 roku regularnych przewozów spod PKP
Myszków do Żarek i dalej Niegowy i na tę trasę przeznaczy busa z przyczepa rowerową na 20
rowerów, w tym również dziecięcych. Dzięki temu turysta prosto z pociągu dotrze na jurajskie
ścieżki. W niedziele kusy mają się również odbywać na linii Częstochowa - Olsztyn – Żarki około
południa i powrót z Żarek do Częstochowy w godzinach wieczornych (ok. 19.00-20.00). Każdy kto
skorzysta z tej usługi przejazdu otrzyma od Gminy w busie darmowe materiały promocyjne wraz z
mapą ścieżek.
Potrzebnych jeszcze jednak jeszcze kilka działań obejmujących zarówno rozwój infrastruktury, jak
i działania promocyjne, które wzmocnią tę formę turystyki i zachęcą gości do pozostania przez
cały weekend w gminie Żarki.
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Turystyka biznesowa i kongresowa
Z uwagi na niedostatecznie wykształconą bazę pod tego typu turystykę – brak hoteli i niewielka
liczba sal konferencyjnych i szkoleniowych – ten rodzaj turystyki jest bardzo rzadko uprawiany na
terenie gminy Żarki.
Mimo słabo rozwiniętej bazy konferencyjnej, Żarki mają duży potencjał dla rozwoju turystyki
biznesowej – w szczególności zjazdów naukowych oraz spotkań badaczy (geologów,
przyrodników). Gmina jest bardzo ciekawym bogatym miejscem pod względem zasobów
geologicznych. W tym kontekście warto zastanowić się nad stworzeniem oferty dla kadry
badawczej oraz dla studentów, która dałaby im możliwość lepszego poznania budowy
geologicznej Jury Krakowsko – Częstochowskiej i możliwości omówienia wyników prowadzonych
badań. Obecnie konkurencją na nocleg i pobyt jest m.in. ośrodek w pobliskiej gminie Poraj.
Warto pomyśleć także o kompleksowej ofercie wypoczynkowo-integracyjnej skierowanej do firm
– np. połączenie aktywności fizycznych z pokazami w Muzeum, dopełnione przez wyjazd do
pobliskich zamków (np. w Bobolicach). Warto także kontynuować współpracę z okolicznymi
hotelami goszczącymi turystów biznesowych i dla ich gości organizować interesujące wydarzenia
w plenerze (tego typu działania są już podejmowane i warto je rozwijać, np. z polecenia Willa
Verde, to w Żarkach bawią się klienci eventowi ze Szkołą Jazdy Subaru na odcinku drogi
Suliszowice – Zaborze).
Turystyka uzdrowiskowa
Na terenie gminy Żarki brak jest typowych uzdrowisk i sanatoriów, nie istnieje też turystyka
typowo uzdrowiskowa. Jednak gmina głównie ze względu na specyficzną roślinność posiadającą
właściwości lecznicze, może włączyć oferty turystycznej elementy odwołujące się do tej formy
turystyki. Na uwagę zasługują przede wszystkim naturalne stanowiska cisu w Przybynowie. Znane
są również właściwości lecznicze żywic sosnowych, pomagających w wielu dolegliwościach
związanych z chorobami płuc i astmą. Ponadto, zakonnicy w Sanktuarium w Leśniowie mają w
swojej ofercie wiele naturalnych przypraw i ziół, które dzięki naturalnym składnikom dobrze
działają na układ trawienny i odpornościowy.
W Żarkach istnieje zatem potencjał do rozwoju turystyki uzdrowiskowej.

2.4 Żarki a trendy w turystyce
Na podstawie dokonanej wcześniej analizy trendów w turystyce polskiej i światowej warto
przyjrzeć się, w które z nich wpisuje się gmina, a w które mogłaby się wpisywać. W Tabeli 6
w kolumnie pn. „Oferta w gminie Żarki” przedstawiono już istniejące elementy i podjęte działania,
które można potraktować jako odpowiedź na obecne trendy. Działania te należy oczywiście
wzmocnić i rozwijać, aby móc mówić w pełni o wpisywaniu się w trendy. Natomiast, w niektórych
przypadkach istnieje potencjał (walory przyrodnicze lub kulturowe) do zaistnienia pewnych
trendów, ale obecnie w gminie Żarki brakuje odpowiedniej oferty – zatem należy rozważyć
podjęcie kroków zmierzających do przygotowania adekwatnych propozycji.
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Tabela 6. Żarki wobec trendów w turystyce
Trendy

Oferta w gminie Żarki

Wzrost znaczenia aktywnego wypoczynku

Zauważa się rozwój infrastruktury szlaków pieszych i
rowerowych, rodzinnej przestrzeni rekreacyjnej (Szlak
Atrakcji Turystycznych, imprezy sportowe, kompleks
rekreacyjny Turystyczna Frajda, liczne place zabawa,
siłownie zewnętrzne, boiska)

Rozwój ekoturystyki, zwiększenie znaczenia
czystego środowiska

Do tej pory brak

Zwiększenie popularności
obszarach wiejskich

Zwiększając się liczba gospodarstw agroturystycznych i
kwater prywatnych wśród obiektów noclegowych.
Występuje też dodatkowa oferta związana z
poznawaniem wiejskiego życia (Szlak Zagród
Agroturystycznych, Miniskansen Wsi Jurajskiej, Etnojura)

turystyki

na

Tworzenie
nowych
form
turystyki,
oferowanie oryginalnych form zwiedzania
m.in. questing

Interaktywne Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym
Młynie, Quest „Żarki – wczoraj i dziś – szlakiem pocięgla i
drajfusa”

Model 3 E: entertainment, excitement,
education

Podjęte działania rozwijają szczególnie ofertę edukacyjną
(interaktywne Muzeum Dawnych Rzemiosł, pracownie
oferujące warsztaty, Quest, Szlak zagród). Istnieją także
potencjały takie jak targ czy skały wspinaczkowe, wokół
których można budować ofertę wpisującą się w model
3xE.

Szybkie oraz spontaniczne decyzje odnośnie
wyjazdu turystycznego

Dogodne położenie komunikacyjne, sprzyjające
szybkiemu dotarciu turystów z okolicznych miast, gotowe
propozycje spędzania czasu typu „Żarki na weekend”

Komercjalizacja elitarnych form turystyki

Istnieje potencjał do wykształcenia turystyki
kwalifikowanej – wspinaczki, opartej na walorze, jakim są
skały wspinaczkowe. Należy jednak stworzyć ofertę i
infrastrukturę np. nauka dla amatorów, wspólne
wspinanie dla profesjonalistów, promowanie tras)

Poszukiwanie nowych miejsc wypoczynku

Żarki mają potencjał, by jako baza wypadowa stanowić
alternatywę dla innych popularnych miejsc na Jurze, np.
Ogrodzieniec. Ze względu na lokalizację w gminie może
rozwijać się turystyka w strefie podmiejskiej Częstochowy.
Należy zadbać o odpowiednią promocję i zaplecze: baza
noclegowa i gastronomiczna.

Poszukiwanie autentyczności zarówno w
kontaktach z przyrodą, jak i lokalną
społecznością

Istniejące formy ochrony przyrody: park krajobrazowy
oraz rezerwat, pomniki przyrody.
Pracownie oferujące warsztaty, targ, Kupiecki Sąsiek

Podsumowując, niektóre trendy są zauważalne w gminie Żarki – szczególnie te związane
z turystyką edukacyjną i aktywną. Zaleca się zatem kontynuację poczynionych w tym kierunku
działań. Ponadto, istnieją zasoby turystyczne (m.in. skały wspinaczkowe, lasy i obszary chronione,
jurajski krajobraz, dogodna lokalizacja gminy), które świadczą o potencjale gminy do zaistnienia
trendów związanych z ekoturystyką, turystyką wiejską, komercjalizacją wspinaczki. Jednakże, aby
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to się stało należy rozwijać podstawową infrastrukturę, w tym bazę noclegową i gastronomiczną,
a także tworzyć wyspecjalizowaną ofertę, pamiętając o dodatkowych atrakcjach wypełniających
czas wolny turystów.

2.5 Produkty turystyczne
Dla rozwoju powyższych form turystyki, konieczne są odpowiednio skomponowane produkty Strona | 60
turystyczne. W przypadku obszaru o aspiracjach turystycznych formą, jaką oferuje się turyście
(podstawową i decydującą o sukcesie), są produkty turystyczne. Produkt turystyczny w wąskim
znaczeniu to dobra i usługi, które turyści kupują, oddzielnie lub w formie pakietu. W szerszym
znaczeniu oznacza kompozycję tego, co turyści robią oraz walorów, urządzeń i usług, z których
w tym celu korzystają
Na produkt turystyczny składają się walory naturalne, udostępnianie dóbr kultury narodowej,
a także wszystkie dobra i usługi tworzone oraz kupowane w związku z wyjazdem poza miejsce
stałego zamieszkania, zarówno przed rozpoczęciem podróży, jak i w trakcie jej trwania oraz
w czasie pobytu poza rodzinną miejscowością37.
Wedle podziału V.T.C. Middletona można wyróżnić produkty turystyczne idealne (wyobrażenie
o wyjeździe) i rzeczywiste (dobra turystyczne, towary i usługi umożliwiające przybycie, pobyt
i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne spędzenie wolnego czasu). Na tak
rozumiany produkt składa się pięć cech:
1. atrakcje i środowisko miejsca docelowego,
2. infrastruktura i usługi miejsca docelowego,
3. dostępność,
4. cena płacona przez konsumenta,
5. wizerunek i postrzeganie miejsca docelowego38.
Natomiast mając na uwadze charakter produktów turystycznych, za J. Kaczmarkiem,
A. Stasiakiem i B. Włodarczykiem można wyróżnić dwie zasadnicze grupy: produkty proste
(usługa, rzecz, obiekt, wydarzenie) i złożone (impreza, szlak, miejsce)39.
W przypadku Gminy Żarki istnieją pewne produkty turystyczne o dość mocnej marce, na których
gmina opiera swoją ofertę turystyczną w głównej mierze skierowaną do rodzin i osób turystykę
edukacyjną, kulturową, aktywną. Są to elementy walorów kulturowych i przyrodniczych gminy,
bądź się do nich odwołujące. Wśród funkcjonujących i zauważalnie promowanych przez gminę
można wymienić:
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej,
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie,
Pracownie oferujące warsztaty: EtnoJura oraz Hokus Pokuss,
Edukacyjny Szlak Zagród Agroturystycznych,
37

G. Gołembski, Produkt turystyczny: szansa i wyzwanie, w: Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku
Polski, POT, Warszawa 2005.
38
V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
39
J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata.
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Żareckie jarmarki,
Szlak Atrakcji Turystycznych – jurajskie ścieżki,
Turystyczna Frajda – plac zabaw przy ul. Leśniowskiej w Żarkach,
Szlak Kultury Żydowskiej,
Kupiecki Sąsiek w żareckiej stodole,
Quest historyczny „Żarki – wczoraj i dziś – szlakiem pocięgla i drajfusa”,

Przyglądając się licznym walorom przyrodniczym i pozaprzyrodniczym gminy należy rozważyć
tworzenie strategii promocyjnych i przedstawianie elementów historii i przyrody jako produktów
turystycznych np. produktów spożywczych, kamienia jurajskiego/żareckiego, zabytkowych
stodół. Tego typu produktem mogłaby też być przestrzeń wypoczynkowa – odpowiednio
zrewitalizowany teren miejskiego kąpieliska, impreza/festiwal podkreślająca lokalne walory,
promocja skał wspinaczkowych z zabudowaną infrastrukturą, ciekawa forma transportu po
gminie.
W rozdziale Rekomendowane kierunki działań zostały podane i omówione konkretne propozycje
produktów turystycznych, jakie mogłyby wzbogacić ofertę gminy Żarki.

2.6 Promocja gminy i współpraca
Współpraca jednostki terytorialnej z sąsiadami pozwala na rozwój funkcji turystycznej jednostki,
a także zwiększa jej konkurencyjność na rynku turystycznym. Gwarantuje też promocję
skierowaną do grona już zainteresowanych klientów. Gmina Żarki jest członkiem inicjatyw
zrzeszających przedsięwzięcia jurajskie, co zdecydowanie korzystnie wpływa na jej pozycję na
mapie destynacji turystycznych. W efekcie działania zasady synergii powstają nowe jakości
i kompleksowe oferty turystyczne.
Związek Gmin Jurajskich
Gmina Żarki jest jedną z 38 gmina należących do Związku Gmin Jurajskich (ZGJ) i jest jedną z
założycieli tej organizacji. Do głównych zadań związku należy: ochrona walorów przyrodniczych i
kulturowych Jury, promowanie terenów jurajskich i wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności
turystyki wiejskiej, na terenie gmin członkowskich poprzez publikacje i akcje promocyjne, dbanie
o infrastrukturę turystyczną (zwłaszcza o szlaki turystyczne) i atrakcje turystyczne, podnoszenie
poziomu bezpieczeństwa turystów, pomoc w nawiązywaniu kontaktów oraz dążenie do
gospodarczej i kulturalnej integracji gmin, w oparciu o współpracę i wymianę doświadczeń z
zakresu funkcjonowania samorządów lokalnych.
Na stronie internetowej ZGJ szeroko opisane są atrakcje turystyczne regionu, baza noclegowa
oraz podane praktyczne informacje, jak poruszać się po omawianym obszarze. Związek Gmin
Jurajskich szeroko promuje i wspiera wszelkie działania na terenie gminy Żarki, wykorzystując
przy tym internetowy kanał – bieżąco aktualizowany fanpage na Facebooku. Wśród wydarzeń
promowanych w 2016 roku znajdowały się m.in. wystawa „Pisanki Świata” w Starym Młynie, III
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Bieg Jurajskich Ścieżek w Żarkach, Koncert Pieśni Pasyjnych w Sanktuarium Matki Boskiej
Leśniewskiej, atrakcje Starego Młyna.
Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury
Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury powstało w 2004 roku, łącząc 9 gmin: Janów,
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Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowę, Olsztyn, Poraj, Przyborów i Żarki. Celami stowarzyszenia
jest m.in. wspieranie działań służących wykorzystaniu zasobów społecznych, naturalnych,
kulturalnych i turystycznych, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz nawiązywanie
współpracy z podobnymi instytucjami w Polsce i w Europie. Jednym z działań ostatnich lat, które
wynikło ze współpracy Stowarzyszenia Północnej Jury z dwoma Lokalnymi Grupami Działania tj.
LGD „Bractwo Kuźnic” i Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” było stworzenie questu „Żarki –
wczoraj i dziś – szlakiem pocięgla i drajfusa”.
Śląska Organizacja Turystyczna (ŚOT)
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Śląskiego została założona w 2004 r. przez
m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Powiat Cieszyński, Miasto Gliwice, Beskidzką
Izbę Turystyczną, Górnośląską Izbę Turystyki, Polską Izbę Turystyki Oddział Śląski, biura podróży i
oddziały PTTK. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja
województwa śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo
zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem pomników historii i kultury śląskiej.
Głównym z celów jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa śląskiego jako miejsca
wartego odwiedzenia i zwiedzenia. Do realizacji owych celów mają się przysłużyć następujące
działania: prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, prowadzenie banku
informacji i regionalnego systemu informacji turystycznej w oparciu o centra i punkty „IT”,
gromadzenie i przetwarzanie danych o województwie śląskim, prowadzenie prac badawczorozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi, działalność związaną z organizowaniem targów i
wystaw, udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych, organizowanie
imprez studyjnych, przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych w zakresie turystyki,
koordynowanie kalendarza imprez turystycznych.
Gmina Żarki nie jest członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej, ale aktywnie współpracuje z tym
regionalnym partnerem i dzięki temu korzysta z promocji, która jest organizowana przez ŚOT.
Można wymienić tu następujące przykłady:


udział w projekcie „Śląski System Informacji Turystycznej” realizowanym w ramach
Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013 „Systemy Informacji Turystycznej”. Celem projektu jest utworzenie sprawnego
systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć
punktów informacji turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych, stworzenie
systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie i wydanie oraz dystrybucję
bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych. Dzięki temu w Żarkach powstał
profesjonalny oznakowany punkt IT: infokiosk przy dawnej synagodze, a także
oznakowano poszczególne atrakcje. Łączyło się to również z takimi działaniami, jak
opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, udział w portalu
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turystycznym województwa
internetowych;

www.slaskie.travel,

wdrożenie

nowych

technologii



udział w targach turystycznych z województwem śląskim: Tour Salonie w Poznaniu,
Międzynarodowych Targach Turystyki w Katowicach, w Warszawie na 21. Targach
Turystyki i Wypoczynku;



udział w konferencji turystycznej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym,
warsztatach strategicznych związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Turystyki w
woj. śląskim;



wizyta blogerów podróżniczych dzięki Śląskiej Organizacja Turystyczna w 2015 r., która
zaowocowała szeregiem istotnych publikacji polecających gminę – w szczególność jako
atrakcyjne i ciekawe miejsce na rodzinny wyjazd.

Ponadto gmina Żarki prowadzi działania promocyjne, korzystając ze zróżnicowanych kanałów
przekazu, by dotrzeć do różnych grup potencjalnych odbiorców oferty. W turystyce XXI wieku
obecność w Internecie jest już standardem. Żarki turystyczny wizerunek w wirtualnej
rzeczywistości budują poprzez gminną stronę internetową poświęconą tylko turystyce w gminie.
Znajdują się tam szczegółowe informacje, pogrupowane atrakcje, gotowe propozycje spędzania
czasu wolnego dla turystów weekendowych, oraz dla różnych typów gości: rodziny z dziećmi,
młodzieży, seniorów. Wyszczególnione zostały także propozycje ze względu na rodzaj turystyki:
edukacyjna, kulturowa, religijna i kulinarna. Turystykę aktywną zaprezentowano ze względu na
różne rodzaje aktywności: piesza, rowerowa, konna, wspinaczkowa. Mapom i informacjom
towarzyszą materiały wideo. Strona jest intuicyjna, przyjazna dla użytkownika, bogata
w uaktualnianą i modyfikowaną na bieżąco treść.
Ważnym elementem działań promocyjnych jest katalog „Przygoda na Jurze” wydany w 2016 r.
przez stowarzyszenie JURAok. Zaproponowana w nim wspólna oferta turystyczna to efekt
współpracy partnerów prywatnych, publicznych i innych znaczących instytucji w regionie (m.in.
Zamek w Ogrodzieńcu). Broszura skierowana jest do biur podróży, szkół, przedszkoli i domów
kultury. Przygotowane oferty to gotowe propozycje jednodniowych, dwudniowych i
trzydniowych wycieczek po Jurze dla grup przedszkolnych, szkolnych, a także wyjazdów
integracyjnych. Pakietowe programy skonstruowano w ten sposób, by goście poznali zarówno
okoliczną przyrodę, jak i lokalną historię. W gminie Żarki zaprasza się m.in. do Muzeum Dawnych
Rzemiosł, na warsztaty w EtnoJurze czy Manufakturze Słodyczy oraz przewiduje się obiady i
noclegi w żareckich obiektach. Katalog do pobrania w wersji PDF na stronie etnojura.pl.
„Przygoda na Jurze” stanowi rozwinięcie o pakiety wypracowane dzięki współpracy z sąsiednimi
gminami jurajskimi, wcześniejszego folderu turystycznego „Turystyczna Frajda. Gmina Żarki dla
najmłodszych i ciut starszych”, który grupował ofertę skierowaną głównie do dzieci, ale dostępną
tylko na terenie gminy Żarki. Kolejną broszura, która z jednej strony stanowi element promocji, z
drugiej – usprawnienie w planowaniu podróży dla odwiedzających gminę jest folder turystyczny
„Żarki Jurajska Kraina Wrażeń”. Opisano tam pokrótce wszystkie atrakcje, zestawiono polecane
miejsca i aktywności oraz zebrano kluczowe dla turysty informacje (noclegi, lokale
gastronomiczne, infrastruktura paraturystyczna np. banki/bankomaty).
Przykładem innego z działań jest uczestnictwo Żarek w targach turystycznych. W 2016 r.
wykupiono ladę na stoisku województwa śląskiego wśród innych podmiotów jurajskich. Dzięki
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temu Gmina Żarki była obecna na targach w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, a dzięki
uprzejmości Związku Gmin Jurajskich także na targach we Wrocławiu i Chorzowie. Stoisko
żareckie współfinansowała gmina oraz podmioty prywatne: Manufaktura, Przystań Leśniów,
EtnoJura oraz zagrody: Maciejówka i Pod Skałką. Jedna z najszerszych prezentacji została
zorganizowana w 2016r. podczas 22. edycji międzynarodowych targów turystycznych GLOBalnie
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Żarki zaprezentowały się na stoisku Strona | 64
województwa śląskiego podczas i promowano m.in. Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym
Młynie, prowadzano warsztaty dla dzieci (m.in. Zagroda Edukacyjna Maciejówka z Ostrowa
prowadziła warsztaty filcowania; wspólnie z pracownią EtnoJura wykonywane były wianki na
świąteczne stoły, dekoracje, plecione kurczaczki i pisanki). Ponadto na stoisku można było
podziwiać wyroby z owczej wełny, obrazy, szale i inne wyroby rękodzielnicze. Obecność Żarek na
targach była ważnym elementem promocyjnym dla poszczególnych wystawców, jak i dla całej
gminy Żarki.
W kwestii wizerunku i promocji powinno się jednak jeszcze dużo zadziać, jeżeli gmina chce
zaistnieć w powszechnej świadomości jako miejsce turystyczne. Stawiać należy przede wszystkim
na podkreślanie atutu lokalizacji – atrakcyjne usytuowanie na Jurze.

2.7 Podsumowanie
Na podstawie analizy zasobów turystycznych oraz zjawisk związanych z ruchem turystycznym na
terenie gminy Żarki można wyszczególnić kilka najważniejszych słabych i mocnych cech turystyki
w gminie.
Mocne strony
ciekawe walory przyrodnicze (liczne lasy i źródła, unikalny jurajski krajobraz, Kuesta
Jurajska) i kulturowe (m.in. zabytki kultury żydowskiej, Sanktuarium w Leśniowie, zespół
zabytkowych stodół). Wszystkie te elementy wskazują na duży potencjał gminy
w zakresie rozwoju różnych form turystyki;
atrakcyjne położenie na Jurze – w pobliżu innych destynacji turystycznych (m.in. zamek
Ogrodzieniec, Olsztyn, Mirów i Bobolice, Szlak Orlich Gniazd);
możliwość uprawiania turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, także konnej) – gminę
przecinają liczne szlaki (łącznie 9 różnych szlaków pieszych i rowerowych, 2 szlaki konne,
do tego 7 propozycji tras pieszo-rowerowych w ramach jurajskich ścieżek – Szlaku Atrakcji
Turystycznych);
bogata historia miasta (m.in. tradycje kupieckie, rzemieślnicze – szczególnie szewstwo,
piekarstwo) – wokół której można budować atrakcyjną ofertę turystyczną;
ciągle rozwijająca się i stosunkowo zróżnicowana pod względem warunków baza
noclegowa (kwatery prywatne, agrogospodarstwa, pokoje gościnne o podwyższonym
standardzie. W 2016 łączna liczba pokoi wynosiła 118, a wszystkich miejsc noclegowych –
344, czyli trzykrotnie więcej niż w 2005 r.), co stanowi atut gminy w zakresie przyciągania
różnego typu turystów: osoby młode, rodziny z dziećmi, osoby starsze;
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gospodarstwa agroturystyczne z bogatą ofertą warsztatowo-edukacyjną, połączone
w Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych (proponowane zajęcia przyciągają
turystów do gminy: przykładowo z oferty edukacyjnej Agrogospodarstwa „Pod Skałką”
korzysta rocznie ponad 10 tys. osób). Występowanie na terenie gminy gospodarstw
agroturystycznych świadczy o tym, że rozwój turystyki podąża za aktualnymi trendami –
wypoczynku w wiejskim otoczeniu, na łonie przyrody, w miejscach oddalonych od zgiełku; Strona | 65
potencjał do rozwoju turystyki kwalifikowanej – wspinaczki, dzięki licznym skałkom
o różnym stopniu trudności (łącznie 12 skał, w rejonie Suliszowic, Zaborza,
Przewodziszowic);
przynależność do inicjatyw i grup zrzeszających jednostki jurajskie (Partnerstwo Północnej
Jury, Związek Grup Jurajskich, współpraca ze Śląską Organizacja Turystyczną), tworzenie
oferty pakietowej (katalog pakietowy „Przygoda na Jurze”: pakiety weekendowe i
wakacyjne, pakiety atrakcji dla grup szkolnych i przedszkolnych) i wspólnych projektów
z sąsiednimi gminami (Szlak Atrakcji Jurajskich, Międzygminny Szlak Konny) – co
wzmacnia pozycję na rynku turystycznym;
duży ruch turystyczny generowany przez Sanktuarium w Leśniowie (ok. 200 tys.
odwiedzających rocznie) – regularnie pojawiający się odbiorcy dla których należy
przygotować stosowaną ofertę;
podążanie za aktualnymi trendami – rozwijanie turystyki edukacyjnej i aktywnej, o czym
świadczą inwestycje gminy z ostatnich lat (m.in. Szlak Atrakcji Jurajskich, przestrzeń
rekreacyjna Turystyczna Frajda, Muzeum Dawnych Rzemiosł) oraz przedsięwzięcia
prywatne (zagrody edukacyjne, manufaktura Słodyczy, EtnoJura, Przystań Leśniów,
przejazdy gazikami i opowieści o dziedzictwie kulturowym)
cykliczna impreza sportowa, która polega na organizowaniu biegu dziennego i nocnego w
oparciu o ścieżki pieszo-rowerowe, które wpisują się w trend aktywnego trybu życia,
imprezy kolarskie w tym międzynarodowy wyścig kolarski.
Słabe strony
stosunkowo słabo rozwinięta baza gastronomiczna na terenie gminy (13 lokali, w tym 4
restauracje). W miarę rozwoju turystycznego baza gastronomiczna powinna się zwiększać
i różnicować, aby zaspokoić potrzeby turystów o różnej zasobności portfela;
stosunkowo niewielki ruch turystyczny w gminie połączony z krótkim czasem pobytu
turystów krajowych i brakiem widocznego zainteresowania gminą ze strony turystów
zagranicznych (wskaźniki danych GUS za 2014 r. są kilkukrotnie wyższe dla pobliskich gmin
np. Woźniki, Koziegłowy, Poraj);
stosunkowo niska świadomość społeczna i brak ugruntowanych postawy ekologicznych
wśród mieszkańców;
zbyt mała liczba tzw. atrakcji drugorzędowych i infrastruktury turystycznej, szczególnie na
obszarach wiejskich gminy – co utrudnia zatrzymanie odwiedzającego na dłużej;
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brak głównej dużej atrakcji, o ugruntowanej pozycji, która
rozpoznawczy na skalę Polski ;

stanowiłaby znak

brak tradycji obsługi ruchu turystycznego – konieczne do nabycia kompetencje, aby
mieszkańcy potrafili stworzyć miejsce przyciągające turystów i atrakcyjne do dłuższego
pobytu;
niska świadomość wśród mieszkańców (w tym wśród młodzieży) na temat potencjału
turystycznego gminy, a co za tym idzie niewielka ilość oddolnych przedsięwzięć
turystycznych.
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3. Rekomendowane kierunki działań
Dla gminy Żarki, na podstawie analizy zasobów turystycznych gminy oraz istniejącego w gminie
ruchu turystycznego, w odniesieniu do obecnych trendów w turystyce polskiej i zagranicznej,
a także w oparciu o wyselekcjonowane na zasadzie podobieństwa benchmarki, sugeruje się
podjęcie lub wzmocnienie działań nakierowanych na rozwój infrastruktury turystycznej, Strona | 67
współpracę z sąsiednimi gminami jurajskimi oraz promocję gminy – szczególnie w województwie
śląskim i małopolskim. W celu podniesienia konkurencyjności turystycznej gminy Żarki
i sprawienia, że będzie to miejsce postrzegane jako atrakcyjne i przyjazne turystom proponuje się
działania w trzech zasadniczych kierunkach:
Kierunek 1. Działania związane z organizacją turystyki – tworzenie potrzebnej infrastruktury
turystycznej (w tym bazy noclegowej, gastronomicznej);
Kierunek 2. Działania polegające na rozwoju produktów turystycznych (zarówno obiektów, jak
i wydarzeń czy usług);
Kierunek 2. Działania związane z promocją i współpracą – umacnianiem funkcji turystycznej
poprzez działania skierowane do wewnątrz i na zewnątrz gminy.

Kierunek 1 – Organizacja turystyki
Organizacja turystyki jest niezwykle ważna, by zapewnić komfort turystom i odpowiedzieć na ich
podstawowe potrzeby, które, zgodnie z hierarchią piramidy Maslowa, oparte są na fizjologii
(potrzeba snu, posiłku, przemieszczania się). W tym celu w gminie Żarki powinno się zadbać
o odpowiednio zróżnicowaną bazę noclegową i gastronomiczną oraz atrakcyjny, ekologiczny
transport. Należy mieć na uwadze, że ostateczna forma, jaką mogą przyjąć rozwiązania (np.
środek transportu), może jednocześnie funkcjonować jako produkt turystyczny.
1. Stworzenie sprawnej komunikacji na terenie gminy
Dostępność komunikacyjna wchodzi w skład zasobów turystycznych danego obszaru i zgodnie z
przytoczoną już wcześniej definicją J. Warszyńskiej i A. Jackowskiego stanowi jedną z głównych
cech miejscowości turystycznej. Dla odwiedzających bezproblemowy dojazd do miejsca, w którym
mają się zatrzymać oraz komfort przemieszczania się po okolicy to bardzo ważne
W przypadku gminy Żarki, konieczne jest zapewnienie, najlepiej ekologiczne transportu między
poszczególnymi atrakcjami, zakładając, że celem jest, by ci, którzy zatrzymują się na wsi poznali
też miasto i okolice. Formy transportu, które mogłyby okazać się adekwatne to: rowerowe riksze;
ekologiczne taksówki (Eco-taxi) – riksze napędzane siłą ludzkich mięśni oraz wspomagane
silnikiem elektrycznym; ekomeleksy – elektryczne, bardzo ciche i przede wszystkim nie wydzielają
spalin; niskoemisyjne busy. Pojazdy działałyby na zasadzie taksówek tj. kursy na telefon, ale
w sezonie letnim, a także majówkowym, powinno wprowadzić się stałe kursy o określonych
godzinach (kilka dziennie). Warto rozważyć utworzenie przystanków z rozkładami jazdy
w okolicach charakterystycznych miejsc – atrakcji turystycznych (m.in. Muzeum, Stodoły/Jarmark,
Sanktuarium, ruiny kościoła św. Stanisława, okolice skał wspinaczkowych, wybrane punkty
w poszczególnych sołectwach). Dopełnienie takiej oferty transportowej stanowiłyby
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wypożyczalnie rowerów. Dobrym rozwiązaniem może okazać się środek transportu sam w sobie
będący atrakcją turystyczną np. kursujący po gminie wóz drabiniasty (z woźnicą chętnie
opowiadającym o ciekawostkach związanych z żarecką historią i przyrodą), meleks w formie
kolejki (jurajska eko-ciuchcia) itd.
2. Rozbudowa i dywersyfikacja bazy noclegowej i gastronomicznej
Należy kontynuować rozwój infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
trendów proekologicznych. W tym celu należy wspierać rozwój przedsięwzięć takich jak kwatery
prywatne czy gospodarstwa agroturystyczne, w których ekologiczne standardy realizowałyby się
m.in. poprzez segregację odpadów, ekologiczne źródła pozyskiwania energii, oszczędność prądu,
posiłki z domowych, lokalnych produktów wysokiej jakości, ale także poprzez dodatkowe
propozycje np. przydomowe sauny, elementy oferty typu spa i wellness. Natomiast w lokalach
gastronomicznych nie może zabraknąć propozycji wegetariańskich (warto przygotować się też na
opcję bezglutenową czy wegańską), a dania powinny powstawać w oparciu o lokalny produkt
wysokiej jakości. Sezonowe punkty małej gastronomii typu mobilne kawiarnie/lodziarnie czy bary
z przekąskami (foodtrucki) powinny znajdować się przede wszystkim w pobliżu atrakcji
turystycznych np. skał wspinaczkowych.

Kierunek 2 – Rozwój produktów turystycznych
Produkty turystyczne uznaje się za podstawę współczesnej gospodarki turystycznej. Warto
poszerzać obecną ofertę gminy Żarki o kolejne produkty turystyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem wydarzeń plenerowych – festiwali, imprez. Przy ich tworzeniu nawiązując do
historii i tradycji miejscowości, należy umacniać elementy i wątki już wykorzystane (tradycje
kupieckie i rzemieślnicze, wielokulturowość – żareccy Żydzi), ale także szukać nowych tematów
w bogatej przeszłości oraz walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru (postaci historyczne,
lokalni bohaterowie, ciekawostki związane z historią czy przestrzenią takie jak np. fabryka
likierów w folwarku w Jaworzniku itd.). Gmina Żarki posiada także liczne obiekty i walory
przyrodnicze, które po obudowaniu odpowiednią ofertą i infrastrukturą mogłyby stać się
produktami turystycznymi np. miejskie kąpielisko, skały wspinaczkowe, kompleks zabytkowych
stodół, targi/targowisko, szlaki tematyczne.
W ramach rozwoju produktów turystycznych proponuje się następujące działania.
1.Tworzenie produktów turystycznych w formie imprez, festiwali, wydarzeń
organizacja cyklicznych imprez z elementami zawodów/konkursów, uwzględniających
turystykę rodzinną – przygotowanie konkurencji dla rodzin lub dzieci. Można
zaproponować tu wydarzenia różnego typu:
o

o charakterze zawodów sportowych: nordic walking, wspinaczka;

o

grzybobranie, wycieczki po lesie, odnowa biologiczna;

o

konkurs wiedzy o Jurze np. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
organizowany we współpracy z wybranymi gminami jurajskimi;
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o

impreza o charakterze kulturalno-kulinarnym: festiwal muzyki i kuchni żydowskiej;
wydarzenie byłoby możliwością do nawiązania współpracy młodzieży żareckiej z
młodzieżą żydowską, a wspólna organizacja przedsięwzięcia wzmacniałaby jego
wymiar edukacyjny: uczenie młodzieży wzajemnego poszanowania odmienności
kulturowej i religijnej, kształtowanie postaw tolerancji poprzez wspólną pracę i
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rozrywkę.

organizacja festiwalu – znaku rozpoznawczego Żarek, w formie dużego Jarmarku (np.
w nawiązaniu do dawnej tradycji na św. Andrzeja lub św. Stanisława) o większym
rozmachu i bardziej odświętnym charakterze niż cotygodniowe targi. Wydarzenie
mogłoby trwać kilka dni, koncentrować mniej wystawców, ale bardziej
wyspecjalizowanych, łącząc wystawców co najmniej z całego regionu/województwa np.
głównie wyroby rzemieślnicze, rękodzieło, artyści np. rzeźbiarstwo, zdrowa lokalna
żywność i przetwory. Wskazane jest, by Jarmarkowi towarzyszyły dodatkowe atrakcje
odbywające się w różnych częściach gminy, nie tylko w mieście np. gra miejska (lub wręcz
gra gminna), pokazy, warsztaty, zabawy i konkursy, koncerty, inscenizacje. Warto
rozważyć, by cała impreza lub jej elementy nawiązywały do średniowiecznych korzeni
miasta np. rycerski pojedynek, średniowieczna biesiada, przy wykorzystaniu pozostałości
budowli z tego okresu tj. strażnic w Suliszowicach i Przewodziszowicach. Festiwal w
przyszłości mógłby zyskać rangę imprezy regionalnej połączonej np. z otwarciem
letniego sezonu turystycznego.
2. Stworzenie przestrzeni do spędzania czasu wolnego na terenie miasta
Na terenie miasta znajduje się zaniedbany obszar kąpieliska. To obszar warty zagospodarowania,
począwszy od aranżacji plaży miejskiej (piaszczysta plaża, wyznaczona przestrzeń wodna do
kąpieli), z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną (boisko do siatkówki plażowej), placem zabaw dla
dzieci, przestrzenią do grillowania/biesiadowania, wypożyczalniami (leżaki, parasole, sprzęt – piłki
do siatkówki, rakietki do badmintona), eleganckimi sanitariatami. W pobliżu należałoby też
pomyśleć o bazie gastronomicznej, chociażby w postaci punktów małej gastronomii
z przekąskami, lodami i chłodnymi napojami.
Inną przestrzenią z potencjałem jest Lasek Fabryczny w Żarkach, warto rozważyć nadanie
wyraźnego charakteru parkowego tej przestrzeni.
3. Tworzenie szlaków tematycznych po gminie oraz dbałość o istniejące szlaki piesze, rowerowe,
tematyczne
Warto byłoby opracować propozycje rodzinnych spacerów, które w ciekawy sposób przybliżałyby
walory przyrodnicze gminy. Nowe szlaki piesze lub rowerowe skoncentrowane wokół danego
tematu, mogłyby opierać się na formule (w tworzenie questu można zaangażować żarecką
młodzież). Przykładowe propozycje:
Szlak znikających źródełek;
Szlak (rybnych) stawów;
Szlak (budowli) żareckiego/jurajskiego kamienia.
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W trosce o komfort użytkowników istniejących ścieżek i szlaków warto rozwijać tę infrastrukturę
poprzez miejsca odpoczynku (np. skwery wyposażone w ławki i zadaszenie oraz stojaki
rowerowe), przy których znajdowałyby się tablice z mapą gminy i zaznaczonymi na niej punktami
informującymi o tym, co warto zobaczyć, co warto zrobić albo gdzie warto zatrzymać się na
obiad.
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Do konstruowania szlaków tematycznych warto wykorzystać także istniejące elementy
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: bunkry czy amonity. W związku z tym sugeruje się
również:
Wykorzystanie do celów turystycznych bunkrów w gminie Żarki, będących pozostałością
fortyfikacji z II wojny światowej – Muzeum Fortyfikacji na wolnym powietrzu;
Wykorzystanie do celów turystycznych (turystyka zrównoważona) bogactwa
geologicznego – amonitów i kamionki w Jaroszowie. Mógłby to być punkt na trasie
ekomuzuem lub Mini-muzeum Geologiczne na wolnym powietrzu, punkt zaaranżowany w
taki sposób, by w przystępny i ciekawy sposób przybliżyć dzieciom i dorosłym
przyrodniczą wartość tego miejsca;

Natomiast w przypadku istniejących szlaków tematycznych, takich jak np. Szlak Kultury
Żydowskie ważne jest prowadzenie działań animujących i promujących tę propozycję. Mogłyby
być to cyklicznie odbywające się warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych, w sezonie letnim –
wydarzenia towarzyszące np. mini-wykłady czy wspólne spacery/oprowadzenia po szlaku
połączone z degustacją specjalnie z tej okazji przygotowanych przysmaków kuchni żydowskiej.
4. Rozwijanie dodatkowej infrastruktury i oferty turystycznej przy skałach wspinaczkowych
Utworzenie koniecznej infrastruktury turystycznej przy skałach wspinaczkowych pozwoli na
zatrzymanie zwolenników turystyki kwalifikowanej na dłużej. Konieczne jest stworzenie np.
w pobliżu parkingu, miejsc, gdzie turyści będą mogli wypocząć, zjeść, a także dowiedzieć się
czegoś o okolicy. Należy zatem rozważyć punkty gastronomiczne, ławki z zadaszeniami, toalety,
plansze informacyjne o atrakcjach w mieście i gminie (z zaznaczonymi na mapie punktami, które
warto zobaczyć) oraz plansze prezentujące poszczególne skały z wyznaczonymi i opisanymi
(skala trudności) drogami wspinaczkowymi. Warto uwzględnić wypożyczalnie sprzętu do
wspinaczki.
Dobrym pomysłem mogą okazać się atrakcje drugiego rzędu, przygotowane z myślą o turystach z
dziećmi, czyli np. skalny ogród zagadek będący jednocześnie questem geologicznoprzyrodniczym.
5. Nadanie funkcji turystyczno-usługowej zabytkowym stodołom
W celu podkreślenia waloru kulturowego, jakim jest kompleks zabytkowych stodół należy
przekształcić go w atrakcyjną, przyciągającą turystów przestrzeń, przy zachowaniu
charakterystycznego wyglądu budynków. Stodoły jako element zagospodarowania turystycznego
powinny pełnić funkcje, których w obecnej ofercie brakuje lub są niewystarczające. Stodoły mogą
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zatem zostać wykorzystane w różny sposób, ważne jednak, by wszystkie budynki stanowiły
razem spójną propozycję. Przykładowe pomysły zagospodarowania budynków:
restauracja;
baza noclegowa – apartamenty na wynajem lub hostel;
szalety publiczne (szczególnie podnoszące komfort gości targowiska);
sala wystawowo-koncertowa – promująca twórczość mieszkańców Żarek i okolic, która
byłaby jednocześnie miejscem spotkań i imprez;
mini-muzeum z wystawą stałą – ekspozycja odnosząca się do istniejących już atrakcji
wystawienniczych (Muzeum Dawnych Rzemiosł, Muzeum Wsi Jurajskiej, ale także
Edukacyjny Szlak Zagród Agroturystycznych) i zapraszająca do ich poznania. Eksponaty
i prezentowane treści mogłyby składać się na miejski wariant żareckiej zagrody lub
egzemplifikację tradycyjnej stodoły (opis techniki konstrukcji, dawne maszyny rolnicze).
Warto także pomyśleć o przestrzeni, która w nawiązaniu do znajdującego się obok
targowiska będzie przybliżać tradycję jarmarków, historię żareckiego handlu.
w przypadku stodoły, w której odbywa się Kupiecki Sąsiek – zdecydowanie należy
wydłużyć godziny otwarcia oraz zwiększyć częstotliwość działania w sezonie letnim (np.
każdy weekend), oferta pokazowo-warsztatowo może być zróżnicowana;
biuro podróży;
sklepik z pamiątkami, w szczególności będącymi lokalnymi przysmakami;
wypożyczalnia rowerów;
sprzedaż skamieniałości, kamieni do ogródków skalnych, roślin naskalnych;
pomieszczenie zagadek (typu Zamknięta Komnata czy Escape Room), tematycznie
nawiązujące do kultury/historii Żarek (np. średniowieczne targowisko czy jurajska
prehistoria);
park tematyczny.
Także przestrzeń pomiędzy stodołami powinna zostać odpowiednio przekształcona –
dostosowana do potrzeb turystów i mieszkańców poprzez wyposażenie w elementy małej
architektury tj. ławki, kosze na śmieci, oświetlenie oraz wprowadzenie elementów roślinności
miejskiej.
6. Wykreowanie targów jako atrakcji turystycznej
Odbywające się dwa razy w tygodniu targi to nie tylko bardzo ważny element dla gospodarki
gminy. Warto podkreślać ich jako walor turystyczny, pokazywać że to współczesna odsłona
wielowiekowej tradycji żareckich jarmarków. Należy zatem wzmocnić działania wzbudzające
zainteresowanie turystów targiem, tak, aby obowiązkowo planowali tam wizytę podczas swojego
wypoczynkowego pobytu. Należy rozważyć wprowadzenie dodatkowego wydarzenia podczas
sobotnich targów w sezonie letnim, zadedykowanego turystom np. aukcja z targowaniem, miniwarsztat, inscenizacja z poczęstunkiem (program mógłby zostać przygotowany wspólnie
z mieszkańcami ze wsparciem instytucji kultury). Ważne, aby w pobliżu targowiska znalazła się
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konieczna infrastruktura zwiększająca komfort turystów (toalety, mini-bary, w których można coś
zjeść i się napić). Innym przydatnym narzędziem może okazać się turystyczny informator/broszura
o targowisku – gdzie oprócz historii i ciekawostek na temat żareckich jarmarków, znalazłby się
schemat targowiska z wyszczególnionymi alejkami, w których zgrupowane są stoiska
specjalizujące się w danego typu produktach (np. ryby z lokalnych stawów, owoce z sadów, kozie
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sery, chleby domowej produkcji itd.).

Kierunek 3 –Promocja i współpraca
1. Większe zaangażowanie społeczności lokalnej we współtworzenie oferty turystycznej gminy
W rozwoju funkcji turystycznej jednostki przestrzennej istotnym czynnikiem sukcesu jest dobra
współpraca na linii władza-biznes-społeczeństwo. Ważne jest zatem ukierunkowanie
organizatorów turystyki na partnerstwo wobec społeczności lokalnych i włączanie jej
przedstawicieli w proces rozwoju turystyki40.
Często proces włączania społeczności lokalnej zaczyna się od uświadomienia mieszkańców
o potencjale turystycznym obszaru oraz od wyposażenia ich w podstawowe know-how dotyczące
obsługi ruchu turystycznego. W gminie Żarki nie można pominąć tego pierwszego kroku,
a wszelkie poczynione do tej pory starania w tym kierunku należy rozwijać. Proces włączania
społeczności lokalnej należy umacniać przez szereg działań ukazujących walory turystyczne
(przyrodnicze i kulturowe) gminy oraz związane z nimi możliwości turystycznych przedsięwzięć.
Ważnym krokiem byłyby w tym przypadku zajęcia dla uczniów szkół podstawowych oraz dla
gimnazjalistów eksponujące bogactwo lokalnego dziedzictwa w kontekście turystycznym (np.
lekcja geografii lub historii w terenie). Warto także kontynuować zajęcia/szkolenia dla
mieszkańców na temat prowadzenia działalności agroturystycznej, obsługi ruchu turystycznego,
ze szczególnymi uwrażliwieniem na kwestie turystyki zrównoważonej i rozwiązania ekologiczne.
Z repertuaru środków wzmacniających partycypację należy przeanalizować pomysł utworzenia
ekomuzeum (ideę opisano w rozdziale Dobre praktyki), ścieżki przyrodniczej po lesie czy
alternatywnej ścieżki po mieście. Wszystkie te inicjatywy mogłyby zostać zrealizowane przy
zaangażowaniu mieszkańców, w szczególności młodzieży oraz lokalnych pasjonatów: historyków,
przyrodników itp. W przypadku ekomuzeum konieczne jest nawiązanie współpracy z lokalnymi
artystami, rękodzielnikami, rzemieślnikami, rolnikami i producentami lokalnych produktów
spożywczych. Turystów można zapraszać do ich pracowni, a w ramach szlaku wskazać miejsca,
gdzie można nabyć produkty i prace. Dzięki tego typu przedsięwzięciom powstanie dodatkowa
atrakcja dla turystów, a równolegle wzrośnie zaangażowanie mieszkańców w rozwój funkcji
turystycznej gminy Żarki.
2. Umacnianie pozycji Żarek na mapie jurajskich miejsc turystycznych poprzez promocję
i współpracę
Należy rozwijać obecne działania promocyjne, a także kontynuować przedsięwzięcia oparte na
współpracy międzygminnej, gdyż przyczyniają się one do zwiększania widoczności
i konkurencyjności gminy Żarki w regionie. W ramach tego typu działań warto rozważyć kampanie
40
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Analiza zasobów turystycznych Gminy Żarki
przedstawiające gminę jako miejsce odpowiednie dla rodzinny, aktywny wypoczynek blisko
natury – celem poinformowania lub przypomnienia mieszkańcom okolic o takiej propozycji.
Istotne jest również, aby promocja eksponowała elementy wyjątkowe np. jedyne multimedialne
muzeum w powiecie, wyjątkowe widoki z Kuesty Jurajskiej, smaczne domowe przekąski itp.
Efektownym rozwiązaniem komunikacyjnym byłyby w tym przypadku bilbordy i plakaty
zapraszające do Żarek rozmieszczone w dobrze skomunikowanych miastach np. Myszkowie, Strona | 73
Katowicach, Częstochowie (analogiczny mechanizm jak w przypadku kampanii widocznej w 2016
r. w przestrzeni miejskiej Krakowa informującej o otwarciu po renowacji Zamku w Pieskowej
Skale).
Wspólne przedsięwzięcia typu Szlak Atrakcji Turystycznych, międzygminny szlak konny czy
katalog propozycji wycieczkowych „Przygoda na Jurze” to inicjatywy, które należy kontynuować.
Korzystając z przynależności do grup zrzeszających jurajskie gminy, trzeba rozwijać wspólne
projekty łączące oferty gmin (oferty pakietowe, ale też tworzenie wspólnych imprez i wydarzeń),
dzięki którym rośnie liczba osób odwiedzających Żarki.
Należy zastanowić się także nad działaniami przyciągającymi zagranicznych turystów. Analizując
ich strukturę w województwie śląskim – przeważają turyści z Niemiec. Może wobec tego warto
przygotować ofertę dla niemieckich seniorów i poprzez współpracę z touroperatorami /
organizatorami zagranicznego ruchu turystycznego na terenie woj. śląskiego – dotrzeć z nią do
potencjalnych odbiorców, aby zróżnicować ruch turystyczny na terenie gminy.
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4. Dobre praktyki i przykłady
W tym rozdziale zestawiono rozmaite wyselekcjonowane w rezultacie analizy benchmarkingowej
dobre praktyki z Polski i świata pokazujące wykorzystanie porównywalnych zasobów dla rozwoju
turystycznego. Omówione miejscowości, oferty i produkty turystyczne opierają się na walorach
charakterystycznych także dla gminy Żarki np. targowisko, budynki zabytkowych stodół, skały Strona | 74
wspinaczkowe, wiejska baza noclegowa, ciekawa przeszłość regionu (bogata historia,
wielokulturowość).
Zebrane tu przykłady i rozwiązania mogą posłużyć dla gminy Żarki jako inspiracja wskazująca, jak
wykorzystać podobne zasoby turystyczne bądź jakie rozwiązania w zakresie rozwoju
infrastruktury czy obsługi ruchu turystycznego warto wprowadzić.

4.1 Targowisko jako atrakcja turystyczna
Jarmark św. Dominika w Gdańsku (jarmark dominikański) – ta trwająca trzy tygodnie impreza
odbywa się co roku na przełomie lipca i sierpnia. Związany jest z dniem świętego Dominika (6
sierpnia) oraz z dniem św. Jacka (17 sierpnia). Został ustanowiony w średniowieczu w 1260 r., na
mocy bulli papieskiej Aleksandra IV – w odpowiedzi na wniosek zakonu dominikanów. U swoich
źródeł miał charakter ludowo-odpustowy, z biegiem lat ewoluował, by stać się ważnym festynem
kulturalnym – pojawiały się produkty z różnych stron Polski i Europy, oprócz kupców przybywali
artyści, kuglarze i cyrkowcy. Współcześnie funkcja handlowa łączy się tu z rozrywkowokulturalną. Starocie, antyki, wyroby artystyczne, rzemieślnicze i produkty regionalne znaleźć
można na 1000 kramach. Na Jarmarku prezentuje się blisko tysiąca wystawców z kilkunastu
krajów, a ok. 1/3 stoisk stanowią stoiska rzemieślnicze. Na gości czeka ponad 1000 stoisk z
rękodziełem, pamiątkami, rozmaitymi przysmakami, polskimi wyrobami artystycznymi
i regionalnymi m.in. haftami kaszubskimi. Popularnością cieszy się tzw. pchli targ, gdzie można
kupić starocie i antyki, a czasem trafić na obrazy polskich sławnych malarzy. Handlowaniu
towarzyszą liczne imprezy i atrakcje kulturalne, koncerty, gry miejskie, konkursy, pokazy
sztucznych ogni, w tym tradycyjny dla ceremonii zakończenia Jarmarku „kwintet poduszek” –
rzucanie ze sceny do publiczności pamiątkowych poduszek. W 2015 roku wydarzeniu towarzyszyły
liczne instalacje i przedsięwzięcia w okolicach Długiego Targu m.in. Jarmark Gier na Placu
Kobzdeja (gimnastyka dla umysłu za pomocą gier planszowych z najróżniejszych stron świata),
stworzona dla miłosnych wyznań Brama Zakochanych na ul. Piwnej, a w przestrzeni Jarmarku na
przechodniów i zwiedzających czekały dwie niecodzienne ławki w kształcie koła – Koławka
i Ławkoło nawiązujące swoją barwą i dekorem do elementów charakterystycznych dla Gdańska –
morza i bursztynu. Obecnie gdański Jarmark Dominikański zalicza się do jednej z największych w
Europie imprez kulturalno-handlowych, organizowanych cyklicznie w plenerze. Od kilku lat
jarmark odwiedza ok. 7 mln gości.
Mercato del Porcellino (Loggia del Mercato Nuovo) we Florencji. Loggia pochodzi z XVI wieku,
targowisko posiada portyk z niszami i słupami narożnymi z rzeźbami z ważnymi florentczykami.
Na targowisku sprzedawano jedwab, brokat, wełnę i inne tkaniny, było to także miejsce spotkań
finansistów. Później miejsce zyskało sławę ze względu na sprzedaż słomianych kapeluszy.
Obecnie można tu nabyć m.in. wyroby skórzane i tradycyjne pamiątki. Turystów na rynek
przyciągają przede wszystkim dwie niezwiązane z handlem atrakcje. Główna z nich to Il Porcellino

Analiza zasobów turystycznych Gminy Żarki
– posąg dzika z brązu, kopia stojącego dawniej w tym miejscu marmurowego dzieła stworzonego
przez rzeźbiarza Pietro Tacca w 1612 r. Wierzy się, że dzięki dotknięciu/potarciu ryjka dzika,
powróci się do Florencji. W sezonie wokół posągu zbiera się tłum turystów dotykających figury i
robiących sobie z nią zdjęcie. Innym ciekawym obiektem jest La Pietra dello Scandalo (kamień
wstydu) okrąg, wielkości koła samochodu, wykonany w kolorowym marmurze mieszczący się w
centrum targowiska (widoczny, jeśli nie jest zastawiony przez stragany). Wzór nawiązuje do koła Strona | 75
od średniowiecznego wozu carroccio, symbolu Florencji, było to też miejsce spotkań wojsk
florenckich przed bitwą. Później, w renesansie, w miejscu tym karano oszustów finansowych,
niewypłacalnych dłużników – np. przykuwano łańcuchami i publicznie ośmieszano.
El Rastro – pchli targ w Madrycie. Targ odbywa się już prawie od czterech wieków, w każdą
niedzielę i dni świąteczne, w dzielnicy La Latina (w pobliżu ulicy Ribera de Curtidores). Na targu
można kupić niemal wszystko, od antyków przez domowe starcie, używaną odzież, książki
i przedmioty artystyczne. Niektóre uliczki czy przestrzenie wewnątrz targowiska są związane
z poszczególnymi towarami, w wyniku tradycji lub skupiania wyspecjalizowanych stoisk. Wyróżnia
się m.in.
„ulicę Ptaków” (z hiszp. Calle de los Pájaros) pod tą nazwą funkcjonuje ulica Fraya Ceferino
Gonzalesa, ponieważ sprzedawano tam zwierzęta domowe i ptaki oraz związane z nimi
przybory;
„ulicę Malarzy” (z hiszp. Calle de los Pintores), gdyż sprzedaje się tam obrazy, rysunki oraz
materiały plastyczne. To określenie przylgnęło do ulicy świętego Kajetana (San Cayetano);
Stoiska ze starymi, rzadkimi książkami, nieraz o wartości kolekcjonerskiej, mieszczą się
przy ulicy Carlosa Arniches i Baraniej (calle Carnero);
Ulic Mira El Sol (w dosłownym tłumaczeniu – Patrzenia na Słońce) to miejsce, gdzie można
nabyć filmy;
Specjalizująca się w sprzedaży nietuzinkowych ubrań i akcesoriów Plaza de Cascorro;
Stoiska specjalizujące się w czasopismach, kartkach pocztowych i znaczkach mieszczą się
w pobliżu ulicy Rodas i placów: Plaza de General Vara del Rey oraz Plaza de Camipllo del
Mundo Nuevo. Można tram zarówno kupić, jak i sprzedać lub wymienić powyższe towary.
Częstym widokiem w tych okolicach są dzieci i młodzież handlujące między sobą.
Targ Rybny Tsukiji w Tokio – Centralny Tokijski Hurtowy Targ Metropolitalny to największy na
świecie hurtowy targ rybny. Został założony w 1923 roku, lecz tradycja targów rybnych w Tokio
sięga wcześniejszych czasów, a dokładnie epoki Edo (XVII – XIX wiek). Jest to ważne miejsce ze
względu na swoje funkcje handlowe – w ryby i owoce morza zaopatrują się tam właściciele
restauracji, duzi i mali przedsiębiorcy, hurtownicy, indywidualni klienci. Ze względu na bogactwo
i różnorodność produktów, charakterystyczny sposób sprzedaży (m.in. słynne tradycyjne aukcje
tuńczyków) oraz świeże, przygotowane na oczach klienta, sushi miejsce to przyciąga turystów z
całego świata. Targ polecany jest niemal w każdym przewodniku po Tokio, figuruje wśród miejsc
konieczny do zobaczenia („must see”, „must visit”), a jego popularność dodatkowo wzrosła po
tym, jak zostało zaprezentowane w programie podróżniczym „Globe Trekker” (pokazano aukcję
ryb, a prowadzący Ian Wright zabrał widzów na krótką wycieczkę po targu, którą zakończył
delektując się sushi w towarzystwie kamery). Turystów nie zniechęcają wczesne godziny, kolejki,
tłumy czy charakterystyczny zapach. Słynna poranna aukcja tuńczyków cieszy się taką
popularnością, że musiano ustalić limity wejścia. Do oglądania udostępniono dwie aukcje między 5
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a 6 rano, na każdą wpuszcza się maksymalnie 60 osób. Turyści w sezonie tworzą kolejki dużo
wcześniej, nawet przed oficjalnym otwarciem targowiska (przez 3 nad ranem). W okresie
świąteczno-noworocznym pojawiały się natomiast zakazy wpuszczania turystów na teren, gdzie
odbywa się sprzedaż, ponieważ w tym okresie jest znacznie wzmożony ruch, turyści mogli
przyglądać się aukcjom z daleka. Bardziej zdeterminowani znajdują jednak sposoby by ominąć
zakazy. Popularność targu wśród turystów opiera się w dużej mierze dzięki jego rozmachowi, Strona | 76
wyjątkowości i lokalnemu kolorytowi. Dodatkowo zainteresowanie i potrzebę poznania wzmacnia
mechanizm niedostępności i zakazu. Targ Rybny Tsukiji stał się atrakcją turystyczną bez
specjalnych chęci, a tym bardziej promocyjnych działań ze strony organizatorów/miasta.

4.2 Stodoła wykorzystana turystycznie
Budynek gospodarczy na rozmaite sposoby, zazwyczaj po rewitalizacji zmienia swoją funkcję i
może być miejscem atrakcyjnym dla turystów lub elementem infrastruktury turystycznej np. jako
miejsce noclegowe.
Europejskie przykłady przekształcenia w luksusowy apartament dla turystów, zarówno górskich,
nadbałtyckich, śródlądowych:
Stodoła w miejscowości Bohinj, Słowenia (Alpy Julijskie), została przekształcona w apartament
turystyczny przy współpracy z architektami firmy OFIS Arhitekti. Zachowano charakter budynku
i jego układ dwukondygnacyjny oraz elementy architektury ludowej: wygląd zewnętrzny,
elementy drewniane, łupkowy dach. Dobudowano drewniany ganek z widokiem na góry.
W przestrzeni stodoły powstało kilka pomieszczeń: kuchnia, sypialnia, pokój dzienny, łazienka.
Standard apartamentu podnosi kominek w salonie oraz sauna. Modernizacja stodoły to także
krok w stronę zachowania tradycyjnych elementów tworzących krajobraz słoweńskiej wsi.
Zachowanie tego typu elementów architektury ludowej, która stanowi zarówno narodowy
symbol, jak i integralną część słoweńskiego, wiejskiego stylu życia.
Podobny los spotkał dawne pomieszczenie gospodarcze, dużą stodołę, w niemieckim miasteczku
Stralsund. Zrujnowany budynek wyremontowano i przekształcono w schronisko dla turystów.
Budynek wymurowano, ale by zachować charakter utrzymano belki i drewniane elementy
w elewacji. Do dyspozycji gości są trzy apartamenty, każdy z nich wyposażony w aneks kuchenny,
salon z funkcją jadalni, sypialnię.
Granero del Burro to przykład z północnej Hiszpanii – galisyjskiej miejscowości Trabada. Kamienną
stodołę przekształcono w luksusowe apartamenty na wynajem (parter + piętro). Na każdej
kondygnacji znajduje się sypialnia z łazienką, a na parterze: kuchnia i przestrzeń wspólna. Wygodę
gości podnoszą takie elementy wyposażenia jak: kominek, telewizja, wi-fi, odtwarzacz Blue Ray.
Na zewnątrz obok stodoły znajdują się: kamień do grillowania, odrestaurowany tradycyjny piec
chlebowy oraz kamienny magazyn na zboże z 1891 roku. Otoczona przez tereny zielone,
usytuowana z dala od miejskiego zgiełku stodoła stanowi idealne miejsce odpoczynku dla osób
szukających wyciszenia i kontaktu z naturą.
W Stanach Zjednoczonych stodoły i podobne im obiekty gospodarczo-rolnicze od kilkunastu lat
otacza się coraz większą troską. Ze względu na wyjątkowy historyczny charakter czy lokalnie
zróżnicowaną ludową architekturę uznaje się je za dziedzictwo kulturowe. Dla szczególnie
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cennych budynków ukuto pojęcie „historyczna stodoła” (heritage barn, wym. z historic barn),
które zostało zdefiniowane w ustawodawstwie niektórych stanów. W związku z tym powstają
inicjatywy mające na celu ich ochronę i zachowanie tradycyjnej architektury takie jak Rejestr
Historycznych Stodół Stanu Waszyngton (Heritage Barn Register) czy Fundacja dla Stodół w Iowa
(Iowa Barn Foundation). Fundacja dla Stodół w Iowa wspiera finansowo prywatnych właścicieli
stodół, udzielając grantów na zewnętrzną renowację budynków pochodzących z XIX i pocz. XX Strona | 77
wieku. W ten sposób pragnie uświadamiać cały kraj o tym, jak cenne jest wiejskie dziedzictwo
m.in. stanu Iowa. Umacnia też lokalną świadomość, zachęcając rolników, by zagłębili historię
swoich farm i poszczególnych pomieszczeń gospodarczych. Niektórzy zachowują oryginalną
funkcję stodół, inni zmieniają przekształcając w np. zaplecze gastronomiczne dla rodzinnych
pikników, mini-sklepiki z lokalnymi przetworami owocowymi, albo mini-skanseny/ izby pamięci,
prezentujące dawne narzędzia rolnicze czy historię i fotografie całej farmy, zakwaterowanie
turystyczne typu Bed&Breakfest, pomieszczenia na wynajem pod wesela, imprezy firmowe,
lokalne wydarzenia. Przykładem beneficjentów Fundacji jest rodzina Hogenson, która
przekształciła swoją farmę w miejscowości Decorah (północna Iowa) w tereny łowieckie,
z państwową licencją na polowania na bażanty i kuropatwy. Odremontowana stodoła z 1889 roku
została częścią przedsięwzięcia o nazwie „Chase the Adventure Licensed Hunt & Gun Club”,
które oferuje kompleksową ofertę spędzania czasu wolnego dla fanów polowań, strzelania
i wędkowania: polowania, wycieczki wędkarskie, zajęcia z tresury psów myśliwskich, zawody
strzeleckie. W stodole urządzono 5 tematycznych „łowieckich” pokojów, w których goście mogą
się zatrzymać, natomiast przestrzeń wspólna jest udostępniana na spotkania i imprezy rodzinne,
firmowe, taneczne.
Interesującym przykładem, również z USA, są losy stodoły Schaeffer Barn w miejscowości Jasper,
w stanie Indiana. Co należy podkreślić, w tym przypadku wszelkie działania wyszły oddolnie od
mieszkańców – za działania renowacyjne zabrała się grupa wolontariuszy. Pomieszczenie
wzniesione w 1845 roku przez pruskich imigrantów w pobliskim miasteczku Ferdinand, zostało
zdemontowane i przeniesione do Jasper w 2005 r. Po ponownym złożeniu i odnowieniu budynek
udostępniono mieszkańcom i turystom. Wyjątkowość stodoły wynika z kilku elementów: historii
związanej z pionierami; surowca, z którego jest wykonana (drewno kasztanowca stosowano w
tamtym regionie do XIX wieku); rozmiaru – najdłuższa belka ma ponad 15 metrów długości;
techniki konstrukcji: ręcznie ciosane kłody oraz wycięcia łączone na tzw. półjaskółczy ogon. W
stodole lokalni liderzy dostrzegli potencjał na centrum społeczne oraz miejsce o funkcjach
edukacyjnych. Do tej pory przestrzeń wykorzystuje się na lokalne imprezy, zjazdy rodzinne, a
także wynajmuje na wesela. Stodoła i jej okolice to punkty, gdzie odbywa się część wydarzeń w
ramach corocznego festiwalu kultury niemieckiej Jasper Strassenfest m.in. konkurs cięcia
poprzecznego (piłą ręczną) czy konkurs grillowania. Stodoła wykorzystywana jest też na letnie
zajęcia artystyczne organizowane przez Komisję Sztuki w Jasper. W ramach tego w lipcu 2015
odbywały się konkurs „Szybkie Rysowanie”, w którym uczestnicy mieli za zadanie stworzyć
obraz/rysunek inspirowany przyrodą. Planuje się, by przestrzeń zaadaptować na ekspozycję
dawnych narzędzi budowlanych, wystawy prezentujące zasady budowania domów z bali,
przybliżające życie amerykańskich pionierów oraz historię hrabstwa Dubois. Dzięki temu stodoła
ma stać się terenowym centrum edukacyjnym, gdzie uczniowie w ramach lekcji będą się uczyć o
gatunkach drzew i rodzajach drewna (biologia), a także poznawać historię regionu czy wyobrażać
sobie, jak wyglądało życie pioniera (historia). Stodoła jest jednym z miejsc, polecanych wśród
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turystycznych atrakcji miasteczka i regionu szczególnie interesujący dla zwolenników tradycyjnej
architektury drewnianej. Planuje się podnieść jej atrakcyjność przez stworzenie w pobliżu oczka
wodnego i ogrodu zielnego oraz wystawy pokazująca tradycyjnie urządzoną stodołę czyli
pokazujące tradycyjne wiejskie czynności jak układanie siana na poddaszu, ręcznie rąbane kłody,
młócenie zboża oraz ciekawych życia wiejskiego
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Także w Polsce stodoły spotkały się z różnymi przekształceniami ich funkcji do współczesności.
W Rozewiu rewitalizacji poddano szereg mieszczących się obok siebie budynków gospodarczych:
starą maszynownię, dawną piekarnię i wędzarnię, a także zabytkową stodołę. Do tej pory stodoła
służyła rozewskim latarnikom jako magazyn (narzędzia rolnicze, słoma, siano), zamieniała się w
rupieciarnię i powoli popadała w ruinę. Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Centralnego
Muzeum Morskiego we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, przekształcono ją w miejsce do
organizacji wystaw i spotkań. Podczas remontu wymieniono konstrukcję dachu i położono nową
dachówkę, wykonano izolację murów, oczyszczono oraz pomalowano ściany. Tak odnowiony
budynek zaadaptowano na potrzeby wystawienniczo-kulturalne, we wnętrzu znajduje się sala
wystawowo-koncertowa „Stodoła” oraz kasy. Od sierpnia 2011 r. mogą z niego korzystać
mieszkańcy i turyści. Sala „Stodoła” staje się ośrodkiem promieniującym na lokalną społeczność
i przyjezdnych gości, promuje też twórczość współczesnych artystów m.in. malarzy
marynistycznych.
Stodoły pełnią ważne funkcje w muzeach i skansenach, gdzie nadaje im się znaczenie obiektów
dziedzictwa kulturowego o funkcjach wystawienniczych. Stodoła, wraz z innymi budowlami
architektury ludowej (spichlerz, studnia z żurawiem, obora, chata mieszkalna) została w taki
sposób wykorzystana w oddziale Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – Zagrodzie
Kurpiowskiej w Kadzidle. Zagroda Kurpiowska to niewielkie muzeum typu skansenowskiego,
usytuowane przy Trasie Mazurskiej. Mieszczą się w niej dwie stodoły o konstrukcji zrębowej,
pochodzące z II połowy XIX wieku, przeniesione w miejscowości Tatary i Surowe. Budowle
poddano koniecznej renowacji, a do jednej z nich dostawiono zrekonstruowaną wozownię, w
której można obejrzeć m.in. bryczkę i sanie. W stodole z Tatar znajduje się ekspozycja dawnych
narzędzi rolniczych, urządzenia służące do uprawy roślin, a także dawnych wiejskich środków
transportu, np. wóz drabiniasty.
Stodoła we wsi Jełowa (gmina Łubniany, województwo opolskie) zmieniła swoją funkcję dzięki
inicjatywie oddolnej. Mieszkańcy potrzebowali nowego Domu Spotkań, miejsca w których
mogliby spotykać się w komfortowych warunkach i w licznym gronie. Zamiast budować nowy
budynek, zdecydowano się przekształcić niszczejącą stodołę parafialną. Mieszkańcy wraz z
proboszczem pozyskali środki (wkład miejscowych przedsiębiorców, później też dofinansowanie
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego). Do prac remontowych zaangażowali się mieszkańcy,
głównie seniorzy, a w rezultacie w 2005 roku zainaugurowano działalność „Farskiej Stodoły” –
domu spotkań, centrum aktywności wiejskiej. Ponad stuletnia stodoła została wyposażona w
kompletne zaplecze kuchenne, a na poddaszu przygotowano miejsca noclegowe. Odbywały się
tam uroczystości i imprezy sołeckie, spotkania mieszkańców, warsztaty kroszonkarskie. W 2007
roku stodołę przekształcono w restaurację (obecnie funkcjonuje pod nazwą „Bartosz”), która
funkcjonuje komercyjnie do dziś, jest miejscem wynajmowanym na wesela i różne imprezy
okolicznościowe. Obiekt wynajmowany jest także na szkolenia i konferencje m.in. w 2007 roku
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szkolenie z zakresu pozyskiwania środków pomocowych dla przedsiębiorstw prowadzone przez
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości czy kongres mniejszości narodowych w 2008 r.
organizowany przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Inicjatywa mieszkańców
została uznana i wymienia się ją wśród dobrych przykładów „Odnowy Wsi” w województwie
opolskim. Jełowa zwyciężyła konkurs „Piękna Opolska Wieś 2007” m.in. ze względu na silną
integrację oraz wydobycie potencjału i kreatywności wiejskiej wspólnoty, które ujawniły się przy Strona | 79
działaniach rewitalizacyjnych nad stodołą.
Najświeższym przykładem zaadaptowania stodoły pod funkcje turystyczne jest Oczyszczalnia
znajdująca się na brzegu mazowieckiego stawu w miejscowości Regów. Oczyszczalnia to
pensjonat agroturystyczny, które oferuje gościom wśród mazowieckich pól i stawów wypoczynek
na łonie natury, wyciszenie od miejskiego życia w pośpiechu – w odległości 40 km od Warszawy.
Można tam zatrzymać się z rodziną, zorganizować kurs jogi, warsztaty kreatywne, konferencję,
plenery plastyczne, weekendy dla kosmetycznej odnowy ciała, szkolenia i przyjęcia. Stuletnia
stodoła została sprowadzona z krańca Mazur (ze Szczurkowa), zyskała nowoczesny wystrój oraz
nową nazwę – ku czci pobliskiego sanktuarium – Stodoły Wszystkich Świętych. Przekształcono ją
w apartamenty z łazienkami, pokoje dwu- i trzyosobowe z dzielonymi łazienkami. W części
otwartej stodoły znajdują się sala szkoleniowa, sala kominkowa, jadalnia, sala do wieczornych
spotkań, biesiad i tańców, kominek, bilard, stół do tenisa, piłkarzyki. Do dyspozycji gości
udostępniona jest jeszcze mniejsza stodoła – św. Wita. Zabudowania otacza 10-hektarowy teren
ze stawami, łąkami i lasem, na którym zaaranżowano plażę przy stawie, teren na grilla i ognisko.
Dla zwiększenia komfortu gości pensjonat oferuje ekologiczne posiłki. Oferta skierowana jest
głównie do grup zorganizowanych. Pobyt w Oczyszczalni promuje się jako ekologiczny
wypoczynek, który sprzyja odnowie ciała, ducha i relacji międzyludzkich.

4.3 Przykłady wiejskiej bazy noclegowej (w tym eko-agroturystyki)
Polna Zdrój to ekologiczne gospodarstwo w miasteczku Wleń na Dolnym Śląsku (k. Jeleniej
Góry). Jego oferta skierowana jest do turystów poszukujących ekologicznego wypoczynku blisko
przyrody, oraz zakosztowania, choć na chwilę, wolniejszego tempa życia (slow life). Ważny
element działalności stanowią ekologiczne posiłki, które w zależności od upodobań gości, mogą
być przygotowane w wersji wegańskiej, wegetariańskiej i bezglutenowej. Duża waga
przywiązywana jest do jakości jedzenia – potrawy przygotowuje się z lokalnych i/lub
ekologicznych składników. Na gości czeka zatem: domowy chleb pieczony na zakwasie, ekooliwy
z Toskanii, warzywa i owoce z własnego Eko-sadu i ogródka lub od miejscowego ogrodnika
(stosuje się tradycyjne metody upraw), regionalny nabiał, sery własnej produkcji oraz zioła z
przydomowej szklarni. Cztery apartamenty (dwuosobowy, czteroosobowy, dwa 5-osobowe)
udostępniono w odnowionym XIX-wiecznym domu tkacza. Budynek nawiązuje wyglądem do
tradycyjnej architektury regionu: zachowano 200-letnia dachówkę, a wnętrza udekorowano
łupkiem i piaskowcem ze śląskich kamieniołomów. Dla gości przygotowano przestrzeń wspólną:
salon z kominkiem, taras widokowy, aneks kuchenny, salę „taneczną”, a także dodatkowe
udogodnienia w plenerze takie jak plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, saunę fińską
z widokiem na Śnieżkę. Oferta skierowana jest do gości indywidualnych oraz grup
zorganizowanych, a także obejmuje wynajem i pomoc w organizacji kameralnych,
niestandardowych imprez weselnych. Kompleksowa oryginalna propozycja wypoczynkowa
została doceniona głównie ze względu na klimat miejsca oraz ciekawą kuchnię w stylu slow food
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– Polana Zdrój była bohaterką publikacji prasowych oraz dwóch programów telewizyjnych,
a także znalazła się na liście „Top 10 najbardziej interesujących miejsc w Polsce, które trzeba
odwiedzić” stworzonej przez Magazyn F5 śledzący trendy rynku i kultury. Ekologiczny kierunek i
zwrócenie się ku ofercie slow life i slow food, to odpowiedź na trendy w światowej i polskiej
turystyce. Charakter gospodarstwa koresponduje też z położeniem geograficznym
i okolicznościami przyrody: pobliskie lasy są bogate w grzyby i owoce leśne, liczne wąwozy Strona | 80
i strumyki, unikatowe gatunki zwierząt, a w sąsiedztwie znajduje się Park Krajobrazowy Doliny
Bobru i Rezerwat Ptactwa, a także infrastruktura taka jak trasy rowerowe, kajakowe, pontonowe
i spacerowe, narciarskie.
Dairy Barns to rodzinny biznes turystyczny prowadzony przez Hannah i Ian Deane w brytyjskim
Hickling – sercu agroturystycznego regionu Norfolk Broads. To przykład, jak można przystosować
swoje gospodarstwo rolne do zmieniających się czasów i nadać mu dodatkową turystyczną
funkcję. Od 2005 roku 145-hektarowa farma nie tylko produkuje groszek, ziemniaki i zboże, ale też
zapewnia zakwaterowanie turystom ciekawym wiejskiego życia. Powierzchnia noclegowa mieści
się w dawnych pomieszczeniach gospodarczych – stodołach i składa się z 6 apartamentów z
łazienkami i dużej wspólnej przestrzeni (z wi-fi). Oferta cieszy się popularnością zarówno wśród
turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych (spotkania i wydarzenia firmowe,
hobbystyczne, kameralne wesela). Dodatkowe elementy, które podnoszą atrakcyjność pobytu to
posiłki z lokalnych świeżych produktów oraz przygotowane propozycje spędzania czasu wolnego
np. opracowane trasy spacerów po okolicy, warsztaty z układania kwiatów, a dodatkowo sam
fakt, że gospodarstwo działa i podczas spaceru po farmie wzdłuż wytyczonych ścieżek można
zobaczyć na własne oczy tajniki prowadzenia gospodarstwa. Ponadto ze względu na obecność
Parku Narodowego Broads, już na obrzeżach farmy można napotkać dzikie leśne zwierzęta:
jelenie, zające oraz liczne gatunki ptaków. Wspomniane cechy czynią z Dairy Barns interesującą
propozycję szczególnie dla rodzin z dziećmi. Jakość oferty podnosi także współpraca z
instytucjami i firmami w regionie, opracowano katalog z ofertą imprez i wydarzeń, które mogą
uprzyjemnić pobyt i odbywają się w okolicy. Pensjonat Dairy Barns jest przykładem, że działalność
rolna, będąca do tej pory podstawowym zajęciem, może wspierać nowy biznes: dostarczając
świeżych domowych produktów oraz stanowiąc „ciekawostkę”/atrakcję dla zwolenników
turystyki wiejskiej. Działalność gospodarstwa została doceniona przez organizacje i portale
turystyczne, otrzymała m.in. 2014 Trip Advisor Certificate of Excellence.
Agroturystyka „Pod Rumakiem” w Chęcinach
Własność prywatna oferująca 14 miejsc noclegowych w czterech w pełni wyposażonych pokojach,
a dla zwolenników spania na świeżym powietrzu – pole namiotowe. Właściciele wykorzystali tu
potencjał lokalizacji, bowiem Chęciny, oprócz swoich unikatowych walorów (np. zamek z ok. 1300
roku), są doskonałą bazą wypadową w inne rejony Gór Świętokrzyskich (np. Jaskinia Raj), jak i do
Kielc. Gospodarstwo oferuje również liczne dodatkowe atrakcje, które zwiększają jego
konkurencyjność wśród innych miejsc noclegowych. Zaliczają się do nich lekcje jazdy konnej,
organizowane imprezy: kuligi, ogniska, rajdy piesze i konne oraz pikniki. Dodatkowym magnesem,
przyciągającym turystów ceniących naturalne, wysokiej jakości produkty jest fakt, że „Pod
Rumakiem” serwuje się chleb domowej produkcji, własne wyroby wędliniarskie, owoce prosto
z sadu, nabiał od lokalnego rolnika, można też posilić się potrawami kuchni regionalnej, które
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przygotowuje gospodyni. Ponadto dla zainteresowanych organizuje się pokazy tworzenia wędlin
i kiełbasy.
„Wapiennik Łaskawy Kamień” – usytuowanie prywatnej oferty zakwaterowania w pobliżu
Wapiennika w Starej Morawie, było bardzo rozsądną decyzją ze strony właścicieli. Dwa domki na
wynajem otacza rozległy teren zielony, a na klimat i wyjątkowość oferty wpływa położony Strona | 81
w pobliżu oryginalny zabytek techniki: Wapiennik – odrestaurowany zabytkowy piec do wypalania
wapna projektu Karla Schinkela z początku XIX wieku. W budynku mieści się Galeria Autorska
Rodziny Rybczyńskich, a cały kompleks dopełniają udostępniane turystom do zwiedzania
pracownie druku artystycznego i czerpania papieru oraz ogród japoński. W starym Wapienniku od
lat organizuje się imprezy kulturalne np. wieczory autorskie, koncerty, wystawy artystyczne.
W obecnych czasach takie rozważne budowanie oryginalności oferty jest niezmiernie ważne, gdyż
w przypadku agroturystyki nie wystarczy tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb turystów w
zakresie noclegu i posiłków, wybór przez turystę właśnie „naszego” miejsca połączony jest
zarazem z wyborem najciekawszej oferty towarzyszącej – rekreacyjnej lub kulturalnej.

4.4 Turystyka wspinaczkowa opiera się na infrastrukturze towarzyszącej
Wspinaczka w Chamonix, Francja
Alpejska miejscowość Chamonix to ośrodek sportów zimowych. Przez lata rozwijana górska
infrastruktura turystyczna przyciąga aktywnych turystów, uprawiających różne sporty. Na Mont
Blanc i inne szczyty przygotowane są trasy piesze o zróżnicowanym stopniu trudności, propozycje
dla biegaczy górskich oraz trasy kolarskie. Na fanów narciarstwa i snowboardu czekają liczne
stoki, na zwolenników wspinaczki: kilkuset metrowe skały oraz propozycje wspinaczki skalnej,
boulderowej i po ferratach.
O wysokiej jakości oferty wspinaczkowej świadczą m.in. odpowiednio opisane skały – zarówno w
informatorach i na stronie internetowej (z uwzględnieniem dojazdu komunikacją, oraz stopnia
trudności dróg na skałę), jak i na miejscu – „w terenie”. W okolicach skał w Chamonix znajdują się
tablice informacyjne z oznaczonymi drogami do wspinaczki: dokładny przebieg trasy, informacja
o stopniu trudności, dodatkowo specjalne oznaczenie tras sugerowanych/polecanych rodzinom
z dziećmi. Wszystkie elementy infrastruktury, zwiększające dostępność i zachęcające do
wydłużenia pobytu: od podstawowych, jak parking, baza noclegowa i gastronomiczna po
dodatkowe atrakcje, przygotowane także z myślą o najmłodszych, takie jak parki tematyczne,
parki przygód/ place zabaw, kina, lodowiska, atrakcje związane z jazdą na sankach, psimi
zaprzęgami itp. Zbudowanie licznych produktów turystycznych wokół naturalnego waloru
przyrodniczego, jakim są góry i skały, czyni z Chamonix wzorcowy przykład górskiej miejscowości
turystycznej, w której obok popularnych sportów zimowych i najwyższego szczytu Europy, tłumy
przyciąga możliwość turystyki kwalifikowanej (wspinaczki).
Wspinaczka w Ciężkowicach
Ciężkowice są niewielką gminą miejsko-wiejską (ok. 11305 mieszkańców) położoną
w województwie małopolskim ok. 30km na południe od Tarnowa, więc stosunkowo daleko od
głównych szlaków komunikacyjnych jakimi są drogi krajowe oraz autostrady. Gmina ta jest bardzo
znana w środowisku wspinaczkowym ze względu na atrakcje w postaci wychodni piaskowców, na
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których można uprawiać turystykę wspinaczkową. Praktykowany w wytyczonych obszarach na
terenie rezerwatu buldering, czyli wspinaczka bez asekuracji liną to mniej komfortowy rodzaj
wspinaczki niż w przypadku jurajskich skałek, jednakże ma on swoich zwolenników w swojej
Polsce. Dumą gminy jest rezerwat przyrody nieożywionej Skamieniałe Miasto wokół którego
stworzono cały produkt turystyczny pn „Wokół Skamieniałego Miasta”. W jego ramach powstała
infrastruktura turystyczna typu parkingi, mała architektura oraz zmodernizowano dodatkową Strona | 82
atrakcję – Muzeum Przyrodnicze. Ponadto funkcjonuje strona internetowa, gdzie znajdują się
mapy, zdjęcia, ciekawostki oraz filmy, za pomocą których z przewodnikiem, przyrodnikami lub
rodziną można wirtualnie zwiedzić Rezerwat. Co ważne, gdy chce się zatrzymać turystę,
Ciężkowice pomimo małej liczby mieszkańców wykształciły bogatą ofertę noclegową oraz
gastronomiczną dla turystów. Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilkanaście gospodarstw
agroturystycznych, bacówka, dworek, pensjonaty oraz schronisko młodzieżowe.
Wspinaczka w Teplickich Skałach w Czechach
Teplickie Skalne Miasto znajduje się w południowej części masywu, dwa kilometry od miasta
Teplice nad Metują w kierunku na Adrszpach i Trutnov. Jest to największy w Czechach tego typu
kompleks skalny – jego powierzchnia wynosi ok. 18 ha. Znajduje się tam dużo szlaków pieszych, na
wędrówkę, ale też, mimo faktu, że jest to Narodowy Rezerwat Przyrody – miejsca wyznaczone do
wspinaczki. Wychodnie skalne z piaskowca sięgają nawet do 70 m i obejmują powierzchnię 20
km2. Organizowane są kursy wspinaczkowe, również dla amatorów. Ciekawą atrakcją i
dodatkowym walorem wydarzeniowym dla turystów jest organizowany tam Międzynarodowy
Festiwal Filmów Wspinaczkowych. Atrakcyjność regionu podnosi dobrze rozwinięta w pobliżu
baza noclegowa i gastronomiczna.
Rezerwat Góra Zborów to przyrodnicza atrakcja Gminy Podlesice, znajdująca się ok. 13 km na
południowy wschód od Żarek. Rezerwat leży na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
Natura 2000, Ostoja Kroczycka oraz na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. To także
jeden z najczęściej odwiedzanych rejonów wspinaczkowych w Polsce. Wyprawy turystów
pieszych uatrakcyjnia ścieżka przyrodnicza. Punkty informacyjne znajdujące się na ścieżce
przybliżą walory skalnego rezerwatu, historię wypasu zwierząt gospodarskich na Jurze. W trakcie
wędrówki turyści dowiadują się, do czego służył kalcyt, jak dawno Jura została zasiedlona przez
człowieka, a także mogą zobaczyć efekty prowadzonych od kilku lat zabiegów czynnej ochrony
przyrody i krajobrazu. Wypas owiec w ramach programu Owca Plus odbywający się w okolicy
można okazać się dodatkową atrakcją turystyczną. Goście, którzy zdecydowali się na wspinaczkę
skałkową, mogą skorzystać z oferty szkół wspinaczkowych działających na terenie gminy.
Udostępnienie terenu dla turystów to efekt, a jednocześnie dobry przykład, współpracy grup
o różnych interesach – w tym wypadku między Polskim Związkiem Alpinistów a Towarzystwem
Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

4.5 Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w formie produktów turystycznych
Ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach
Ekomuzeum „Trzy Kultury” powstało w 2006 r., a jego głównym celem jest wykorzystanie i
upowszechnianie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i jego aktywna ochrona. Inicjatywa ta
prezentowana jest jako modelowy dla Polski przykład ekomuzeum – czyli tematycznego muzeum
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bez murów, którego obiekty (eksponaty) rozproszone w terenie, tworzą żywą kolekcję
obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe danego regionu oraz dorobek jego mieszkańców,
łącząc przeszłość z teraźniejszością41.
Bieszczadzkie muzeum „Trzy Kultury” nawiązuje do przeszłości miejscowości, która przed II
wojną światową zamieszkiwana była przez Żydów, Ukraińców i Polaków i bogato czerpie z Strona | 83
dziedzictwa kulturowego nieistniejącej już dziś społeczności. Korzysta także z unikalnych
zasobów przyrodniczych tego regionu. Oba te elementy posłużyły jako podstawa do aktywnego
włączenia się obecnych mieszkańców w budowanie społecznych form ochrony tych dóbr, a także
rozwoju ekonomicznego i edukacyjnego.
Ekomuzeum w Lutowiskach ma formę 13-kilometrowej oznakowanej ścieżki historycznoprzyrodniczej, na którą składają się m.in. kirkut, ruiny synagogi, cerkwisko i cmentarz
greckokatolicki, stare bojkowskie chaty (chyże), neogotycki kościół św. Stanisława Biskupa,
miejsce gdzie kręcono zdjęcia do filmu „Pan Wołodyjowski" oraz kilka punktów widokowych z
tablicami informującymi o bieszczadzkiej roślinności i zwierzętach. Dodatkowe atrakcje
oferowane przez „Trzy Kultury” to wystawy stałe i czasowe, prezentacje bieszczadzkich
produktów lokalnych (rękodzieło, sztuka, przetwory spożywcze) oraz warsztaty rękodzielniczoartystyczne.

Żywe Muzeum Piernika w Toruniu
Toruńskie muzeum stanowi doskonały przykład tego, jak można wykorzystać dziedzictwo
historyczno-kulturowe i w oparciu o nie stworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną. Żywe Muzeum
Piernika istnieje od 10 lat i w tym czasie zdążyło sobie wyrobić silną markę. O sukcesie tego
miejsca świadczy m.in rosnąca frekwencja, która obecnie kształtuje się w okolicach 100 tys.
zwiedzających (np. w 2014 r. muzeum odwiedziło 107 tys. osób, czyli trzykrotnie więcej niż w 2006
– pierwszym roku funkcjonowania placówki) oraz liczne nagrody przyznawane przez organizacje
i portale turystyczno-podróżnicze m.in. 2008 – Produkt Turystyczny Roku, 2012 – jeden z Siedmiu
Nowych Cudów Polski, 2015 – określone przez Huffington Post - miejsce, które trzeba odwiedzić
(must-see), Certyfikat Jakości TripAdvisior za rok 2015.
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Koncepcja ekomuzeów rozwinęła się w poł. XX wieku we Francji jako alternatywna propozycja dla
tradycyjnych sposobów interpretacji dziedzictwa. Polega na kompleksowej prezentacji obiektów w ich
naturalnym miejscu (in situ) przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod. W przypadku ekomuzuem
środowisko rozumiane jest szeroko i nie ogranicza się znaczeniowo do przyrody i środowiska naturalnego,
ale obejmuje również działalność ludzką. Ekomuzea służą zachowaniu i interpretacji rozmaitych,
świadczących o naszej przeszłości, elementów środowiska (np. cmentarze, zamki, tradycyjny układ pól,
zabudowania wiejskie, wyschnięte studnie, stare drzewo, ciek wodny będący charakterystyczną cechą
krajobrazu itp.) w celu odkrycia więzi łączących z przeszłością i poczucia przynależności. Ekomuzeum
spełnia zasady turystyki ekologicznej (zrównoważanej), gdyż zakłada zaangażowanie lokalnej społeczności,
wzmacnianie lokalnej tożsamości mieszkańców oraz promocję lokalnych wytworów/produktów
turystycznych. Zob. Kazior B., Żywa interpretacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na przykładzie
ekomuzeów [w:] Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, Zaręba D. (red), Kraków
2008.
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Muzeum oferuje gościom interaktywne zwiedzanie oraz pokazy, które w atrakcyjny sposób
pozwalają zapoznać się z historią i zasadami produkcji pierników. Pokazy odbywają się
o określonych godzinach, są także wyznaczone godziny z tłumaczeniem na język angielski.
Indywidualni zwiedzający mogą przyłączyć się do grup zorganizowanych. Jasny komunikat
o pokazach zamieszczony w przewodnikach i na stronie internetowej pozwala zaplanować sobie
zwiedzanie gościom indywidualnym. Interaktywność muzeum realizuje się nie tylko w oparciu Strona | 84
o stanowiska multimedialne, ale także w umożliwieniu odbiorcom zaangażowania się: poprzez
bezpośredni kontakt z eksponatem i działanie na zasadzie „zrób-to-sam”.
Żywe Muzeum Piernika wyróżnia bogata oferta także dla dorosłych – w tym możliwość
skomponowania propozycji dla firm i przedsiębiorstwa. Ważnym elementem są działania
w terenie (gry miejskie oraz tzw. oferta wyjazdowa), które dodatkowo promują instytucję.
Oprócz pokazów przygotowano następujące dodatkowe atrakcje nawiązujące do
średniowiecznej przeszłości miasta:
przedstawienie pt. „Wielka awantura o pierniki, czyli rzecz o tym jak młody czeladnik
bohaterem został” osadzona w średniowiecznych realiach inscenizacja procesu młodego
czeladnika, w której goście biorą aktywny udział;
gra miejska oparta na głównych wydarzeniach wspomnianego przedstawienia;
interaktywne programy: 1) „Dlaczego kwaśnogniewliwy łakotnik pomachlował receptę?”,
czyli konkurs z nagrodami, którego tematyką jest staropolskie słownictwo; 2) „Być
rycerzem – nielekka to profesyja!”. Goście mogą przekonać się, jak ciężko – dosłownie i w
przenośni – udźwignąć na własnych barkach obowiązki rycerza; 3) „Słów kilka, co w
dawnych czasach pijano – lekcyja połączona z degustacyją miodów” – oferta łącząca
elementy turystyki kulinarnej i edukacyjnej.

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach w Kiszewskich
Jedno z najstarszych polskich muzeów na wolnym powietrzu. Prezentuje obiekty użyteczności
społecznej, architekturę charakterystyczną dla regionu m.in. drewniany XVII-wieczny kościółek
wiejską szkołę, tartak, kuźnię, dwory szlacheckie, a także domy robotników rolnych, karczmę,
wiatraki, chałupy, warsztaty rzemieślnicze i budynki gospodarcze. Na 22 ha mieści się łącznie
ponad 50 obiektów z Kaszub i Kociewia z okresu od XVII do XX wieku. Wnętrza budowli zostały
wiernie odtworzone waz z autentycznym wyposażeniem. Muzeum jest otwarte przez cały rok za
wyjątkiem świąt, a w sezonie letnim, uwzględniając potrzeby turystów, jest otwarte dłużej.
Na terenie Parku odbywają się imprezy folklorystyczne: Jarmark Wdzydzki w trzecią niedzielę
lipca oraz Święto Kartofla (w trzecią niedzielę września) a także pokazy zajęć domowych
i rzemieślniczych, kiermasze, lekcje, koncerty muzyki ludowej, odpusty. Muzeum oferuje również
pokazy i lekcje, skierowane głównie do grup uczniowskich.
Zainteresowanie i docenienie lokalnej tradycji i kultury regionu w szczególności piękna
kaszubskiej sztuki ludowej (plecionki, wdzydzkie hafty) ze strony Muzeum, przyczyniły się do
rozwoju miejscowego rękodzieła, zaangażowania mieszkańców w twórczość artystyczną –
umacniając tożsamość oraz wzbogacając ofertę turystyczną.
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„Za bramą wsi Krakovany” – prywatne muzeum etnograficzne na Słowacji
Muzeum etnograficzne „Za Krakovskú bránu” mieści się we wsi Krakovany, u podnóża Białych
Karpat i 5 km od miasta-uzdrowiska Pieszczany. To prywatne przedsięwzięcie, które funkcjonuje
od 2005 roku. Przygotowana przez właścicieli we współpracy z sąsiadami ekspozycja
dokumentuje dawne i obecne życie mieszkańców wsi oraz okolicznych miejscowości. Strona | 85
Prezentowane są narzędzia rolnicze, wyposażenie domowego wnętrza (naczynia z gliny
i ceramiki), stroje, świąteczne tkaniny i unikalne na skalę światową koronki klockowe, które
wyrabiają kobiety z Krakovian i okolic.
Ze względu na swoje położenie oraz kameralny charakter, muzeum nie może równać się z tego
typu obiektami w centrach dużych miast, jednak stanowi doskonałą propozycję dla osób
ceniących sobie spokój i zainteresowanych kulturą ludową. To niedroga i atrakcyjna propozycja
dla zwolenników turystyki kulturowej (bilet to symboliczna kwota rzędu 1-2 Euro). Muzeum stało
się też ważnym miejscem dla mieszkańców, ekspozycja i działania towarzyszące przyczyniają się
do budowania tożsamości lokalnej i umacniania tradycji rękodzielniczych. Stanowi siedzibę Klubu
Koronki Klockowej, odbywają się tam cotygodniowe spotkania koronczarek. Oferuje też
warsztaty z wikliniarstwa, zabawy taneczne, koncerty muzyki ludowej. Organizowane też są
wspólne przedsięwzięcia z rękodzielnikami ludowymi z Polski, Czech, Niemiec.
„Za Krakovskú bránu” funkcjonuje jako ciekawostka turystyczna przez internetowe portale
podróżnicze i turystyczne, także polskie serwisy np. www.slovakia.travel.pl.
Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku
Pieszy, oznakowany szlak turystyczny, utworzony z inicjatywy doktorantów i studentów
Uniwersytetu w Białymstoku. Szlak opowiada o historii białostockich Żydów i stosunków polskożydowskich w latach 1658 – 1945. Szlak ma długość ok. 13 km i obejmuje 36 punktów i obiektów:
muzeum historyczne, synagogę, dawne gimnazja, teatry, kina, kamienice czy cmentarze. Przejście
wszystkich punktów zajmuje dużo czasu – właściwie cały dzień, dlatego można go podzielić na
kilka spacerów lub podczas zwiedzania odpocząć w jednej z kawiarni w odrestaurowanym
centrum. Niektóre obiekty na szlaku, takie jak Muzeum Historyczne w Pałacyku Cytronów są
biletowane (bilet normalny 6 zł, dla dzieci 3 zł, bilet rodzinny 12 zł, opłaty za oprowadzanie grup
20 lub 30 zł). Ponadto istnieje możliwość wynajęcia miejscowego przewodnika, który po
wcześniejszym uzgodnieniu opowie o zabytkach i historii żydowskiej na danej trasie. Przewodnicy
oferują oprowadzanie w języku polskim i angielskim.
Na sukces szlaku wpływa ciągła jego promocja prowadzona we współpracy przez różnego typu
podmioty, która polega na działaniach różnego typu m.in.:
strona internetowa w języku polski i angielskim;
broszury informacyjne i mapy w formie papierowej;
broszury informacyjne i mapy na nośniku CD;
przewodnik historyczny, dostępny do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej
szlaku, wydany przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis;
materiały promocyjne dla nauczycieli;
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różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące i edukacyjne: pokazy filmowe, przedstawienia,
wykłady, warsztaty (w tym oferta skierowana do młodych odbiorców, uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego: warsztaty dotyczące
historii i kultury żydowskiej), seminaria, wycieczki i gry terenowe, wystawy w tym
ekspozycje plenerowe (np. 2013 – wystawa pt. „Byliśmy tu” poświęcona historii
białostockiej społeczności żydowskiej i powstaniu w białostockim getcie, przygotowana Strona | 86
wspólnie z Muzeum Podlaskim w Białymstoku).
Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku to dobry przykład na to, że nie wystarczy samo
stworzenie szlaku tematycznego – należy wzmacniać jego atrakcyjność poprzez wydarzenia
towarzyszące: warsztaty, questy, konkursy, pokazy filmowe. Tego typu działania promują
produkt, sprawiają, że propozycja „żyje” (tym samym podnosząc jego atrakcyjność w oczach
turystów), a także zwiększają świadomość mieszkańców na temat historycznego dziedzictwa.
Kolejna kwestia to wprowadzanie dodatkowych biletowanych obiektów/punktów na szlaku (np.
wystawa stała w kamienicy, fotoplastykon, warsztat kulinarny) – stanowi to dodatkowy magnes
dla turystów, a jednocześnie pozwala mieszkańcom czerpać finansowe korzyści z turystyki.
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