
Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne 
na poziomie lokalnym.  

Stan obecny i perspektywy rozwoju

redakcja
Mykola Orlykovskyi 

Radom 2021



Recenzent: dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW

Projekt okładki: Zuzanna Walczak
Korekta: Elżbieta Sobecka
DTP: Małgorzata Dyr, Martyna Wlazłowska

© Copyright by Author
© Copyright by Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2021

ISBN 978-83-67033-02-2
e-ISBN 978-83-67033-03-9

Wydano nakładem: 
Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium” 
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68/62
tel. 48 369 80 74, fax 48 369 80 75 
e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
http://www.inw-spatium.pl

Druk i oprawa:
Drukarnia Bookpress.eu
ul. Lubelska 37c
10-408 Olsztyn



3

Spis treści

Wstęp    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 5

Rozdział I: Teoretyczne aspekty zarządzania strategicznego w rozwoju 
lokalnym    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7

1. Strategia rozwoju – najważniejszy dokument strategicznego zarządzania 
gminą. Perspektywy zmian w dokumentach strategicznych po nowelizacji 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2020 r.  
(Joanna Cieślińska)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

2. Metodyka myślenia sieciowego w procesie budowania strategii  
jednostki samorządu terytorialnego (Arkadiusz Borowiec)    .   .   .   .   .   .   .   .   25

3. Wieloaspektowa charakterystyka definicji inwestycji a autorski  
algorytm tworzenia i realizacji regionalnej strategii inwestycyjnej  
(Mykola Orlykovskyi)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

4. Zdolność do finansowania rozwoju gmin miejskich województwa 
wielkopolskiego w latach 2021–2030 (Daniel Budzeń)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   45

5. Extrapolation on Meaning of Globalization as Multi-dimensional  
Economic and Managerial Societal Phenomenon (Peter Odrakiewicz)  .  .  .  55

Rozdział II: Propozycje kierunków rozwoju lokalnego    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 71
1. Krajobraz kulturowy i jego znaczenie. Przykład inwentaryzacji 

przeprowadzonej w ramach projektu „Cisterscapes – cysterskie  
krajobrazy łączące Europę” (Marcin Moeglich)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   73

2. Oferta turystyczno-kulturowa jako istotny komponent strategicznego 
zarządzania kulturą, dziedzictwem i turystyką w Wągrowcu  
w kontekście przebudowy i rozwijania Szlaku Piastowskiego  
(Armin Mikos von Rohrscheidt)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85

3. Szanse i zagrożenia w działalności i perspektywie rozwoju Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu (Małgorzata Kranc-Rybczyńska) .  .  .  .  .  .  .  . 123



Spis treści

4 

Rozdział III: Diagnoza stanu oferty i potrzeb mieszkańców  .   .   .   .   .   .   .   .   139
1. Wyniki badania ankietowanego mieszkańców Wągrowca jako element  

partycypacji społecznej przy  przygotowaniu strategii  rozwoju miasta 
(Radosław Szarleja) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141

2. Zarządzanie strategiczne instytucjami miasta na przykładzie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Wągrowcu (Patrycja Walerowska)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155



5

Wstęp

Szanowni Państwo!

Zachęcam do zapoznania się z materiałami pierwszej konferencji „Zarzą-
dzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym. Stan obecny i per-
spektywy rozwoju”. Konferencja odbyła się 12 marca 2021 roku i była współ-
organizowana przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium i Urząd Miejski 
w Wągrowcu. Została ona zorganizowana w ramach prac przygotowawczych 
Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku. 

Celem konferencji była wspólna wymiana doświadczeń, omówienie współ-
czesnych trendów rozwoju zarządzania strategicznego, przeanalizowanie da-
nych dotyczących rozwoju miasta, szans i zagrożeń dla tego procesu, a tak-
że możliwości, jakie daje środowisko zewnętrzne oraz zarysowanie Strategii 
Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku.

Strategia rozwoju jest kluczowym dokumentem planowania strategicznego 
w wymiarze terytorialnym. Zarysowuje ona drogę przejścia od stanu istnie-
jącego do stanu docelowego z wyborem określonych priorytetów i własnym, 
kreatywnym udziałem. Istotą strategii nie jest więc charakterystyka obecnego 
stanu danego regionu, nie jest nią również wizja jego rozwoju. Elementy te 
są ważne, jednak w strategii kluczowym, a jednocześnie najtrudniejszym jest 
zaplanowanie działań, które pozytywnie zmienią aktualną sytuację. Jednym 
z głównych założeń strategii rozwoju jest bowiem to, że można, zarówno 
w skali indywidualnej jak i zbiorowej, projektować celowe działania, określone 
przez działający podmiot (podmioty). Co więcej, na podstawie dotychczaso-
wych doświadczeń można także z pewnym prawdopodobieństwem przypusz-
czać, że podejmowane działania prowadzić będą do określonych skutków.
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W konferencji wzięły udział dwa zespoły, pierwszy pod kierownictwem 
Burmistrza Miasta Wągrowca Jarosława Berendta (mgr Radosław Szarleja 
– prezes Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”, mgr Michał Piaskiewicz – 
kierownik Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Wągrowcu, mgr Leszek Starzyński – prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o., 
mgr Marcin Moeglich oraz mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska – reprezen-
tujący Muzeum Regionalne w Wągrowcu), a zespół drugi, na czele którego 
stał Rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, dr Krzysztof Gawrecki 
(dr Joanna Cieślińska, dr inż. hab. Arkadiusz Borowiec, dr Daniel Budzeń, 
dr Radosław Skrobacki, dr Piotr Odrakiewicz – wykładowcy Gnieźnieńskiej 
Szkoły Wyższej Milenium, dr hab. Armin Mikos – profesor GSW Milenium, 
dr Mykola Orlykovskyi – dziekan Filii GSW Milenium w Wągrowcu, Patrycja 
Walerowska – studentka III roku studiów licencjackich kierunku Zarządzanie 
Filii GSW Milenium w Wągrowcu).

Włączenie studentów i nauczycieli akademickich Gnieźnieńskiej Szkoły 
Wyższej Milenium, mieszkańców Wągrowca w proces opracowywania strategii 
rozwoju miasta, na równi z ekspertami, pracownikami urzędu i przedstawicie-
lami samorządu, wzmacnia trafność wyboru priorytetów rozwoju miasta oraz 
zwiększa zaangażowanie i współodpowiedzialność interesariuszy za realizację 
jego zapisów. 

dr Mykola Orlykovskyi
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
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Teoretyczne aspekty zarządzania  
strategicznego w rozwoju lokalnym
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Joanna Cieślińska1

1 .
Strategia rozwoju – najważniejszy dokument  

strategicznego zarządzania gminą. Perspektywy zmian 
w dokumentach strategicznych po nowelizacji ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2020 r.

Streszczenie 
Zmiana Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 

ustaw, która weszła w życie 13 listopada 2020 roku, zasadniczo zmieniła pozycję 
strategii rozwoju gminy jako instrumentu wspierającego organy wykonawcze pod-
stawowych jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu strategicznym roz-
wojem gminy. Jednocześnie nowe instrumenty prawne wprowadzone ustawą, a także 
mechanizmy finansowe przewidziane w innych dokumentach strategicznych szczebla 
krajowego i regionalnego wskazują wyraźnie, że perspektywy na lepsze wykorzystanie 
szans rozwojowych i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mają przede 
wszystkim te samorządy, które będą otwarte i przygotowane na współpracę.

Słowa kluczowe: zarządzanie rozwojem gminy, strategia rozwoju.

Wstęp 
Od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej polska polityka roz-

woju przechodzi ewolucję, a system zarządzania rozwojem jest cały czas po-
rządkowany. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają samorządy – bez ich 

1 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
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uczestnictwa w budowaniu zintegrowanej koncepcji zarządzania rozwojem 
kraju, spójność i sprawność systemowa nie będzie możliwa do osiągnięcia. To 
na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego bardzo wyraźnie widać 
przechodzenie od bieżącego zaspokajania potrzeb do świadomej, dojrzałej, 
uwarunkowanej przez wyzwania, polityki rozwojowej. Coraz większe znacze-
nie ma również zintegrowane podejście, łączące interwencje w różnych sekto-
rach i na różnych poziomach administrowania, koordynacja działań na wszyst-
kich szczeblach realizacji polityki rozwoju i współpraca pomiędzy jednostkami.

Strategia rozwoju gminy, jako podstawowe narzędzie zarządzania rozwo-
jem gminy, po nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
z lipca 2020 roku, zyskała solidne umocowanie w obowiązujących przepisach. 
Jednocześnie ustawodawca wyraźnie wskazał, że współpraca pomiędzy sa-
morządami, zwiększająca efektywność wykorzystania środków publicznych 
oraz pozwalająca na lepsze wykorzystanie szans rozwojowych, jest oczekiwa-
nym kierunkiem działania jednostek samorządu terytorialnego. To od goto-
wości i otwartości samorządów na taką współpracę będzie zależało, czy uda 
im się wykorzystać narzędzia legislacyjne i finansowe, które będą ten rozwój 
wspierać.

Cel artykułu
Celem artykułu jest ukazanie strategii gminy jako podstawowego narzędzia 

zarządzania rozwojem tej jednostki samorządu terytorialnego oraz zmieniają-
cą się pozycję tego dokumentu w polskim reżimie prawnym. Autorka podejmie 
również temat współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz narzędzi legislacyjnych i finansowych, inspirujących oraz wspierających 
tę współpracę.

Główny materiał badania
Konstytucja RP gwarantuje, że samorząd terytorialny uczestniczy w sprawo-

waniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań 
publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzial-
ność. Idea szerokiego samorządu terytorialnego, zapewniającego obywatelom 
możliwość uczestnictwa w sprawowaniu władzy, tak by państwo w jak naj-
większym stopniu służyło potrzebom mieszkańców, realizowana jest w Polsce 
od ponad 30 lat, a samorząd terytorialny stał się stałym elementem naszego 
ustroju. Konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej stanowi, że 
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samorząd ma odrębną od państwa osobowość publicznoprawną, a jednocze-
śnie jego działalność jest realizacją zadań publicznych – na jak najniższym 
poziomie, najbliższym mieszkańcowi, przez co najskuteczniej i w jak najwięk-
szym stopniu zgodnym z jego potrzebami.

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego stwierdza, że samorząd tery-
torialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych do kierowania i za-
rządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na własną odpowiedzialność 
i w interesie ich mieszkańców. Oznacza to, że społeczności lokalne muszą móc 
i chcieć zarządzać swoimi sprawami. W ostatnich 30 latach Polska, w tym pol-
skie samorządy, dokonały wielkiego skoku, nadrabiając zacofanie cywiliza-
cyjne, tworząc nowoczesną infrastrukturę. Pierwsze lata po wejściu w życie 
Ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku to niekończące się prace projek-
towe i budowlane, związane z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyj-
nej, energetycznej, drogowej i telekomunikacyjnej. I choć stan infrastruktury 
wciąż nie jest zadowalający, a poziom rozwoju jednostek samorządu terytorial-
nego bardzo zróżnicowany, samorządy dziś coraz częściej skupiają się na jak 
najwyższym poziomie usług, które świadczą dla swoich mieszkańców oraz na 
podniesieniu jakości życia w gminach. Nowocześni wójtowie i burmistrzowie 
to nie administratorzy czy zarządcy, zaspokajający bieżące, doraźne potrzeby, 
a znacznie częściej nowocześni menadżerowie, mający silną legitymację od 
swoich mieszkańców i ambicję strategicznego zarządzania jednostką, którą ci 
im powierzyli. Mają oni świadomość, że zarządzaniem strategicznym nie jest 
podążanie za konkurentami, otoczeniem, modami i nakazami, uleganie kosz-
townym żądaniom małych, acz aktywnych, grup społecznych, ani też – wbrew 
obiegowej opinii – bardzo aktywne łapanie grantów i dofinansowań zewnętrz-
nych, dystrybuowanych przez władze samorządowe szczebla regionalnego 
i władze państwowe. Nie jest nim też bieżąca realizacja zadań obligatoryj-
nych, ani gaszenie pożarów. W strategicznym zarządzaniu rozwojem jednost-
ki bardzo istotny jest dialog z mieszkańcami, prowadzony reprezentatywnie, 
umiejętnie i odważnie, określenie celów długookresowych i sposobów ich 
osiągnięcia, a także określenie najważniejszych, z perspektywy mieszkańców, 
potrzeb i bolączek oraz znalezienie sposobu ich rozwiązania lub zaspokojenia. 
Zarządzanie strategiczne rozwojem gminy to także refleksja nad unikalnymi 
wartościami jednostki samorządowej i nad tym, do czego dążyć we własnej 
sytuacji lokalnej, dostrzeżenie i wykorzystanie indywidualnych szans rozwojo-
wych oraz wysiłki na rzecz uniknięcia zagrożeń. Nowoczesna strategia rozwo-
ju gminy, spójna z dokumentami strategicznymi jednostek wyższego szczebla, 
przygotowana przy udziale mieszkańców, włączonych we wszystkie etapy jej 
opracowania, jest najskuteczniejszym narzędziem takiego zarządzania.



Strategia rozwoju – najważniejszy dokument strategicznego zarządzania gminą. Perspektywy…

12 

Według Jerzego Regulskiego, jednego z twórców samorządu terytorialnego 
w Polsce, dokonujące się przemiany wymagają nowych, zintegrowanych i sko-
ordynowanych form zarządzania państwem, na wielu poziomach, w tym na 
poziomie samorządu terytorialnego. Decentralizacja i rozwój samorządności, 
w związku z ogromnym potencjałem jakim dysponują polskie gminy, powiaty 
i województwa, wydają się być determinantą procesu rozwoju państwa. 

13 listopada 2020 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju – podstawowego aktu prawnego, który regulu-
je w Polsce politykę rozwoju. Ustawa ta była już wielokrotnie nowelizowana, 
a kolejne jej zmiany wynikały przede wszystkim ze zmieniających się regula-
cji UE i konieczności zapewnienia skutecznego systemu aplikowania o środki 
unijne w kolejnych perspektywach finansowych. Uchwalona w lipcu 2020 roku 
nowela nadaje nowy kształt systemowi strategicznego zarządzania krajem od 
szczebla krajowego, przez regionalny, kończąc na lokalnym oraz wprowadza 
nowe instrumenty polityki regionalnej. W dokumentach tych, na wszystkich 
szczeblach zarządzania, silny akcent położono na integrację wymiarów: prze-
strzennego, gospodarczego i społecznego. Ma to zapobiegać niekorzystnej 
praktyce odrębności dwóch nurtów planowania i zarządzania rozwojem: spo-
łeczno-gospodarczego i przestrzennego, gdyż rozwój społeczno-gospodarczy 
odbywa się zawsze w konkretnej przestrzeni. Zgodnie z przedstawionymi 
intencjami ustawodawcy, celem zmiany ma być większa spójność i uporząd-
kowanie systemu planowania strategicznego na poziomie kraju, regionu oraz 
na poziomie lokalnym, a także większa efektywność rządowych strategii, po-
lityk oraz programów. Znowelizowana ustawa będzie też impulsem do upo-
rządkowania systemu dokumentów strategicznych zgodnie z przyjętą przez 
Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 Strategią na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) oraz podstawą do przy-
gotowania dokumentów niezbędnych do wdrażania funduszy europejskich 
w nowej perspektywie finansowej UE obejmującej lata 2021-2027. W Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 
2030) założono, że na każdym poziomie zarządzania (krajowym, regionalnym, 
funkcjonalnym i lokalnym) będzie przygotowany jeden zintegrowany doku-
ment strategiczny, zawierający zarówno tematykę społeczno-gospodarczą, jak 
i przestrzenną, który stanie się podstawą przygotowania dokumentów wyko-
nawczych oraz będzie aktem polityki rozwoju na danym szczeblu.

Zgodnie z intencją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym 
wypracowywane były propozycje zmian Ustawy o zasadach prowadzenia po-
lityki rozwoju, na poziomie krajowym, podstawowym dokumentem określa-
jącym cele i kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 
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kraju ma być średniookresowa strategia rozwoju kraju. Ministerstwo zrezygno-
wało z wcześniejszych dokumentów strategicznych: koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju oraz długookresowej strategii rozwoju kraju. 

Ustawa zakłada, że wiodącą rolę w zakresie zadań rozwojowych w woje-
wództwie będzie miała strategia rozwoju województwa. Do strategii regional-
nych włączono aspekty przestrzenne, co w perspektywie kilku lat ma prowa-
dzić do rezygnacji z obowiązku przygotowywania planów zagospodarowania 
przestrzennego województw. Strategie województw będą mocniej osadzone 
w problematyce związanej z rozwojem przestrzennym. Dla samorządów wo-
jewództw, z których wiele zakończyło kilkuletnie procesy prac nad nowymi 
dokumentami strategicznymi zaledwie kilka miesięcy przed uchwaleniem 
nowelizacji ustawy, takie zmiany mają daleko idący charakter. Ustawodawca 
przewidział więc czas na dostosowania strategii regionalnych do nowych wy-
mogów maksymalnie w ciągu 5 lat. 

Bardzo daleko idące zmiany wprowadzono na najniższym poziomie zarzą-
dzania strategicznego. Poprzez zapisy, jakie nowela Ustawy o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju wprowadziła do Ustawy o samorządzie gminnym, 
na szczeblu lokalnym potwierdzono dotychczasową praktykę opracowywa-
nia i uchwalania strategii rozwoju gminy. Wiele samorządów terytorialnych 
przygotowywało dotychczas strategie rozwoju, jednak nie były one osadzone 
w przepisach prawnych. Najczęściej podstawą przyjmowania strategii gminnej 
był art. 18 ust. 2 pkt. 6 określający, że do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy uchwalanie programów gospodarczych. Brakowało jednak szczegóło-
wych regulacji, określających treść oraz sposób procedowania nad tym doku-
mentem. W konsekwencji strategie przyjmowane przez gminy w całej Polsce 
znacznie różniły się od siebie, zarówno pod względem cezur, struktury, treści 
i stopnia jej szczegółowości oraz trybu prac nad nimi, w tym zwłaszcza stopnia 
ich uspołecznienia. Ustawodawca zdecydował się na utrzymanie fakultatyw-
nego charakteru strategii jako narzędzia zarządzania rozwojem gminy, jednak 
jej umocowanie w ustawach ustrojowych, daje władzom tej podstawowej jed-
nostki samorządu terytorialnego bardzo silne podstawy do prac nad nią oraz 
uczynienia z niej podstawowego narzędzia zarządzania rozwojem gminy.

Nowela ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określa niezbędne 
elementy każdej gminnej strategii rozwoju. Zgodnie z art. 10e Ustawy o samo-
rządzie gminnym, strategia zawiera wnioski z diagnozy społecznej, gospodar-
czej i przestrzennej. Wyłączenie z treści strategii, wbrew powszechnej praktyce 
opracowywania takich dokumentów, diagnozy sytuacji społecznej i gospodar-
czej, stanowi istotne novum. Do tej pory stanowiła ona zwykle jej integral-
ną, obszerną część i była elementem treści przyjmowanej uchwałą rady. Po 
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zmianie ustawy diagnozę zastąpiono wnioskami, które wypływają z diagnozy 
sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. We wnioskach z diagnozy 
ujmowane będą następujące treści:

 − społeczeństwo: sytuacja demograficzna w gminie, edukacja, opieka 
przedszkolna i żłobkowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, kultura 
i sport, współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi, współpraca 
z jednostkami samorządu terytorialnego innych państw, bezpieczeństwo 
publiczne; 

 − gospodarka: lokalna gospodarka i rynek pracy, infrastruktura drogowa 
i sieciowa w gminie, stan środowiska naturalnego, stan finansów gminy;

 − przestrzeń: model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, procent 
objęcia gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 
analiza liczby i rodzajów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, 
założenia polityki przestrzennej gminy.

Diagnoza przygotowywana będzie więc albo przed przystąpieniem do 
prac nad dokumentem strategicznym, bądź stanowić będzie element tych 
prac. Natomiast właściwe sformułowanie wniosków z diagnozy pozwoli na 
określenie zmieniającej się sytuacji gminy w czasie i w relacji do innych gmin 
z właściwie określonej grupy porównawczej, da możliwość pokazania pozycji 
konkurencyjnej gminy oraz określenia obszarów do szczegółowych analiz, nie-
zbędnych do właściwego określenia możliwości rozwojowych gminy.

W treści samego dokumentu strategicznego znajdą się jednak przede 
wszystkim treści kierunkowe i programowe – a więc istota strategii rozwoju. 
Art. 10e wskazuje, że strategia, określa w szczególności:

1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i przestrzennym;

2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze prze-

strzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia poli-

tyki przestrzennej w gminie;
6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju woje-

wództwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz 
z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań;

7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie ziden-
tyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
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8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumen-
tów wykonawczych;

9) ramy finansowe i źródła finansowania.

Zgodnie z zapisami ustawy tryb i harmonogram prac nad dokumentem 
strategicznym określa rada gminy, uwzględniając szeroki aspekt konsultacji 
społecznych. Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego mają 
być dokumentami silnie uspołecznionymi, wypracowywanymi przy udziale 
mieszkańców, uczestniczących we wszystkich etapach prac nad nią. Projekt 
strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi 
gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 
mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu go-
spodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W ter-
minie 30 dni od upływu terminu konsultacji społecznych podmiot, opracowu-
jący projekt, przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, 
zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz 
z uzasadnieniem.

W dążeniu do spójności i konsolidacji systemu zarządzania rozwojem kraju, 
strategie lokalne zostały powiązane ze strategiami regionalnymi. Ustawa wpro-
wadza wymóg, by strategia rozwoju gminy była spójna ze strategią rozwoju 
województwa oraz strategią rozwoju ponadlokalnego, obejmującą tę gminę. 
W procesie prac nad strategią organ wykonawczy gminy ma obowiązek przed-
łożenia projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii doty-
czącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii 
rozwoju województwa. Zarząd województwa na wydanie opinii w tym temacie 
ma 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. 

Strategia gminy pozostaje dokumentem fakultatywnym, ale silnie umoco-
wanym w przepisach, niepozostawiających dowolności w zakresie jej treści, 
trybu przyjmowania oraz zgodności ze strategią regionalną. Już w trakcie prac 
nad nowelizacją ustawy liczne były głosy, zgłaszane przede wszystkim przez 
organizacje jednostek samorządu terytorialnego, o zasadności obowiązkowe-
go charakteru dokumentu strategicznego, jak również o konieczności silniej-
szego zintegrowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z jej dokumentem strategicznym. Jednak jej najważniejszą 
rolą, zwłaszcza po umocnieniu przez znowelizowane przepisy, jest wsparcie 
włodarzy gminy w strategicznym zarządzaniu tą podstawową jednostką sa-
morządu terytorialnego. Nowoczesne strategie to już nie „półkownicy” – do-
kumenty, które muszą być, więc są, ale po ich opracowaniu, najczęściej przez 
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firmę zewnętrzną, bez znaczącego zaangażowania władz gminy i mieszkań-
ców, uchwaleniu i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, trafiają 
na półkę, by nigdy więcej nie być analizowanymi. W 2018 roku ustawodawca 
wprowadził nowe narzędzie kontroli organów wykonawczych gmin, jakim jest 
corocznie opracowywany raport o stanie jednostki samorządu terytorialne-
go. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 
i budżetu obywatelskiego i jest przedstawiany przez wójta radzie gminy co 
roku do dnia 31 maja. Realizacja dokumentu strategicznego, a także ewaluacja 
jego wdrażania i osiąganych rezultatów, jest więc w każdym roku przedmiotem 
debaty rady, w której mogą aktywnie uczestniczyć mieszkańcy. 

Dobrze przygotowana strategia to także niezwykle skuteczna pomoc w apli-
kowaniu o środki zewnętrzne, w tym te najatrakcyjniejsze: bezzwrotne dotacje 
z funduszy europejskich. Dla większości włodarzy gmin nie tylko posiadanie 
strategii rozwoju, ale sam proces prac nad nią, jest ogromnym ułatwieniem 
i przygotowaniem do skutecznego pozyskiwania środków z funduszy europej-
skich i innych zewnętrznych źródeł. Strategia, w części obejmującej wnioski 
oraz w diagnozie strategicznej wskaże determinanty rozwoju jednostki, określi 
szanse i zagrożenia rozwoju oraz silne i słabe strony jednostki. Określi cele, 
działania zaplanowane do ich osiągnięcia oraz wskaźniki rezultatu, które po-
tem zostaną szczegółowo doprecyzowane we wnioskach aplikacyjnych i stu-
dium wykonalności konkretnego projektu.

Potwierdzenie i silne umocowanie w przepisach strategii rozwoju gminy 
to nie jedyna zmiana dotycząca prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu 
lokalnym, oczekiwana przez jednostki samorządowe najniższego szczebla 
oraz przez reprezentujące je organizacje pozarządowe. Dokument ten, choć 
utrzymano jego fakultatywny charakter, pozostaje zasadniczym narzędziem 
zarządzania strategicznego na najniższym poziomie samorządu terytorialne-
go. Strategie gminne mają zostać silniej osadzone w problematyce związanej 
z rozwojem przestrzennym. Pozostaje to w spójności z rządowymi planami 
odebrania – w perspektywie kilku lat – funkcji dokumentu planistycznego stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ujęcia 
jego treści w strategii.

Wprowadzając do ustawy o samorządzie gminnym w art. 10e instytucję 
strategii rozwoju gminy, ustawodawca nie zdecydował się na zastosowanie 
analogicznego rozwiązania w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego 
na szczeblu powiatu. Nowela ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
nie przewiduje opracowywania strategii rozwoju przez samorząd powiatowy 
i nie stwarza dla tych dokumentów strategicznych wyraźnego umocowania 
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ustawowego. Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu będą 
więc nadal przyjmowały swoje dokumenty strategiczne, opierając się, jak do tej 
pory, na art. 12 ust. 4 Ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym do 
wyłącznej właściwości rady powiatu należy (…) stanowienie o kierunkach działa-
nia zarządu powiatu (…). O rozszerzenie katalogu dokumentów strategicznych 
o strategię rozwoju powiatu, już na etapie uzgodnień w ramach prac komisji 
wspólnej rządu i samorządu terytorialnego, apelowała największa organi-
zacja jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego – Związek 
Powiatów Polskich. W ich oficjalnym stanowisku określono, że przy założeniu 
fakultatywności strategii lokalnych i ponadlokalnych, tj. uzależnieniu ich opra-
cowania i przyjęcia od woli i decyzji władz samorządowych, należy po pierwsze 
dać możliwość przyjęcia strategii lokalnej również samorządowi powiatowemu. 
Uwagi te nie zostały jednak uwzględnione. 

Jednocześnie nowela Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
wprowadziła w ustawie o samorządzie gminnym i innych ustawach nowy in-
strument: strategię rozwoju ponadlokalnego. Prawo do jej opracowania przy-
znano gminom sąsiadującym, powiązanym ze sobą funkcjonalnie. Ma być ona 
wspólną strategią rozwoju tych gmin w zakresie ich terytorium. Jeżeli w opra-
cowaniu strategii ponadlokalnej uczestniczą wszystkie gminy z terenu danego 
powiatu, wówczas strategia ponadlokalna jest przygotowywana z udziałem 
powiatu (udział powiatu jest fakultatywny, gdy w jej opracowywaniu uczest-
niczy przynajmniej jedna gmina znajdująca się na jego terytorium). Zakres 
tematyczny strategii ponadlokalnej jest tożsamy z tym, jaki nowela ustawy 
określiła dla strategii rozwoju gminy (m.in. cele strategiczne rozwoju w wy-
miarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz kierunki działań dla 
ich osiągnięcia, oczekiwane rezultaty działań, model struktury funkcjonalno-
-przestrzennej, kluczowe obszary strategicznej interwencji, system realizacji 
strategii oraz jej ramy finansowe, źródła finansowania i inne).

W celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego gminy 
mogą tworzyć związek międzygminny, stowarzyszenie lub zawierać porozu-
mienie międzygminne. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego opracowuje 
wójt albo organ wykonawczy związku międzygminnego albo stowarzyszenia. 
Tak opracowany projekt jest przedkładany zarządowi województwa w celu 
wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w za-
kresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, 
określonych w strategii rozwoju województwa. Strategia rozwoju ponadlo-
kalnego jest przyjmowana przez organ stanowiący związku międzygminnego 
albo stowarzyszenia, w drodze uchwały, a strategia rozwoju ponadlokalne-
go opracowana przez porozumienie międzygminne jest przyjmowana przez 
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właściwe rady gmin i obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez ostatnią radę 
gminy. Strategia rozwoju ponadlokalnego opracowana z udziałem powiatu jest 
przyjmowana również przez radę powiatu i obowiązuje od dnia jej przyjęcia 
przez ostatnią radę gminy lub powiatu. Oba dokumenty, zarówno strategia roz-
woju gminy, jak i strategia rozwoju ponadlokalnego, mogą stanowić podstawę 
do programowania funduszy UE.

Strategia rozwoju ponadlokalnego nie staje się, z chwilą jej przyjęcia przez 
radę gminy lub radę powiatu, automatycznie strategią rozwoju gminy lub 
strategią rozwoju powiatu – nadal jest ona strategią rozwoju ponadlokalnego. 
Część ekspertów uznaje, że strategia rozwoju ponadlokalnego może zastąpić 
strategię rozwoju gminy (a nawet strategię rozwoju powiatu) – jeżeli jest wy-
starczająco szczegółowa oraz zgodna z perspektywą rozwojową władz danej 
gminy lub powiatu oraz została przygotowana z należytą starannością. Jest to 
jednak stanowisko nie znajdujące potwierdzenia w praktyce działania jedno-
stek samorządowych. Znacznie częściej jednak zamiast pojęcia zastępowanie 
strategii gminnej, podkreśla się konieczność zapewnienia komplementarnego 
charakteru obu dokumentów: strategii rozwoju gminy i strategii ponadlokalnej. 

Związek Powiatów Polskich, odnosząc się do istoty tego nowego instru-
mentu, oceniał, że w przypadku strategii określanych niezbyt fortunnie mia-
nem ponadlokalnych (w praktyce będą to strategie lokalne, ale ponadgminne) 
– [należy] pozostawić dobór partnerów władzom samorządowym jednostek 
tworzących obszar. Zatem również władzom powiatowym. Istnieją przykłady 
współpracy pomiędzy JST gminnymi i powiatowymi na obszarze dwu, a nawet 
trzech powiatów, a więc obszarze subregionalnym. Ponadto byłoby to zalecane 
z punktu widzenia kompleksowości (władztwa) oddziaływania na poszczególne 
sektory usług publicznych na danym obszarze. Stąd należy umożliwić samorzą-
dowi powiatowemu opracowanie strategii lokalnej i przystąpienie do budowania 
strategii ponadlokalnej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekonuje, że instrument, 
jakim jest strategia ponadlokalna, został przewidziany jako narzędzie dla sa-
morządu gminnego, nie powiatowego. Dotyczy ono gmin powiązanych ze sobą 
funkcjonalnie i ma promować współpracę jednostek samorządu terytorialnego 
oraz opracowywanie dokumentów strategicznych dla obszarów większych niż 
jedna jednostka samorządu terytorialnego. Współpraca jednostek samorządu 
terytorialnego traktowana jest jako szansa na większą efektywność realizowa-
nych interwencji ze środków publicznych i kompleksową odpowiedź na ziden-
tyfikowane problemy. To punkt wyjścia do zwiększenia wpływu miast na ich 
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obszary funkcjonalne, uaktywnienie relacji między partnerami, uruchomienia 
mechanizmów konsultacji, ograniczenia rywalizacji i wymianę doświadczeń, 
a jednocześnie nowa jakość w zarządzaniu publicznym. 

Narzędzie strategii ponadlokalnej zostało silnie związane z kolejnym no-
wym instrumentem polityki rozwoju: porozumieniem terytorialnym, które 
może być zawierane – zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, między innymi przez zarząd województwa 
z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru tego województwa, mini-
stra rozwoju regionalnego z gminą lub powiatem oraz jednostki samorządu 
terytorialnego realizujące zadania w zakresie polityki rozwoju wynikające ze 
strategii rozwoju ponadlokalnego albo strategii rozwoju gmin objętych tym 
porozumieniem. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego wprowadzają pojęcie Obszaru Strategicznej Interwencji. 
Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) są to wskazane w strategii rozwoju ob-
szary, do których w szczególnym stopniu należy kierować interwencję publicz-
ną obejmującą finansowane z różnych źródeł inwestycje (w tym gospodarcze, 
infrastrukturalne i zasoby ludzkie). Dotyczy to zarówno obszarów charakte-
ryzujących się największym potencjałem rozwojowym, które mają znaczący 
wpływ na wzrost konkurencyjności regionu, jak i obszarów o najtrudniejszej 
sytuacji społeczno-gospodarczej, które wymagają wsparcia, aby zapobiec ich 
dalszej marginalizacji. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 
2030 uwzględnia zarówno obszary strategicznej interwencji państwa, które 
określone zostały w krajowych dokumentach strategicznych, tj. średniookre-
sowej strategii rozwoju kraju – Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
oraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, jak i wskazuje obszary 
strategicznej interwencji zidentyfikowane na poziomie regionalnym (Rys. 1.). 
Odpowiednie ukierunkowanie dedykowanego terytorialnie wsparcia w ramach 
poszczególnych OSI skutkować powinno efektywniejszym osiąganiem celów 
strategii, wpływając również pozytywnie na rozwój obszarów położonych poza 
danym typem OSI. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez znowelizowa-
ną Ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, strategie ponadlokalne 
mają być obowiązkowe dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, 
korzystających ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dla pozostałych 
obszarów funkcjonalnych, korzystających z ZIT strategia ponadlokalna może 
stanowić dokument zastępujący tzw. Plan działań ZIT.
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Rysunek 1. Ob

W PZPWW wyodrębniono obszary o najintensywniejszej sile oddziaływania miast na otoczenie, 
w których obserwować można wyraźnie powiązania funkcjonalne (MOF): (1) Poznański obszar 
Metropolitarny, (2) Aglomeracyjna Kalisko-Ostrowska, (3) Gnieźnieński obszar Funkcjonalny.

szary strategicznej interwencji w Wielkopolsce

Źródło: Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.
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Strategia rozwoju ponadlokalnego może stać się podstawowym narzędziem 
partnerskiej współpracy miast z gminami (i powiatem) w miejskim obszarze 
funkcjonalnym. Narzędzie, jakim jest strategia ponadlokalna, stanie się testem 
sprawdzającym gotowość gmin do współpracy oraz umiejętności w tym zakre-
sie. Polityka regionalna wymusza na samorządach powiązanych ze sobą funk-
cjonalnie, podejmowanie zinstytucjonalizowanej współpracy. I choć w perspek-
tywie 2014-2020 w ZIT uczestniczyło 521 gmin (w tym 272 wiejskich i 124 
gminy miejsko-wiejskie), co stanowi ponad 20% wszystkich gmin w Polsce, 
wciąż wielu włodarzy czuje się rozliczanych wyłącznie z inwestycji realizo-
wanych na terenie swojej gminy i nie potrafi zaakceptować rozwiązań, które 
choć korzystne z perspektywy rozwoju gminy i jej mieszkańców, zlokalizowa-
ne są w gminie sąsiedniej. Uczestnictwo w ZIT traktowane jest przez wielu 
włodarzy jako dzielenie tortu z unijnymi pieniędzmi, a za sukces uznaje się 
uzyskanie jak największego kawałka. Ogromnym wyzwaniem dla samorządów 
gminnych będzie potraktowanie realizowanych przedsięwzięć jako wspólnych 
i jednocześnie swoich, gdy nie będą realizowane na terenie danej gminy, a tuż 
za miedzą, w gminie sąsiedniej. Bo strategia ponadlokalna to strategia dialogu, 
kompromisu i współpracy – co czyni ją bardzo trudną zarówno w przygoto-
waniu, jak i realizacji. Każdy wójt, burmistrz, prezydent, a nawet każdy radny 
i sołtys rozliczany jest przecież przez pryzmat przedsięwzięć realizowanych 
na własnym podwórku. 

Konieczność opracowania strategii ponadlokalnych na potrzeby ZIT bę-
dzie wymuszała na wójtach, burmistrzach, prezydentach miast i członkach 
zarządów powiatów współpracę znacznie wcześniejszą niż przy podziale 
środków unijnych, bo już na etapie diagnozy obszaru, określania celów strate-
gicznych i działań zmierzających do ich osiągnięcia w strategii ponadlokalnej. 
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego jest konieczna nie tylko ze 
względu na dążenia do zwiększenia efektywności podejmowanych interwencji 
poprzez realizację projektów zintegrowanych, lepiej odpowiadających potrze-
bom miast i gminom w ich obszarach funkcjonalnych. Zmieniająca się sytuacja 
demograficzna polskich samorządów w perspektywie kilku lat spowoduje, że 
staną one przed wyzwaniem możliwości realizacji zadań własnych i zapew-
nienia podstawowych usług społecznych w sytuacji spadku popytu na usługi 
publiczne i rynkowe, wzrostu wydatków publicznych i opłat odbiorców przy 
jednoczesnym obniżaniu się dochodów i coraz bardziej ograniczonej zdolności 
do finansowania swojego rozwoju. Praca nad strategią ponadlokalną, opartą na 
wspólnocie problemów, czynników rozwojowych, wspólnocie szans i zagrożeń 
będzie dla wielu włodarzy gmin jednym z pierwszych doświadczeń współpracy 



Strategia rozwoju – najważniejszy dokument strategicznego zarządzania gminą. Perspektywy…

22 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do tej pory postrzeganymi 
jako konkurencja w rywalizacji o mieszkańców, dochody z podatków i środki 
unijne.

Strategia ponadlokalna to narzędzie dedykowane gminom zdecydowanym 
na poszukiwanie wspólnego potencjału rozwojowego i wspólne przeciwdzia-
łanie zagrożeniom oraz na optymalizację sposobu wykonywania swoich zadań 
w obszarach, które uznają za wspólne, łączące te jednostki. Wydaje się, że ob-
szarami takiej współpracy może być m.in. transport publiczny, efektywność 
energetyczna, ochrona środowiska, w tym przedsięwzięcia na rzecz ograni-
czenia niskiej emisji oraz w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a także 
szkolnictwo zawodowe. To też te obszary tematyczne, które w projekcie nowej 
ustawy wdrożeniowej na lata 2021-2027 wskazane zostały do realizacji w ZIT 
i OSI. A to wyraźnie pokazuje, że gminy mające świadomość funkcjonalnych 
powiązań między sobą oraz mające doświadczenia współpracy, mają przewagę 
na innymi samorządami, łatwiej i sprawniej przygotują strategię ponadlokal-
ną. Jednocześnie strategia ponadlokalna nie będzie skutecznym narzędziem 
zarządzania rozwojem pojedynczej gminy i właściwych dla niej samodzielnych 
wyzwań i problemów, jak np. edukacja na poziomie podstawowym czy polityka 
senioralna – tu najważniejszym narzędziem zarządzania rozwojem pozostaje 
strategia rozwoju gminy.

Wyniki i wnioski 
Strategia ponadlokalna nie zastąpi strategii rozwoju gminy, która nadal po-

zostanie podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego tej jednostki 
samorządu terytorialnego. Mimo iż ustawa o samorządzie gminnym przewi-
duje takie same elementy w obu dokumentach strategicznych: gminnym i po-
nadlokalnym, trudno sobie wyobrazić, by proces prac nad tymi strategiami 
wyglądał tożsamo lub nawet podobnie. W przypadku prób zastąpienia strategii 
rozwoju gminy strategią ponadlokalną włodarz jednostki nie tylko przestanie 
dysponować samodzielnym, właściwym tej jednostce narzędziem zarządzania 
strategicznego, ale też ominie proces prac nad strategią, który – jeśli jest wła-
ściwie przeprowadzony – stanowi ogromną wartość dodaną. Strategia ponad-
lokalna nie będzie również strategią dla samorządu szczebla powiatu, którego 
katalog zadań własnych jest inny niż gmin. Dla obu tych jednostek może stać 
się jednak doskonałym dopełnieniem ich własnych strategii rozwoju, instru-
mentem komplementarnym, wskazującym korzyści z funkcjonowania w ra-
mach obszarów funkcjonalnych oraz wspólnego rozwiązywania problemów 
i wykorzystywania szans rozwojowych. Może okazać się istotnym narzędziem 
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wsparcia zarządzaniem rozwojem zwłaszcza dla jednostek w szczególnie trud-
nej sytuacji: średnich miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, 
obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i obszarów wiejskich funkcjonal-
nie powiązanych z miastami. Gotowość i otwartość samorządowców na tę for-
mę współpracy będzie tu jednym z najważniejszych czynników decydujących 
o tym, czy szansę tę uda się wykorzystać.
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2 .
Metodyka myślenia sieciowego w procesie budowania 

strategii jednostki samorządu terytorialnego

Streszczenie 
W artykule przedstawiono studium przypadku związane z kształtowaniem strate-

gii regionu Wielkopolski w zakresie sieci gospodarczych. Metoda wykorzystana w pro-
jekcie jest uniwersalna i może znaleźć zastosowanie w budowaniu strategii jednostki 
samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe: metodyka myślenia sieciowego, Innowacyjna Wielkopolska, stra-
tegia rozwoju regionu.

Wstęp 
Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji gospodarczych, ich 

różnokierunkowość oraz pojawiające się kryzysy ekonomiczne skupiły uwagę 
decydentów na poszukiwaniu nowych narzędzi zarządzania strategicznego, 
które zwiększałyby tolerancję, niepewność i odporność na niespodziewane 
zdarzenia. 

Metodyka myślenia sieciowego, opierająca się na paradygmacie całościowego, 
systemowego podejścia do problemu, jest interesującym narzędziem rozwiązy-
wania problemów, inspirującym intelekt decydentów. Zmusza ona do uczciwego 
grupowego myślenia i w tym sensie zasługuje na miano metodyki moralnej.

1 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
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W związku z tym w połowie stycznia 2011 roku rozpoczęto prace z zastoso-
waniem metodyki myślenia sieciowego do opracowania scenariuszy transfor-
macji wiedzy w Wielkopolsce w ramach projektu „Foresight Sieci Gospodarcze 
Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną 
gospodarkę” realizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki 
Poznańskiej. Skład zespołu projektowego liczył 22 osoby i obejmował specja-
listów z różnych zakresów wiedzy i obszarów działalności, w tym przedsta-
wicieli starostwa powiatowego (specjalista ds. europejskich i rozwoju), izby 
przemysłowo-handlowej (specjaliści ds. klasteringu i sieci gospodarczych oraz 
ds. informacji gospodarczej i instytucji otoczenia biznesu), a także naukowców 
(specjaliści z nauk ekonomicznych i integracji europejskiej oraz prawa gospo-
darczego) i studentów. W efekcie stworzone zostały scenariusze służące do 
kształtowania strategii regionu w zakresie sieci gospodarczych, które przeka-
zane zostały do realizacji decydentom.

Cel artykułu
Celem artykułu jest przybliżenie na przykładzie zrealizowanego projektu 

metodyki myślenia sieciowego jako skutecznego narzędzia kształtowania po-
lityki strategicznej jednostki samorządu terytorialnego. Celem pośrednim jest 
wskazanie na uniwersalny wymiar tego narzędzia, a także powiązanie go z in-
nymi narzędziami zarządzania strategicznego.

Główny materiał badania
W każdej metodyce przed rozpoczęciem działań należy dokonać analizy 

sytuacji początkowej, ustalić cele i określić, od jakich czynników zależy ich 
osiągnięcie. Dzięki temu można przedstawić sytuację problemową i dokonać 
symulacji planowanych zmian. Celem bezpośrednim Projektu „Foresight – Sieci 
Gospodarcze Wielkopolski” było pozyskanie wiedzy na temat możliwości roz-
woju gospodarki opartej na wiedzy w Wielkopolsce poprzez określenie róż-
nych scenariuszy transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych i ich wpływu 
na budowę „Innowacyjnej Wielkopolski” oraz uruchomienie procesów antycy-
powania przyszłości (strategii) i wykorzystania tej wiedzy w Regionie dzięki 
zastosowaniu metodyki foresightu.

Po ustaleniu celów, należy poznać i dokładnie zbadać rzeczywistość po to, 
aby wkroczyć w zastaną sytuację z konkretnym działaniem. Pomocna w tym 
zakresie była analiza SWOT i analiza PEST, które zostały wykonane w ramach 
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Projektu na początku 2010 roku. Na podstawie przeprowadzonej oceny po-
szczególnych segmentów analizy PEST oraz trendów makroekonomicznych dla 
Wielkopolski można było sformułować wnioski określające poziom atrakcyj-
ności otoczenia dla transformacji wiedzy w sieciach.

Dwa komponenty: jasno ustalony cel i analiza stanu istniejącego są nie-
zbędnymi założeniami dalszego działania, czyli nakreślenia obrazu sytu-
acji problemowej. W przypadku projektu „Foresight – Sieci Gospodarcze 
Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną 
gospodarkę” identyfikacja sytuacji problemowej polegała na analizie określe-
nia „Innowacyjna Wielkopolska”.

Zastosowanie metodyki myślenia sieciowego do opracowania scenariu-
szy transformacji wiedzy w Wielkopolsce w ramach Projektu wymagało 
także identyfikacji interesariuszy wspierających innowacyjną gospodarkę 
w Wielkopolsce. W związku z powyższym Zespół Realizatorów Projektu po-
stawił sobie pytanie: „Kto jest zainteresowany podniesieniem innowacyjności 
Wielkopolski?”. Wskazał również medium, które jest nośnikiem innowacyjno-
ści, czyli wiedzę. W wyniku dyskusji i przy zastosowaniu metody burzy mó-
zgów Zespół zidentyfikował i sklasyfikował 19 głównych interesariuszy, którzy 
będą oddziaływać na innowacyjną gospodarkę w Wielkopolsce, a uwzględnia-
jąc podział szczegółowy, wyróżniono 37 interesariuszy. Członkowie zespołu 
zwrócili uwagę, że dzięki tej charakterystyce będzie można zidentyfikować 
wśród interesariuszy tzw. decydentów i ich siłę oddziaływania na Innowacyjną 
Wielkopolskę oraz przyjrzeć się poszczególnym interesariuszom pod kątem 
ich siły sprawczej w kontekście innowacyjności gospodarki opartej o wiedzę.

Następnym krokiem w metodyce myślenia sieciowego było ustalenie listy 
czynników, które należałoby wziąć pod uwagę w zakresie kształtowania inno-
wacyjnej gospodarki w Wielkopolsce, a także sporządzenie wykazu czynników 
oddziałujących i podlegających wpływom. Dalszy ciąg modelowania to identy-
fikacja czynników we wzajemnych powiązaniach, zgodnie z teoretycznym zało-
żeniem metodyki, występującym pod nazwą sieciowości. Wybór czynników do 
tworzonej sieci opierał się na doświadczeniach eksperckich członków Zespołu 
Realizatorów oraz na analizie wcześniejszych opracowań, przygotowanych na 
potrzeby Projektu. Wykorzystano również sugestie i uwagi pochodzące ze spo-
tkań Panelu Głównego, konsultacji społecznych oraz informacji, które poja-
wiły się na różnego rodzaju konferencjach naukowych, w których uczestnicy 
Zespołu brali udział. Prace nad zbudowaniem sieci powiązań czynników trwały 
miesiąc (luty 2011 roku). Po długich dyskusjach (a często również sporach) 
zostało wyróżnionych – poza czynnikiem „Innowacyjna Wielkopolska” – 50 
innych, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na czynnik główny. 
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W trakcie tworzenia sieci powiązań czynników Zespół Realizatorów dokony-
wał również analizy powiązań pomiędzy poszczególnymi czynnikami w sieci 
zależności czynników wspierających innowacyjną gospodarkę w Wielkopolsce 
w trzech ujęciach: rodzaju oddziaływania, intensywności oddziaływania i czasu 
oddziaływania. 

Na początku maja 2011 roku Zespół Realizatorów Projektu przystąpił do 
opracowania macierzy wpływów i mapy intensywności. Na tym etapie realiza-
cji metodyki myślenia sieciowego należało określić czynniki aktywne, pasyw-
ne, krytyczne i leniwe. Następnym etapem prac było dokonanie ostatecznego 
podziału czynników na kategorie. Dla każdego czynnika podano jego numer 
i nazwę, a w nawiasie wartość aktywności (A) i reaktywności (P). Dalszym 
analizom poddano tylko czynniki krytyczne i aktywne, które w dużym stopniu 
wpływają na inne i zgodnie z założeniami metodyki myślenia sieciowego są 
traktowane jako sprawcze.

Po wyłonieniu na podstawie analiz czynników aktywnych i krytycznych, 
mających wpływ na Innowacyjną Wielkopolskę, należało określić, które z wy-
różnionych czynników są sterowalne. Do dalszego opracowania wskazano 
trzynaście czynników aktywnych. Ich interpretacja w kontekście oddziaływań 
pozytywnych, negatywnych oraz prawdopodobnych pomogła stworzyć scena-
riusze rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski.

Przystępując do opracowania scenariuszy rozwoju Zespół Realizatorów 
skoncentrował się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jakie czynni-
ki i które relacje między nimi będą miały wpływ na budowanie innowacyj-
nej gospodarki w Wielkopolsce? Podstawą opracowania scenariuszy stały 
się czynniki traktowane jako sprawcze dla transformacji wiedzy i kreowania 
Innowacyjnej Wielkopolski, które zostały wyłonione w drugiej fazie metodyki 
myślenia sieciowego na podstawie mapy intensywności. Do pisania scenariu-
szy rozwoju innowacyjnej gospodarki w Wielkopolsce członkowie Zespołu 
Realizatorów wykorzystali swoją wiedzę ekspercką, a także wcześniejsze opra-
cowania oraz dokumenty strategiczne, opracowania analiz przeprowadzonych 
przez inne grupy badaczy, statystyki, raporty itp.

Każda sytuacja ma charakter dynamiczny, a więc zmienia się niezależnie od 
tego, czy decydent tego sobie życzy, czy nie. Decydent planuje pewne działania 
w dłuższym lub krótszym horyzoncie czasu. Sukces tych działań zależy od tego, 
czy będą one pasować do przyszłej sytuacji. Mówiąc inaczej, decydent powi-
nien zastanowić się, co można zrobić dzisiaj, aby wykorzystać pojawiające się 
szanse oraz zapobiec niebezpieczeństwom w przyszłym rozwoju. W ramach 
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prac Zespołu Realizatorów Projektu przedyskutowano i przedstawiono w for-
mie tabelarycznej przewidywane kierunki zmian zidentyfikowanych uprzednio 
czynników.

Metodyka myślenia sieciowego zaleca, aby przyszłe działania opierać na kil-
ku scenariuszach. W praktyce scenariusze przedstawia się w dwóch wersjach: 
optymistycznej i pesymistycznej, uwzględniając korzystne lub niekorzystne 
tendencje rozwojowe. Opracowuje się również scenariusze prawdopodobne, 
które są właściwą bazą dla rozwiązywania problemu. Istnieje potrzeba po-
sługiwania się scenariuszem w celu opisu i interpretacji zmian. Zrozumienie 
przeobrażeń zachodzących w systemie oraz w jego otoczeniu pozwala na ob-
jaśnienie możliwości kierowania zmianą.

Pod koniec maja 2011 roku Zespół Realizatorów Projektu przystąpił do 
opracowywania modelu kierowania. Składał się on z 7 elementów, takich jak: 

1) obiekt sterowany, 
2) decyzje, 
3) czynniki sterowane, 
4) czynniki niesterowalne, 
5) indykatory, 
6) sprzężenie zwrotne, 
7) sprzężenie wyprzedzające. 

Powyższe części składowe budowanego modelu były przedmiotem wielu 
dyskusji i rozważań Zespołu Realizatorów.

Z modelu tego wynika, że w niewielkim zasięgu działania władzy regio-
nu Wielkopolski leży poziom i zakres kompetencji fachowych, liczba małych 
i średnich przedsiębiorstw lub firm wiodących działających na terenie woje-
wództwa, stopień gotowości do innowacji w społeczeństwie. Władza Regionu 
ma nieznaczny wpływ na decyzje podejmowane przez rząd. Niestety poza 
bezpośrednim zasięgiem działania decydenta określonego w budowanym 
modelu, znajduje się możliwość kreowania, pobudzania czy wzmacniania po-
ziomu zaufania. Instytucje Otoczenia Biznesu, ich zakres, forma i rodzaj po-
dejmowanych działań to kolejny czynnik w niewielkim stopniu zależny od 
decydenta, podobnie jak poziom rozwoju e-biznesu. Według Zespołu opra-
cowującego prezentowany model władze w Wielkopolsce mają słaby wpływ 
na pojawienie się, istnienie oraz działanie liderów oraz zakres, poziom lub 
brak prowadzonej w Wielkopolsce działalności społecznej. Przeprowadzona 
analiza wykazała, że władze Regionu mają bezpośredni wpływ na wzrost lub 
spadek przedsiębiorczości. Podejmują decyzje dotyczące budżetu Regionu. Od 
władz Wielkopolski zależy poziom, zakres i rodzaj prowadzonej w regionie 
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działalności edukacyjnej. Decydent ma wpływ na rozwój infrastruktury. W opi-
nii Zespołu Realizatorów, o poziomie dotacji celowych oraz ich wydatkowa-
niu i przeznaczeniu również decydują władze Regionu. Najwyższa władza 
w Regionie ma bezpośredni wpływ na decyzje władz samorządowych oraz 
rozmiar inicjatyw klastrowych podejmowanych w Wielkopolsce. Obserwacja 
użytych w modelu indykatorów pozwala bezpośrednio oddziaływać na Region 
za pomocą czynników sterowalnych, ułatwia ocenę dotychczasowych i podej-
mowanie nowych działań profilaktycznych.

Wyniki i wnioski
Efektem realizacji przedstawionego projektu były scenariusze rozwoju 

Wielkopolski w aspekcie przewidywanych kierunków ewolucji sieci gospo-
darczych i gospodarczo-społecznych. Autorzy opracowania dokonali analizy 
istniejących i potencjalnych sieci gospodarczych i społeczno-gospodarczych 
w Regionie, ze szczególnym uwzględnieniem typów relacji, ważnych dla trans-
formacji w nich innowacji.

Zaproponowane strategie i działania w perspektywie roku 2030 zaprezen-
towano w formie tabelarycznej w ujęciu optymistycznym, pesymistycznym 
i prawdopodobnym. Wskazano czynniki łatwo sterowalne przez decydentów 
regionalnych oraz te, które podlegają bezpośredniemu sterowaniu w niewiel-
kim stopniu (tzw. czynniki niesterowalne). 

Za decydentów dla wszystkich przedstawionych wariantów strategii działań 
uznano jednostki samorządu terytorialnego. 

Podczas tworzenia scenariuszy przedstawiono kluczowe z punktu widzenia 
autorów czynniki, które będą stymulować lub hamować rozwój innowacyjnych 
sieci gospodarczych i gospodarczo-społecznych w Regionie. Bez wątpienia ze 
względu na różnorodne uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorzą-
du terytorialnego, przedsiębiorstw, sektora nauki i instytucji około bizneso-
wych (np. stowarzyszeń branżowych, izb gospodarczych itp.) niezwykle istot-
ne będzie budowanie realnego partnerstwa i wspólnoty interesów wszystkich 
uczestników Wielkopolskiego Systemu Innowacji. Potrzebne będą radykalne 
działania, aby stymulować potencjał tkwiący w podmiotach funkcjonujących 
w Wielkopolsce i aktywizować go w ramach partnerstwa dla innowacji. 
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3 .
Wieloaspektowa charakterystyka definicji inwestycji 
a autorski algorytm tworzenia i realizacji regionalnej 

strategii inwestycyjnej

Streszczenie 
W artykule na szczeblu regionalnym zbadano podstawy teoretyczne, metodologicz-

ne i praktyczne działalności inwestycyjnej na poziomie regionalnym. W trakcie badań 
określono istotę gospodarczą inwestycji, opracowano klasyfikację inwestycji z uwzględ-
nieniem ich podstawowych cech, zbadano przepisy prawne regulujące działalność in-
westycyjną i prace naukowe krajowych i zagranicznych naukowców-ekonomistów, 
przeprowadzono analizę teoretyczną i zbadano współczesne podejścia do opracowa-
nia strategii inwestycyjnej i na tej podstawie opracowano algorytm kolejności etapów 
tworzenia i realizacji regionalnej strategii inwestycyjnej we współczesnych warunkach.

Słowa kluczowe: inwestycje, klasyfikacja inwestycji, algorytm tworzenia i realizacji 
strategii inwestycyjnej, regionalna strategia inwestycyjna.

1 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
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Wstęp 

Historia inwestowania
Pierwsze udokumentowane ślady działań inwestycyjnych pochodzą z Mezo- 

potamii, gdzie udzielano pożyczek i zarabiano na ich oprocentowaniu. Nie był to 
zbyt dochodowy rodzaj lokowania kapitału, ale dość bezpieczny, bo opatrzony 
niskim stopniem ryzyka. 

W późniejszym czasie rozpowszechniły się także inne formy oszczędzania, 
rozwinęły się inwestycje z elementami spekulacji. Wysokie ryzyko im towarzy-
szące nie zniechęcało inwestorów ze względu na możliwość uzyskania dużego 
i szybkiego zwrotu [https://www.zlotagotowka.pl/historia-inwestowania/].

Dobry przykład spekulacji mamy w starożytnym Rzymie. Tam nawet naj-
bogatsi ludzie spekulowali. I, w odróżnieniu od Grecji, w Rzymie nie było to 
uważane za haniebne. Między innymi spekulował Katon. Najlepszym rodzajem 
spekulacji były pożyczki morskie. To były pożyczki, które finansowały wyprawy 
handlowe statków. Wierzyciel pożyczał armatorowi pieniądze i jeżeli statek zato-
nął, to wierzyciel tracił wszystko. Ale jeśli wyprawa zarobiła, to dostawał znacz-
nie wyższy zwrot niż to było możliwe przy innych pożyczkach [Kupiecka, 2006].

Historia inwestowania zaczyna się w starożytności, ale ze względu na 
„przeoranie” dziedzictwa tego okresu, przez trwające od VI do końca XIV wie-
ku w Europie Średniowiecze, warto relację o tym, jak tworzyły się instytucje 
inwestorskie, zacząć od tego okresu. Z niego bowiem wywodzi się zarówno 
nowoczesna giełda papierów wartościowych, bankowość, zawód brokera, jak 
i regulacje prawne dotyczące podstaw procesu inwestycyjnego. 

Pierwsze elementy usług finansowych, pojawiają się, co ciekawe, w X wieku 
w świecie arabskim. Jest to szakk czyli dokument, który pozwalał okazicielowi 
na pobranie określonej sumy w domu bankowym, bądź instytucji finansowej 
i obciążenie nią konta wystawcy. Pierwsze szakk były tak naprawdę listami 
kredytowymi, umożliwiającymi kupcom prowadzenie interesów we wszystkich 
państwach świata muzułmańskiego, bez wożenia w tym celu pieniędzy lub 
złota, co mogłoby przyciągnąć rabusiów. 

Z tego samego powodu na przełomie XII i XIII wieku wśród kupców bag-
dadzkich pojawiły się pierwsze karty kredytowe. Były to małe złote płytki 
z nazwiskiem właściciela oraz kodem oznaczającym w jakiej wysokości może 
on otrzymać kredyt i przez kogo gwarantowany. Podobnie jak szakk, także 
i te płytki służyły najbardziej kupcom i armatorom do prowadzenia handlu, 
zwłaszcza morskiego. 
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Jednak pierwsi brokerzy, pojawili się, co nie jest zapewne niespodzianką, 
na rynku rolnym, we Francji. Byli to tak zwani „Courretiers de change”, któ-
rych zadaniem w XII wieku było zarządzanie, w imieniu ówczesnych banków, 
zwykle włoskich, długami wsi i folwarków. W XIII wieku w Brugii, we Flandrii 
w domu kupca o nazwisku Van der Beur spotykali się zwyczajowo handlarze 
wełną i zawierali kontrakty. 

Pierwsza giełda uruchomiona została w Brugii w 1409 roku, a pierwsze 
IPO (od „Initial Public Offering”, czyli pierwsza publiczna oferta) w Europie to 
marzec 1602 roku. Niestety, historia inwestowania jest pełna, poza sukcesami, 
także baniek spekulacyjnych, które potrafiły rujnować całe narody.

W 1792 roku została utworzona pierwsza nowoczesna giełda – New York 
Stock & Exchange Board (późniejsza NYSE) w dość przypadkowy sposób, bo-
wiem na ławce pod platanowcem, rosnącym pod domem na 68 Wall Street, 
spotykało się regularnie 24 największych i najważniejszych brokerów akcji 
w Nowym Jorku, a co za tym idzie – całych ówczesnych Stanach Zjednoczonych. 
Spotkania szybko się rozrosły, przeniosły do samego domu i w końcu w celu 
ich sformalizowania utworzono giełdę, która jako pierwsza w 1817 roku otrzy-
mała spisany regulamin i księgę zasad, w której przewidziano stałe wynagro-
dzenie dla maklera. 

W 2011 roku opublikowano raport dotyczący światowego inwestowania 
od 1899 roku. Jak się okazało, zmiany nie były tak istotne. W 1899 roku kraje 
BRIC, Ameryki Południowej, Azji i Afryki, stanowiły ok 7,5% światowego rynku 
akcji. W 2011 roku było to 15%, przy czym na mapie znalazło się wiele nowych 
krajów, w tym w Europie jak choćby Polska. W ciągu 112 lat udział Europy 
i USA spadł z 90% do 73%, a więc niewiele. Najbardziej spadł udział spółek 
z Wielkiej Brytanii i Francji. 

W Anglii banki były bardzo restrykcyjne, nie mogły inwestować, mogły tyl-
ko udzielać kredytu krótkoterminowego. W związku z tym tam się rozwinęła 
giełda i co więcej, było tam na tyle dużo wolnego kapitału, że to wystarczało 
do finansowania dużych przedsięwzięć, linii kolejowych i podobnych rzeczy. 
Natomiast w krajach, gdzie było z kapitałem gorzej, rozwinęła się bankowość 
inwestycyjna, w XIX wieku określana jako „niemiecka”. Dziś rozwój idzie w kie-
runku zastępowania banków w mobilizowaniu kapitałów przez rynki finanso-
we, mniej od banków restrykcyjne. To przejaw dylematu starego, tak jak histo-
ria finansów: albo większe bezpieczeństwo, albo szersza ekspansja. Obu tych 
celów równocześnie osiągnąć się nie da.



Wieloaspektowa charakterystyka definicji inwestycji a autorski algorytm tworzenia i realizacji…

36 

Można więc uznać, że od końca XIX wieku, do obecnej chwili rynek kapita-
łowy nie uległ drastycznym zmianom, przynosząc już wtedy wielkie fortuny 
największym inwestorom zaś niewielkim pozwalając na zarobienie na dobrą 
emeryturę [Inwestowanie…, 2016].

Giełda w Polsce powstała w 1816 roku. Ale nic szczególnie ciekawego się 
tam nie działo. Po pierwszej wojnie światowej kapitał krajowy był bardzo sła-
by, zniszczyła go wojna i inflacja, więc giełda nie mogła się rozwijać. W PRL, 
z wiadomych względów, giełdy nie było w ogóle [Kupiecka, 2006].

Aktualność tematu badania

We współczesnych warunkach kluczowe znaczenie ma działalność inwe-
stycyjna. Bez inwestycji nie jest możliwe odnowienie i normalizacja procesu 
odtworzeniowego. W związku z tym, obiektywną koniecznością staje się po-
szukiwanie sposobów aktywizacji działalności inwestycyjnej wszystkich pod-
miotów gospodarczych, co aktualizuje przeprowadzenie badań w celu opra-
cowania odpowiedniego mechanizmu ekonomicznego, pozyskiwania środków 
finansowych na rozwój wszystkich sektorów w gospodarce. Badanie tego pro-
blemu na obecnym etapie określa główna cecha: same poszukiwania bardziej 
skutecznych sposobów rozwoju gospodarki rynkowej.

Jednak poszczególne zagadnienia teorii i praktyki działalności inwesty-
cyjnej wymagają dalszych badań z uwzględnieniem transformacji stosunków 
społeczno-gospodarczych i specyfiki regionalnej. Przede wszystkim dotyczy to 
specyfiki działalności inwestycyjnej na poziomie regionalnym, w szczególno-
ści prawidłowości jej rozwoju i praktycznej realizacji, opracowania naukowo 
uzasadnionej i skutecznej strategii inwestycyjnej. Konieczność rozwiązania 
powyższych problemów spowodowała wybór tematu wystąpienia w ramach 
danej konferencji.

Cele i zadania badania
Celem badania jest uogólnienie i pogłębienie teoretycznych, metodologicz-

nych, praktycznych podstaw działalności inwestycyjnej i opracowanie regional-
nej strategii inwestycyjnej. Osiągnięcie celu pracy spowodowało konieczność 
postawienia i rozwiązania następujących zadań:

 − sprecyzować pojęcia działalności inwestycyjnej, z uwzględnieniem spe-
cyfiki funkcjonowania na poziomie regionalnym, 

 − usystematyzować klasyfikację cech inwestycji z uwzględnieniem ich 
różnorodności,
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 − opracować podstawy koncepcyjne algorytmu regionalnej strategii 
inwestycyjnej.

Metody badań
Metodologiczną i teoretyczną podstawą badania była dialektyczna metoda 

poznania, systemowe podejście do badania procesów inwestycyjnych, zacho-
dzących w regionie, rozprawy naukowe krajowych i zagranicznych naukow-
ców-ekonomistów, przepisy prawne regulujące działalność inwestycyjną.

Za pomocą indukcji przy uogólnieniu krajowych i zagranicznych doświad-
czeń sprecyzowano pojęcia działalności inwestycyjnej. Do badania etapów 
tworzenia i realizacji strategii inwestycyjnej zastosowano analizę i syntezę; 
podczas projektowania podstawowych zasad regionalnej strategii inwestycyj-
nej – analogię.

Praktyczne znaczenie uzyskanych wyników badań. Opracowane w proce-
sie badania tezy teoretyczne i porady praktyczne, dają możliwość tworzenia 
i usystematyzowania nowej wiedzy w sprawach doskonalenia zabezpieczenia 
inwestycji na poziomie lokalnym (regionalnym).

Główny materiał badania
Jak podaje polska Wikipedia: inwestycja – w ujęciu ekonomicznym nakład 

gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału 
(np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów) [https://pl.wikipedia.org/
wiki/Inwestycja].

Przed nowelizacją Ustawa o rachunkowości inwestycjami (art. 3 ust. 1 
pkt 12) określała ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośred-
nim związku z nie zakończoną jeszcze budową, montażem lub przekazaniem 
do użytkowania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego. 
(Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości). Definicja inwestycji, stoso-
wana przed nowelizacją, odnosi się obecnie do środków trwałych w budowie.

Korzystając z rozwiązań Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 
znowelizowano ustawę o rachunkowości. Obowiązująca od 1 stycznia 
2002 roku ustawa wprowadza daleko idące zmiany dotyczące sposobu rozu-
mienia działalności inwestycyjnej. Przede wszystkim podaje nową definicję 
inwestycji, podnosząc znaczenie tej kategorii. Określa również podstawowe 
zasady ich wyceny, ustalania wyniku finansowego na zawartych transakcjach 
i prezentacji w sprawozdaniach finansowych [Tkocz-Wolny, 2005].
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W znowelizowanej ustawie o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 17 inwesty-
cje zostały określone jako aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekono-
micznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich 
przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych 
pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa 
finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie 
są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych ko-
rzyści [Ustawa…, 1994].

Analizując podaną definicję, można stwierdzić, że aktywa zaliczane do in-
westycji muszą spełnić równocześnie następujące warunki:

1. Zostały nabyte, czyli zakupione, otrzymane nieodpłatnie lub w formie 
aportu. Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej ozna-
czający wartość majątkową wnoszoną do spółki, w postaci wartości nie-
materialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na 
spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności).

2. Korzyści czerpane przez jednostkę z posiadania tych aktywów, przyjmują 
następującą postać:

 – odsetek (np. od nabytych obligacji, założonych lokat lub udzielonych 
pożyczek),

 – dywidend (np. z tytułu posiadania udziałów w obcych jednostkach 
albo akcji obcych),

 – innych pożytków (np. czynszów z najmu lub dzierżawy),
 – zysków z transakcji handlowych (np. ze sprzedaży aktywa po cenie 

wyższej od ceny zakupu).
3. Cel ich nabycia to osiąganie ww. korzyści [Ustawa o rachunkowości…, 

2002: 479].

Porównując „starą” i „nową” ustawę o rachunkowości, widzimy, że zno-
welizowana ustawa wprowadza daleko idące zmiany do sposobu rozumienia 
działalności inwestycyjnej. Nadano bowiem pojęciu inwestycji treść zgodną 
z ekonomiczną istotą procesu inwestowania i jednocześnie odstąpiono od utoż-
samiania ich wyłącznie z ponoszeniem nakładów na pozyskiwanie nowych lub 
ulepszenie już posiadanych środków trwałych. Jednak pomimo wielu wprowa-
dzonych zmian widać pewne niedociągnięcia, gdyż nowe pojęcie inwestycji nie 
do końca pozwala na odzwierciedlenie wszystkich zmian zachodzących w rze-
czywistości gospodarczej przedsiębiorstw.

Wydaje się, iż w celu ułatwienia stosowania przepisów ustawy o rachun-
kowości korzystne mogłoby być wprowadzenie przez ustawodawcę pewnych 
korekt w definicji przez niego podanej [Tkocz-Wolny, 2005].
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Na obecnym etapie rozwój gospodarki jak państwowej tak i regionalnej 
związany jest z obecnością zasobów, w szczególności inwestycji. Proponujemy 
przez inwestycje rozumieć nakład finansowy, materialny i niematerialny na 
tworzenie, rozbudowę i zakup aktywów rzeczywistych i finansowych na cele 
społeczne, przeznaczone zarówno do krótko- i długoterminowego wykorzy-
stania w celu osiągnięcia zysku lub osiągnięcia efektu społecznego. Inwestycje 
są kategorią ekonomiczną, która wyraża skomplikowany system wzajemnych 
relacji między osobami fizycznymi i prawnymi, a także z instytucjami, które 
powstają w procesie wniesienia wartości pieniężnych, rzeczowych i niemate-
rialnych w celu ich zachowania, zwiększenia (uzyskanie zysku) lub osiągnięcia 
efektu społecznego lub ekologicznego. 

Wieloaspektowa charakterystyka inwestycji jako kategorii ekonomicznej 
określa szeroki wybór ich form, co świadczy o konieczności naukowo uzasad-
nionej klasyfikacji inwestycji. W trakcie badań przeanalizowano podstawowe 
cechy klasyfikacyjne kategorii „inwestycji” i na tej podstawie powstał uogólnio-
ny schemat klasyfikacji inwestycji z uwzględnieniem ich podstawowych cech, 
co pokazano na Rys. 1.

Inwestycje w warunkach gospodarki rynkowej są nierozerwalnie związane 
z działalnością inwestycyjną i strategią inwestycyjną. Działalność inwestycyj-
na jest zdefiniowana jako całokształt działań praktycznych osób fizycznych 
i prawnych oraz państwa, dotyczących realizacji inwestycji. Działalność inwe-
stycyjna jest to ciągła, celowa działalność gospodarcza i niegospodarcza, zwią-
zana z wyborem, uzasadnieniem i realizacją wszystkich form inwestowania 
polegająca na inwestowaniu wartości pieniężnych, rzeczowych i niematerial-
nych; zarządzaniu i kontroli danej działalności w celu stworzenia pozytywne-
go klimatu inwestycyjnego, zwiększenie jego potencjału, uzyskania zysku lub 
osiągnięcia społeczno-ekologicznego efektu.

Strategię inwestycyjną określa się jako system długoterminowych celów 
działalności inwestycyjnej i wybór najbardziej efektywnych sposobów ich 
osiągnięcia. Zasadniczym elementem regionalnej strategii inwestycyjnej jest 
najwyższej jakości wykonanie czynności i stanów, które są wykorzystywane 
do osiągnięcia celów regionu.
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Rysunek 1. Schemat klasyfikacji inwestycji

Źródło: opracowanie własne.

Autorski algorytm kolejności etapów tworzenia i realizacji regionalnej stra-
tegii inwestycyjnej przedstawiono na Rys. 2. 
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Rysunek 2. Algorytm tworzenia i realizacji regionalnej strategii inwestycyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Na zakończenie autorska definicja regionalnej strategii inwestycyjnej. Przez 
regionalną strategię inwestycyjną proponujemy rozumieć system długotermi-
nowych celów działalności inwestycyjnej, wynikających z ogólności zadań jego 
rozwoju i ideologii inwestycyjnej oraz wybór najbardziej skutecznych sposo-
bów ich osiągnięcia.

Wnioski
I. Przez inwestycje zaproponowano rozumieć nakład finansowy, mate-

rialny i niematerialny na tworzenie, rozbudowę i zakup aktywów rze-
czywistych i finansowych na cele społeczne, przeznaczone zarówno do 
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krótko- i długoterminowego wykorzystania w celu osiągnięcia zysku lub 
osiągnięcia efektu społecznego. 
Działalność inwestycyjna ma być traktowana jako ciągła, celowa działalność 
gospodarcza (działalność gospodarcza i niegospodarcza), związana z wybo-
rem, uzasadnieniem i realizacją wszystkich form inwestowania, polegająca 
na inwestowaniu wartości pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych; za-
rządzaniu i kontroli, w celu stworzenia pozytywnego klimatu inwestycyj-
nego, zwiększenie jego potencjału, uzyskania zysku lub osiągnięcia efektu 
społeczno-ekologicznego.
Strategię inwestycyjną określa się jako system długoterminowych celów 
działalności inwestycyjnej wynikających z ogólności zadań jego rozwoju 
i ideologią inwestycyjną, z wyborem najbardziej skutecznych sposobów ich 
osiągnięcia. Cechą regionalnej strategii inwestycyjnej jest najwyższej jako-
ści wykonanie czynności i stanów, które są wykorzystywane do osiągnięcia 
celów regionu.

II. Algorytm tworzenia i realizacji regionalnej strategii inwestycyjnej obej-
muje odbycie następujących etapów podstawowych, jak: ocena mocnych 
i słabych stron działalności inwestycyjnej, określenie priorytetów inwe-
stowania, tworzenie strategicznych celów działalności inwestycyjnej, okre-
ślenie celu inwestowania, analiza strategicznych alternatyw i opracowanie 
najbardziej efektywnych sposobów realizacji celów strategicznych działal-
ności inwestycyjnej, tworzenie alternatywnych strategii inwestycyjnych, 
analiza porównawcza efektywności alternatywnych strategii i uzasadnie-
nie celowości wybranej strategii, opracowanie strategicznych kierunków 
działalności inwestycyjnej, opracowanie strategii kształtowania zasobów 
inwestycyjnych; uszczegółowienie strategii inwestycyjnej ze względu na 
okresy jej realizacji; opracowanie systemu organizacyjno-ekonomicznych 
mechanizmów w zakresie zapewnienia realizacji strategii inwestycyjnych, 
proces realizacji strategii; controlling inwestycyjny i dostosowania procesu 
realizacji strategii inwestycyjnej, ocena społeczno-gospodarcza wdrożonej 
strategii inwestycyjnej, tworzenie i wdrażanie programów rozwoju. 
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4 .
Zdolność do finansowania rozwoju gmin miejskich  

województwa wielkopolskiego w latach 2021–2030

Streszczenie 
Celem artykułu jest ocena zdolności do finansowania rozwoju gmin miejskich wo-

jewództwa wielkopolskiego w latach 2021–2030. Na potrzeby badania zostaną wyko-
rzystane opracowane wieloletnie prognozy finansowe, a zastosowana metoda umożli-
wia porównanie badanego aspektu w ramach grupy porównawczej. Analiza zostanie 
ukierunkowana na interpretację wybranych wielkości i wskaźników budżetowych jako 
głównych czynników świadczących o potencjale finansowym gminy.

Słowa kluczowe: finanse komunalne, rozwój lokalny, inwestycje komunalne.

Wstęp 
Rozwój lokalny jednostki samorządu terytorialnego (dalej JST) wymaga 

wdrożenia szeregu narzędzi zarządzania strategicznego umożliwiających efek-
tywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Tym samym na zarządzanie rozwo-
jem składają się różnego rodzaju elementy począwszy od zarządzania informacją 
przez analizę popytu usług publicznych, identyfikację zasobów po strategię fi-
nansową. Wprowadzona w 2011 roku do polskiego porządku prawnego wielo-
letnia prognoza finansowa (dalej WPF) powinna zatem spełniać rolę długookre-
sowej polityki finansowej.

1 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
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Cele i zadania badania
Celem artykułu jest ocena zdolności do finansowania rozwoju gmin miej-

skich województwa wielkopolskiego w latach 2021–2030.

Metoda badawcza i źródła danych
Badanie zostanie przeprowadzone na podstawie danych pochodzących 

z uchwalonych WPF wg stanu na dzień 31.01.2021 r. Zakres czasowy obejmu-
je plan budżetowy dla lat 2021–2030. W przypadku JST sporządzających WPF 
na okres krótszy niż do 2030 r. dane obejmują okres od 2021 r. do ostatnie-
go roku prognozy. Podmiotami badania będą gminy miejskie z województwa 
wielkopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Na potrzeby oceny 
i porównania zdolności finansowania rozwoju lokalnego badanych podmiotów 
zastosowano metodę standaryzacji wskaźników. W tym celu obliczona została 
różnica między wartością wskaźnika dla JST a średnią dla grupy porównawczej, 
która następnie została podzielona przez odchylenie standardowe. Uzyskane 
wyniki, będące wielokrotnością odchylenia standardowego, umożliwiają po-
równanie JST pomiędzy sobą2. Na osi X znajdują się wartości wskaźników, na-
tomiast oś Y prezentuje wartość zmiany wskaźników względem pierwszego 
roku prognozy. Interpretacja uzyskanych w ten sposób wyników została za-
prezentowana na Rys. 1.

Rysunek 1. I

II ćwiartka
 – sytuacja jest gorsza względem  

średniej porównywanych
 – następuje poprawa sytuacji  

względem porównywanych JST

I ćwiartka
 – sytuacja jest lepsza względem  

średniej porównywanych JST
 – utrzymanie lub zwiększenie przewagi 

względem porównywanych JST

III ćwiartka
 – sytuacja jest gorsza względem  

średniej porównywanych JST
 – pogorszenie sytuacji lub zwiększenie  

dystansu względem porównywanych JST

IV ćwiartka
 – sytuacja jest lepsza względem  

porównywanych JST
 – pogorszenie sytuacji względem  

porównywanych JST

nterpretacja wyników

Źródło: opracowanie na podstawie https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego 

2 Standaryzacja została zastosowana w oparciu o metodologię przyjętą przez Związek 
Miast Polskich dla narzędzia Monitor Rozwoju Lokalnego: https://www.systemanaliz.pl/
monitor-rozwoju-lokalnego
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Przegląd literatury
Dokonując oceny zdolności do finansowania rozwoju warto zwrócić uwagę 

na potrzebę zaproponowania właściwego kierunku rozwoju miasta. Rozwój 
miasta jest efektem oddziaływania czynników zewnętrznych i wewnętrznych. 
Przyjęty model rozwoju miasta jest zatem związany m.in. z: lokalizacją miasta, 
jego specjalizacją, otoczeniem społeczno-gospodarczym (mieszkańcy, przed-
siębiorcy), a także uwarunkowaniami kulturowymi. Dodatkowo należy zwró-
cić uwagę, że istotny jest przyjęty model decyzyjny realizowany przez władze 
lokalne [Sadowy, 2019: 163-164].

Warto wspomnieć, że jednym z czynników rozwoju jest tzw. klasa kreatyw-
na, która obejmuje pracowników reprezentujących branże charakteryzujące się 
innowacyjnością. Tym samym istotne jest, aby założony kierunek rozwoju był 
zorientowany również na wprowadzanie innowacyjności w mieście, co w kon-
sekwencji może skutkować osiągnięciem wzrostu gospodarczego dla regionu 
[Pratt, 2008:108].

Decyzje podejmowane przez władze lokalne powinny być skorelowane 
z przyjętą strategią rozwoju JST. Tym samym w procesie opracowywania WPF 
i szerzej zarządzania finansami lokalnymi należy wziąć pod uwagę uwarunko-
wania społeczno-gospodarcze, ale także oczekiwania mieszkańców [Cichocki, 
2013: 27].

Jak zauważa M. Jastrzębska [2016: 49] umiejętność zarządzania finansami 
poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi jest kluczowa z punktu widze-
nia osiągnięcia efektywności wydatków publicznych. Władze lokalne powinny 
wziąć pod uwagę konsekwencje podejmowanych decyzji w krótkim oraz dłu-
gim okresie.

Temu celowi powinna służyć opracowywana przez władze samorządowe 
WPF. Możliwość częstej zmiany WPF m.in. przez organ stanowiący może być 
przesłanką do poddania w wątpliwość funkcji WPF jako dokumentu limitują-
cego poziom długu lokalnego [Marchewka-Bartkowiak, 2012: 5], a także dłu-
gookresowej polityki finansowej gminy.

W dalszej części zostaną zaprezentowane wyniki badania w zakresie zdol-
ności do finansowania rozwoju lokalnego. Ustawodawca zastrzega, że WPF po-
winna charakteryzować realność, a zatem przy opracowywaniu wspomnianego 
dokumentu konieczne jest wykorzystanie zarówno danych historycznych, jak 
również uwzględnienie planowanych kierunków rozwoju JST.
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Prezentacja wyników
Jedną z najistotniejszych wielkości informujących o zdolności do realizowa-

nia inwestycji i finansowania rozwoju jest poziom tzw. wyniku operacyjnego 
netto. Jest to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 
pomniejszona o rozchody z tytułu spłaty zadłużenia. Sformułowana w teorii 
ekonomii reguła fiskalna odnosząca się do części bieżącej budżetu wskazuje 
bowiem na konieczność pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi 
[Poniatowicz, 2018: 202]. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wspomnia-
ny zakaz finansowania wydatków bieżących środkami innymi niż pochodzące 
z dochodów bieżących został uregulowany w prawie polskim (art. 242 Ustawy 
o finansach publicznych).

Z tego względu, rozpoczynając analizę możliwości finansowania rozwoju w la-
tach 2021–2030, dokonano zestawienia łącznego wyniku operacyjnego netto.

Rysunek 2. Zagregowany poziom nadwyżki operacyjnej netto w latach 2021-2030 [w zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF na 2021 r.

Analizując zagregowany poziom nadwyżki operacyjnej w latach 2021-
2030 warto zauważyć, że tylko cztery gminy miejskie znajdują się powyżej 
średniej wynoszącej 50,2 mln zł. Z punktu widzenia możliwości finansowa-
nia rozwoju im wyższy jest poziom zagregowanej nadwyżki operacyjnej netto 
tym większe możliwości finansowania zadań inwestycyjnych środkami wła-
snymi o charakterze bieżącym. Tym samym najwyższe możliwości finansowe 
w analizowanym okresie będzie miało miasto Ostrów Wielkopolski, z kolei 
najniższe miasto Sulmierzyce co w tym przypadku wynika z krótkiego okresu 
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WPF3. W tym miejscu warto zauważyć, że krótki okres WPF w przypadku miasta 
Sulmierzyce, mimo że wynika ze spłaty całkowitego zadłużenia informuje o tym, 
iż nie uwzględniono w latach przyszłych (2025+) zadań wieloletnich wykazy-
wanych w załączniku obejmującym przedsięwzięcia. Z kolei miasta znajdujące 
się powyżej średniej dysponują znacznie wyższymi wielkościami budżetów niż 
pozostałe JST poddane porównaniu. Zatem nominalna wartość nadwyżki opera-
cyjnej w latach objętych badaniem nie może stanowić wystarczającej informacji 
do formułowania wniosku o zdolnościach do finansowania rozwoju lokalnego.

Wobec powyższego uzasadnione jest dokonanie pomiaru zdolności do fi-
nansowania rozwoju przy zastosowaniu wybranych wskaźników: 

 – relacja wyniku operacyjnego netto do dochodów bieżących,
 – obciążenie środków własnych spłatą długu,
 – udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem,
 – bezpieczeństwo spłaty długu.

Jak wskazuje M. Dylewski [2016: 83] nadwyżka operacyjna jest jedną z pod-
stawowych determinant wpływających na możliwość zaciągania zobowiązań. 
Z tego też względu w niniejszym artykule posłużono się kategorią nadwyżki 
operacyjnej netto, tj. po uwzględnieniu spłaty długu. Tym samym uzyskana 
zostanie informacja o możliwościach do finansowania inwestycji po uwzględ-
nieniu spłat zadłużenia.

Rysunek 3. Wynik operacyjny netto do dochodów bieżących

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF na 2021 r.

3 Miasto Sulmierzyce opracowało WPF na lata 2021-2024, bowiem w 2024 spłaci zadłużenie.
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Dokonując interpretacji Rys. 3 należy zwrócić uwagę, że wśród przyjętej 
grupy porównawczej gmina miejska Czarnków uzyskuje najwyższe wartości 
wskaźnika w analizowanym okresie. Ustandaryzowana wartość wskaźnika 
wyniosła 2,58%, natomiast zmiana względem pierwszego roku analizy wy-
niosła 4,29 pp. Do grupy miast, dla której zmiany wskaźnika są pozytywne, tzn. 
sytuacja jest lepsza niż w pozostałych miastach i się utrzymuje zaliczają się: 
Czarnków, Kościan, Puszczykowo i Gniezno. Sytuacja ww. miast w zakresie ana-
lizowanego wskaźnika jest korzystniejsza niż w pozostałych JST objętych ba-
daniem. Z kolei do grupy gmin miejskich, w których sytuacja jest gorsza wzglę-
dem grupy porównawczej, a według opracowanego WPF w latach 2021-2030 
nie nastąpi jej poprawa zalicza się sześć miast: Koło, Sulmierzyce, Wągrowiec, 
Ostrów Wielkopolski, Złotów, Obrzycko.

Różnorodność dostępnych źródeł finansowania sprawia, że JST mogą wyko-
rzystać dług w celu finansowania działań prorozwojowych. Z punktu widzenia 
zarządzania długiem należy zwrócić uwagę na wiele kategorii ryzyka. W kontek-
ście tematu niniejszego artykułu istotne jest ryzyko płynności, które jest rozu-
miane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Ryzyko płynności 
jest bowiem konsekwencją innych rodzajów ryzyka, w wyniku czego może do-
prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na środki zwrotne [Budzeń, 2016: 206].

Tym samym dla oceny możliwości finansowania rozwoju lokalnego, w tym 
w szczególności inwestycji zdecydowano się na analizę obciążenia środków 
własnych spłatą długu. 

Wzór 1. Ws

gdzie:
WOŚWD – wskaźnik obciążenia środków własnych spłatą długu,
R – rozchody z tytułu spłaty długu,
NO – nadwyżka operacyjna,
PP – przychody pozostałe inne niż kredyt, pożyczka i emisja obligacji,
DMW – dochody majątkowe własne.

kaźnik obciążenia środków własnych spłatą długu
Źródło: Budzeń, Edwarczyk i Marchewka-Bartkowiak, 2021: 252.

Wartość analityczna wskaźnika dla oceny zdolności do finansowania inwe-
stycji jest istotna, bowiem im obciążenie środków własnych z tytułu spłaty za-
dłużenia jest mniejsze, tym większe są możliwości finansowe JST. Z tego punktu 
widzenia pożądane są możliwie najniższe wartości wskaźnika.



Daniel Budzeń

51

W celu porównania kształtowania się wartości wskaźnika WOŚWD w badanym 
okresie dokonano standaryzacji uzyskanych wyników. W ten sposób otrzyma-
no wartości uwzględniające zmianę wobec grupy porównawczej, co zostało 
zaprezentowane na Rys. 4. Zgodnie z przytoczoną interpretacją (Rys. 1.) najko-
rzystniejszą sytuację można zaobserwować w JST, które znalazły się w I ćwiart-
ce wykresu.

Rysunek 4. Wskaźnik obciążenia środków własnych spłatą długu

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF na 2021 r.

Z danych zaprezentowanych na Rys. 4 wynika, że w badanej grupie gmin 
miejskich sytuacja kształtuje się korzystnie dla większości JST. W przypadku 
czterech miast widoczne jest zwiększone obciążenie środków własnych spłatą 
długu względem przyjętej grupy porównawczej (Koło, Ostrów Wielkopolski, 
Wągrowiec i Sulmierzyce). 

Pozostając w kwestii dotyczącej wykorzystania instrumentów zwrotnych 
należy zwrócić uwagę na zdolność do zaciągania zobowiązań. W tym celu po-
służono się wskaźnikiem bezpieczeństwa spłaty długu.

BFi = LSmax – S
gdzie:
i – rok budżetowy
LSmax – maksymalny limit spłaty i obsługi długu
S – planowany poziom spłaty i obsługi długu

Wzór 2. Wskaźnik bezpieczeństwa spłaty długu JST
Źródło: Budzeń, Edwarczyk i Marchewka-Bartkowiak, 2021: 173.
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Dokonując interpretacji wskaźnika bezpieczeństwa spłaty długu pożądane 
jest uzyskanie możliwie najwyższych wartości. Im wyższa wartość wskaźni-
ka tym wyższe jest bezpieczeństwo finansowe JST w zakresie spłaty i obsługi 
zadłużenia.

Rysunek 5. Wskaźnik bezpieczeństwa spłaty długu
Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF na 2021r.

Analiza uzyskanych wartości wskazuje na zależność z poziomem nadwyż-
ki operacyjnej netto. Wartości wskaźnika w badanej grupie porównawczej są 
zróżnicowane, natomiast widoczna jest lepsza lub poprawiająca się sytuacja 
gmin miejskich, które osiągnęły wysokie wyniki w przypadku relacji wyni-
ku operacyjnego netto do dochodów bieżących. Wśród JST z lepszą sytuacją 
w ramach badanej grupy porównawczej wymienić należy Czarnków, Gniezno, 
Luboń. W przypadku Puszczykowa i Chodzieży analiza wskaźnika wskazuje na 
zmniejszenie się jego wartości. Zauważyć należy, że mimo to sytuacja jest ko-
rzystniejsza niż w przypadku JST, które znajdują się w II i III ćwiartce wykresu.

Ocena zdolności do finansowania rozwoju zostanie zakończona poprzez 
porównanie relacji wydatków majątkowych do wydatków ogółem. W wyniku 
zastosowania metody standaryzacji, uzyskano możliwość porównania relacji 
wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Jak zauważa J. Kotlińska [2018: 
42] inwestycje świadczą o rozwoju lokalnym, a także wskazują na kierunek 
rozwoju miasta. Zdaniem autora artykułu inwestycje są efektem przyjętej kon-
cepcji rozwoju miasta, jak również mogą być konsekwencją działań ad hoc, 
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które są podejmowane w związku z impulsem możliwości pozyskania dofinan-
sowania zewnętrznego. 

Rysunek 6. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF na 2021 r.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że najlepszą sytuacją względem grupy 
porównawczej w zakresie relacji wydatków majątkowych w wydatkach ogó-
łem posiada miasto Czarnków. Potwierdzeniem jest średnia wartość wskaź-
nika, która kształtuje się na poziomie 10,4% w całym okresie objętym WPF. 
Dodatkowo sformułowany wniosek potwierdzają pozostałe wskaźniki oraz 
korzystniejsza sytuacja Czarnkowa względem grupy porównawczej w analizie 
wskaźnikowej. Z kolei w przypadku miast, w których ta sytuacja jest najsłab-
sza względem badanej grupy wskazać należy m.in. Koło, dla którego średnia 
wartość wskaźnika wynosi 2,5%.

Podsumowanie
Przeprowadzone badanie potwierdza, że WPF powinna stanowić jeden 

z najbardziej strategicznych dokumentów planistycznych. Dokument ten jest 
bowiem źródłem informacji o kierunkach rozwoju miasta, jak również źró-
dłem dla oceny przyszłej sytuacji finansowej i zdolności do finansowania 
rozwoju (w szczególności inwestycji) w przyszłości. Ponadto należy mieć na 
uwadze wymóg realistyczności opracowywanej WPF. Zastosowana procedura 
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badawcza umożliwia porównanie wartości historycznych (wykonanych) z pla-
nowanymi. Tego typu zestawienie wyników finansowych pozwala na wstępną 
ocenę scenariusza WPF (optymistyczny, zachowawczy lub pesymistyczny).

Jedną z głównych determinant wpływających na kształt WPF jest bowiem 
nie tylko wskaźnik korygujący, o który zmianie będą ulegały poszczególne wiel-
kości budżetowe, ale także szereg czynników wpływających na przyszłą sytu-
ację finansową. Z tego względu opracowując strategię rozwoju, a także WPF 
pamiętać należy o wzajemnych zależnościach, które sprowadzają się do spójnej 
wizji miasta. Reasumując, kluczowe jest wdrożenie zarządzania strategicznego 
zorientowanego na realizację założonych celów i efektywność podejmowanych 
decyzji.

Literatura
Budzeń D., 2016, Refinansowanie długu lokalnego w Polsce, „Studia BAS”, nr 3, 

s. 197–219. 
Budzeń D., Edwarczyk B., Marchewka-Bartkowiak K., 2021, Zarządzanie mająt-

kiem i długiem lokalnym, CeDeWu, Warszawa.
Cichocki K.S., 2013, Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego 

w perspektywie wieloletniej, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa.
Jastrzębska M., 2016, Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek 

samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 6, 
cz. 1, s. 43–53.

Kotlińska J., 2018, Inwestycje w mieście – aspekty finansów, w: Inwestycje w mie-
ście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, M.J. Nowak, 
T. Skotarczak (red.), Warszawa, s. 29–44.

Marchewka-Bartkowiak K., 2012, Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena 
krytyczna i propozycja zmian, „Analizy BAS”, nr 21(88), Warszawa.

Poniatowicz M., 2018, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów sa-
morządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.

Pratt A.C., 2008, Creative cities. The cultural industies and the creative class, 
„Geografiska Annaler, Series B, Human Geography”, nr 90 (2), s. 107–117. 

Sadowy K., 2019, Modele i kierunki rozwoju miast, w: Miasto. Gospodarka, zarzą-
dzanie, wyzwania. T. 1, Podstawy ekonomiki miasta – wprowadzenie, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa. s. 163–187.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., 
poz. 305).



55

Peter Odrakiewicz1

5 .
Extrapolation on Meaning of Globalization as Multi-dimensional 

Economic and Managerial Societal Phenomenon
Abstract 

Globalization occurs to be an underestimated phenomenon. The global interdepend-
ence amongst nations and the several developments that ensued after the world war 
has always been an important phenomenon. These developments have positively as well 
as negatively impacted the world that all that is left to do is to effectively enhance its 
positive impacts and effectively manage its negative aspects for the betterment of the 
global citizens. The aim of this article is to outline the several developments/change 
brought about by the fast growing globalized world. A lot of people have benefited very 
much from the positive outcomes of globalization while so many others have ended up 
suffering the negative outcomes. It is worth to address and effectively manage these 
developments/changes to make resources more evenly allocated especially to the under-
developed and developing parts of the globe. It is also worth outlining the role of such 
important global players as; United Nations, the International Monetary Fund and the 
World Bank, along with regional organizations and agreements such as the European 
Union and the North American Free Trade Agreement replaced in September 2018 by 
the USMCA. United States, Mexico, and Canada reached an agreement to replace NAFTA 
with the United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), and all three countries 
had ratified it by March 2020. Important are also alliances of multinational corpora-
tions in global governance and in managing globalization. There should be a bigger role 
for multinational and transnational companies in addressing these problems in coop-
eration with the above mentioned economic , managerial and socio-political alliances.

Keywords: Globalization, Interdependence, Multinational Corporations, International 
Management, International Organizations, Poverty, Societal relations and Solutions.

1 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
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Streszczenie
Ekstrapolacja znaczenia globalizacji jako wielowymiarowego zjawiska  

ekonomiczno-menedżerskiego fenomenu zjawiska społecznego

Globalizacja okazuje się zjawiskiem niedocenianym. Globalna współzależność 
między narodami i różne wydarzenia, które nastąpiły po wojnie światowej, zawsze 
były ważnym zjawiskiem. Zmiany te pozytywnie i negatywnie wpłynęły na świat, 
więc wszystko, co pozostaje do zrobienia, to skuteczne wzmocnienie jego pozytyw-
nych skutków i skuteczne zarządzanie jego negatywnymi aspektami dla poprawy 
globalnych obywateli. Celem tego artykułu jest nakreślenie kilku wydarzeń/zmian 
spowodowanych przez szybko rozwijający się zglobalizowany świat. Wiele osób 
bardzo skorzystało na pozytywnych skutkach globalizacji, podczas gdy wielu in-
nych doznało negatywnych skutków. Warto zająć się tymi wydarzeniami/zmianami 
i skutecznie nimi zarządzać, aby zasoby były bardziej równomiernie alokowane, 
szczególnie w słabo rozwinięte i rozwijające się części globu. Warto również nakre-
ślić rolę tak ważnych globalnych graczy jak: Organizacja Narodów Zjednoczonych, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, wraz z organizacjami i umo-
wami regionalnymi, takimi jak Unia Europejska i Północnoamerykańska umowa 
o wolnym handlu, zastąpione we wrześniu 2018 r. przez USMCA. Stany Zjednoczone, 
Meksyk i Kanada osiągnęły porozumienie w sprawie zastąpienia NAFTA umową 
Stany Zjednoczone–Meksyk–Kanada (USMCA), a wszystkie trzy kraje ratyfikowa-
ły ją do marca 2020 r. Ważne są również sojusze międzynarodowych korporacji 
w globalnym zarządzaniu i zarządzaniu globalizacją. Należy bardziej docenić rolę 
firm międzynarodowych i transnarodowych w rozwiązywaniu tych problemów 
we współpracy z wyżej wymienionymi sojuszami gospodarczymi, menedżerskimi 
i społeczno-politycznymi.

Globalizacja wydaje się nieuchronnie prowadzić do ujednolicenia świata, ze 
Stanami Zjednoczonymi jako modelem i standardem, według którego należy oceniać 
wszystkie inne kraje. Jest nieunikniona, a jej konsekwencje są wszechobecne. Jednak 
asymetria w rozkładzie władzy skutkuje różnymi percepcjami i ocenami wpływu 
globalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do dystrybucji korzyści z globalizacji.

Z gospodarczego punktu widzenia globalizacja, ogólnie rzecz biorąc, wzmocni-
ła ekonomiczną marginalizację gospodarek afrykańskich i ich zależność od kilku 
podstawowych towarów, na które popyt i ceny są określane zewnętrznie. To z kolei 
uwydatniło ubóstwo i nierówność ekonomiczną, a także zdolność ogromnej licz-
by Afrykanów do znaczącego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym ich 
krajów.

Słowa kluczowe: globalizacja, współzależność, korporacje międzynarodowe, 
zarządzanie międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, ubóstwo, relacje 
i rozwiązania społeczne.
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Introduction 
As a result of the rapid pace of social integration, one can say that there is the 

beginning of a world culture. According to John L. Seitz [2008], the great expan-
sion of international trade has created a world economy. That integration of the 
economies of many nations has been the main force in creating a new situation in 
the world called globalization. While globalization is mainly fuelled by economic 
forces, it is fuelled also by new political, social and technical integrative forces 
in the world today. Politically, international governmental organizations such as 
the United Nations, the International Monetary Fund and the World Bank, along 
with regional organizations and agreements such as the European Union, the 
United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA) and alliances of multinational 
corporations, are playing an increasingly important role in global cooperation 
and governance.

Globalization is a process that is leading to the growing interdependence of 
the world’s people (Seitz, 2008). Many nations in the world are now depend-
ent on other nations to buy their products and supply natural resources and 
goods they need to purchase in order for them to maintain their standard of 
living. An economic downturn in any part of the world which affects the supply 
and demand for products will affect the economic status of many other nations 
[Seitz 2008]. An example of this can be seen in the spread of recessionary forces 
starting from the financial crisis of the American economy to other countries of 
the world. Globalization continues to be an underestimated phenomenon. The 
phrase “globalization” was unraveled to the wider society in the late sixties. By 
the end of 1980, this definition was used only in a few publications. Many writ-
ers entrusted the rising trend and flooded society with waves of words such as 
globalization, globalism, and global market publications. The consequence was 
not only the ubiquitous nature of this popular terminology, or simply the crea-
tion of another term often used in the society, “collective unwillingness to think”, 
but in fact the increased study of these themes underlined the complexity of the 
process which globalization turned out to be.

There are two different courses which date globalization in history. The first 
is with Roland Robertson, whose advocates find the source of the process in 
ancient imperial history. Supporters of this research represent the position of 
the first precursory form of globalization in a well-known form in the course of 
the history of great empires. The most commonly-mentioned examples of early 
globalization among these researchers are the great Roman Empire, the Empire 
of Alexander the Great, the dominance of Latin Europe, Napoleon Bonaparte’s 
empire and the Great British Empire [Misiak, 2007].
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The second group of researchers focuses on the periodization from the origin 
of the globalization process in the middle of the nineteenth century, which ended 
with the escalation of World War I. The second stage of globalization began in the 
nineteenth century with the liberalization of economic markets, political world 
changes and the internet revolution. The second wave started with colonial im-
perialism of the British Empire. At the beginning of the third phase, the ending 
of World War II is considered. The conclusion therefore is that the above- men-
tioned process is not a phenomenon of our times only, and according to Jurgen 
Osterhammel & Niels P. Peterson [2003] it is the result of many historically im-
portant factors including: rationalization, industrialization, bureaucratization, 
democratization, education, individualization, secularization and alphabetiza-
tion. The intensification of those factors can be noticed especially after the first 
and second world wars because they were global turning points which influ-
enced the lives of many people around the globe and established a new world 
order. The economic structure of the world had been exhausted by military pro-
duction. Nations had to improve this situation by using collective aims, beginning 
with economic cooperation. During the Second World War nations gave up the 
gold standard to cover the expenses of war production. The post-war period was 
a time when all countries strived for standardization of trade, so the gold stand-
ard was simultaneously on again. From 1948 to 1958 the global economy grew 
on average by 5.1 percent annually; growth increased to 6.6 percent annually in 
the period between 1958 and 1970. Simultaneously world trade increased faster 
than production, in these two periods growing by an average of 6.2 percent and 
8.3 percent respectively [Peterson & Osterhammel, 2003]. The big boom was 
a boom in globalization, because an intensification of global movement occurred, 
characterized by broad exchanges of capital, goods and people. Furthermore, 
this interconnectedness was closely linked to the institutional framework of the 
global economy.

The postwar period was the time of political changes and the world divided 
into two blocs, creating a bilateral power division of the world. This division 
caused one of the most fearsome times in human history—the Cold War—and 
ushered in a new era in politics by introducing the deterrence theory. Although 
it wasn`t a peaceful time in the history of humankind, and during this period 
nuclear destruction could have been brought about, it had a great influence on 
globalization. The political centres of countries, noticing that they were depend-
ent on each another and had common aims, started to cooperate both with the 
Western and Eastern sides. Additionally, this dependency contributed to global 
economic growth. Economically, it was a time of laterally ensuring the global 
cooperation of states, for this was the aim of public institutions such as: United 
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Nations, the International Monetary Fund (IMF) and the building of the General 
Agreement on Tariffs and Trade. European countries were forced to cooperate, 
and the European Economic Community (the fore runner of the European Union) 
was created. Additionally, the majority of developing countries headed toward 
industrialization, but remained separate from the global economy which influ-
enced their underdevelopment because of incalculable fluctuations in demand 
and crushing competition. Whereas import-substituting industrialization, as 
undertaken in Latin America and India, was initially successful, it soon ran up 
against the problem of small domestic markets and a rigid system of bureau-
cracy and clientele politics [Bauman & Kunz, 2004]. The East Asian states were 
more successful, with production of their national industries reaching a high 
level. A good example is Japan which sustained stable economic growth for many 
years.

The industrialization and modernization factors are the legacy of human his-
tory; each followed individual time pattern and grew for a long period of time, 
but all are connected with each other and make a time-frame development. 
Additionally, all of them have had influence—on a wide scale—on branches 
of science, making economic cooperation a core concept of globalization. The 
source of the complexity of the phenomenon comes not from irregularity or logi-
cal explanation but from its wide range and phenomenological impact on human 
beings. The impact of globalization is measured not only from a one-dimensional 
point of view but from several points of view, including economical, sociological, 
geographical, psychological, cultural and linguistic. This is why every human be-
ing who suffers or experiences globalization’s influence can perceive it in a dif-
ferent manner. The individual experience can differ one from another to such 
a degree that problems in defining continue to be a thorn in the flesh of today`s 
scientists. Nevertheless empirical methodology is needed to research the topic 
of globalization, using logical reasoning tools. Definition should be the core con-
cept which includes all sets, and all aspects, of the globalization process. Many 
people have tried to reveal the essence of its effect on society, and the majority 
of people perceive the globalization process from different perspectives, there 
is a common feature among all definitions, which is that of development and 
networking [Friedman, 1994].

Do all people benefit from globalization’s effects?
Over the past few years, globalization has been one of the most widely dis-

cussed topics in international economics. It has inspired much concern, and 
also international opposition to the increased inequality and environmental 
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degradation it has caused amongst nations has increased. The global economy 
has brought more wealth to both rich and poor nations. Although all nations 
have not benefited from it, since 1950 there has been a correlation between 
a country’s domestic economic performance and its willingness to engage in 
international trade and investment [Drucker, 1994].

Nations around the world now face common problems, both economic and 
environmental, that they are working together to solve. More and more indi-
viduals are taking advantage of the new communication and transportation 
technologies to learn about and enjoy the whole planet. New jobs are created, 
not just in the developed countries but also in many less developed nations. 
Jobs lead to the reduction of poverty. The World Bank reports that “There are 
almost no examples of countries experiencing significant growth without re-
ducing poverty.” Although it is true that increased production can cause more 
pollution, once nations become richer and solve their poverty problem, they 
tend to clean up their respective environments.

Consequently, many people are losing their jobs in the rich countries as 
multinational corporations move some of their production facilities to less 
developed nations where labour costs are low. It is true that many jobs are 
being created in the United States, fewer in Europe and Japan, but it is not 
easy for older workers who have been laid off to qualify for them. Some corpo-
rations are moving facilities to developing nations to escape from complying 
with strict environmental laws and the demand for good working conditions 
in their home countries [Seitz, 2008]. 

On top of poverty and finance, much discussion about the connections be-
tween globalization and economic security has focused on questions of em-
ployment. This is hardly surprising, given that work is central to the human 
condition, with major implications for health, material welfare, personal iden-
tity and social cohesion. However, as ever with globalization, it is overly sim-
plistic to attribute all unemployment problems to increases in transnational 
connectivity. For example, a host of new labour-saving technologies like digital 
computers and robotics have produced large staff cuts since the 1970s, irre-
spective of globalization.

Contemporary globalization has further encouraged greater unemployment 
insofar as the massive growth of finance capital has shifted much investor in-
terest from job-creating projects in the ‘real’ economy to financial instruments 
as objects of investment in their own right. By comparison, investment in more 
labour-intensive ‘real’ production has in contemporary capitalism tended to 
yield lower profits over a longer term [Scholte, 2005]. The question of the ben-
efits of globalization is something that needs to be given much consideration. In 
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its contemporary form, globalization is driven by a variety of forces. These are 
financial or the flow of financial resources, economic with particular reference 
to the flow of goods and services and, to a more limited extent, labour, technol-
ogy, transportation, communications and information technology, the spread 
of culture from one corner of the world to the other, and the global diffusion 
of religious ideas as well as ideologies. Other aspects that are unique to the 
present form of globalization are the Americanization of the world, the propa-
gation of a universal paradigm for economic and political development, and 
the dominance of unilateralism as a way of conducting international relations.

The “Americanization of the World” is the result of the huge and unprec-
edented gap between the United States and its nearest rival in each and every 
sphere, whether military, economic, technological or cultural. In turn this gap 
is transformed into unequalled American influence on international issues and 
decision-making, including those within the purview of major international 
institutions such as the United Nations System, the Bretton-Woods institu-
tions, and the World Trade Organization. Globalization has therefore increas-
ingly taken on the appearance of a transformation of the international system 
from a multipolar or bipolar system to an imperial system under American 
hegemony. Within this system, decisions and outcomes are largely the result 
of American unilateralism. A major consequence of this is the propagation of 
a universal paradigm for both economic and political development, in the form 
of the so-called Washington Consensus, whose main features are market forces 
and liberal democracy, without regard to the historical and cultural specificities 
of individual countries.

In sum, globalization seems to be leading inexorably to the homogenization 
of the world, with the United States as the model and the standard by which all 
other countries are to be judged. Participants were unanimously of the view 
that globalization is inevitable and its consequences pervasive. However, asym-
metry in the distribution of power results in different perceptions and evalua-
tions of the impact of globalization, especially with respect to the distribution 
of the benefits of globalization.

In the case of Africa, its position in the international system has been con-
siderably weakened by the fact that it has been losing the race for economic de-
velopment in general, and human development in particular, to other regions. 
This poor performance by African countries accounts in part for the political 
and social instability and the rise of authoritarian regimes that have charac-
terized much of postcolonial Africa, which has further weakened the ability of 
African countries to deal effectively with globalization [Bujra, 2002]. A lot of 
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countries in Africa such as The Democratic Republic of Congo, Nigeria, Sierra 
Leone, Zimbabwe, Rwanda, just to mention a few, still live in abject poverty and 
have not embraced globalization.

Economically, globalization has, on the whole, reinforced the economic 
marginalization of African economies and their dependence on a few primary 
goods for which demand and prices are externally determined. This has, in 
turn, accentuated poverty and economic inequality as well as the ability of 
the vast number of Africans to participate meaningfully in the social and po-
litical life of their countries. Although the scientific and technological forces 
unleashed by globalization have, to some extent, facilitated access by Africans 
to advanced technology and information, this has been at the expense of stul-
tifying the indigenous development of technology and distorting patterns of 
production in Africa, notably by utilizing capital against labour intensive meth-
ods of production. This, in turn, increases unemployment and poverty [Bujra, 
2002].

Another aspect of the asymmetrical distribution of benefit is related to in-
creased ease of transportation of both people and goods. The compression 
of geographical distance due to increased competition among airlines and 
greater access to travel for many people has made the transmission of dis-
eases throughout the world easier than it was before. In the same way, rapid 
electronic communications and the huge number of people and goods moving 
through the world make criminal and terror activities more difficult to control 
[Seitz, 2008].

Movement of the financial market and globalization
Due to economic liberalization processes countries open up their economies 

to capital movements to benefit from these movements. Capital movements of 
this type increase world production, and can thereby increase overall welfare 
as capital moves from developed countries, where the return of capital is low, 
to developing countries where the return of capital is high. These movements 
in the financial market and capital as a result of globalization give individuals 
the opportunity to diversify their investments risks more effectively across dif-
ferent national borders where there are no connections with economic shocks 
[Friedmann & Goldstein, 2004].

The expanded globalization has made finance capital readily available for 
investment across the planet. However, the sums and speeds of transactions 
have also carried greater risks of large and rapid movements in the values of 
currencies, securities and derivatives. Sometimes, fluctuations can encourage 
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greater economic efficiency, as investors perpetually look out for higher re-
turns. However, problems arise when herd behaviour, computer-automated 
trading and the like generate inordinate short-term movements in the prices 
of financial instruments. Moreover, full scale crises in currency, stock, bond and 
derivative markets can spill over to harm the wider economy with disruptions 
to trade, banking, fiscal balances, consumer spending, and employment. Global 
finance of the past three decades has involved considerable instability [Scholte, 
2005]. Growing worldwide competition in banking and securities industries 
also challenges financial institutions. The global industry for banking is not 
yet well defined, leading to conflict between standards and norms. Barbara 
Parker [2005] illustrates an example of this using the Islamic Banking sys-
tem in her book Introduction to Globalization and Business. According to her, 
Islamic and Western attitudes towards interest payments illustrate one among 
many challenges of global economic integration. Islamic law prohibits payment 
of interest, faulting Western banks that earn interest on four counts: when 
lending they don’t take into account the social-welfare issues of a society; they 
legitimize and perpetuate wealth and income inequalities; they allow people 
with money to direct their resources into production and services that can be 
harmful to society; and money market forces are indiscriminate and even blind 
to the social concerns of individuals. These attitudinal differences confound 
relationships between Western and Islamic financial institutions.

Because nations’ economies are so tied together today, an economic down-
turn in one can spread to others extremely quickly. Economic recessions and 
depressions also come with the dominance of the market, not just growth. 
Capitalism had always had its cycles, and a down cycle can mean high unem-
ployment and human suffering. Many of the fastest-growing developing na-
tions are tied to the US economy. If the United States goes into a period of slow 
or no growth it will affect many other countries whose wealth comes mainly 
from exports to the United States [Seitz, 2008]. International investments have 
risen substantially as globalization has connected emerging markets with es-
tablished economies. Although the influx of capital into impoverished countries 
can help raise the standard of living, it can also create substantial changes 
in the political and economic autonomy of both individual nations and entire 
regions. Because of this, international investment is sometimes considered 
a double-edged sword in that the capital can bring new opportunities along 
with greater outside influence in the affairs of a nation [Newton, 2009].
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Where will the world go from here? Globalization and the future
In human affairs, the logical future, determined by past and present condi-

tions, is less important than the willed future, which is largely brought about by 
deliberate choices – made by the human free will.      Rene Dubos (1901-1982)

Where is this development leading us? What can we say about the future? If 
we can accurately recognize some of the major trends and currents in the past 
and the present, we can make an educated guess about where we are head-
ing. And, if we do not like the direction in which the world is heading, we can 
examine our individual behaviours and governmental policies to determine, if 
they should be changed, so that they contribute to a more desired future, an 
idea that is encapsulated by Rene Dubos’ “Think globally, act locally.” This is the 
way by which, according to Dubos, an individual can help bring about a desir-
able future. Dubos no doubt realized that the great benefit of local action is 
that not only does it help to solve problems, but it helps the individual’s spirit 
grow. It also effectively combats the sense of powerlessness and depression 
that can come by “thinking globally,” by becoming aware of the immense and 
serious problems the world faces [Seitz, 2008]. Globalization has impacted vir-
tually every aspect of societies in every nation. The importing and exporting of 
ideas, political tenets and economic theories along with products from remote 
regions of the world have enabled diverse people to explore new exotic goods 
as well as challenge constraining beliefs and political systems [Newton, 2009].

In the last half decade, the world has witnessed considerable turmoil and 
even progress in worldwide development. But there is a growing awareness 
that all members of society have a role to play in attaining “globalization for 
good.” This awareness is reflected by political activities such as the United 
Nation’s Global Compact, new World Trade Organization (WTO) initiatives that 
link labour, the environment, trade, and the G8, focusing on economic devel-
opment in Africa. For the natural environment, responses to globalization are 
reflected in vaccine availability for the most children and worldwide responses 
to natural disasters or to global diseases. Economic systems to manage global 
Foreign Direct Investments (FDI), trade, capital, and labour are fraught with 
challenges, but worldwide systems are developing to monitor exchange, drive 
out fraud, and provide access to capital for the world’s poor through new insti-
tutions and activities such as microenterprise lending [Parker, 2005].

Globalization means an historical transformation, with profound implica-
tions in power relations and the ability of local communities to compete in 
larger economies. Globalization is, in a sense, a coin with two sides. On the one 
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hand, the processes of globalization promote advancements in productivity, 
technology, the availability of consumer products and the exchange of valu-
able information that can lead to political opposition to oppressive govern-
mental regimes. On the other hand, these same forces can result in a loss of 
economic, political and cultural autonomy, especially in the developing world. 
These conflicting sides of globalization have caused many theorists to grapple 
with the question of whether globalization is indefinitely sustainable. Today, 
globalization has ranks of advocates and critics alike. In addition, still others 
call for a modified form of globalization, in which the relationships among the 
market, governments and societies are redrawn in ways that allow for contin-
ued economic integration while retaining political autonomy. At the core of au-
tonomy is the principle of self-determination, which derives from the ability of 
unique communities and nations to establish governing principles that reflect 
their core values. However, the ideals of self-determination can be threatened 
through the process of globalization by the encroaching presence of other cul-
tures and economies. While consumers may desire the increased resources 
and cheaper products that are hallmarks of globalization, governments and 
corporations may push back against economic, cultural or political pressures 
that threaten to undermine their power. Thus, the future of globalization is 
marked by both increasing opportunity and focused resistance [Newton, 2009].

Globalization trends
Today, globalization involves numerous features, but the following three 

seem to be the main engine driving global economic integration: (a) interna-
tionalization of production accompanied by changes in the structure of produc-
tion, (b) expansion of international trade in trade and services, and (c) widen-
ing and deepening of international capital flows [Mrak, 2000].

During the last decades of the twentieth century, the international move-
ment of goods, services, and financing, as well as of people, including tourists 
and workers, has grown from a moderate swell to a flood. The market system 
of economic exchange known as capitalism, has taken hundreds of years to 
evolve. Industrialization has produced ever faster and bigger transportation 
and communication systems, from steamships to modern airliners, from the 
telegraph to the internet [Kelleher & Klein, 2006].

Technology has been a principal driver in the spread of globalization. As 
technological advancements in computer hardware and software made rapid 
gains, almost all sectors of the global economy experienced corresponding 
growth. In addition, information technology, which creates a communication 
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platform which has enabled the exchange of goods, communication and re-
sources, regardless of geographic proximity, greatly increased the international 
flow of commerce and ideas. These increased technological capabilities began 
uniting individuals, communities and nations in ways that crossed political and 
economic boundaries. In addition, developments in information technology 
have provided enhanced resources by which individual consumers as well as 
businesses and investors can determine the most profitable means to compete 
more efficiently in the global economy. For instance, the use of technological 
capabilities to extract information about developing economic opportunities 
and emerging markets and help small businesses grow efficiently while also 
enabling larger businesses to streamline operations in order to cut costs or 
focus on increasing the availability of their most popular products [Newton, 
2009]. The development of travel technology made transcontinental flight 
a common occurrence and opened up the possibility of overseas investments. 
In order to surmount tariff walls and produce directly in protected markets, 
companies established plants abroad that were small copies of the original 
company, using its technological and organizational know-how. The spread of 
multinational corporations implemented, as a role model, the mass consump-
tion characteristics of the American society; this contributed even more than 
imperialism to linguistic change exemplified by near-universal English lan-
guage adaptation. The spread of American culture and the mass consumption 
paradigm also expanded the Westernized way of thinking. Zygmunt Bauman 
in his book “Europe the unfinished adventure” shows how the Western way of 
thinking and attitude presentation is based on a rationalization which presup-
poses that standards, lifestyles and behaviors are judged by the tribunal of 
reason .This rational paradigm influenced global business and social relations 
[Osterhammel & Peterson, 2003].

While there is no way to tell exactly what the economic damage from the 
global COVID-19 coronavirus pandemic will be, there is widespread agree-
ment among economists that it will have severe negative impacts on the global 
economy. Early estimates predicated that, should the virus become a global 
pandemic, most major economies will lose at least 2.9 percent of their gross 
domestic product (GDP) over 2020. This forecast was already restated to a GDP 
loss of 4.5 percent. To put this number in perspective, global GDP was esti-
mated at around 87.55 trillion U.S. dollars in 2019 – meaning that a 4.5 percent 
drop in economic growth amounts to almost 3.94 trillion U.S. dollars in lost 
economic output [Szmigiera, 2021].
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According to Nuno Fernandes concurring with the below mentioned find-
ings as of and revised April 13,2020 Professor Nuno Fernandes states in his 
executive report summary " This report discusses the economic impact of the 
COVID-19 crisis across industries, and countries. It discusses the economic 
channels through which economic activity will be impacted. And the asymmet-
ric results across countries and industries. It also attempts a rough estimate 
of the potential global economic costs of COVID-19 under different scenarios. 
The COVID-19 outbreak started in December 2019 in Wuhan city in China. 
It continues to spread across the world. At the time of the first draft of this 
report, almost 200,000 cases of the virus had been recorded worldwide. As of 
this current version, the total has risen to above one million. And more than 
100,000 have died. While some countries have been able to treat the report-
ed cases effectively, it is uncertain where and when new cases will emerge. 
Every day more cases are reported, and new countries enter the World Health 
Organization's (WHO) list of areas where the virus has been reported. It seems, 
however, as if the cases reported from China have peaked, and are now fall-
ing. The opposite trends are seen in Europe and America. Given the public 
health risk, the WHO has declared an emergency of international concern. In 
a strongly connected and integrated world, the impacts of the disease go way 
beyond mortality. As such, governments around the world have been preparing 
contingency plans, and aid packages to sustain their economies. In China, we 
have seen severe lockdowns. This has led to a decrease in consumption, and 
interruptions to production. Overall, the functioning of global supply chains 
has been disrupted, affecting companies across the globe. Millions of people 
could lose their jobs over the coming months. In addition, every day we hear 
worrying news about more companies shutting down operations, revising es-
timates, or announcing layoffs. Consumers have also changed their consump-
tion patterns, resulting in shortages of many goods in supermarkets around 
the world. Global financial markets have registered sharp falls, and volatility 
is at levels similar, or above, the financial crisis of 2008/9. In the middle of all 
this turbulence, the International Monetary Fund (IMF) has developed some 
new estimates for growth in 2020 (Feb 2020). In its revised estimates, the IMF 
expects China to slow down by 0.4 percentage points, as well as a slowdown of 
global growth by 0.1 percentage points. The OECD also revised their estimates 
in early March. It forecasted global economic growth falling to 2.4% for the 
whole year, compared to 2.9 % in 2019. I believe both estimates will be proven 
wrong, and will likely be revised down in the coming months. There is still time 
for global policy makers to have a coordinated policy response to the virus and 
its economic impacts. However, time is running out. Post-World War II, the 
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average recession has increased the unemployment rate by about 2 percentage 
points. We live now in a very different world compared with those that faced 
previous crises. Therefore, comparisons are dangerous, and prone to errors. 
This time, we are facing a combined demand and supply shock, and economic 
tools are limited. In addition, central banks exhausted their firepower during 
the good times. There is almost no room for monetary stimulus to help sustain 
the coming risks. Overall, the potential impacts of this crisis are larger than 
any previously seen in history. This report first discusses why comparisons 
with prior events are not possible. Then, it summarizes the existing news and 
reliable data that can guide any forecast. Within this, this report concludes 
that there will be a very asymmetric impact across sectors. Depending on the 
economic structure of each country, some will be more affected than others. 
For instance, countries with more service-oriented economies will be more 
affected, and have more jobs at risk. This report then outlines some possible 
scenarios, and their impact on economic prospects."more in the important re-
port of prof Nuno Fernandes [Nuno Fernandes 2021 http://webmail.khazar.
org/bitstream/20.500.12323/4496/1/Economic%20Effects%20of%20
Coronavirus%20Outbreak.pdf].

Discussion and Findings/Solutions
Fundamental to the spread of globalization is the creation of a global com-

mon market, supported by the readily available and accessible exchange of 
goods and capital. Generally, principles of free trade are considered to be es-
sential to promote the spread of globalization. Free trade involves the trade of 
goods and services among countries that permit the unimpeded flow of com-
merce through the elimination or reduction of taxes, tariffs or other regula-
tory forms of market controls such as quotas. Free trade is often supported as 
a means of promoting economic advancements and strengthening civil liberties 
through exposure to peaceable commerce, thereby creating market efficien-
cies that yield products and services at competitive prices. In addition to free 
trade, fair trade is another economic and social movement that has grown in 
popularity as a means of combating market inefficiencies while promoting the 
economic sustainability of local communities. Fair trade is based upon a system 
of the payment of a fair price for goods that are produced in conformity with 
approved social and environmental standards. The concept behind fair trade is 
to promote small businesses and individual merchants through equitable trade 
and economic policies [Newton, 2009].
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With respect to the economy, some research has linked globalization to 
a full-scale transformation of the mode of production, while other accounts 
have only seen continuity. Many writers in business studies have claimed that 
global markets, global competition and global management have fundamen-
tally reshaped the visions, organization and behaviour of firms. These develop-
ments have changed what is produced and how it is produced. Many observers 
have therefore characterized the global economy as an information, knowledge, 
post-industrial, network or service economy [Scholte, 2005].

In order for globalization to benefit most developing and under-developed 
nations, there is a need for the international organizations, major economic, 
political and corporate players to start investing in infrastructure, debt relief 
and education of under-developed countries or risk having globalized world 
where the poor stay in the same place. Self- discipline should be encouraged 
amongst nations. Nations should fight corruptive practices and support ef-
fective management of natural resources for the benefit of all citizens. Laws 
encouraging foreign investment, new research and developments should be 
implemented to allow multinational and transnational corporations to invest, 
make profit and help nations improve their economy to embrace globalization 
to benefit its citizens, that in fact are corporate clients for the mutual benefit. 

Today’s globalization is mainly driven by market forces focusing on eco-
nomic growth. That growth can do much to reduce world poverty. Due to the 
unequal rewards and opportunities of the globalization spread by the expan-
sion of the world market, the United Nations Development programme encour-
ages the need for more stronger governance (local, national, regional, global) to 
preserve the advantages of global markets and competition and also to provide 
enough space for human, community, and environmental resources to ensure 
that globalization works for people (not just for profits) which is especially 
important during and in the post Covid-19 pandemic time.
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1 .
Krajobraz kulturowy i jego znaczenie. Przykład  

inwentaryzacji przeprowadzonej w ramach projektu  
„Cisterscapes – cysterskie krajobrazy łączące Europę”

Streszczenie 
W przyczynku przedstawiono ogólną charakterystykę krajobrazu kulturowego, 

ukształtowanego w wyniku działalności łekneńsko-wągrowieckiego klasztoru cyster-
sów. Zaprezentowano też wybrane elementy „krajobrazu klasztornego”, zinwentary-
zowane w ramach międzynarodowego projektu „Cisterscapes – cysterskie krajobrazy 
łączące Europę”. W prezentacji uwagę skoncentrowano przede wszystkim na obszarze 
Wągrowca.

Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, klasztor, miasto, cystersi, Wągrowiec.

Jednym z najwcześniejszych zachowanych wizerunków Wągrowca jest  
XIX-wieczna litografia autorstwa Napoleona Ordy. Artysta, przystępując do 
pracy, musiał wybrać taki fragment panoramy, który prócz walorów estetycz-
nych najcelniej oddawał charakter miasta. Do zilustrowania wybrał linię wi-
dokową od strony południowej, w kierunku rozległych łąk nad rzeką Nielbą 
i wznoszących się dalej budynkach kościoła farnego, szkoły średniej i klasztoru 
cystersów. Dziś moglibyśmy powiedzieć, że Orda idealnie zobrazował krajo-
braz kulturowy miasta. Według definicji podanej w ustawie o ochronie zabyt-
ków krajobraz kulturowy to postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca 

1 Muzeum Regionalne w Wągrowcu.
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elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wy-
niku działania czynników naturalnych i działalności człowieka. Na litografii mo-
żemy wskazać szereg takich elementów (otwarte linie widokowe, łąki, charak-
terystyczne zabudowania itd.), które składają się w spójną, harmonijną całość. 
Jest to krajobraz ukształtowany w głównej mierze przez cystersów, którzy mie-
li tutaj swój klasztor i przez blisko pół tysiąca lat byli właścicielami tego terenu. 

Fot. 1. Litografia „Wągrowiec nad rzeką Wełną” autorstwa Napoleona Ordy, XIX wiek 
Źródło: zbiory Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

W 2019 roku Miasto i Gmina Wągrowiec włączyły się do realizacji między-
narodowego projektu „Cisterscapes – cysterskie krajobrazy łączące Europę”. 
Aktualnie uczestniczy w nim 19 ośrodków z 6 państw (Niemcy, Francja, Czechy, 
Słowenia, Austria, Polska). Jego celem jest wzmocnienie wzajemnych kontaktów 
ośrodków pocysterskich i podejmowanie wspólnych inicjatyw kulturalnych, tu-
rystycznych, popularyzatorskich i naukowych. Celem strategicznym projektu 
jest uzyskanie dla krajobrazów cysterskich Znaku Dziedzictwa Europejskiego 
(European Heritage Label). W 2020 roku zrealizowano pierwszy etap prac, 
polegający na inwentaryzacji elementów krajobrazu klasztoru łekneńsko-
-wągrowieckiego. Inwentaryzacja dała możliwość rozszerzenia percepcji cy-
sterskiej spuścizny regionu poza treści znane z dotychczasowych opracowań 
historycznych, archeologicznych i architektonicznych. W rozpoznaniu elemen-
tów krajobrazu kulturowego zastosowano szereg metod badawczych i źródeł: 
kartograficznych (dawnych i współczesnych map), fotointerpretację zdjęć lot-
niczych i satelitarnych (w tym danych skaningu laserowego – LIDAR), anali-
zę historycznych źródeł pisanych, analizę zmian zachodzących w środowisku 
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przyrodniczym itd. Wykorzystano również opracowania historyczne, arche-
ologiczne i geograficzne oraz nielicznie zachowane źródła ikonograficzne. 
W efekcie wskazano 66 elementów cysterskiego krajobrazu kulturowego (nie 
jest to lista zamknięta – baza danych będzie uzupełniana o kolejne elemen-
ty). Poszczególne elementy zostały opisane, udokumentowane fotograficznie 
oraz wprowadzone do bazy danych online [www.cisterscapes.geoway.de].  
Powstało też opracowanie składające się z części opisowej i katalogu elemen-
tów, przygotowane w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej).

Fot. 2. Posiadłości klasztoru w Łeknie-Wągrowcu (mapa poglądowa)
Źródło: opr. M. Moeglich.

Na wstępie warto przypomnieć, że klasztor w Łeknie powstał z fundacji 
Zbyluta z rodu Pałuków, który w 1153 roku wystawił dokument potwier-
dzający powołanie pierwszego w Polsce ośrodka cysterskiego. Prócz miej-
sca lokalizacji klasztoru możny podarował mnichom trzy wsie (Rgielsko, 
Straszewo i Panigródz) oraz Jezioro Rgielskie i rynek z karczmą w Łeknie. 
W kolejnych dziesięcioleciach uposażenie klasztoru wzrosło do kilkudziesięciu 
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miejscowości, z których większość znajdowała się w odległości nie większej niż 
30 km od jego siedziby.

W XIV–XV wieku siedzibę klasztoru przeniesiono do założonego przez cy-
stersów miasta – Wągrowca. Czterysta lat później, w wyniku rozbiorów Polski, 
dobra klasztorne przeszły na własność króla pruskiego. Klasztor ostatecznie 
sekularyzowano w 1835/36 roku [Wyrwa, 2010b].

Na kształtowanie krajobrazu klasztornego olbrzymi wpływ wywierał chary-
zmat zakonu cystersów, wyrażający się w sformułowaniu „ora et labora” (módl 
się i pracuj). Klasztory były więc zarówno ośrodkami religijnymi, jak i gospo-
darczymi. Wszędzie gdzie cystersi budowali swoje siedziby, doskonale wyko-
rzystywali zastane warunki środowiska przyrodniczego. Przestrzegając reguły 
nakazującej życie z pracy własnych rąk, wykazali się niezwykłą umiejętnością 
wykorzystania sił natury do pracy na rzecz opactwa. Otaczające klasztory lasy 
dostarczały drewna wykorzystywanego jako materiał budowlany i opał. Rzeki 
były źródłem pożywienia i napędzały młyny wodne, a rozbudowane systemy 
irygacyjne dawały możliwość przygotowania ziemi pod nowe uprawy. Na osu-
szonych terenach dolin rzecznych zakładano żyzne łąki i pastwiska. Dzięki roz-
budowanej sieci kanałów irygacyjnych nawadniano sady, ogrody i chmielniki. 
Ze względu na znaczenie ryb w diecie zakonnej, połów prowadzono zarówno 
w jeziorach, jak i specjalnie w tym celu budowanych stawach. Prowadzono 
uprawy zbożowe i hodowlę zwierząt. Była to zatem gospodarka nastawiona 
na samowystarczalność, co sprawiało, że ludność zamieszkująca posiadłości 
klasztorne mogła na miejscu zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne do życia 
produkty. Natomiast sprzedaż nadwyżki produkcyjnej wymagała dostępu do 
rynków zbytu o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym [Milecka, 2008].

Najwyraźniejsze i najbardziej oczywiste ślady obecności zakonu na ziemi łek-
neńsko-wągrowieckiej odnajdujemy w miejscach lokalizacji siedzib klasztoru. 
Pierwsza siedziba została wzniesiona na półwyspie nad Jeziorem Łekneńskim. 
Obecnie jest ona zachowana jedynie w postaci formy terenu. Relikty kościoła 
i zabudowań klasztornych skrywa ziemia, jednak zostały one dobrze rozpozna-
ne dzięki wieloletniej pracy Ekspedycji Archeologicznej „Łekno” pod kierownic-
twem prof. Andrzeja M. Wyrwy. Pamięć o dawnej funkcji tego miejsca zacho-
wywana jest również w lokalnych podaniach i nazwie – Klasztorek. Otoczenie 
Klasztorka cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Jest to 
teren pozbawiony zwartej zabudowy i utrzymujący charakter rolniczy – a więc 
typowy dla posiadłości cysterskich i odwzorowujący główny nurt ich zaintere-
sowań gospodarczych [Wyrwa, 2010a; Kostyrko i in., 2020].
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Druga siedziba klasztoru została zlokalizowana na zachód od staromiej-
skiej zabudowy Wągrowca. Kościół i zabudowania klasztorne, zachowane 
w późnobarokowej bryle, należą do najbardziej rozpoznawalnych zabytków 
architektury w regionie. Koncentrując uwagę na krajobrazie kulturowym, na-
leży zaznaczyć, że do obszaru bezpośrednio związanego z klasztorem należała 
położona w sąsiedztwie osada Podklasztorze (ul. Opacka i część Klasztornej) 
oraz rezydencja opatów (obecnie siedziba muzeum) wraz z otoczeniem – czy-
li uprawianymi tutaj niegdyś sadami, ogrodami, chmielnikami itd. Klasztor 
i Podklasztorze zachowują dystans przestrzenny w stosunku do miasta. Jest 
to efekt zastosowanego w praktyce kompromisu pomiędzy regułą zakonną, 
nakazującą lokalizację zabudowań klasztornych w miejscach oddalonych od 
„zgiełku codzienności”, a chęcią dostępu do miejskiej infrastruktury (młyny, 
rzemiosło, rynek zbytu itd.). Klasztor, dom opata i Podklasztorze znajdowały 
się zatem poza granicami miasta i poza „zgiełkiem codzienności”. Był to – i po 
części pozostaje – tzw. krajobraz ciszy [Kostyrko i in., 2020; Milecka, 2008].

Fot. 3. Klasztor w Wągrowcu i jego otoczenie (1 – dom opata (dziś: muzeum); 2 – kościół 
i zabudowania klasztorne; 3 – obszar dawnych sadów, ogrodów i chmielników ota-
czających klasztor i dom opata)

Źródło: fot. M. Krzepkowski, opr. M. Moeglich.
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Fot. 4. Dawne Podklasztorze (osada służby klasztornej). Obecne budynki powstały w XIX 
i XX w., ale stanowią one kontynuację zabudowy z wcześniejszych okresów (zacho-
wane linie zabudowy, kształt parcel i częściowo ich zagospodarowanie)

Źródło: fot. T. Podzerek.

W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań klasztornych oraz w otoczeniu 
domu opata rozpościerały się sady, ogrody, winnice i chmielniki. Tego rodzaju 
uprawy były nieodłącznym elementem krajobrazu klasztornego. Rosły tutaj 
drzewa owocowe, różne odmiany warzyw, ziół (również leczniczych) oraz ro-
śliny ozdobne, winorośl, chmiel itd. Chociaż obecnie uprawy te nie są w szer-
szym zakresie kontynuowane, to większość zajmowanych niegdyś przez nie 
gruntów nie jest objęta zabudową (są to tereny zielone), a linie widokowe po-
zostają zachowane.

Odrębną od Podklasztorza całość stanowiło miasto. Zlokalizowano je we 
wschodniej części naturalnej wyspy w ramionach rzeki Wełny. W inwentaryza-
cji skatalogowano jako jeden z elementów układ urbanistyczny starego miasta. 
Sieć ulic i placów, linie zabudowy i kształt parceli zachowały się w zasadniczym 
kształcie z wczesnego okresu rozwoju miasta (XV–XVI wiek). Z rynku wycho-
dziły trzy ulice – dwie z nich prowadziły na północne przedmieście. Największe 
znaczenie miała ulica Szeroka (dziś: Al. Jana Pawła II), wyprowadzona w kie-
runku południowym, stanowiąca główną arterię komunikacyjną. Od ulicy 
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Szerokiej odchodziły boczne uliczki, tworzące bloki zabudowy. Prostopadle 
do ulicy Szerokiej usytuowana jest ulica Gnieźnieńska, zamykająca sieć ulic od 
strony południowej (www.cisterscapes.geoway.de). Warto zwrócić uwagę na 
dobrze zachowany układ parceli mieszczańskich, które mają kształt wąskich 
pasów. Od strony ulicy znajdowała się fasada domu, natomiast na tyłach parceli 
usytuowane były sady i ogrody mieszczańskie (tereny zielone). Taki sposób 
zagospodarowania parceli powinien zostać utrzymany – zarówno ze wzglę-
du na znaczenie kulturowe, jak i ekologiczne. Aktualnie konieczne wydaje się 
wprowadzenie regulacji blokujących możliwość obejmowania tylnych części 
parceli zwartą zabudową.

Fot. 5. Zachowany układ urbanistyczny z XV–XVI w. (1 – Rynek; 2 – sieć ulic i parcele miesz-
czańskie; 3 – kościół farny; 4 – Klasztor i Podklasztorze; 5 – ogrody na tyłach parceli 
mieszczańskich)

Źródło: fot. M. Krzepkowski, opr. M. Moeglich.
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Celem cystersów było dostosowanie warunków wodnych na obszarze mia-
sta i w sąsiedztwie klasztoru dla potrzeb gospodarki klasztornej i miejskiej. 
Aktualnie istniejąca sieć hydrograficzna jest niemal w całości ukształtowana 
w efekcie ich działalności (dostosowanie biegu rzek na potrzeby młynarstwa, 
wykorzystanie wody w celach irygacyjnych, zabezpieczenie przed powodziami 
itp.). W „czasach cysterskich” działało w mieście kilka młynów. Ich budowie 
sprzyjały warunki topograficzne oraz związek młynarstwa z przetwórstwem 
i produkcją rzemieślniczą (sukiennictwo, piwowarstwo). Uruchomienie kół 
młyńskich wymagało odpowiedniej regulacji wód. Zakonnicy podjęli więc za-
awansowane prace inżynieryjne, polegające na zmianie kierunku głównego 
biegu Wełny. Dążono do skrócenia biegu rzeki, czego skutkiem było przyspie-
szenie spływu wód w kierunku młyna. Jednocześnie zmeliorowano bagnistą 
dolinę starorzecza, przekształcając ją w żyzne łąki, ogrody i pastwiska.

Fot. 6. Układ hydrograficzny na obszarze Wągrowca, dostosowany przez cystersów do po-
trzeb gospodarki miejskiej i klasztornej

Źródło: geoportal.gov.pl. Opr. M. Moeglich.

Skierowanie głównego nurtu Wełny do „skróconego” koryta spowodowa-
ło przyśpieszenie spływu wód, co dało możliwość budowy młyna. Szeroką 
dolinę w południowej części miasta zmeliorowano i wykorzystano jako łąki, 



Marcin Moeglich

81

pastwiska i ogrody. W zachodniej części miasta system wodny rozbudowano 
o dwa kanały, służące nawodnieniu ogrodów i sadów. Zbudowano również gro-
blę zaopatrzoną w urządzenia umożliwiające regulację spływu wód z Jeziora 
Durowskiego. Grobla pełniła również funkcje komunikacyjne (tzw. droga 
upustowa).

Ze względu na obowiązujące w klasztorach dni postne (ponad połowa dni 
w roku), jednym z najważniejszych składników diety zakonników były ryby. 
Rybołówstwo odgrywało więc olbrzymią rolę w gospodarce klasztornej, 
a umiejętność hodowli ryb należała do największych osiągnięć zakonu. Cystersi 
łekneńsko-wągrowieccy zajęli się eksploatacją licznych okolicznych jezior, ale 
ważną rolę odgrywała również stawowa hodowla ryb. Była ona prowadzona 
w oparciu o specjalnie w tym celu zbudowane zbiorniki wodne. W Durowie 
stawy przygotowano piętrząc wodę w nurcie strumienia. Taką samą metodę 
zastosowano w Rgielsku, Łaziskach i Wągrowcu, budując groble i tamy na rzece 
Nielbie i Wełnie [Kostyrko i in., 2020].

Do charakterystycznych cech krajobrazów cysterskich należą rozległe lasy, 
otaczające ich dawne siedziby. Były one podstawowym źródłem zaopatrzenia 
w materiał budowlany. Należy podkreślić, że ze względu na ograniczone za-
soby surowców skalnych, w dobrach klasztornych przez stulecia zdecydowa-
nie dominowało budownictwo drewniane. Drewno wykorzystywano również 
w celach opałowych. W wyznaczonych przez opata rewirach zaopatrywali się 
w opał mieszkańcy posiadłości klasztornych. Lasy klasztorne dostarczały też 
pożywienia. Największy las klasztorny – Silva Magna (Wielki Las) – zajmował 
obszar na zachód od Jeziora Durowskiego. Zalesienie tego obszaru utrzyma-
ło się do dzisiejszych czasów. Pod względem historycznym i krajobrazowym 
najlepiej zachowana jest południowo-zachodnia część lasu (w tym rezerwat 
przyrodniczy Dębina). Jest to jeden z najlepiej wykształconych i zachowanych 
fragmentów grądów w Polsce, z obecnością 93 dębów pochodzących z nasa-
dzeń cysterskich sprzed blisko 300 lat.

W budownictwie wykorzystywano również glinę. Surowiec ten wydobywa-
no w wielu miejscach, na całym obszarze dóbr łekneńsko-wągrowieckich, rów-
nież – jak wskazują na to wzmianki w źródłach pisanych – w pobliżu klasztoru 
wągrowieckiego. Najdłużej eksploatowana glinianka i związana z nią cegielnia 
znajdowały się natomiast w folwarku Jankowo, gdzie do dziś zachowały się 
ślady wydobycia [Kostyrko i in., 2020].

Nie ulega wątpliwości, że w gospodarce klasztornej największe znaczenie 
miało rolnictwo. Różnego rodzaju uprawy prowadzone były zarówno w oto-
czeniu klasztorów, jak i w należących do nich wsiach. Działalność cystersów 
pozwoliła podnosić kulturę rolną, np. poprzez wprowadzanie nowych metod 
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upraw (trójpolówka), innowacje w zakresie agrotechniki, rekultywację terenów 
podmokłych i bagiennych, rozwój ogrodnictwa i sadownictwa itd. Korzystano 
przy tym z doświadczeń innych klasztornów, przenosząc na te ziemie prak-
tyczne rozwiązania i adaptując je do miejscowych warunków [Śliwiński, 1995]. 
Do dziś plany wielu miejscowości zachowały układ zabudowy i lokalnej sieci 
dróg, które kształtowały się w „czasach cysterskich”. W niektórych przypad-
kach można dostrzec częściowo zachowany, niwowy układ pól.

Warto też zwrócić uwagę na sieć lokalnych połączeń komunikacyjnych. 
Odwzorowuje ona pierwszorzędne znaczenie Wągrowca jako ośrodka, w któ-
rym koncentrowała się produkcja rzemieślnicza, rozwijało się młynarstwo i od-
bywały się targi. Wiele dróg łączących dobra klasztorne z opactwem, pomimo 
utraty dawnej funkcji i znaczenia, zachowało się do dnia dzisiejszego w postaci 
leśnych i polnych dróg gruntowych. Przy dawnych drogach i duktach użytko-
wanych już w czasach obecności na tym obszarze cystersów, można napotkać 
przydrożne kapliczki (głównie maryjne) i krzyże. Innym elementem „pocyster-
skiego krajobrazu religijnego” są kościoły parafialne. Pierwszorzędne znacze-
nie ma kościół klasztorny w Wągrowcu (obecnie jest on również kościołem 
parafialnym). Pomimo dwukrotnego zniszczenia w wyniku pożarów (w 1747 r. 
i 1945 r.) budynek świątyni zachował późnobarokową formę z XVIII w. Warto 
zwrócić uwagę, że jego wieże nie dominują nad krajobrazem, lecz – w zgodzie 
z praktyką zakonu – okazała architektura staje się w pełni czytelna dopiero 
po przejściu na teren bezpośrednio należący do klasztoru. Pod bezpośrednim 
zarządem cystersów pozostawały również dwa kościoły parafialne. Kościół 
w Łęgowie spłonął w XIX w. i nie ma po nim śladu. Jedynym wspomnieniem 
o tej świątyni jest droga pomiędzy klasztorem a Łęgowem, przy której znajduje 
się cmentarz z pochówkami ostatnich wągrowieckich cystersów. Wybitnym 
śladem obecności cystersów oraz dawnej religijności jest natomiast kościół 
pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. W jego wnętrzu zachowała się bogata 
polichromia, zawierająca liczne wątki nawiązujące do zakonu cystersów. W za-
sięgu dóbr klasztornych znajdował się również mieszczański kościół pw. św. 
Jakuba Apostoła w Wągrowcu i kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu 
[Wyrwa, 2006; Kostyrko i in., 2020].

Wielowiekowa działalność cystersów zapisana jest w tożsamości regionu 
i w krajobrazie szerokiego otoczenia klasztoru łekneńsko-wągrowieckiego. 
Inwentaryzacja elementów cysterskiego krajobrazu pozwala dostrzec głębszy 
sens i znaczenie dzieła zakonu. W podsumowaniu warto wskazać perspektywy 
dalszego rozwoju projektu „Cisterscapes”:
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 − Prezentacja na forum lokalnym, krajowym i międzynarodowym krajobra-
zu cysterskiego jako czynnika wyróżniającego Wągrowiec i jego okolice 
(niepowtarzalne, indywidualne oblicze tej przestrzeni).

 − Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej co do bogactwa dzie-
dzictwa małej ojczyzny – umacnianie tożsamości i wzmocnienie więzi 
społecznych.

 − Wykorzystanie cech krajobrazu cysterskiego do podniesienia jakości 
życia (wypoczynek i rekreacja, wydarzenia kulturalne).

 − Podniesienie atrakcyjności Wągrowca i okolic w zakresie turystyki 
kulturowej.

 − Inspiracje dla lokalnej przedsiębiorczości (czerpiące z szeroko pojętego 
dziedzictwa cysterskiego, np. przetwórstwo, sadownictwo, ziołolecznic-
two, ogrodnictwo itp.).

 − Możliwość wytyczenia szlaków i ścieżek edukacyjnych oraz motywacja 
do bezpośredniego zaangażowania lokalnych społeczności w działalność 
kulturalną, turystyczną itp.

 − Wzmocnienie kontaktów z ośrodkami cysterskimi oraz wzajemne korzy-
stanie z doświadczeń organizacyjnych i promocyjnych (zasięg międzyna-
rodowy i krajowy).

 − Uczestnictwo w budowaniu najdłuższego w Europie szlaku wędrówek 
pieszych (Cisterscapes i projekty pokrewne).

 − Podniesienie rozpoznawalności Wągrowca na mapie kulturalnej Polski 
i Europy (m.in. Znak Europejskiego Dziedzictwa).

 − Zwiększenie możliwości pozyskiwania środków finansowych (m.in. Znak 
Europejskiego Dziedzictwa).

Na zakończenie przedstawmy wybór zaleceń i wniosków, wskazywanych 
w kontekście ochrony krajobrazu kulturowego przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa:

 − Cel ochrony: zachowanie i utrzymanie oraz uczytelnienie oryginalnych, 
historycznych struktur przestrzennych oraz zachowanie/przywrócenie 
historycznych panoram.

 − Przedmiotem ochrony powinno być: ukształtowanie terenu, jego pokry-
cie (przyrodnicze i kulturowe) oraz tradycje zagospodarowania.

 − Zagrożeniami dla wartości krajobrazu kulturowego są wszelkie prze-
kształcenia, zmieniające jego wygląd przez likwidowanie lub zniekształ-
cenie cech stanowiących o jego wartościach.

 − Wprowadzanie nowych obiektów powinno odbywać się na zasadzie kon-
tynuacji cech i utrzymania wartości historycznej przestrzeni.
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 − Zapewnienie ekspozycji zabytkowych struktur oraz ochrona widoków 
z zabytku z dopuszczeniem zagospodarowania niepowodującego zagro-
żeń dla zachowania lub poprawy stanu przestrzeni.

 − Wyznaczenie terenów wyłączonych spod zabudowy lub określenie zasad 
ich zagospodarowania niekolidującego z ekspozycją zabytku [https://
samorzad.nid.pl/].

Źródła
https://samorzad.nid.pl
www. cisterscapes.geoway.de
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2 .
Oferta turystyczno-kulturowa jako istotny komponent 

strategicznego zarządzania kulturą, dziedzictwem 
i turystyką w Wągrowcu w kontekście przebudowy 

i rozwijania Szlaku Piastowskiego

Streszczenie 
Artykuł koncentruje się na analizie potencjału turystyczno-kulturowego Wągrowca 

i możliwości jego wykorzystania w długofalowej strategii rozwoju miasta. W szcze-
gólności dotyczy to obiektów Szlaku Piastowskiego i Cysterskiego w Wągrowcu i or-
ganizowanych tam cyklicznych imprez, tutejszego potencjału turystyki biograficznej 
i literackiej oraz produktów turystycznych, które mogą zostać wykreowane i być za-
rządzane z udziałem głównych podmiotów miejskiego sektora kultury i gestorów usług 
turystycznych. Obok ożywienia turystyki we współpracy m.in. z organizacją zarzą-
dzającą Szlakiem Piastowskim drugim głównym celem proponowanych działań jest 
intensyfikacja miejskiej oferty kulturalnej dla mieszkańców.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, turystyka dziedzictwa, Szlak Piastowski, 
wydarzenia kulturalne, miejska oferta turystyczna.

1 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
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Wstęp 
Niniejszy tekst odnosi się do możliwości wykorzystania potencjału kulturo-

wo-turystycznego Wągrowca w ramach zintegrowanej strategii rozwoju miasta 
na najbliższe dziesięć lat. Wspomniany potencjał zostanie poddany analizie 
w dwóch głównych wymiarach, a postulaty będą się koncentrowały na dwóch 
obszarach działań. Wymiarami potencjału branymi pod uwagę są z jednej 
strony obiekty Szlaku Piastowskiego funkcjonujące w mieście (a dopełniają-
co także te zlokalizowane na terenie Gminy Wągrowiec), ich zasoby, zbiory 
i działania atrakcyjne z punktu widzenia turysty kulturowego oraz istniejące 
już możliwości ich wykorzystania, w tym oparte na stwierdzonej aktywności 
personelu merytorycznego. Z drugiej strony będzie to potencjał biograficzny 
jednego z historycznych mieszkańców miasta, ks. Jakuba Wujka, rozpatrywa-
ny w wymiarze magnesu turystycznego i możliwości wykreowania w oparciu 
o niego wydarzenia edukacyjno-kulturalnego i towarzyszącej mu oferty tury-
styki kulturowej (biograficznej, literackiej i kreatywnej). 

Z kolei dwa kierunki, wokół których będą skoncentrowane propozycje dla 
miejskiej strategii rozwoju to: 1) stworzenie atrakcyjnej oferty miasta dla 
uczestników turystyki kulturowej, powiązanej z większymi systemami eks-
ploatacji turystycznej (takimi jak Szlak Piastowski) i jednocześnie bazującej 
na wspomnianych zasobach; 2) wykreowanie stałej oferty uczestnictwa w kul-
turze dla mieszkańców miasta i okolicy w postaci cyklicznych imprez tema-
tycznych przyciągających turystów oraz stałych działań o charakterze eduka-
cyjnym, kierowanych do uczestników formalnej edukacji, składających się na 
przedsięwzięcia alternatywne wobec programów szkolnych, uzupełniające je 
w formułach aktywnych, eksploracyjnych oraz eventowych. 

Podstawą dla oceny aktualnego potencjału miasta, były analizy z punktu 
widzenia turystyki kulturowej przeprowadzane dla miasta i powiatu oraz dla 
tutejszych obiektów należących do Szlaku Piastowskiego (przeprowadzone od-
powiednio w latach 2009 i 2013 oraz audyty z roku 2019), dokumenty spra-
wozdawcze kluczowych miejskich instytucji kultury: Muzeum Regionalnego, 
Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej i przeprowadzone 
w miesiącu lutym 2021roku konsultacje z ich kierownikami oraz zarządcami 
kilku innych podmiotów mających wpływ na ofertę turystyczną. Wynika z niej, 
że turystyka powinna być częścią strategii Wągrowca właśnie w powiązaniu 
z kulturą, ponieważ wtedy podejmowane działania nie tylko: a) doprowadzą 
do wytworzenia unikatowych produktów turystycznych – konkurencyjnych, 
ale i komplementarnych w porównaniu do tych oferowanych przez sąsiadów 
i b) zwiększą popyt na usługi turystyczne miejscowych oferentów i frekwencję 
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turystów w miejskich instytucjach kultury, ale także c) wpiszą się w szersze 
strategie rozwoju turystyki w tej części Wielkopolski (Szlak Piastowski i są-
siednie gminy), d) przyniosą korzyści mieszkańcom miasta w wymiarze oży-
wienia oferty kulturalnej oraz stworzenia nowych form uczestnictwa w kultu-
rze, e) znacznie wzmocnią marketing terytorialny Urzędu Miasta, prezentując 
je nie tylko jako miejscowość z unikalnymi walorami historycznymi oraz bio-
graficznymi narracjami, ale i jako miejsce z żywą ofertą kulturalną, ciekawy-
mi propozycjami turystycznymi oraz funkcjonujące na jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich szlaków kulturowych, którego rządcy i mieszkańcy 
utożsamiają się z tym narodotwórczym dziedzictwem. 

Obok wspomnianych dokumentów i analiz postawą do formułowania pro-
pozycji oferty turystycznej i kulturalnej jest nowa strategia marketingowa 
Szlaku Piastowskiego sformułowana w roku 2020 i seria propozycji tras te-
matycznych w ramach tego systemu, realne możliwości głównych miejskich 
instytucji kultury i sporządzone przez nie dokumenty programowe, a także naj-
nowsze badania dotyczące osoby, dzieła i powiązań z Wągrowcem ks. Jakuba 
Wujka. Działania przedstawione w ostatniej części tego tekstu i proponowane 
do realizacji w ramach miejskiej strategii rozwoju wymagają zaangażowania 
zarówno wymienionych w tekście głównych aktywnych interesariuszy, jak 
i wsparcia ze strony władz miasta w postaci regularnej alokacji środków celo-
wych, inicjatywy zawiązania grup produktowych oraz konsekwentnego wspar-
cia dla organizacji cyklicznych imprez. 

1 . Wyniki analiz i konsultacji jako podstawa do ustalenia 
przedmiotowego wymiaru strategii miasta, kierunkowania 
działań i tworzenia produktów

Zasoby miasta istotne w kontekście opracowania i propozycji

Zasoby materialne i integracja w systemy eksploatacji turystycznej. Miasto 
Wągrowiec jest położone na dwóch ważnych szlakach kulturowego dziedzic-
twa: Szlaku Piastowskim, kluczowym dla narodowej świadomości Polaków 
oraz Szlaku Cysterskim. Dla wielkopolsko-lubuskiej pętli tego ostatniego tu-
tejszy klasztor pełni rolę jednego z trzech obiektów kluczowych, a ponadto 
należą do niej także miejsce archeologiczne w Łeknie i kościół Św. Mikołaja 
w Tarnowie Pałuckim [Czajkowski, 2012: 66–67]. Wągrowiec nie leży nato-
miast na Drodze św. Jakuba [Cerkaski, 2012: 59–60] choć jest przedmiotem for-
mułowanych od kilkunastu lat propozycji jej współczesnego rozszerzania o tzw. 
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odcinek wągrowiecki. Obiektem formalnym Szlaku Cysterskiego w mieście jest 
kompleks poklasztorny zarządzany aktualnie przez konwent Zakonu Św. Pawła 
Pustelnika (paulinów) wraz ze świątynią (aktualnie parafialną), a w szerszym 
sensie tzw. Opatówka (budynek administrowany przez Muzeum Regionalne) 
i cały historyczny układ urbanistyczny miasta, od swego założenia i przez wie-
ki należącego do opactwa w Łeknie, potem przeniesionego do Wągrowca. Te 
zabytki i część pozostałych zasobów oraz częściowo wychodzące z miasta tra-
sy do innych jego obiektów są oznaczone odpowiednio tablicami i znakami 
Szlaku Cysterskiego. Od 2012 roku pocysterski zespół klasztorny i Muzeum 
Regionalne są także formalnymi obiektami Szlaku Piastowskiego, znajdujący-
mi się na jego trasie wschód-zachód, wiodącej aktualnie od Wągrowca przez 
Gniezno i Giecz, Pyzdry, Ląd nad Wartą i Konin do Kalisza [Mikos v. Rohrscheidt, 
2013: 126–130, 294]. Do tego systemu i wspomnianej jego trasy aspiruje także 
Rogoźno, posiadające już wstępną obietnicę wprowadzenia na Szlak, co prze-
dłuży tę nitkę szlaku za Wągrowiec i wzmocni ofertę dla turystów o wyso-
ko oceniane zasoby tego miasta [Rogoźno Audyt, 2019]. W najbliższej okolicy 
Wągrowca, na terytorium Gminy Wągrowiec potencjalnymi atrakcjami turysty-
ki powiązanej z tematyką Szlaku Piastowskiego i jednocześnie Cysterskiego są: 

 − drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim (obiekt Szlaku 
Cysterskiego i oczekujący na formalny wpis do Szlaku Piastowskiego 
(status: po audycie), 

 − miejsce archeologiczne w Łeknie z reliktami grodu piastowskiego i pierw-
szego klasztoru cysterskiego później przeniesionego do Wągrowca 
(obiekt Szlaku Cysterskiego i oczekujący na formalny wpis do Szlaku 
Piastowskiego (eskpektatywa).

Innymi zabytkami istotnymi dla oferty turystycznej miasta i z punktu wi-
dzenia przedmiotu niniejszego opracowania są:

 − kościół farny św. Jakuba Apostoła wraz z pomnikiem ks. Jakuba Wujka 
TJ (ul. Farna),

 − historyczna część zabudowy miasta wraz z Rynkiem (świadectwa wie-
lowiekowej obecności i wpływu cystersów na kształt i rozwój miasta),

 − materialne świadectwa działalności gospodarczej tego zakonu jako wła-
ścicieli miasta i głównych inwestorów. 

Niematerialne komponenty potencjału turystyczno-kulturowego miasta. 
Należą do nich w pierwszym rzędzie udokumentowane i znaczące związki 
biograficzne miasta z osobą ks. Jakuba Wujka, tłumacza Biblii na język polski 
i twórcy standardowej polszczyzny [Masłowska, 2009: 48; Moeglich 2020]. 
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Ks. Jakub Wujek, urodzony w Wągrowcu w 1541 roku jako syn zamożnych 
mieszczan Macieja i Elżbiety, do 14 roku życia wychowywał się w rodzinnym 
domu przy rzece Wełnie, niemal u wjazdu na Rynek [Moeglich, 2020: 9–13]. 
W Wągrowcu też pobierał pierwsze nauki, prawdopodobnie w szkole para-
fialnej, której liczni współcześni mu znani absolwenci poświadczają solid-
ny poziom przekazywanej wiedzy [Tamże: 15–17]. Jego rodzina mieszkała 
w Wągrowcu jeszcze długi czas, a pamięć o niej utrzymywał aż po wiek XVIII 
m.in. ołtarz boczny w kościele farnym ufundowany przez samego Jakuba dla 
upamiętnienia rodziców i odprawiana tam cotygodniowa msza w ich intencji, 
opłacona wieczyście z zabezpieczeniem na domu rodzinnym [Tamże: 15].

Widomym znakiem funkcjonowania w mieście Szlaku Cysterskiego jest co-
roczny Festyn Cysterski funkcjonujący jako jednodniowa impreza w ramach 
trwającego dłużej miejskiego święta (Dni Wągrowca). Jest on współorganizo-
wany przez Muzeum Regionalne, gospodarzy klasztoru oraz władze miasta 
i odbywa się z udziałem m.in. grup rekonstrukcji historycznej – miejscowych 
(Chmurnicy Grodu Łekno, Drużyna Najemna Sfora) i zapraszanych spoza okolicy. 
W ramach festynu odbywa się korowód historyczny, rozbudowane zwiedzanie 
klasztoru (w tym w konwencji nocnej), pokazy dawnych rzemiosł, warsztaty rze-
miosła, artystyczne i teatralne, występy artystyczne zespołów dawnej muzyki. 

Oba wągrowieckie obiekty Szlaku Piastowskiego uczestniczą także w do-
rocznym Weekendzie na Szlaku Piastowskim organizowanym w całej prze-
strzeni tego szlaku. Wspomniane eventy organizowane w mieście: Festyn 
Cysterski i lokalny moduł Weekendu na Szlaku Piastowskim są koordynowane 
przez Muzeum przy współudziale konwentu zakonnego, pozostałych instytu-
cji kultury i Urzędu Miasta jako strategicznego partnera i głównego sponsora 
[Konsultacje Muzeum, 2021]. 

Muzeum Regionalne posiada stałą względnie regularną ofertę turystyczną 
(w tym lekcje i warsztaty muzealne) oraz siłami swojego personelu realizu-
je przewodnictwo turystyczne dla obiektów Szlaku Piastowskiego w mieście, 
w Łeknie i Tarnowie Pałuckim, pod warunkiem uprzedniego zamówienia 
[Program Muzeum…, 2020: 4].

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje prelekcje i multimedialne lekcje 
biblioteczne, w tym jedną dla młodzieży szkolnej poświęconą osobie i dziełu 
ks. Jakuba Wujka – „Dał mowie polskiej Pismo Święte” [Konsultacje Biblioteka, 
2021], konkursy czytelnicze, wycieczki historyczne po mieście, publiczne czy-
tania wybranych utworów, jak również tzw. czwartki z pasjami czyli spotkania 
w formie prelekcji i dyskusji, poświęcone m.in. archeologii, a także konkursy po-
etyckie i literackie, czyli działania kreatywne [Sprawozdanie Biblioteka, 2018: 
1–6; 11–14; 2019: 5, 7, 10, 11–12, 17; 2020: 3–4, 7; Konsultacje Biblioteka, 2021]. 
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Do tej grupy zasobów należy zaliczyć także organizowane przez Miejski 
Dom Kultury regularne sesje rozgrywek gier planszowych [Sprawozdanie MDK, 
2019: 5] i konkurs historyczny [Sprawozdanie MDK, 2018: 5]. Dom Kultury 
wraz z Powiatową Biblioteką Publiczną organizował też na wągrowieckim 
Rynku w latach 2010–2015 publiczne tzw. Miejskie Czytanie Biblii w prze-
kładzie ks. Jakuba Wujka w formule widowiska „światło i dźwięk”. Imprezę 
wprawdzie zarzucono, jednak zarówno jej pomysł, jak i doświadczenia mogą 
i powinny być wykorzystywane, jeśli miasto zdecyduje się na stworzenie pro-
duktu turystyczno-kulturowego o profilu biograficznym i literackim. 

Zasoby personalne, rzeczowe i infrastrukturalne. Zdecydowanie największa 
grupa osób mogących uczestniczyć w tworzeniu i rozbudowie potencjału tu-
rystyki kulturowej w mieście to etatowi pracownicy Muzeum Regionalnego, 
Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Znaczna część z nich 
już realizuje przedsięwzięcia mogące wejść w skład rozważanych produktów 
turystycznych. Należą do nich zarządzanie zwiedzaniem obu obiektów Szlaku 
Piastowskiego w mieście, usługi przewodnictwa (również w Łeknie i Tarnowie 
Pałuckim), organizacja spacerów tematycznych, lekcji i prelekcji muzealnych 
i bibliotecznych, konkursów (w tym recytatorskich, poetyckich i teatralnych) 
oraz udział w organizacji obu wspomnianych wyżej cyklicznych eventów lub 
przynajmniej doświadczenie w działaniach pokrewnych, które może pomóc 
w płynnym przejściu do realizacji nowych zadań. Jednocześnie kierownicy tych 
instytucji deklarują zgodnie chęć uczestnictwa w rozważanych działaniach 
[Konsultacje Muzeum, MDK, Biblioteka, 2021]. Dlatego z tej grupy osób powin-
ni być rekrutowani koordynatorzy proponowanych modułów tematycznych 
oferty turystyczno-kulturowej (eventów), wykonawcy tematycznych modułów 
(pakietów turystycznych), a także przewodnicy po mieście i okolicach (Łekno, 
Tarnowo Pałuckie). Jednocześnie istnieje nie tylko możliwość, ale i wola włą-
czenia wolontariuszy, świadczących usługi oprowadzania w obiektach poza 
miastem lub realizujących tamże drobne mikroeventy dla konsumentów pakie-
tów, jak: pokaz, gawęda, wprowadzenie do rozgrywki, obsługa gry terenowej 
[Konsultacje Gmina, 2021]. 

Z kolei personel klasztoru w Wągrowcu (konwent zakonny), jako zajęty za-
daniami wynikającymi z jego głównej misji, jakkolwiek życzliwy udostępnia-
niu swego obiektu do zwiedzania aktualnie nie jest gotowy do realizacji zadań 
angażujących go przez dłuższy czas w kontakt z turystami bez merytorycz-
nego przygotowania i stosownego uprzedzenia przed każdym takim działa-
niem. Dlatego niezbędne byłoby wspólne opracowanie akceptowalnej formuły 
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włączenia przynajmniej jednego z członków konwentu zakonnego do obsługi 
turystyki oraz jego zaproszenie i wydelegowanie do udziału w odnośnym szko-
leniu oraz w przygotowaniu do obsługi pakietów. 

Przestrzeń niezbędna do realizacji działań stacjonarnych z udziałem 
turystów w siedzibie Muzeum Regionalnego (będącego obiektem Szlaku 
Piastowskiego i podmiotem aktywnym w turystycznej eksploatacji klasztoru 
jako drugiego i pobliskiego obiektu tego szlaku) jest bardzo skromna i aktu-
alnie umożliwia realizację rozgrywki gier stacjonarnych oraz lekcji lub pre-
lekcji dla małej grupy osób (maksymalnie 20). To wyklucza realizację stacjo-
narnych propozycji dla zorganizowanych grup wycieczkowych, liczniejszych 
klas szkolnych i organizację mikroeventów podczas imprez cyklicznych, jak 
przeprowadzanych z podziałem na zespoły warsztatów partycypacyjnych, 
w tym artystycznych i kreatywnych. Zdecydowanie lepiej w tym wymiarze 
wyglądają zasoby MDK i MBP. Pierwsza z tych instytucji posiada salę kinową 
na 244 miejsca i dwie mniejsze sale na 100 i 44 miejsc nadające się do organi-
zacji zarówno prelekcji jak i warsztatów partycypacyjnych. Z kolei Biblioteka 
dysponuje salą na 60 osób nadającą się do wykładów, prelekcji i warsztatów 
oraz mniejszą czytelnią (na 10 osób), odpowiednią dla rozgrywek gier stacjo-
narnych [Konsultacje Muzeum, MDK, Biblioteka, 2021].

Jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną miasta zapewniającą recepcję tu-
rystów niezbędną w organizacji przedsięwzięć i produktów turystyki kultu-
rowej to badania tego wymiaru potencjału miasta, zaktualizowane w drodze 
analizy danych zastanych i konsultacji z przedstawicielami sektora, pozwoliły 
zidentyfikować jeden hotel czterogwiazdkowy (Pietrak, w śródmieściu), jeden 
trzygwiazdkowy (Jamajka, na peryferiach miasta), dwie inne duże bazy nocle-
gowe: będący jednostką organizacyjną miejskiego samorządu Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz ośrodek Łodzianka z wyremontowanymi domkami letniskowy-
mi, jak również kilka gospodarstw agroturystycznych i kilkanaście podmiotów 
oferujących pokoje na wynajem (te ostatnie w bardzo różnym standardzie, od 
prostego noclegu po pokoje spełniające standardy 2 gwiazdkowego hotelu) 
[Masłowska, 2009: 46–47; Czajkowski, 2012: 79–80; Konsultacje Muzeum, 
2021; Konsultacje, OSiR 2021]. 

W kilku obiektach gastronomicznych funkcjonuje (niekoniecznie pod tą 
nazwą) oferta kuchni tradycyjnej (staropolskiej) lub regionalnej i istnieje 
możliwość jej uzupełnienia o propozycje kuchni tematycznej (piastowskiej, 
cysterskiej). Są to: Zajazd Łakina, Cafe Rene, Justynka, RejaNo1 i Willisch Cafe. 
Ponadto w Łeknie w gminie wiejskiej Wągrowiec dwie restauracje posiada-
ją doświadczenia w zakresie kuchni staropolskiej do obsługi uczestników 
(nieregularnych) eventów [Konsultacje Gmina, 2021]. Głównym obiektem 
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zapewniającym rekreację po zwiedzaniu dla konsumentów pakietów tury-
stycznych i uczestników eventów jest wągrowiecki Aquapark, ponadto do ich 
dyspozycji może być oddana częściowo baza OSiR-u (np. sale gimnastyczne) 
i system rowerów miejskich. 

Przebudowa Szlaku Piastowskiego i powrót Wągrowca z jego obiektami 
na ten szlak

Podane niżej fakty stwierdzono na podstawie badania historycznego oraz 
generalnego audytu Szlaku Piastowskiego dokonanego w roku 2012 i 2013 
przez zespół pod kierunkiem Autora, który objął zarówno obiekty szlaku wraz 
z ich ofertą turystyczną, gminy stanowiące jego przestrzeń wraz z infrastruk-
turą turystyczną oraz cykliczne imprezy [Mikos v. Rohrscheidt, 2013: 60–64; 
85–92; 127; 131–173; 183; 185], a także opracowanie tworzące część koncep-
cji marketingu szlaku z 2020 r. [Mikos v. Rohrscheidt, 2020a]. 

1) Wągrowiec ani inne miejscowości powiatu nie były uwzględniane jako 
„miejsca piastowskie” w okresie narodzin „wirtualnego” szlaku w latach 
20. i 30. XX wieku.

2) W latach 1960–68 Wągrowiec znalazł się na „realnej” trasie Szlaku 
Piastowskiego w tzw. „milenijnej” koncepcji Dzianisza-Umińskiego 
z 1960 r.

3) Miasto znikło z mapy szlaku w koncepcji Wysockiej-Kwiczały (tzw. to-
talnej) i nie zostało uwzględnione w koncepcji W. Łęckiego z 1979 ani 
w kolejnych – aż do 2010 r.

4) W koncepcji i wstępnej liście obiektów, zatwierdzonej przez Radę 
Programowo-Naukową Szlaku Piastowskiego w grudniu 2011r. znalazły 
się Muzeum i Klasztor w Wągrowcu oraz miejsce archeologiczne w Łeknie. 

5) Propozycja uzupełnienia Szlaku od roku 2013 obejmuje także kościół 
w Tarnowie Pałuckim.

6) Decyzje podjęte po audycie wszystkich wymienionych obiektów prze-
prowadzonym w roku 2012 i 2013 przez Radę (odpowiednio w latach 
2013 i 2014) były następujące: dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu 
– wpis na listę formalną, dla Klasztoru w Wągrowcu – wpis na listę for-
malną, dla miejsca archeologicznego w Łeknie – wpis zawieszony i ocze-
kiwanie spełnienia warunków, dla kościoła Św. Mikołaja w Tarnowie 
Pałuckim (po odrębnym audycie) – wpis zawieszony i oczekiwanie speł-
nienia warunków.

7) Fakt jednoczesnej przynależności obiektów w Wągrowcu i Tarnowie 
Pałuckim do Szlaku Cysterskiego oznacza krzyżowanie się szlaków, co 
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ma swoje pozytywne efekty w turystyce tematycznej, m.in. wzajemnej 
promocji. 

8) W ramach nowej koncepcji marketingu Szlaku Piastowskiego rozwija-
nych jest 7 tras tematycznych [Mikos v. Rohrscheidt, 2020a]. Wągrowiec 
leży na dwóch z nich: trasie monastycznej (Mnisi i Klasztory) i trasie bio-
graficznej (tzw. trasie Piastowskiej Gry o Tron). Na tej pierwszej posiada 
obiekt (klasztor), dla którego zaproponowano szereg modułów lokalnej 
oferty dla zwiedzających trasę. 

9) W aktualnej propozycji trasy monastycznej Szlaku Piastowskiego pocy-
sterski kompleks klasztorny jest (z uwzględnieniem podziału narracji 
trasy jako całości) przewidziany do udziału w trasie z produktem pod 
marketingowym hasłem „Czy opactwo można przenieść?” oraz „Kto 
uczył geniusza?” nawiązującymi do historycznej relokacji klasztoru 
i do wpływu pochodzenia ks. Jakuba Wujka z cysterskiego Wągrowca 
i jego intelektualnego środowiska na formację tego wybitnego Polaka. 
Działania tworzące lokalny rdzeń doświadczeń tej oferty mają koncen-
trować się na zapoznaniu się z dziejami klasztoru w Łeknie-Wągrowcu, 
pierwszej siedziby cystersów w Polsce, na doświadczeniu wpływu cy-
stersów na rozwój gospodarczy zarządzanych przez nich terenów (pro-
ponowane są wystawa historyczna i film dokumentalny), samodzielnej 
eksploracji miasta z odkrywaniem śladów wielowiekowej obecności 
i działalności cystersów, rozegraniu stacjonarnej gry tematycznej doty-
czącej funkcjonowania średniowiecznego opactwa, zapoznaniu się z po-
stacią ks. Jakuba Wujka, spotkaniu z przedstawicielem żywej wspólno-
ty zakonnej (paulińskiej) i pozyskaniu z pierwszej ręki wiedzy o misji 
i działalności zakonu [Mikos v. Rohrscheidt, 2020a: 39–40, 43, 45].

2 . Propozycje rozwoju oferty turystyczno-kulturowej 
w oparciu o Szlak Piastowski, eventy tematyczne 
i potencjał biograficzno-literacki

Kierunkowe wykorzystanie potencjału turystyczno-kulturowego miasta 
jako element strategii rozwoju

Aktualnie pozycja Wągrowca jako relatywnie nowego miejsca na Szlaku 
Piastowskim nie jest silna, a jego turystyczna oferta mało znana i słabo wy-
korzystana. Ma to swe przyczyny nie tylko w jej niedostatecznym marketingu 
ze strony szlaku, nie wykorzystującym dotąd działań skoncentrowanych na 
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relacjach ze zidentyfikowanymi grupami odbiorców, ale także w rozprosze-
niu poszczególnych propozycji i braku ich pakietyzacji, wiążącej ich sprofilo-
wane serie z usługami turystycznymi. Wraz z brakiem działań zmierzających 
do uzyskania pełnego statusu obiektu Szlaku przez grodzisko w Kłecku (długi 
odcinek przejazdu przerywający ciągłość atrakcji) i faktycznym brakiem zago-
spodarowania turystycznego miejsca archeologicznego w Łeknie powoduje to 
funkcjonowanie i postrzeganie tej odnogi Szlaku Piastowskiego jako wirtualnej 
czy nawet martwej, ożywającej dzięki wysiłkom personelu Muzeum i wspar-
ciu Urzędu Miejskiego tylko w czasie trwania cyklicznego eventu: Weekendu 
na Szlaku Piastowskim. Jednocześnie przyjęcie nowej strategii marketingowej 
Szlaku (identyfikującej grupy adresatów marketingu i wprowadzającej siedem 
tras tematycznych jako adresowane do nich produkty) oraz wejście do struktu-
ry Szlaku Rogoźna z jego silną grupą zasobów (umożliwiających automatyczne 
wprowadzenie tego miasta i jego muzeum do piastowskiej trasy biograficznej) 
tworzy warunki sprzyjające aktywizacji miasta i całej północno-zachodniej 
części przestrzeni szlaku, w której mogłoby ono ze swymi dwoma obiekta-
mi odgrywać funkcję głównego magnesu turystycznego i najaktywniejszego 
partnera. 

Dlatego racjonalnym wydaje się tworzenie rdzenia (i przestrzennej osi) 
miejskiego (i gminnego) produktu turystyki kulturowej miasta i gminy wiej-
skiej wokół Szlaku Piastowskiego, jej silne powiązanie funkcjonującymi już 
eventami cyklicznymi (ewentualnie wykreowanie nowych w poparciu o pro-
pozycję jednej z tras szlaku), a także jej konsekwentna pakietyzacja. To wła-
śnie lokalne pakiety szlaku powinny łączyć zwiedzanie atrakcji o profilu kul-
turowym, zorganizowane aktywności czasu wolnego w formule doświadczeń 
tematycznych, edukację przez zabawę i rozrywkę, swobodnie dobrane usługi 
recepcji oraz rekreację (np. nad jeziorami, w Aquaparku i w postaci rowerowej 
przejażdżki poza miasto z określonym i motywującym celem). Z kolei dwa lub 
trzy atrakcyjne eventy cykliczne mogą stać się dorocznymi kulminacjami ruchu 
turystycznego, stałymi punktami w kalendarzu miasta i wspólnej aktywności 
miejskich instytucji kultury i rozpoznawalnymi magnesami przyciągającymi tu-
rystów, a jednocześnie narzędziami terytorialnego marketingu kształtującego 
i upowszechniającego pozytywny wizerunek miasta. Realizacja tych propozycji 
jako integralnego komponentu miejskiej strategii rozwoju byłaby jednocześnie 
spełnieniem serii postulatów formułowanych wobec obydwu wągrowieckich 
obiektów Szlaku Piastowskiego podczas ich wprowadzania do tego sytemu 
oraz wobec sąsiednich obiektów w Tarnowie Pałuckim i Łeknie położonych 
w Gminie Wągrowiec i oczekujących na ostateczny wpis formalny, którego wa-
runki wówczas zostałyby spełnione [Mikos v. Rohrscheidt, 2013: 294–297]. 
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Jest to jednocześnie dodatkowy impuls do zwiększenia atrakcyjności same-
go Szlaku Piastowskiego jako kluczowego i markowego produktu turystyki 
Wielkopolski [Strategia…, 2016: 31]. 

Szczegółowo proponowane działania można opisać jak następuje:
1. W ramach powstawania wiązki pakietów Szlaku Piastowskiego związa-

nej z koncepcją jego przebudowy zaakceptowaną w roku 2013 i z nową 
strategią marketingu szlaku z 2020 Wągrowiec może stworzyć i wpro-
wadzić do niej swoje produkty, w tym stale funkcjonujące pakiety tury-
styczne dla grup wycieczkowych, pakiety indywidualne i dla grup pry-
watnych oraz rozbudowaną ofertę doświadczeń tematycznych i pakietów 
dla ich turystów realizowaną w okresie trwania Weekendu na Szlaku 
Piastowskim (i Festynu Cysterskiego).

2. Cykliczne eventy organizowane dla turystów są efektywne w wymia-
rze ekonomicznym, a ich program można rozwinąć poza jeden dzień 
tylko wówczas, kiedy posiadają własny produkt turystyczny [Mikos 
v. Rohrscheidt, 2020c: 297–299]. Dlatego w ramach dorocznego even-
tu Weekend na Szlaku Piastowskim obiekty Szlaku w Wągrowcu oraz 
Urząd Miasta i miejskie instytucje kultury jako współorganizatorzy tej 
rozwiniętej weekendowej imprezy tematycznej poszczególne moduły jej 
programu powinny wprowadzić do pakietów eventowych realizowanych 
podczas jego trwania. Ze względu na bliskość geograficzną pożądane 
jest, by marketing lokalnego modułu tego eventu realizować i promować 
wspólnie z obiektem Szlaku w Rogoźnie (tamtejsze muzeum) – kontek-
stem jest tu włączenie Rogoźna z jego ofertą do organizacji tego eventu. 

3. Utworzony dla Weekendu na Szlaku Piastowskim jako jego produkt even-
towy lokalny pakiet tematyczny można (z wymianą rdzenia, to jest do-
świadczeń tematycznych dla turystów) realizować również dla innych 
cyklicznych kulturalnych wydarzeń w mieście, adresowanych także do 
turystów, w tym na rzecz Festynu Cysterskiego oraz niżej opisanego 
eventu – finału Konkursu Kreatywnej Polszczyzny (zob. p. 2.). 

4. W usługach i pakietach lokalnych należy wykorzystać koncepcje dwóch 
spośród siedmiu tras tematycznych Szlaku Piastowskiego, które obej-
mują obiekty w mieście i gminie Wągrowiec. Chodzi o Trasę Mnichów 
i Klasztorów, dla której jednym z obiektów kluczowych jest klasztor 
w Wągrowcu i o trasę biograficzną szlaku (Piastowskiej Gry o Tron) przy 
wykorzystaniu położenia Wągrowca na trasie między Gąsawą i Rogoźnem 
– kluczowymi miejscami tej trasy [Mikos v. Rohrscheidt, 2020a]. Wokół 
propozycji trasy monastycznej powinien także zostać stworzony pakiet 
turystyczny w wersji a) dla większych grup wycieczkowych, jak i b) dla 
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małych grup prywatnych (3–7 osób). Ten pakiet powinien obejmować 
możliwość zwiedzania klasztoru w Wągrowcu, kilka tematycznych do-
świadczeń przewidzianych dla tego miejsca i Wągrowca jako punktu na 
trasie [Mikos v. Rohrscheidt, 2020a: 46–48], usługi noclegowe i gastrono-
miczne, a także skorzystania z rekreacji (np. Aquaparku) i wypożyczenia 
sprzętu dla lokalnych wycieczek, np. rowerów w celu dojazdu do Łekna, 
przy założeniu rozwinięcia tamże doświadczeń tematycznych (o czym ni-
żej). Docelowo, po uruchomieniu trasy archeologicznej Szlaku i wprowa-
dzeniu do niej Łekna (jeśli pojawi się tam stała wystawa i doświadczenie 
tematyczne – zob. niżej) Wągrowiec może oferować pakiet lokalny także 
w ramach tej trasy, zaspokajający potrzeby turystów podróżujących nią 
między Biskupinem a Poznaniem.

5. Zintensyfikowana lokalnie i zaopatrzona w pakiet oferta trasy mona-
stycznej Szlaku powinna być natychmiast po jej uruchomieniu przedmio-
tem marketingu (w tym silnej promocji i dystrybucji) w okresie trwania 
Weekendu na Szlaku Piastowskim oraz w ramach stałej oferty zwie-
dzania tej trasy dla grup wytworzonej na użytek współpracujących ze 
Szlakiem turoperatorów [Mikos v. Rohrscheidt, 2020a].

6. Opisany wyżej potencjał turystyczno-kulturowy związany z osobą, dzie-
łem i oddziaływaniem ks. Jakuba Wujka, można: a) zlokalizować, wyzna-
czając materialne punkty jego turystycznej eksploatacji w przestrzeni 
miasta z zaopatrzeniem ich w dostępne in situ moduły informacji i inter-
pretacji (tablice, kody QR) i łącząc je w propozycje (choćby krótkiego) 
spaceru tematycznego, b) systematycznie zagospodarować i wzajemnie 
powiązać istniejące formy jego popularyzacji i interpretacji w formule 
pakietu turystycznego, ponadlokalnego przedsięwzięcia kulturalno-edu-
kacyjnego i cyklicznej imprezy, c) rozwinąć, wprowadzając nowe i atrak-
cyjne dla turystów oraz mieszkańców (w tym kreatywne, partycypacyjne 
i grywalne) moduły krótkotrwałych działań i reaktywując sprawdzone 
formy popularyzacji, wreszcie d) objąć skutecznym marketingiem tury-
stycznym, w sektorze kultury i edukacji, wykorzystując partnerskie i pro-
jektowe kontakty między instytucjami kultury (jak biblioteki), edukacji 
(jak sieć szkół) oraz między lokalnymi samorządami. 

7. Dla zwiększenia efektu synergii marketingu turystycznego i skali ruchu 
turystów w powiecie należy sieciować oferty Wągrowca, Łekna i Tarnowa 
Pałuckiego (a także najbliższych sąsiadów (Rogoźna, Żnina i Kłecka) 
w ramach Szlaku Piastowskiego, a jeśli nastąpi aktywizacja wielkopol-
skiej pętli Szlaku Cysterskiego (aktualnie pozbawionego aktywnej ko-
ordynacji i marketingu) – to również w ramach tego systemu. Nic nie 
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stoi zresztą na przeszkodzie, by to właśnie miasto Wągrowiec i Gmina 
Wągrowiec, jako posiadające na swoim terytorium istotne obiekty tego 
ostatniego szlaku, korzystając z doświadczeń związanych z ożywia-
niem Szlaku Piastowskiego w niedługim czasie podjęły się roli lidera 
w tworzeniu nowoczesnej i objętej skutecznym marketingiem propozycji 
Szlaku Cysterskiego w Wielkopolsce dla krajowych turystów, w szczegól-
ności w formule wiązki pakietów dla grup prywatnych oraz kalendarza 
powiązanych imprez cyklicznych. 

8. W celu zwiększenia siły przyciągania Wągrowca i okolic jako miejsc 
na nowej odnodze Szlaku Piastowskiego potrzebne jest stworzenie 
kilku nowych stałych i dostępnych na co dzień walorów i objęcie ich 
skutecznym marketingiem docierającym do dobrze zidentyfikowanych 
grup potencjalnie zainteresowanych odbiorców. Ten postulat odnosi 
się w pierwszym rzędzie do formalnych obiektów Szlaku: pocysterskie-
go zespołu klasztornego i Muzeum Regionalnego w Wągrowcu oraz do 
obiektów objętych ekspektatywą, czyli kościoła Św. Mikołaja w Tarnowie 
Pałuckim i miejsca archeologicznego w Łeknie. Tam działania powinny 
być skoncentrowane na tworzeniu, względnie wykorzystaniu gotowych 
i odrębnych tematycznych ekspozycji, opracowaniu i wprowadzeniu do 
stałej oferty doświadczeń partycypacyjnych (warsztaty) oraz grywalnych 
(gier stacjonarnych i terenowych), a w Muzeum również dostępnych na 
zamówienie mikroeventów o profilu edukacyjnym (lekcje, prelekcje). 
Jednak w tworzeniu i udostępnianiu walorów w postaci stacjonarnych 
doświadczeń (rozgrywki, lekcje, warsztaty) mogą wziąć udział także 
inne miejskie instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski 
Dom Kultury.

9. Wymienione w p. 8 działania powinny jako komponenty współtworzyć 
tematyczne lokalne pakiety turystyczne dla małych prywatnych grup, od 
dawna już dominujących liczebnie w europejskiej i krajowej turystyce 
kulturowej, w tym tej realizowanej po szlakach dziedzictwa. W zależności 
od ich znaczenia dla danego tematu (profilu pakietu) powinny w nich 
odgrywać funkcję doświadczenia centralnego (niezbędnego dla realizacji 
całego pakietu) lub opcjonalnego – pozostawionego do wyboru turysty 
i rozszerzającego pakiet. 
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Rekomendowane produkty turystyczne miasta 

Powyższe proponowane działania w szczegółach (i w wymiarze produkto-
wym) da się rozpisać w trzech grupach, których struktura wygląda jak następuje: 

a) Grupa produktowa: Na Piastowskim Szlaku 
Składają się na nią: codzienny pakiet dla turystów oraz pakiet okazjonal-

ny towarzyszący dorocznemu eventowi, który stanowi miejski lokalny moduł 
święta Szlaku – Weekendu na Szlaku Piastowskim (zob. Tab. 1.).

To właśnie zaangażowanie wągrowieckich obiektów Szlaku Piastowskiego 
w trasy tematyczne Szlaku, aktywny udział w Weekendzie na Szlaku 
Piastowskim oraz powiązanie fundacji łekneńskiego-wągrowieckiego klasz-
toru z kontekstem epoki piastowskiej najpełniej odpowiadają na postulat bu-
dowania wągrowieckiej narracji na tym szlaku [Muzeum Program, 2020: 9]. 
Dostarczają one bowiem do niego historycznego uzasadnienia, kolejnego wąt-
ku związanego z jednym z wymiarów turystycznej eksploatacji (średniowiecz-
ne klasztory w przestrzeni szlaku) oraz wiążą go z obowiązującą strategią 
marketingową szlaku [Mikos v. Rohrscheidt, 2020a]. Wprowadzenie lokalnych 
pakietów tematycznych tak na czas trwania cyklicznego eventu, jak i adreso-
wanego do codziennych użytkowników tras tematycznych fizycznie zatrzyma 
turystów w mieście, nie tylko intensyfikując ich korzystanie z lokalnej oferty 
Szlaku (konsumpcja więcej niż jednej czy dwóch propozycji tematycznych), ale 
i skłaniając ich do zakupu noclegu i dodatkowego posiłku. Kwestia organizacji 
pakietu została szerzej omówiona poniżej (cz. 3). 

b) Grupa produktowa: Na Trasach Szlaku Piastowskiego 
Tę grupę tworzyć powinny lokalny moduł trasy monastycznej szlaku 

i niektóre usługi pakietu lokalnego trasy biograficznej, realizowane wspólnie 
z partnerami z Rogoźna, ze względu na osobę króla Przemysła II, jednego z klu-
czowych punktów na tej trasie (zob. Tab. 2.). 

Docelowo, kiedy miejsce archeologiczne w Łeknie spełni warunki pełnego 
wpisu na listę obiektów Szlaku Piastowskiego (zob. cz. 3.) lub gdy wągrowiecki 
klasztor wzbogaci się o wystawę archeologiczną, powinien zostać opracowa-
ny trzeci lokalny pakiet dla tej trasy Szlaku, posiadający tę samą grupę usług 
oraz właśnie wystawę, zwiedzanie in situ w Łeknie i opcjonalnie propozycje 
wycieczki eksploracyjnej (czytanie krajobrazu) jako swoje komponenty mery-
toryczne, odgrywające funkcje tematycznego rdzenia produktu. 

c) Grupa produktowa: Polszczyzna dla młodych (tytuł roboczy)
Na tę grupę składałyby się trzy przedsięwzięcia, z których tylko dwa byłyby 

realizowane na terenie miasta, a trzecie zarządzane przez miejską instytucję 
kultury, szczegóły przedstawiono w tabeli 3.
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Kluczowe instytucje kultury miasta: Muzeum, Biblioteka i Dom Kultury 
deklarują gotowość rozszerzenia swojej aktywności zarówno w pakietach 
turystycznych Szlaku Piastowskiego, w organizacji jego trasy monastycznej 
i biograficznej, a z czasem także archeologicznej oraz w rozszerzonej zgod-
nie, z wyżej zaprezentowanymi propozycjami organizacji zarówno eventu 
Weekend na Szlaku Piastowskim, jak i eventu finałowego Konkursu Kreatywnej 
Polszczyzny, w tym udziału w ich pakietach turystycznych, organizacji mo-
dułów tematycznych w formule zwiedzań, prelekcji, warsztatów, gier stacjo-
narnych oraz gier eksploracyjnych [Konsultacje Muzeum, 2021; Konsultacje 
Biblioteka, 2021, Konsultacje MDK, 2021]. Miasto jako organ założycielski wy-
mienionych instytucji kultury musiałoby uregulować kwestie związane z ich 
płatnymi usługami w ramach pakietów lub zaakceptować wypracowane przez 
dyrektorów rozwiązania w tym zakresie. W odniesieniu do organizacji i dystry-
bucji pakietów niezbędne jest również rozwiązanie kwestii związanych z ich 
oferowaniem jako produktów turystycznych, co szerzej omówiono w cz. 3.

3 . Działania zapewniające stworzenie i prawidłowe 
funkcjonowanie oferty 

Najpierw opisano działania w wymiarze ogólnym, dotyczące turystycznego 
udostępnienia i organizacji produktów turystyki kulturowej. 

Zapewnienie zgodnej ze standardami szlaków dostępności turystycznej 
obiektów. Działanie dotyczy obiektów Szlaku Piastowskiego i Cysterskiego 
w Wągrowcu i Gminie Wągrowiec oraz ich marketingu turystycznego w ramach 
Szlaku Piastowskiego. Powinno ono być zrealizowane zgodnie z wytycznymi 
dla szlaku i jego obiektów zawartymi w obowiązującej koncepcji jego przebu-
dowy [Mikos v. Rohrscheidt, 2013: 307–311]. Obejmują one: 

 − zapewnienie dostępności fizycznej obiektów Szlaku nie posiadających 
personelu obsługi turystów obecnego w stałych godzinach pracy przez 
wprowadzenie zasad i procedur tzw. otwarcia na telefon przez osobę 
współpracującą ze szlakiem – Klasztor w Wągrowcu, kościół w Tarnowie 
Pałuckim, co wymaga pozyskania i wyznaczenia odpowiedzialnych, za-
mieszczenia informacji dla turystów o trybie otwarcia, wprowadzenia 
i respektowania cenników, zakupu i włączenia telefonów kontakto-
wych, a także uregulowania kwestii dostępu zwiedzających do węzłów 
sanitarnych;

 − zlinkowania oferty turystycznej wszystkich obiektów Szlaku w mie-
ście i gminie oraz pozostałych atrakcji, jak również miejskich instytucji 
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kultury posiadających ofertę stacjonarną w ramach pakietów szlaku, co 
zakłada powiązanie witryn tych obiektów z witryną Szlaku Piastowskiego 
przez obustronne zamieszczenie linków (na witrynie www Szlaku kieru-
jącego do witryny obiektu i na odwrót) a dla niektórych obiektów – stwo-
rzenie witryny turystycznej na platformie szlaku;

 − stworzenie automatycznie działającego kanału komunikacji zarządców 
obiektów, osób obsługujących w nich ruch turystów i wykonawców do-
świadczeń z koordynatorem Szlaku; 

 − włączenie zarządców obiektów i osób obsługujących w nich ruch tury-
stów oraz doświadczenia do listy mailingowej i zdalnych zespołów do-
świadczeń oraz tras tematycznych Szlaku, a w obiektach posiadających 
liczniejszy personel wyznaczenie osoby uczestniczącej w obiegu infor-
macji Szlaku, przekazanie adresu mailowego i kontaktu telefonicznego 
tych osób Koordynatorowi Szlaku oraz regularnego odbierania wzajem-
nej korespondencji elektronicznej (koordynator szlaku i wyznaczone 
osoby w obiektach);

 − zapewnienie obsługi turystów w obiektach przez wprowadzenie jej 
zasad zgodnie ze statusem przyjętym dla obiektu (obiekt kluczowy 
dla Muzeum Regionalnego, obiekt z gwarantowaną dostępnością dla 
Klasztoru w Wągrowcu i kościoła w Tarnowie Pałuckim, obiekt ogólno-
dostępny w Łeknie);

 − przeszkolenie przewodników obiektowych i porozumienie z zarządcami 
obiektów o wykonywaniu oprowadzań turystów w nich przez certyfiko-
wanych przewodników Szlaku; 

 – wytworzenie i udostępnienie do dystrybucji materiałów pomocnych 
w samodzielnym zwiedzaniu obiektów (w formie elektronicznej – do 
pobrania ze strony szlaku i obiektu, w formie papierowej, udostępnio-
nej przy okazji zwiedzania);

 − zamieszczenie informacji o usługach gastronomicznych w otoczeniu 
obiektów, z przyznaniem pierwszeństwa zakładom gastronomicznym 
oferującym potrawy kuchni regionalnej, staropolskiej, a po jej wprowa-
dzeniu – tematycznej („piastowskiej” i cysterskiej); 

 − ustalenie sprawnych sposobów i kanałów przekazu materiałów infor-
macyjnych i popularyzacyjnych Szlaku Piastowskiego do zarządców 
obiektów, a za ich pośrednictwem – do turystów (np. pobieranie przy 
okazji wstępu, sprzedaż komisowa itd.). 
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Za tę grupę działań odpowiada Koordynator Szlaku Piastowskiego dysponu-
jący odpowiednimi wzorcami standardów i porozumień, jednak nie obejdą się 
one bez współpracy zarządców obiektów, przy czym dla obiektów bez stałego 
personelu obsługi turystów tymczasowo funkcję te (po odpowiednim porozu-
mieniu z nimi) mogłoby przejąć Muzeum Regionalne w Wągrowcu. 

Przygotowanie personelu merytorycznego interpretacji dziedzictwa – prze-
wodników i animatorów tematycznych doświadczeń. Dla w pełni profesjonal-
nej realizacji wyżej opisanych przedsięwzięć, a także w celu zapewnienia 
obecności w miejscach i obiektach eksploatacji kompetentnych wykonawców 
poszczególnych modułów interpretacji dziedzictwa proponuje się kilka wza-
jemnie powiązanych działań. Mogą one być zrealizowane w postaci jednego 
przedsięwzięcia, którego uczestnicy braliby udział we wszystkich lub tylko 
pojedynczych modułach, w zależności od potrzeb. Pierwszym jest zorganizo-
wanie szkolenia dla profesjonalnych przewodników (miejskich, terenowych, 
po lokalnych obiektach obydwu szlaków względnie po całej pętli wielkopolsko-
-lubuskiej Szlaku Cysterskiego i po całym Szlaku Piastowskim). Takie szkolenie, 
obejmujące pełny program (około 250 godzin) mogłoby być realizowane przez 
cały rok i przygotować chętne osoby do tych funkcji, wyposażając je w całą 
niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metodyki interpretacji 
dziedzictwa (w tym przewodnictwa i animacji mikroeventów), lokalnej organi-
zacji turystyki (w tym współpracy w ramach lokalnych pakietów i koordynacji 
modułów grywalnych), promocji własnych usług i współpracy z turoperato-
rami, a także w wiedzę o zasobach (obiektach szlaków, zabytkach) i ich histo-
rycznym, kulturalnym, artystycznym oraz społecznym (lokalnym) kontekście. 
Drugim komponentem byłoby szkolenie dla wolontariuszy mających pełnić 
funkcje przewodników po poszczególnych obiektach, którego czas trwania 
(w odrębnych dwóch modułach umożliwiających wykonanie i weryfikację 
zadań praktycznych) nie przekraczałby w sumie pięciu dni. Trzeci moduł to 
szkolenie dla animatorów tematycznych doświadczeń turystycznych (w tym 
pokazu, inscenizacji, storytellingu, prelekcji, zwiedzania stylizowanego, stacjo-
narnej lub terenowej rozgrywki gry tematycznej lub eksploracyjnej, organizacji 
questu, degustacji kuchni tematycznej itd.), z efektywnym czasem trwania za-
jęć nie przekraczającym sześciu-siedmiu dni w trzech modułach przy podziale 
na dwie-trzy poszczególne grupy doświadczeń. W rekrutacji kandydatów na 
przewodników po obu szlakach i miejskich w Wągrowcu można bazować na 
personelu Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego 
Domu Kultury oraz osób aktywnie współpracujących z tymi instytucjami, a tak-
że adresować je do członków miejscowego koła PTTK. Personel realizujący 
te szkolenia może zapewnić Koordynator Szlaku Piastowskiego, a częściowo 
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także Muzeum Regionalne w Wągrowcu. W rekrutacji chętnych do pełnienia 
funkcji przewodników obiektowych i animatorów doświadczeń (wolontariuszy 
lub świadczących te usługi odpłatnie w ramach pakietów) można wykorzy-
stać deklaracje Gminy Wągrowiec odnoszące się do promowania i sfinansowa-
nia szkolenia dla chętnych z Łekna i Tarnowa Pałuckiego [Konsultacje Gmina, 
2021], a także zaprosić do obu szkoleń mieszkańców Wągrowca i Rogoźna 
(które po włączeniu do Szlaku Piastowskiego także będzie potrzebowało wo-
lontariackiego personelu dla rozwinięcia doświadczeń terenowych poza sie-
dzibą tamtejszego muzeum). 

Profesjonalne zarządzanie lokalnym modułem eventu Weekend na Szlaku 
Piastowskim i każdym innym lokalnym eventem w ramach funkcjonowania 
Szlaku, a także eventem finałowym Kreator Mowy Polskiej jako projektem 
przygotowywanym przez cały rok i realizowanym w dniach odbywania się im-
prezy. Tę funkcję zarządzania eventem (z wyodrębnieniem pakietów jako jego 
produktu turystycznego obejmującego usługi recepcji dla uczestników impre-
zy, zob. niżej) mogą z powodzeniem przejąć Muzeum Regionalne dla Weekendu 
na Szlaku i ewentualnych lokalnych modułów imprez tematycznych dla tras 
Szlaku, a Biblioteka Publiczna dla finału konkursu Kreator Mowy Polskiej. 
Funkcjonowałyby one wówczas jako organizacje zarządcze eventu o tzw. szer-
szej formule. Jest to szczegółowo opisane w najnowszej literaturze naukowej 
dotyczącej zarządzania w turystyce kulturowej [Mikos v. Rohrscheidt, 2020c: 
233–330] i stamtąd można czerpać zarówno wartościowe wzorce, jak i szcze-
gółowe rozwiązania, w tym dotyczące współpracy między organizatorem 
eventu a zarządcą jego produktu turystycznego, rozwijania tego produktu 
poza czasowe granice eventu oraz wykorzystywania go w działaniach z obsza-
ru marketingu terytorialnego. 

Stworzenie lokalnych pakietów tematycznych dla obu wymienionych even-
tów, tras turystycznych szlaku oraz dla grup wycieczkowych i prywatnych grup 
turystów zwiedzających Szlak Piastowski (i Cysterski). Działanie to obejmuje 
zainicjowanie grup pakietowych dla opisanych wyżej produktów z udziałem 
zarządców atrakcji, zarządców instytucji kultury posiadających ofertę stacjo-
narną interpretatorów, gestorów usług recepcji (noclegów i posiłków), ewen-
tualnie także podmiotów zapewniających marketing turystyczny oraz zapew-
nienie współpracy tych grup z koordynatorem Szlaku Piastowskiego (a także 
Cysterskiego, kiedy taki zostanie wskazany i podejmie aktywną działalność). 

Dla funkcjonowania pakietu niezbędne jest stworzenie trwałej grupy 
produktowej oferującej wspólnie wiązki usług oraz zapewniającej marke-
ting i sprawną dystrybucję, ustalenie struktury każdej z usług i ich gesto-
rów (ewentualnie harmonogramu świadczenia danej usługi przez kolejnych 
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zainteresowanych gestorów), uzgodnienie z poszczególnymi gestorami i obu-
stronna akceptacja scenariuszy doświadczeń tematycznych będących kompo-
nentami pakietów oraz standardów jakości współtworzących je usług, wspólne 
ustalenie cen, marż, rabatów pakietowych, algorytmów wzajemnych rozliczeń 
i form pośrednictwa w płatnościach, ustalenie sposobu koordynacji pakietu, 
listy zadań jego zarządcy, jego komunikacji z gestorami usług i doświadczeń, 
wprowadzenie i sprawdzenie mechanizmu wyboru, rezerwacji i nabycia tych 
usług przez turystów (konsumentów) i turoperatorów oraz wirtualnych po-
średników pakietów turystycznych (OTA), wprowadzenie oferty pakietów na 
platformę zarządczą Szlaku lub/i platformę zarządzającą produktami tury-
stycznymi miasta (zob. niżej), pozycjonowanie oferty, informacja o niej i jej 
promocja. W powyższych tabelach zamieszczono proponowanych uczestni-
ków pakietów oraz ich koordynatorów, przy czym te listy należy traktować 
jako otwarte (wyjściowe). Przykładowo wśród animatorów doświadczeń do-
stępnych w ramach pakietów można uwzględnić zarówno personel klasztoru 
w Wągrowcu (pod warunkiem jego deklaracji uczestnictwa w nich z wprowa-
dzeniem konkretnego doświadczenia), jak i obydwie grupy rekonstrukcji histo-
rycznej – w jednym i drugim wypadku potrzebny byłby jednak udział w grupie 
pakietowej i szkoleniu dotyczącym organizacji pakietu oraz konsultacje sce-
nariusza merytorycznego z osobą odpowiedzialną za tę sferę funkcjonowania 
pakietu (np. pracownikiem Muzeum, koordynatorem Szlaku Piastowskiego lub 
wyznaczonym członkiem jego rady Naukowo-Programowej).

W kontekście organizacji pakietów należy przypomnieć, że powiązane usłu-
gi turystyczne trwające powyżej 24 godzin lub obejmujące nocleg podlegają 
ustawowym uregulowaniom. Operator takiego pakietu, jeśli nie ogranicza się 
do pośredniczenia informacji, ale zapewnia rezerwację i pośredniczy płatno-
ści, staje się bowiem partnerem umowy o imprezie turystycznej. Szczególnie 
w przypadku struktury pakietu odpowiadającej opisanemu w odnośnej 
Ustawie (Ustawa 2017, tu głównie art. 5).) musi on spełniać wymagania do-
tyczące organizatora turystyki oraz zawierania umów o imprezę turystyczną 
(zob. rozdz. 2 Ustawy). To może oznaczać albo nabycie takiego statusu przez 
jedną z agend miasta, na przykład OSiR, który aktualnie go nie posiada, ale jest 
pozytywnie nastawiony do nabycia go i przejęcia funkcji koordynatora rezer-
wacji i usług [Konsultacja OSiR, 2021] albo powierzenia funkcji koordynatora 
rezerwacji i usług jednemu z wągrowieckich hoteli (co także oznacza posiada-
nie statusu organizatora turystyki) z pozostawieniem koordynacji modułów 
tematycznych tworzących rdzeń doświadczeń turystów-konsumentów każdego 
z pakietów w rękach – odpowiednio – Muzeum lub Biblioteki jako „merytorycz-
nego” zarządcy produktu. 
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Także struktura lokalnych pakietów tematycznych w turystyce kulturowej 
(w tych okazjonalnych, czyli eventowych), podejścia do ich organizacji i bieżące 
zarządzanie nimi włącznie z modelami podziału płatności zostały szczegółowo 
odnowione w publikacji odnoszącej się do zarządzania w turystyce kulturowej 
[Mikos v. Rohrscheidt, 2020c: 209–232], do której odsyłamy Czytelnika. W wy-
padku Wągrowca i po wstępnej analizie składu potencjalnych interesariuszy 
wszystkich tych pakietów zalecany byłby model partnerski (sieciowy), umoż-
liwiający partycypację zarządczą wszystkich uczestników i silną pozycję gesto-
rów modułów tematycznych, czyli doświadczeń w obiektach szlaku i propono-
wanych przez instytucje kultury [Tamże: 222–224]. Gdyby taki model okazał 
się niemożliwy w realizacji ze względu na bierność zarządców obiektów Szlaku 
i miejskich instytucji kultury alternatywą byłby pakiet większościowy reali-
zowany przez OSiR lub jeden z wągrowieckich hoteli [Tamże: 220–222], jest 
to jednak model mniej korzystny dla niekomercyjnych interesariuszy. Unikać 
należy natomiast pakietu jednoźródłowego [Tamże: 217–220], którego mo-
nopolistyczna struktura w zasadzie uniemożliwia jego rozwijanie poza sferą 
interesów operatora, a w dłuższej perspektywie zniechęca jego pozostałych 
udziałowców do współpracy, prędzej czy później doprowadzając do zamierania 
propozycji [Mikos v. Rohrscheidt, 2020b: 166–167]. 

Poszczególne działania w zakresie rozwinięcia oferty 
tematycznej

Dla grup produktowych „Na Piastowskim Szlaku” i „Na trasach Szlaku Piastow- 
skiego” 

1. Stworzenie w dawnym klasztorze w Wągrowcu stałej wystawy tematycz-
nej, najlepiej w nowoczesnej strukturze. Ponieważ najlepszym miejscem 
dla istniejącej już ekspozycji „Castrum et Monasterium” jest Łekno, tema-
tem wystawy wągrowieckiej mogą być chronologicznie opisane dzieje 
opactwa po jego relokacji do Wągrowca. Jednak ekspozycja stała w klasz-
torze może także mieć profil ściśle odpowiadający założeniom trasy mo-
nastycznej i uzgodniony z pozostałymi obiektami Szlaku Piastowskiego 
na tej trasie, tak by zapewnić nie powtarzanie, a komplementarność 
wątków eksploatowanych w jej poszczególnych obiektach. Dla klasz-
toru w Wągrowcu mogłyby to być wspomniane wyżej i proponowane 
w ramach strategii Szlaku: szerzej rozumiana gospodarka klasztorna 
oraz miastotwórcze oddziaływanie klasztorów (na przykładzie tego 
konkretnego opactwa i miasta). Towarzyszyć temu powinno zapewnienie 
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warunków do rozgrywki gry stacjonarnej przewidzianej dla pakietu 
tematycznego związanego z trasą monastyczną. Ponieważ gospodarze 
klasztoru mają zamiar oferować pokoje noclegowe lub prowadzić dom 
pielgrzyma, docelowo udział Klasztoru w pakiecie może się wzbogacić 
o usługę noclegową. 

2. Wprowadzenie do oferty Muzeum Regionalnego kilku stałych komponen-
tów oferowanych na uprzednie zamówienie lub podczas każdych odwie-
dzin na żądanie turystów. W ofercie na zamówienie powinna znaleźć się 
prelekcja (multimedialna) na temat łekieńskich cystersów (geneza, dzieje, 
oddziaływanie i związki z miastem), zaspokajająca potrzeby turystów 
motywowanych i zainteresowanych kulturowo, szczególnie odwiedza-
jących oba wągrowieckie obiekty Szlaku Piastowskiego i Cysterskiego 
w ramach wycieczek zorganizowanych. Dodatkowo w ofercie na zamó-
wienie powinny nadal pozostać (być może opisane bardziej szczegółowo) 
usługi przewodnickie pracowników Muzeum dla opactwa oraz obiektów 
w Tarnowie Pałuckim i Łeknie i propozycja tematycznego spaceru z prze-
wodnikiem po mieście. Natomiast w ofercie bieżącej na żądanie powinny 
znaleźć się zarządzane przez tę instytucję jedna lub kilka gier terenowych 
z serii „Śladami cystersów” eksplorujących ślady pozareligijnej działalno-
ści cystersów, w tym ich oddziaływania miastotwórczego: w krajobrazie 
kulturowym miasta i w odniesieniu do rozwoju gospodarczego (działal-
ność miastotwórcza), adresowane do osób preferujących samodzielne 
zwiedzanie i formy eksploracyjne. Drugą propozycją w ofercie bieżącej 
powinna się stać rozgrywka w siedzibie Muzeum stacjonarnej gry te-
matycznej „Ora et labora” lub „Opat”, oferowana szczególnie prywatnym 
małym grupom jako konsumentom pakietów tematycznych, zapewniają-
ca atrakcyjne doświadczenia także w przypadku niekorzystnej pogody. 
Muzeum już aktualnie posiada potencjał merytoryczny do stworzenia 
tego wymiaru oferty. Jednak realizacja wymienionych doświadczeń na 
zamówienie wymaga rozbudowy przestrzeni wystawienniczej i edukacyj-
nej Muzeum, uznanej za jedno z najważniejszych zadań także przez jego 
zarząd [Program…, 2020: 9, 42–43]. 

3. Rozbudowa lokalnego programu eventu tematycznego Szlaku Piastowskiego 
(Weekend na Szlaku Piastowskim) w Wągrowcu i w Łeknie oraz Festynu 
Cysterskiego w Wągrowcu. Automatycznie poszerzą ten program już wy-
żej opisane elementy oferty stałej i na zamówienie Muzeum, jak również 
programy zorganizowanego zwiedzania obiektów szlaku (obejmujące pre-
zentowanie turystom i interpretowanie podczas zwiedzania ich fizycznych 
walorów) realizowane kilkukrotnie przez pracowników Muzeum i innych 
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przewodników w czasie trwania obu imprez o wyznaczonych godzinach. 
Komponentem gotowym do automatycznego wpisania w program obu 
imprez będą też stacjonarne doświadczenia opracowane i proponowane 
przez przeszkolonych interpretatorów (przewodników miejskich i po obu 
szlakach, wolontariuszy pełniących funkcje przewodników w obiektach 
i obiektowych oraz terenowych animatorów doświadczeń w Wągrowcu, 
Tarnowie Pałuckim i w Łeknie (zob. wyżej). 
Rozbudowa programu eventów powinna także objąć wprowadzenie na 
trwałe do nich form grywalnych, w tym gier stacjonarnych realizowanych 
na co dzień przez Muzeum w stałej ofercie, a podczas eventu dostępnych 
też w Klasztorze, Bibliotece i Domu Kultury (związanych też z udziałem 
Klasztoru w trasie monastycznej Szlaku) oraz „cysterskich” gier eksplo-
racyjnych na terenie miasta. 
Tworzenie nowych, innych modułów programu obu eventów z grupy po-
kazów, inscenizacji i animacji tematycznych jest możliwe w oparciu o me-
rytoryczną wiedzę i zaangażowanie pracowników Muzeum Regionalnego 
współpracujących z lokalnymi grupami rekonstrukcji historycznej 
Chmurnicy Grodu Łekno i Drużyna Najemna Sfora jako wykonawcami. 
Regułą funkcjonowania eventów powinno być, że w czasie trwania obu 
eventów szlaku realizowana jest cała tematyczna oferta wszystkich ich 
obiektów, wszystkich miejskich instytucji kultury oraz współpracujących 
ze szlakiem i obiektami interpretatorów we wszystkich swoich modu-
łach, w przypadku propozycji zwiedzania oraz modułów doświadczeń 
adresowanych do małych grup (gry terenowe i stacjonarne, warsztaty) 
– kilkukrotnie i podanych z góry godzinach. Umożliwia to każdemu tu-
ryście uczestniczącemu w evencie wzięcie udziału we wszystkich kom-
ponentach jego programu i zachęca go do pozostania w mieście i oko-
licy przez więcej niż jeden dzień, a zatem skorzystania z eventowego 
pakietu turystycznego, ponadto motywuje osoby przebywające na Szlaku 
Piastowskim podczas Weekendu do spędzenia przynajmniej jednego 
dnia w Wągrowcu dysponującym rozbudowanym programem lokalnym, 
porównywalnym w swojej intensywności i różnorodności z Gnieznem, 
Ostrowem Lednickim czy Biskupinem. Rozbudowa obu eventów zapew-
ni trwałe wprowadzenie wszystkich obiektów szlaków w Wągrowcu 
i gminie wiejskiej do kalendarza imprez na szlakach, a także stanie się 
podstawą (rdzeniem tematycznym) powtarzalnego produktu turystycz-
nego eventów. Integralnym elementem każdego z eventów powinien być 
uruchamiany na czas jego trwania lokalny pakiet eventowy, o którym 
mowa powyżej. 
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4. Ewentualnym dopełnieniem sfery interpretacji i doświadczeń dla tu-
rystów zwiedzających obydwa szlaki może być wykonanie filmu doku-
mentalnego (z elementami dramatyzacji/fabularyzacji) o historii cy-
stersów w Wielkopolsce. Taki film zespół Muzeum może zrealizować we 
współpracy z badaczami z zespołu prof. Andrzeja Wyrwy i Krzysztofa 
Kaczmarka z UAM i innymi historykami prowadzącymi badania na te-
mat zakonu cystersów i historii regionu, względnie miejscowości zwią-
zanych historycznie z działalnością zakonu. Wymaga to zgromadzenia 
materiałów, konsultacji, z wymienionymi, opracowania kompletnego 
scenariusza, wykonania zdjęć w wielu miejscach we współpracy z aktu-
alnymi gospodarzami klasztorów pocysterskich, realizacji scen z udzia-
łem aktorów i grup rekonstrukcji historycznej jako statystów, a potem 
montażu filmu. Jednak przedsięwzięcie opłaciłoby się, ponieważ na wiele 
lat Wągrowiec zyskałby stały komponent doświadczenia tematycznego 
dla odwiedzających go turystów, gotowy moduł dla edukacji regionalnej 
(także osób dorosłych) oraz dodatkowy materiał dla uprawiania teryto-
rialnego marketingu. W codziennej ofercie film mógłby być dostępny dla 
grup prywatnych w Muzeum (jako opcja wybieralna w ramach pakietu 
piastowskiego lub cysterskiego), a dla zapowiedzianych grup wyciecz-
kowych i podczas cyklicznych eventów obu szlaków – w sali kinowej 
Miejskiego Domu Kultury.

5. Opracowanie projektów wirtualnych tras turystycznych po mieście. 
Powinny wśród nich znaleźć się trasa „cysterska”, lokalna trasa Szlaku 
Piastowskiego (z Łeknem i Tarnowem Pałuckim) i trasa biograficzna 
ks. Jakuba Wujka. Trasy, które mogą przybrać formę miejskiej (miejsko-
-gminnej) aplikacji turystycznej powinny być propozycją dla turystów 
indywidualnych i nie chcących korzystać z usług przewodnictwa. Takie 
trasy powinny być bardzo szczegółowe w obiektach (Klasztor, Muzeum, 
Łekno, kościół w Tarnowie Pałuckim, fara i pomnik ks. Jakuba Wujka) 
i ich otoczeniu, co umożliwi ich samodzielne zwiedzanie z narzędziem 
mobilnym oraz będzie obejmować (z własnym modułem informacyjno-
-interpretacyjnym) pozostałe obiekty rozproszone w szerszej przestrze-
ni miasta (jak miejsce rodzinnego domu ks. Jakuba Wujka). Wspomniane 
trasy mogą być trzema spośród liczniejszych tras proponowanych tu-
rystom w ramach miejskiej aplikacji lub elektronicznego przewodnika 
turystycznego, jednak powinny mieć własne wprowadzenie i pełny opis 
obiektów. Gromadząc do nich treści, strukturyzując informacje i przekaz 
o poszczególnych obiektach i miejscach oraz planując trasy można wy-
korzystać jako wzorzec niedawno opublikowany przewodnik po Gminie 
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Skoki [Skoki i okolice…, 2018] oparty na koncepcji sylabusa miejsc, jed-
nak w tym wypadku można poprzestać na wersji elektronicznej ściągal-
nej na urządzenia turystów.

Dla grupy produktowej „Polszczyzna dla Młodych” 

1. Stworzenie stałej, odrębnej wystawy biograficznej w Muzeum Regionalnym 
o ks. Jakubie Wujku i jego wpływie na polszczyznę. Rozwinięcie wąt-
ku biograficznego jest także elementem programu rozwojowego dla 
Muzeum Regionalnego [Program…, 2020: 15–16]. Postulat niniejszy 
znacznie wykracza jednak poza skromne propozycje zagospodarowania 
modułu związanego z ks. Jakubem Wujkiem w ramach większej wysta-
wy historycznej. Ten wątek stanowi bowiem o unikatowości wkładu 
Wągrowca w rozwój języka i kultury polskiej, jest ważnym elementem 
identyfikacji mieszkańców z rodzinną ziemią oraz ma potencjał przy-
ciągania kulturowych turystów biograficznych. Dlatego zasługuje na 
znacznie większą grupę działań, niezbędnych zresztą dla wykreowania 
i marketingu pakietu turystycznego, regionalnego i później ogólnopol-
skiego projektu popularyzującego edukację (a przy okazji Wągrowiec) 
oraz dla cyklicznego eventu kulturalno-turystycznego (zob. cz. 2).

2. Wprowadzenie do stałej oferty Muzeum lub/i Biblioteki: a) prelekcji bio-
graficznej o ks. Jakubie Wujku oferowanej zorganizowanym grupom 
turystów (i uczestnikom biograficznego eventu w dniach jego realizacji), 
b) warsztatów językowych z Biblią ks. Jakuba Wujka – dla większych 
grup (edukacyjnych – szkolnych) i małych grup prywatnych, c) spaceru 
tematycznego śladem ks. Jakuba Wujka i jego rodziny (pomnik – fara, 
miejsce domu rodzinnego, inne miejsca), d) gry stacjonarnej poświęconej 
albo biografii ks. Jakuba Wujka i jego zaangażowaniu w różnych miej-
scach Rzeczypospolitej, albo o charakterze językowym (quiz?, rozgrywka 
edukacyjna?), rozwijającej wyczucie językowe i zasób słownictwa, ukazu-
jącej pochodzenie niektórych wyrazów języka i/lub uczącej kreatywności 
w doborze słownictwa – lub w jeszcze innym zakresie. Wszystkie wymie-
nione działania mogą stać się zarówno opcjonalnymi modułami pakietu 
biograficznego, jak i stałymi modułami corocznego eventu finałowego. 

3. Stworzenie pełnego programu organizacyjnego dla młodzieżowego 
Konkursu Kreatywnej Polszczyzny i jego finałowego eventu w Wągrowcu 
(Biblioteka z pomocą MDK i Muzeum), w tym: ustanowienie kategorii 
konkursowych (np. tłumaczenia, opowiadania, poezja, inne), formuły 
zadań konkursowych i ich bazy na kilka kolejnych lat, trybu pracy nad 
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zadaniami w uczestniczących podmiotach i nadzoru nad jej samodziel-
nością, regulaminów uczestnictwa w konkursie, nadsyłania i oceniania 
pracy, składu i regulaminu pracy jury, regulaminu i pełnego programu 
finału jako eventu (zob. cz. 2.), opracowanie scenariuszy wszystkich jego 
modułów (pokazów, koncertów, zmagań uczestników, prelekcji, gier, 
oprowadzań, wieczornej rozrywki itd.), ustalenia nagród i pozyskania 
ich, stworzenie pakietów eventowych dla uczestników spoza miasta 
i okolicy. Wsparcie finansowe dla organizacji merytorycznego programu 
Eventu-finału konkursu Kreatywnej Polszczyzny. Urząd Miasta powi-
nien zapewnić wsparcie logistyczne dla jego popularyzacji najpierw 
w Wielkopolsce, a potem w kraju: w innych samorządach i ich instytu-
cjach (biblioteki, szkoły) przez swoje kanały komunikacji, bazy danych 
współpracujących samorządów, współpracę etatowych pracowników. 
Powinien także wprowadzić to przedsięwzięcie do listy zadań jego or-
ganizatora (Biblioteki) i przeznaczyć na nie określone środki w ramach 
finansowania tej instytucji. Z perspektywy miasta te działania można 
uzasadnić jako formę marketingu terytorialnego. 

Zaangażowanie Urzędu Miejskiego i jego partnerów w tworzenie 
i utrzymanie oferty 

1. Zaangażowanie jako strategiczny inwestor lub główny partner projektu 
w obydwu obiektach Szlaku Piastowskiego w mieście i w ich bezpo-
średnim otoczeniu. Na pierwszym miejscu jest tu realizacja projektu 
budowlanego remontu, przebudowy i rozbudowy siedziby Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu, w pełni przygotowanego i opracowane-
go, złożonego i zaakceptowanego przez Urząd Miasta oraz aktualnie 
uczestniczącego w konkursie na środki pomocowe Programu Kultura MF 
EOG na lata 2014–2021 [Program Muzeum, 2020, s. 42–43; Konsultacje 
Muzeum, 2021]. W przypadku negatywnego wyniku tego konkursu, co 
nie jest zależne od dalszych starań wnioskodawców, miasto powinno 
kontynuować starania o środki finansowe na ten cel, względnie skie-
rować tu inne własne środki, a o pokrycie powstających przez to luk 
zabiegać w innych konkursach. Muzeum będące prawdziwą (zauważalną 
na zewnątrz) kulturalną i edukacyjną wizytówką Wągrowca i głównym 
koordynatorem wszelkiej aktywności w ramach Szlaku Piastowskiego 
nie tylko zasługuje na to, ale nie jest w stanie rozwinąć swojej oferty 
nie posiadając pomieszczeń dla dodatkowej stałej wystawy, a nawet 
mogących pomieścić mikroevent (prelekcje, lekcję, projekcję, warsztaty) 
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z większa grupą turystów, co aktualnie uniemożliwia mu obsłużenie gru-
py wycieczkowej i zaproponowanie działań poszerzających ofertę poza 
samym zwiedzaniem. 
Z kolei w relacji z zarządcami zespołu pocysterskiego (paulinami) miasto 
powinno wystąpić w roli inicjatora i strategicznego partnera wyżej opi-
sanej wystawy dotyczącej związków klasztoru w Wągrowcu i jego mia-
stotwórczego oddziaływania, względnie innego wybranego i zaakcepto-
wanego przez gospodarzy wątku trasy monastycznej szlaku. Objęłoby to: 
zapewnienie i sfinansowanie merytorycznej obsługi wystawy na etapie 
jej tworzenia oraz sfinansowanie materialnych prac na etapie wykony-
wania, urządzania i instalowania wystawy (wykonanie tablic, realizacja 
filmu dokumentalnego, instalacja wystawy). W zamian Urząd powinien 
od zarządcy klasztoru (obiektu Szlaku Piastowskiego i gospodarza wy-
stawy) zażądać zobowiązania do jej udostępnienia na długi okres na 
określonych warunkach, obejmujących dogodny sposób zwiedzania bez 
konieczności uprzednich rezerwacji, obsługę przewodnicką (którą może 
realizować podmiot zewnętrzny, jak pobliskie Muzeum Regionalne), 
uregulowaną opłatę ze wstęp i zwiedzanie klasztoru i wystawy z me-
chanizmem jej waloryzacji oraz wprowadzenie zwiedzania do pakietów 
tematycznych szlaku i jego tras. 

2. Udział w tworzeniu pakietów turystycznych i zarządzaniu nimi. W odnie-
sieniu do tej grupy produktów (opisanych w części 2.) zaangażowanie 
Urzędu Miasta powinno mieć kilka wymiarów. Pierwszym jest zaini-
cjowanie powołania opisanej wyżej grupy pakietowej lub kilku odręb-
nych grup. Kolejnym jest akceptacja, a nawet zachęta do udziału w tych 
produktach miejskich instytucji kultury (MDK, MBP, Muzeum) i OSiR-u. 
Następne działanie to udostępnienie OSiR-owi w Wągrowcu środków 
dla złożenia gwarancji bankowej (zamrożonych na koncie) lub ubezpie-
czeniowej, wymaganych ustawowo dla uzyskania statusu organizatora 
turystyki w minimalnym (lokalnym) wymiarze. Dla grupy lub grup pakie-
towych (a w ich składzie zarządców obiektów i instytucji kultury, gesto-
rów lokalnych usług turystycznych i samodzielnie działających przewod-
ników) Urząd Miasta może też zorganizować (zlecić i opłacić) szkolenie 
dotyczące poprawnej struktury, organizacji i zarządzania pakietami 
tematycznymi turystyki kulturowej i zapewnić stałe miejsca spotkań na 
etapie tworzenia pakietów, ewentualnie narzędzia techniczne, jak stano-
wiska komputerowe dla tworzenia treści informacyjnych. Natomiast po 
ich stworzeniu Urząd (obok zarządcy Szlaku Piastowskiego) może być 
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głównym partnerem promocji pakietów w miejskich witrynach www 
i innych nośnikach informacji oraz przez udział w targach turystycznych.
Jednak optymalny poziom wsparcia dla pakietów turystycznych będzie 
osiągnięty, jeśli Urząd doprowadzi do stworzenia trwałego narzędzia 
do zarządzania pakietami (i wszystkimi produktami turystyki miasta). 
Najlepszą drogą do tego jest zlecenie opracowania dla miejskiej ofer-
ty turystycznej (zarządzanej np. przez OSiR, a zatem pozostającej pod 
kontrolą miejskiego samorządu) wielofunkcyjnej platformy zarządczej. 
Taka platforma powinna zawierać komplet informacji o wszystkich pa-
kietach i usługach, możliwość rezerwacji i zakupu online przez turystę 
elastycznie konstruowanych pakietów i samodzielnej sprzedaży bezpo-
średniej poszczególnych usług z automatycznym jej potwierdzaniem na 
podstawie kalendarzy dostępności, posiadać możliwości wprowadzania 
dowolnych nowych usług i konstrukcji pakietów, sieciowania lokalnej 
oferty z zewnętrznymi operatorami ofert turystycznych (np. witryna-
mi OTA – wirtualnych operatorów pakietów turystycznych, z zarządcą 
Szlaku Piastowskiego, a w przyszłości także Cysterskiego), automatycz-
ne jednorazowe lub okresowe rozliczanie płatności z poszczególnymi 
gestorami usług i gospodarzami doświadczeń. Platforma powinna jako 
swoją funkcjonalność posiadać także interaktywną miejską aplikację tu-
rystyczną, opartą na lokalizacji użytkownika i dostosowaną do współpra-
cy z mobilnymi urządzeniami turystów (telefonem, tabletem itd.). To da 
użytkownikom aplikacji nie tylko dostęp do wirtualnych tras zwiedza-
nia i gier turystycznych (w tym eksploracyjnych). Będą oni też mogli na 
miejscu dokupywać doświadczenia i usługi turystyczne objęte platformą, 
czyli wyżej opisane pakiety i ich komponenty (np. zwiedzanie, ale i noc-
leg w pobliżu miejsca, gdzie się znajdują, wypożyczenie roweru w celu 
wyjazdu na trasę w mieście i poza miasto). Dzięki danym pozyskiwanym 
z aplikacji platforma stanie się narzędziem monitoringu przestrzennej 
aktywności i konsumpcyjnych zachowań turystów, co będzie cennym 
i stałym źródłem danych umożliwiających okresową analizę ruchu tu-
rystów, poziomu korzystania z lokalnych atrakcji i usług, efektywności 
marketingu turystycznego, a także korektę i rozbudowę miejskiej ofer-
ty turystycznej. Funkcjonalności i korzyści takiej platformy zarządczej 
w obszarowym zarządzaniu ofertą turystyczno-kulturową (a i ogólno-
-turystyczną) oraz dokładniejszy opis jej optymalnej struktury znajdują 
się w innej publikacji Autora [Mikos v. Rohrscheidt, 2020b: 566–570]. 

3. W odniesieniu do konstruowania i zarządzania grupą produkto-
wą „Polszczyzna dla Młodych” opartą na biograficznym potencjale 
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związanym z osobą ks. Jakuba Wujka udział Miasta powinien się skon-
centrować na: akceptacji zmiany zakresu zadań niektórych pracowników 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (co jest konieczne ze względu na potrzebę 
długotrwałej w skali roku, może całorocznej pracy nad konkursem i pro-
gramem oraz organizacją jego finałowego eventu), na sfinansowaniu do-
datkowych nakładów pracy osób zatrudnionych, członków jury konkursu 
oraz osób i podmiotów współpracujących na etapie organizacji samego 
eventu, na podobnym jak w wypadku pakietów dla szlaków kulturowych 
i ich cyklicznych eventów (zob. p. 2.) wsparciu dla utworzenia pakietu 
eventowego, w tym finansowaniu szkolenia dla jego uczestników, a także 
na wykorzystaniu partnerskich kontaktów z innymi wielkopolskimi sa-
morządami do popularyzacji idei konkursu i udziału w nim ich instytucji 
edukacji oraz kultury, a także na jego promocji we własnych nośnikach 
informacji. Urząd może być także fundatorem atrakcyjnych nagród dla 
zwycięzców konkursu, wręczanych podczas jego finałowego eventu. 

4. Turystyczne zagospodarowanie i udostępnienie miejsca archeologiczne-
go w Łeknie powinno być wprawdzie realizowane głównie przez jego 
gospodarza – gminę wiejską Wągrowiec we współpracy z władzami 
powiatu, jednak te działania (uwzględniające ograniczenia konserwator-
skie) należy podzielić na materialne i merytoryczne. Te pierwsze to bu-
dowa solidnie utwardzonej odnogi trasy rowerowej od drogi publicznej 
nr 251 i centrum wsi do miejsca archeologicznego oraz udostępnienie 
miejsca, sfinansowanie i materialne wykonanie w jego bezpośrednim 
otoczeniu i w centrum wsi Łekno dwóch samoobsługowych wystaw 
tematycznych na temat grodu i opactwa w Łeknie – pozostają w gestii 
gminy Wągrowiec. Jednak już działania z drugiej grupy nie obejdą się bez 
wsparcia silniejszych partnerów, działających w strukturze miejskiego 
sektora kultury i powinny być realizowane solidarnie przez miasto i gmi-
nę w świadomości wspólnych korzyści m.in. z tak rozwiniętych pakie-
tów turystycznych. Jest ich kilka. Pierwszym jest wykorzystanie będącej 
w posiadaniu Gminy Wągrowiec gotowej wystawy archeologiczno-histo-
rycznej o grodzie i opactwie w Łeknie „Castrum et Monasterium” [2012] 
autorstwa zespołu prof. Andrzeja Wyrwy jako stałej ekspozycji w samym 
Łeknie. Mogłaby ona być zainstalowana w tamtejszej sali widowisko-
wej (to propozycja Autora) lub na zadaszonym targowisku w Łeknie, 
które to rozwiązanie proponuje wójt [Konsultacje Gmina, 2021]. Takie 
działanie wprowadzi silny komponent doświadczenia turystycznego na 
miejscu, które dotąd jest pozbawione wszelkiej atrakcyjności (kluczo-
wego czynnika satysfakcji konsumenta) przez brak zmysłowej percepcji 
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reliktów grodu i opactwa, przykrytych warstwą ziemi. W samym miejscu 
archeologicznym proponuje się stworzenie drugiego modułu interpre-
tacji dziedzictwa w postaci serii atrakcyjnych estetycznie i trwałych 5–7 
tablic informacyjno-dydaktycznych (ustawionych wzdłuż ogrodzenia) 
zawierających informacje na temat obu nieistniejących już obiektów 
i podstawowe wyjaśnienia ich funkcji oraz znaczenia ich materialnych 
komponentów, nie odnoszące się jednak do ich genezy i historii, lecz od-
syłające do wystawy we wsi. Niezależnie od tego rekomenduje się wyko-
nanie dwóch trwałych (metalowych) trójwymiarowych makiet obydwu 
obiektów i przytwierdzenie ich w otoczeniu miejsca archeologicznego 
do podłoża betonowym postumentem. Dodatkowym elementem mógłby 
być słup markujący wysokość klasztornego kościoła, a docelowo (być 
może w ramach wągrowieckiej aplikacji turystycznej) adresowana do 
użytkowników urządzeń mobilnych wizualizacja oparta na technologii 
rozszerzonej rzeczywistości (augmentem reality) umożliwiająca „obej-
rzenie” zarówno grodu (z jednego punktu), jak i opactwa wraz z głoso-
wym komentarzem. W zakresie układu łekneńskiej ekspozycji i kompo-
zycji treści oraz konsultacji elementów graficznych dla terenowej formy 
interpretacji in situ przydatna będzie wiedza i kompetencje pracowników 
Muzeum Regionalnego, a za ich pośrednictwem także współpracujących 
badaczy z poznańskiego ośrodka uniwersyteckiego. Oba te działania, 
jeśli zostaną objęte skuteczną informacją i promocją turystyczną, w su-
biektywnym przeświadczeniu turystów nadadzą sens wycieczkom tu-
rystycznym (w tym rowerowym) z Wągrowca do Łekna, a tym samym 
zwiększą popyt na więcej niż jednodniowe pakiety oferowane w mieście. 
Funkcjonującym w Łeknie restauracjom „Słowianka” i „Pałucka”, posia-
dającym już doświadczenia w przygotowywaniu posiłków w formule 
tradycyjnej [Konsultacje Gmina, 2021] można zaproponować włączenie 
kilku potraw „cysterskich” (konsultowanych przez historyków zakonu) 
i „piastowskich” (konsultowanych przez wielkopolskich archeologów) 
objętych wspólną listą (jako wkładką do jadłospisu) do pakietów tury-
stycznych, co dodatkowo wzmocni siłę przyciągania Łekna w ramach 
miejskich pakietów Wągrowca oraz jego atrakcyjność jako obiektu i stacji 
na trasie zorganizowanych wycieczek i prywatnych grup zwiedzających 
Szlak Piastowski i Cysterski. 
Kolejnym proponowanym działaniem jest objęcie merytorycznym 
wsparciem miejscowej grupy rekonstrukcyjnej Chmurnicy Grodu Łekno 
w realizacji gotowego programu serii pokazów ściśle związanych z te-
matyką grodu, opactwa oraz wątków tras tematycznych (monastycznej 
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i archeologicznej), które mogłyby być odgrywane in situ (w Łeknie) pod-
czas trwania eventu Szlaku Piastowskiego (Weekend…) i imprez jego 
trasy monastycznej oraz zamawiane (odpłatnie) dla wycieczkowych 
grup turystycznych i w ramach pakietów jako jego komponent. Kolejne 
zalecane działanie to uzgodnienie korzystnych warunków wypożyczania 
miejskich rowerów z Wągrowca (dla turystów korzystających z oferty 
Szlaku Piastowskiego i jego lokalnych pakietów) zamierzających odbyć 
wycieczkę do Tarnowa Pałuckiego i Łekna oraz wprowadzenie tejże jako 
opcji do pakietów turystycznych Szlaku Piastowskiego (jej wybór nie-
mal na pewno doprowadzi do przedłużenia czasu korzystania z takiego 
pakietu o jeden dzień, a zatem wykorzystanie usług noclegu, a zapewne 
i posiłku w Wągrowcu). Wreszcie pożądane jest objęcie miejsca arche-
ologicznego w Łeknie i kościoła w Tarnowie Pałuckim na trwale uzgod-
nionych i opublikowanych zasadach obsługą przewodnicką, realizowaną 
przez pracowników Muzeum lub/i innych instytucji kultury w mieście 
oraz współpracujących z nimi samodzielnych (certyfikowanych) prze-
wodników wraz z wprowadzeniem jej także do pakietów turystycznych 
Szlaku, jego tras i jego cyklicznych imprez. Cały projekt może koordyno-
wać i treści merytoryczne przygotować Muzeum Regionalne ze swoim 
silnym zespołem merytorycznym, doświadczeniem w organizacji wystaw 
i rozwiniętymi kanałami współpracy, tak z archeologii i średniowiecznej 
historii, jak i z organizacją Szlaku Piastowskiego, natomiast władze mia-
sta mogą go wspierać tak finansowo (pokrycie kosztów sprowadzenia 
i instalacji wystawy, jeśli w Wągrowcu, dopłaty dla uczestników lub pełne 
sfinansowanie szkolenia dla przewodników), jak i logistycznie (uzgod-
nienia z gestorami usługi wypożyczania rowerów). 
Przy okazji należy nadmienić, że zagospodarowanie miejsca arche-
ologicznego w Łeknie w taki (przynajmniej) sposób oznaczałoby au-
tomatyczne wprowadzenie go na formalną listę obiektów Szlaku 
Piastowskiego (ponieważ jego dostępność i zagospodarowanie to wła-
śnie niespełnione dotąd warunki) oraz jego pojawienie się jako atrakcji 
tematycznej na kolejnej trasie szlaku – archeologicznej, a tym samym 
zdecydowane zwiększenie siły przyciągania odcinka Szlaku łączącego 
Żnin i Wągrowiec. Jeśli towarzyszyć będzie temu promocja Szlaku silnie 
wspierana przez zainteresowane gminy (Żnin, Damasławek, Wągrowiec 
– wiejska i miejska) to przełoży się to na wzrost liczby konsumentów 
pakietów szlaku i (trzech) jego tras oraz liczby aktywnych (rowero-
wych) turystów na tych odcinkach. Jedną z możliwości jest utworzenie 
na terenie Gminy Wągrowiec parku kulturowego obejmującego miejsce 
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archeologiczne w Łeknie i kościół w Tarnowie Pałuckim lub rezerwatu 
archeologicznego, dla których zarys koncepcyjny opracowało Muzeum 
Regionalne w Wągrowcu (Propozycja MR 2019). Bazując na doświad-
czeniu konsultacji lub badaniach funkcjonowania kilku parków kultu-
rowych w kraju, Autor niniejszego opracowania rekomenduje pierwsze 
z tych rozwiązań, pozostawiające nadzór i egzekwowanie deklarowanych 
działań w gestii gminy jako organu założycielskiego. Powinno temu to-
warzyszyć powierzenie zarządzania parkiem kulturowym powołanemu 
w tym celu podmiotowi, istniejącej już lokalnej organizacji pozarządo-
wej, Muzeum Regionalnemu w Wągrowcu (które już wykazało aktyw-
ność w turystycznej eksploatacji tych obiektów) lub zarejestrowanej jako 
organizacja pozarządowa grupie rekonstrukcji historycznej z jednocze-
snym (szczegółowo określonym) zobowiązaniem do bieżącego udostęp-
nienia tych obiektów (w Tarnowie Pałuckim na podstawie porozumienia 
z parafią), realizacji w nich i/lub ich otoczeniu tematycznych komponen-
tów pakietów turystycznych oraz cyklicznej realizacji tamże przypisa-
nych obu miejscom modułów cyklicznych eventów Szlaku Piastowskiego 
i Festynu Cysterskiego podczas trwania tych imprez. 

5. Docelowo i w dłuższej perspektywie rekomendowane jest podję-
cie ze strony samorządu miasta działań związanych z rozszerzeniem 
na północno-zachodnią część przestrzeni Szlaku Piastowskiego tzw. 
Piastowskiego Traktu Rowerowego towarzyszącego dawnej trasie głównej 
Szlaku z Poznania przez Gniezno i Trzemeszno do Duszna przy granicy 
województwa. W wymiarze turystycznym to właśnie Wągrowiec może 
odnieść największe korzyści z zawarcia porozumień i podjęcia współ-
pracy z zarządcami dróg wojewódzkich oraz powiatów i gmin leżących 
przy niżej wymienionych drogach. Są to: droga wojewódzka nr 190 do 
Gniezna (odpowiada trasie wschód-zachód Szlaku Piastowskiego i jedno-
cześnie przebiegowi trasy Monastycznej Szlaku), droga nr 241 na odcin-
ku z Wągrowca do Rogoźna (miejscowość dołączana właśnie do Szlaku 
Piastowskiego z bogatą ofertą na biograficznej trasie Piastowskiej Gry 
o Tron), droga nr 196 w stronę Skoków i Poznania (odcinek trasy mona-
stycznej szlaku), szczególnie zaś droga 251 prowadząca przez Tarnowo 
Pałuckie i Łekno, a dalej przez Damasławek w kierunku Żnina (zgodna 
z przebiegiem tras Piastowskiej Gry o Tron i archeologicznej). Dlatego 
ze strony miasta powinna wyjść inicjatywa wytyczenia i oznaczenia 
(a w sprzyjających warunkach także wybudowania) wzdłuż biegu tych 
dróg tras rowerowych. Oprócz rzeczywistego stworzenia alternatyw-
nej trasy Szlaku Piastowskiego dla turystów aktywnych, w tym grup 
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rodzinnych otworzy bowiem to nowe możliwości funkcjonowania kilku-
dniowych miejskich pakietów turystycznych (o całodniową wycieczkę 
z Wągrowca do Tarnowa Pałuckiego i Łekna, do Rogoźna, do Kłecka), 
urozmaici ofertę Weekendu na Szlaku Piastowskim i dowolnego innego 
eventu na tym szlaku (np. corocznej imprezy organizowanej w ramach 
jednej z tras tematycznych), a także będzie wykorzystywana w codzien-
nym ruchu mieszkańców do i z miasta – do pracy i szkoły. Ponieważ te 
same korzyści zyskają na tym gminy transferowe: na pierwszym miej-
scu Gmina Wągrowiec, a potem Mieścisko, Damasławek i Skoki oraz 
miejscowości docelowe (Kłecko, Rogoźno i Żnin), należy zaprosić je do 
współpracy w tym przedsięwzięciu. 

Zakończenie 
Zarówno w kulturze, jak turystyce i w aktywnym zarządzaniu dziedzictwem 

efekty ekonomiczne w dłuższej perspektywie przynoszą wyłącznie przedsię-
wzięcia planowane starannie i długofalowo, wielowymiarowe, angażujące 
możliwie wiele podmiotów, zintegrowane w lokalne strategie rozwoju oraz 
korzystne zarówno dla lokalnych interesariuszy wymienionych sektorów, jak 
i ogółu mieszkańców. Przedstawiony zestaw rekomendacji dotyczy przedsię-
wzięć na styku tych trzech obszarów. Są to jednocześnie propozycje adreso-
wane zarówno do turystów jak mieszkańców miasta i jego okolicy, ponieważ 
ich beneficjentami będą jedni jako spędzający swój wolny czas na szlakach 
dziedzictwa lub uczestniczący w cyklicznych imprezach kulturalnych, a dru-
dzy jako uczestnicy codziennego życia kulturalnego (w tym konsumenci jego 
rozbudowanej i urozmaiconej oferty partycypacyjnej), odbiorcy pozaszkolnej 
oferty edukacji o swojej małej ojczyźnie i jej dziedzictwie oraz jako prawowici 
depozytariusze tegoż. W takim kontekście tworzenie opisanych w tym opraco-
waniu produktów turystycznych i aktywne zarządzanie nimi należy rozumieć 
jako integralny komponent zarządzania zarówno kulturą, jak i turystyką i jako 
taki właśnie interdyscyplinarny komponent powinien on być uwzględniony 
w miejskiej strategii rozwoju. Jednocześnie wychodzą one naprzeciw podejmo-
wanej aktualnie pracy wielu samorządów i podmiotów z sektora turystyki nad 
modernizacją i rozbudową oferty Szlaku Piastowskiego – głównego produktu 
turystyki kulturowej Wielkopolski, co umożliwia skorzystanie z jego marke-
tingu, ze wsparcia dla tego systemu ze strony samorządu regionu i podejmo-
wanie ich we współpracy z innymi, w tym sąsiednimi samorządami lokalnymi. 
Kończąc opracowanie przedkładane samorządowi miejskiemu Wągrowca jako 
(jednocześnie) analiza i spójny zestaw propozycji Autor zwraca uwagę na te 
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właśnie najważniejsze korzyści płynące z ich realizacji: wykorzystanie atutów 
kultury dla ekonomicznie opłacalnych produktów turystyki, zwiększenie tury-
stycznego zainteresowania miastem, integracja środowisk kreujących miejskie 
programy kulturalne z lokalną branżą przedsiębiorców i dostarczenie miastu 
nowych narzędzi niedocenianego, a w dłuższej perspektywie niezbędnego te-
rytorialnego marketingu. Jednak by tak zarysowane cele mogły być osiągnięte, 
niezbędne jest wspólne działanie konsekwentnie kierowane i wspierane przez 
samorząd, który bardziej niż natychmiastowe, spektakularne lub wyłącznie na-
macalne korzyści (często tylko chwilowe i ulotne) docenia i podejmuje przed-
sięwzięcia gromadzące i kanalizujące energię i entuzjazm ludzi, planowane, 
wdrażane i konsekwentnie zarządzane z wykorzystaniem różnych form po-
tencjału oraz realizujące ich żywotne interesy, tak w sferze ekonomicznej, jak 
społecznej i duchowej. Autor deklaruje swoją współpracę w przygotowaniu 
tego komponentu miejskiej strategii i wchodzących w jej skład produktów
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3 .
Szanse i zagrożenia w działalności i perspektywie  

rozwoju Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane aspekty działalności Muzeum Regionalnego 

w Wągrowcu. Wskazano najpoważniejsze problemy, z którymi mierzy się Muzeum oraz 
omówiono zagrożenia, szanse i możliwe kierunki rozwoju.

Słowa kluczowe: muzeum, muzealnictwo, działalność kulturalna.

Muzeum Regionalne w Wągrowcu rozpoczęło działalność 1 października 
1987 r. Na siedzibę placówki przeznaczono, poddany gruntownemu remonto-
wi, dawny dom opata wągrowieckich cystersów. Jest to obiekt ważny z uwa-
gi na związane z nim treści historyczne i walory architektoniczne, a zarazem 
najstarszy zachowany w mieście budynek mieszkalny. Powstał w XVI wieku 
z inicjatywy opata Andrzeja Dzierżanowskiego w formie okazałej, murowanej 
rezydencji, otoczonej ogrodami i sadami. To tutaj podejmowano najważniejsze 
decyzje związane z klasztorem i miastem, tutaj dokonywano wyboru władz 
samorządowych i goszczono przybywające osobistości. W XVIII wieku, gdy re-
zydencja miała czasy świetności już za sobą, poddano ją przebudowie. Obecna 
bryła budynku odpowiada nadanej wówczas formie, z XIX- i XX-wiecznymi 

1 Muzeum Regionalne w Wągrowcu.
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modyfikacjami. Po przejęciu dóbr cysterskich przez władze pruskie, budynek 
spełniał różne funkcje: instytucjonalne, restauracyjne i mieszkalne [www.opa-
towka.pl].

Po remoncie przeprowadzonym w związku z adaptacją budynku na mu-
zeum, zachowano pierwotny układ pomieszczeń. 

Fot. 1. Widok na elewację północną budynku Muzeum w trakcie remontu w latach 1982–1987
Źródło: zbiory Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

W efekcie muzeum otrzymało 200 m² powierzchni wystawienniczej, po-
dzielonej na 11 pomieszczeń, z których największe ma niespełna 30 m².

Dane statystyczne dotyczące działalności 
Muzeum Regionalne w Wągrowcu od początku działalności odwiedziło bli-

sko 200 tysięcy osób, odbyło się 3,5 tysiąca lekcji muzealnych dla 70 tysięcy 
uczestników. Zrealizowano ponad 1,2 tysiąca spotkań dla ponad 45 tysięcy 
uczestników w formie odczytów, prelekcji i pogadanek. W ramach wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych zorganizowano 76 seansów filmowych dla 1 879 
uczestników oraz 155 koncertów, w których uczestniczyło około 70 tysięcy 
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osób. Muzeum prowadziło także działalność wystawienniczą i zrealizowało 
ponad 320 wystaw w kraju i 18 z zagranicy bądź poza jego granicami [Zawol 
i Kranc, 2013; dokumentacja muzealna].

Zbiory
Muzeum Regionalne w Wągrowcu zgromadziło ponad 20 tysięcy obiektów. 

Zbiory te obejmują eksponaty z zakresu historii i etnografii regionu: sztuki lu-
dowej, nieprofesjonalnej i profesjonalnej, numizmaty oraz eksponaty przyrod-
nicze. Obiekty zgromadzone w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu pochodzą 
głownie z darów, a w miarę możliwości finansowych uzupełniane są również 
przez zakupy. Prócz pojedynczych obiektów darczyńcy przekazali kilka bardzo 
interesujących zbiorów. Są to m.in.:

 – dokumenty cechów rzemieślniczych z Wągrowca i Gołańczy od XVII do 
XX wieku – dar Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, 

 – zbiór magnetofonowych nagrań słowno-muzycznych folkloru pałuckiego, 
utrwalonych dwustronnie na 12 taśmach szpulowych w latach 1961–
1965 z opracowaniem tekstów i nutami – dar dr Barbary Krzyżaniak 
z Poznania,

 – zbiór obrazów artystów plastyków środowiska poznańskiego wykona-
nych podczas plenerów organizowanych w Wągrowcu w latach siedem-
dziesiątych (ok. 30 sztuk) – dar Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu,

 – zbiór monet polskich od końca XV wieku do okresu międzywojennego 
(ok. 250 obiektów) – dar Zbigniewa Kuźmy z Amsterdamu,

 – kolekcja medali i monet z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II, bi-
tych w różnych krajach (ponad 120 obiektów) – dar Zbigniewa H. Kuźmy 
z Amsterdamu,

 – etykietki zapałczane z różnych stron świata (ok. 4 500 sztuk) – dar Łucji 
Żolińskiej z Gdyni,

 – muszle z różnych mórz świata – dar Sylwerii Szyfter z Wągrowca,
 – zbiór monet polskich z lat 1949–1990 (175 wydań) – dar Witolda 

Bendkowskiego z Gliwic,
 – zbiór kartek świątecznych i imieninowych z lat 1933–2001 (około 900 

sztuk) – dar Andrzeja Szymańskiego z Wągrowca [Zawol i Kranc, 2013; 
www. opatowka.pl; dokumentacja muzealna].
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Kolekcja sztuki ludowej o tematyce biblijnej
Znaczącym osiągnięciem wągrowieckich muzealników jest zebranie li-

czącej ponad 300 obiektów kolekcji sztuki ludowej i amatorskiej o tematy-
ce biblijnej. Jest ona plonem Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Ludowej 
i Amatorskiej o Tematyce Biblijnej im. ks. Jakuba Wujka, organizowanego 
w Wągrowcu w latach 1991–1999, z którego zakupiono najciekawsze prace 
nagrodzone i wyróżnione na kolejnych edycjach. Kolekcja ta uznawana jest za 
jedną z najbardziej interesujących w polskich współczesnych zbiorach etno-
graficznych. Wągrowiecka kolekcja biblijna obejmuje prace z zakresu malar-
stwa sztalugowego, malarstwa na szkle, rzeźby w drewnie i grafiki, których 
autorami są współcześni twórcy nieprofesjonalni z całego kraju, w tym wielu 
uznanych za twórców nietuzinkowych w Polsce, m.in.: Antoni Baran (Opoczno), 
Tadeusz Żak (Kielce), Wiktor Chrzanowski (Toruń), Piotr Woliński (Kcynia), 
Krystyna Mołdawa (Rędocin), Władysław Luciński (Ruda Śląska) oraz twórcy 
z Zakopanego: Józef Walczak, Janina Jarosz, Barbara Baniecka Dziadzio i inni 
[Zawol i Kranc, 2013].

Wystawy stałe
Obecnie w Muzeum prezentowane są ekspozycje dotyczące dziejów mia-

sta i regionu oraz etnograficzna. Przestrzeń zajmowana przez wystawę arche-
ologiczną jest niewspółmierna do roli jaką ta dziedzina odgrywa w aktualnej 
działalności Muzeum. Ograniczona przestrzeń ekspozycji nie odzwierciedla 
dynamiki badań i odkryć dokonanych w powiecie wągrowieckim w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat. Wystawa nie oddaje bogactwa archeologicznego na terenie 
powiatu i stanowi jedynie wycinek najstarszych dziejów miasta i jego okolic. 
Ekspozycja historyczna jest prezentacją kilku wątków związanych z dziejami 
miasta i okolic: czasy piastowskie, ks. Jakub Wujek i jego Biblia, czasy zaborów, 
Wągrowiec w okresie międzywojennym. Natomiast na wystawę etnograficz-
ną zaaranżowano pomieszczenia oddające charakter dawnych tradycyjnych 
wnętrz pałuckich.

Wystawy stałe wymagają opracowania nowej koncepcji i ponownej aranża-
cji z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazu i technik prezentacji. Cel 
takiej modernizacji można opisać jako przygotowanie przestrzeni przyjaznej 
i atrakcyjnej pod względem formy i treści, tak aby było to miejsce, które nieko-
niecznie należy „zwiedzać”, lecz na pewno warto je „odwiedzać”. 
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Innym poważnym mankamentem ograniczającym możliwość prezentacji 
bogatych zbiorów muzeum, wraz z kolekcją biblijną, jest brak powierzchni 
wystawienniczych.

Wystawy czasowe
Od początków działalności zorganizowano w muzeum 350 wystaw czaso-

wych, w tym 18 zagranicznych. Były to ekspozycje ze zbiorów własnych oraz 
wypożyczone z innych muzeów i instytucji wystawienniczych, a także od osób 
prywatnych. Prezentowano m.in.: zbiory muzeów etnograficznych w Poznaniu, 
Toruniu i Warszawie, muzeów okręgowych w Lesznie, Pile i Płocku, Muzeum 
Ziemi w Warszawie, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Muzeum 
Tkactwa w Turku, Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu, Muzeum 
Okręgowego i Instytutu Fizyki UMK w Toruniu oraz biur wystaw artystycznych 
w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp. i Pile. Obok prezentacji archeologicznych, histo-
rycznych i etnograficznych pokazano m.in. prace Nikifora, Władysława Hasiora, 
Jana Spychalskiego i Ildefonsa Houwalta oraz prace współczesnych artystów 
plastyków z kolekcji BWA w Bydgoszczy i zbiorów prywatnych Wojciecha 
Szafrańskiego [dokumentacja muzealna; Zawol i Kranc, 2013; Zawol, 2013, 
2013a].

Badania archeologiczne 
Od 2004 r. pracownicy Muzeum Regionalnego prowadzą badania i nad-

zory archeologiczne podczas prac ziemnych związanych z inwestycjami na 
terenie miasta Wągrowca i powiatu. Pracownicy Muzeum w ramach obsługi 
archeologicznej uzgadniają z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakres 
i charakter prac archeologicznych, przygotowują wniosek do Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie niezbędnego pozwolenia na badania 
archeologiczne, sporządzają kwerendę archiwalną terenu inwestycji. Ponadto 
koordynują nadzory archeologiczne w trakcie realizacji prac inwestycyjnych. 
W zależności od sytuacji realizują prace wykopaliskowe poprzedzające in-
westycję oraz wykonują badania ratownicze, powierzchniowe i sondażowe, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozwoleniu wydanym przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków. Wykonują także niezbędną dokumentację w trak-
cie realizacji prac inwestycyjnych oraz sporządzają sprawozdania i raporty 
po przeprowadzeniu prac archeologicznych oraz naukowo opracowują wyni-
ki badań. Badania prowadzone przez archeologów z Muzeum Regionalnego 
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w Wągrowcu znacznie wzbogaciły dotychczasową wiedzę o przeszłości kraju, 
regionu i miasta od czasów pradziejowych po okres nowożytny. Szereg nowych 
informacji dotyczy osadnictwa pradziejowego m.in.: w Gorzewie, Werkowie, 
Wągrowcu, Kakulinie oraz Popowie Kościelnym. Najliczniejszą grupę zabyt-
ków stanowią jednak materiały późnośredniowieczne i nowożytne z terenu 
Wągrowca i Łekna, pozwalające widzieć dzieje tych miejscowości w nowej per-
spektywie. W 2017 r. wydano popularnonaukową publikację podsumowującą 
badania prowadzone przez Muzeum w zakresie archeologii. 

Projekt Dzwonowo 
Niewątpliwym sukcesem w działalności archeologicznej jest realizacja 

Projektu „Dzwonowo – zaginione miasto. Interdyscyplinarne badania śre-
dniowiecznego i nowożytnego kompleksu osadniczego”, którego pomysłodaw-
cą i kierownikiem jest archeolog przez wiele lat współpracujący z Muzeum, 
obecnie jego pracownik – Marcin Krzepkowski. Projekt jest realizowany przez 
Muzeum Regionalne w Wągrowcu przy współpracy Towarzystwa Miłośników 
Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. Dwuletni program badawczy, dofinansowany 
został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro-
gramu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

Projekt stanowi przykład dobrych praktyk w zakresie współpracy samorzą-
dów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, gdzie nadrzędnym celem 
stała się ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez interdyscyplinarne przed-
sięwzięcie, zakładające kompleksowe opracowanie średniowiecznych i nowo-
żytnych dziejów Dzwonowa. W ramach projektu wykonano m.in.: badania 
geomorfologiczne i środowiskowe, analizę prób palinologicznych pobranych 
w dolinie Dzwonówki, badania nieinwazyjne, w tym fotografie lotnicze wraz 
z opracowaniem ortofotomapy oraz numerycznego modelu pokrycia terenu, 
opracowano dane skaningu laserowego, pomiary rozkładu wartości gradien-
tu składowej pola magnetycznego (uzupełnienie badań), pomiary podatności 
magnetycznej, badania elektrooporowe, badania radarowe, tomografię elekro-
oporową oraz badania geochemiczne. 

Wykonano również szczegółowe badania powierzchniowe na terenie kom-
pleksu osadniczego oraz uaktualnienie danych AZP. W ramach projektu opra-
cowano zabytki nieruchome i ruchome z badań ratowniczych dworu staropol-
skiego oraz zabytki ruchome z badań powierzchniowych. Zlecono wykonanie 
analiz specjalistycznych i konserwację materiałów z badań ratowniczych i po-
wierzchniowych: analizę gatunkową szczątków zwierzęcych oraz zabytków 
z kości i poroża, analizy gatunkowe szczątków ichtiologicznych, próbek drewna 
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i węgli drzewnych, ekspertyzę numizmatyczną monet, datowanie termolumi-
nescencyjne reliktów pieca piekarniczego. W ramach projektu zlecono również 
konserwację 50 zabytków metalowych. Wyniki badań zostały zintegrowane 
w środowisku GIS, a średniowieczny kompleks osadniczy w Dzwonowie do-
czekał się wizualizacji 3D. Projekt zamykała publikacja podsumowująca wyniki 
badań wydana w 2017 r. (https://dzwonowo.wordpress.com). Warto zapoznać 
się również z filmem dotyczącym Dzwonowa dostępnym na Youtube: https://
www.youtube.com/watch?v=j5X7mWIH4aY

Działalność edukacyjna 
Muzeum Regionalne prowadzi działalność edukacyjną dla uczniów szkół 

wszystkich poziomów nauczania. Jest ona realizowana poprzez: zwiedzanie 
wystaw muzealnych, lekcje muzealne i pogadanki związane z wystawami mu-
zealnymi, pogadanki połączone z pokazami i zajęciami warsztatowymi, np.: 
garncarstwo – wyroby z gliny, wyrób tradycyjnych ozdób pałuckich, wykle-
janie z kolorowego papieru ludowego stroju pałuckiego, pokaz palenia kawy 
zbożowej i in. Pracownicy merytoryczni pełnią również funkcję przewodników 
wycieczek po zabytkach miasta i powiatu (np. klasztor, kościół farny, otoczenie 
grobowca-piramidy rotmistrza Franciszka Łakińskiego, strażacka Wspinalnia, 
skrzyżowanie rzek, Rynek, kościół w Tarnowie Pałuckim, Łekno). Dodatkowo 
Muzeum organizuje doroczne konkursy: „Sztuka ludowa Pałuk w twórczości 
dzieci, młodzieży i ich opiekunów” oraz powiatowy konkurs na szopkę bożo-
narodzeniową. Dużym zainteresowaniem grup szkolnych cieszą się „Andrzejki 
w Chacie Rybaka”, zajęcia z zakresu zdobnictwa wnętrz i stroju pałuckiego. 
Pracownicy Muzeum organizują również zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i mło-
dzieży w okresie ferii zimowych. Muzeum prowadzi działalność o charakterze 
edukacyjnym również dla osób dorosłych, np.: poprzez organizację sesji na-
ukowych i popularnonaukowych, spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia 
Zabytków, Międzynarodowego Dnia Muzeów czy Europejskich Dni Dziedzictwa 
oraz imprezy rodzinne w ramach cyklicznych imprez: „Weekend na Szlaku 
Piastowskim” (Fot. 3.), „Noc w Muzeum” (Fot. 2.), „Muzeum po zmierzchu” i in. 
Muzeum prowadziło również warsztaty etnograficzne dla dorosłych (haft pa-
łucki, rzeźba ludowa). Jednym z efektów tych działań jest powstanie i aktyw-
ność kulturotwórcza Koła Hafciarek, które z sukcesem popularyzuje tematykę 
regionalną w północnej Wielkopolsce [dokumentacja muzealna; Byczyńska, 
2016, 2016a; Zawol, 2013, 2013b].
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Fot. 2. Impreza muzealna – Noc Muzeów
Źródło: zbiory Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

Fot. 3. Weekend na Szlaku Piastowskim
Źródło: zbiory Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

Działalność wydawnicza 
Pracownicy merytoryczni prowadzą również działalność wydawniczą. Ze 

względu na ograniczone możliwości finansowe i kadrowe brakuje wydawnictw 
towarzyszących autorskim projektom wystawienniczym (katalogi wystaw ze 
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zbiorów Muzeum). W 2013 r. Muzeum powołało do życia czasopismo nauko-
we „Wangrovieciana Studia et Fontes. Wągrowieckie Studia Muzealne” (do 
dziś ukazały się 4 tomy). W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone 
przeszłości Wągrowca i regionu. Podstawę każdego tomu stanowią wyniki ba-
dań prowadzonych przez pracowników Muzeum i badaczy współpracujących 
z placówką.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W Muzeum swoje siedziby mają: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej 

w Wągrowcu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 
koło Wągrowiec, Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego. 
Pracownicy muzeum wspierają ich działalność, służąc pomocą w zakresie or-
ganizacyjnym i w konsultacjach merytorycznych. 

Od 2002 do 2019 r. przy muzeum działał Wągrowiecki Klub Podróżnika, 
założony z inicjatywy wągrowieckiej podróżniczki Sylwerii Szyfter, ofiarodaw-
czyni kolekcji muszli do zbiorów muzealnych.

W Muzeum do 2019 r. odbywały się zajęcia sekcji regionalnej i historii sztu-
ki Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie odbywają się tyl-
ko zajęcia sekcji historii sztuki, sekcja regionalna realizuje zajęcia w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej ze względu na zwiększenie liczby osób zainteresowanych 
zajęciami oraz ograniczone możliwości lokalowe Muzeum. 

W Muzeum działa również Koło Hafciarskie przy Muzeum Regionalnym 
w Wągrowcu powstałe w wyniku warsztatów prowadzonych przez Muzeum 
i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu. 

Przykładem wielokierunkowej współpracy ze stowarzyszeniami jest pro-
jekt „Wągrowiec: czas odnaleziony”, w który włączyło się Muzeum, na zapro-
szenie Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława 
Przybyszewskiego. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono warsztaty 
historyczne, opracowano ścieżki edukacyjne „Śladami wągrowieckich Niemców 
i Żydów”, „Śladami Powstania Wielkopolskiego” oraz „Śladami Konspiracji 
w okresie okupacji niemieckiej”. Przygotowano także wystawę oraz założono 
blog historyczny.
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Projekty międzynarodowe
Miasto i Gmina Wągrowiec reprezentują Polskę w międzynarodowym pro-

jekcie „Cisterscapes – cysterskie krajobrazy łączące Europę”. Koordynatorem 
projektu z ramienia Gminy Miejskiej Wągrowiec jest Muzeum. Uczestniczy 
w nim 19 ośrodków związanych z dziedzictwem cysterskim z: Niemiec, 
Czech, Francji, Słowenii i Austrii. Celem przedsięwzięcia jest promocja mię-
dzynarodowego dziedzictwa kulturowego oraz uzyskanie Znaku Dziedzictwa 
Europejskiego – wyróżnienia przyznawanego obiektom, które odegrały szcze-
gólną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości sta-
nowiących fundament integracji europejskiej. Składową projektu Cisterscapes 
– jest wykonanie inwentaryzacji „pocysterskiego” krajobrazu kulturowego 
klasztoru w Łeknie i Wągrowcu.

Problemy w działalności Muzeum
Obecnie Muzeum dysponuje niewielką (niewystarczającą dla poprawnej 

działalności) powierzchnią pomieszczeń wystawienniczych, magazynowych 
oraz biurowych. Brak odpowiednich warunków lokalowych utrudnia obsługę 
ruchu turystycznego, uniemożliwia przyjmowanie jednorazowo grup prze-
kraczających 30 osób, w pandemii 10–15 osób. Ponadto brak odpowiednich 
pomieszczeń wystawienniczych oraz sprzętu zasadniczo ogranicza charakter 
wystaw stałych i czasowych.

Dodatkowo ze względu na upały w lecie i brak klimatyzatorów w pomiesz-
czeniach biurowych praca i przyjmowanie interesantów jest utrudnione. 

Największe problemy Muzeum stanowią:
 − konieczność pilnego kapitalnego remontu siedziby Muzeum, 
 − niedostateczna przestrzeń wystawiennicza, 
 − brak nowoczesnego sprzętu wystawienniczego,
 − brak sali projekcyjnej,
 − przepełnione magazyny,
 − niedostateczna powierzchnia biurowa,
 − oczekiwania publiczności w zakresie organizowania spektakularnych 

imprez przez pracowników muzeum, wynikające z nieznajomości przez 
odbiorców zakresu zadań ustawowych i statutowych muzeów oraz in-
nych instytucji kultury,

 − niekomfortowe warunki pracy.
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Fot. 4. Budynek Muzeum Regionalnego w Wągrowcu – elewacja od strony wschodniej
Źródło: zbiory Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. 

Fot. 5. Budynek Muzeum Regionalnego w Wągrowcu – elewacja od strony północnej
Źródło: zbiory Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. 
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Fot. 6. Pomieszczenie biurowe w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu

Źródło: zbiory Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

Fot. 7. Otwarcie wystawy w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu „Chcesz cukierka idź do 
Gierka” – życie codzienne w czasach PRL, luty 2020 r.

Źródło: zbiory Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.
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Zagrożenia
Brak rozwiązania wskazanych powyżej, wybranych problemów, stwarza 

realne i niestety nieuchronne ryzyko:
 − awarii,
 − utraty bezpieczeństwa zbiorów,
 − dyskomfortu zwiedzających i uczestników co powoduje negatywną ocenę 

instytucji i wydarzeń muzealnych, a w konsekwencji negatywną ocenę 
pracy pracowników, dyrektora i Organizatora Muzeum,

 − obniżenia jakości – „spłycenia” przedsięwzięć i misji, zaniedbania w za-
kresie działalności merytorycznej, w tym w opiece nad zbiorami,

 − zaangażowania pracowników w wielokierunkowe przedsięwzięcia 
i zadania niezgodne z profilem instytucji, kompetencjami pracowników 
(przez co nie mają czasu na realizację zadań statutowych) co powoduje 
przemęczenie, brak satysfakcji z pracy oraz poczucie degradacji.

Szanse i wyzwania
Poszukiwanie kierunku rozwoju

W świetle powyższych problemów i zagrożeń realizacja remontu i rozbu-
dowy budynku umożliwi:

 − zapewnienie bezpieczeństwa obiektom poprzez poprawę warunków 
przechowywania, m.in. nowe pomieszczenia magazynowe,

 − poprawę warunków udostępniania zbiorów oraz komfortu zwiedzających,
 − zwiększenie atrakcyjności wystaw oraz zastosowanie nowych technologii,
 − realizację przedsięwzięć w siedzibie Muzeum. 

Ryc. 1. Wizualizacja rozbudowy budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
Źródło: dokumentacja muzealna.
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W celu zminimalizowania wskazanych powyżej zagrożeń, w porozumie-
niu i przy wsparciu Organizatora, Muzeum zleciło opracowanie dokumentacji 
projektowej i uzyskało wszystkie niezbędne pozwolenia, w tym Pozwolenie 
na budowę z klauzulą ostateczności. Muzeum jako wnioskodawca, wraz 
z partnerem Gminą Miejską Wągrowiec, złożyło wniosek o środki w ramach 
Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” Programu 
Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na 
lata 2014–2021, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. (Tytuł złożonego projektu: „Rozbudowa i przebudowa budynku 
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu wraz z realizacją nowej oferty kultural-
nej i edukacyjnej oraz programu szkoleniowego”). Muzeum, w celu zwiększe-
nia szans na dofinansowanie, nawiązało także kontakt z trzema partnerami 
z Norwegii: Muzeum Kobiet (Kvinnemuseet) w Kongsvinger (wspólne przygo-
towanie ekspozycji czasowej dotyczącej Stanisława Przybyszewskiego i Dagny 
Juel), firmą Hands on History oraz Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa 
Kulturowego (wspólne badania oraz działania w zakresie ochrony i promocji 
dziedzictwa kulturowego i do wniosku załączyło podpisane przez partnerów 
listy intencyjne dotyczące współpracy. 

W listopadzie ubiegłego roku do Muzeum wpłynęło pismo informujące o po-
zytywnej ocenie merytorycznej wniosku. Z kart oceny merytorycznej wynikało, 
że wniosek został dobrze przygotowany, był zgodny z celem działania, speł-
niał wszystkie kryteria (w większości w maksymalnej punktacji), doceniono 
opracowaną przez Muzeum ofertę szkoleniową i kulturalną a także nawiązanie 
współpracy z norweskimi partnerami. Stratę punktów spowodowało między 
innymi to, że priorytetowo traktowano budynki całkowicie zdegradowane. 
Powodem braku rekomendacji do dofinansowania była niewystarczająca alo-
kacja środków przeznaczonych na konkurs. Niestety od decyzji Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie przysługiwało odwołanie. W związku 
z brakiem dofinansowania ze środków tzw. funduszy norweskich Muzeum we 
współpracy z Gminą Miejską Wągrowiec w listopadzie 2020 r. złożyło wniosek 
o dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Kultury 2021. 

Podsumowanie
Powyższa krótka analiza stanu obecnego instytucji, obnażyła wiele niedo-

skonałości Muzeum. Nie ulega wątpliwości, że elementem blokującym skutecz-
nie rozwój instytucji jest zły stan budynku i ograniczenia lokalowe. 
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Warunkiem prowadzenia poprawnej działalności Muzeum i zapewnienia 
możliwości jego rozwoju jest finalizacja opracowanego w ostatnim czasie pro-
jektu przebudowy i rozbudowy budynku „opatówki”. Podniesienie funkcjonal-
ności budynku i wdrożenie rozwiązań zgodnych z zasadami nowoczesnego 
muzealnictwa, pozwoli placówce skorygować dotychczasowe niedoskonało-
ści i zaistnieć w przestrzeni publicznej jako „wizytówkowy” obiekt na Szlaku 
Piastowskim. Nowy wizerunek budynku i jego otoczenia, wyspecjalizowana 
kadra oraz współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami, daje perspekty-
wę wykreowania przyjaznej przestrzeni interakcji społecznej, odwołującej się 
do tożsamości lokalnej i regionalnej.

Realizacja powyższych założeń jest warunkiem niezbędnym do spełnienia 
dla utrzymania działalności Muzeum i rozwoju placówki, w tym podniesienia 
jakości oferty edukacyjno-kulturalnej i turystycznej do poziomu odpowiada-
jącego standardom muzealnictwa XXI wieku.

Prawidłowo zrealizowany plan rozwoju Muzeum powinien przyczynić się 
do zaobserwowania w najbliższych latach szeregu konkretnych zróżnicowa-
nych rezultatów. Te po pewnym czasie przełożą się na długofalowe oddziały-
wania, podnoszące poziom merytoryczny placówki, wzbogacenie i zabezpie-
czenie jej zbiorów, zwiększenie atrakcyjności jako miejsca odwiedzanego przez 
turystów. 

Rozbudowa, remont i modernizacja budynku umożliwi Muzeum Regionalne-
mu w Wągrowcu poszerzenie oferty wystawienniczej i edukacyjnej, podniesie 
atrakcyjność dla mieszkańców powiatu i turystów z kraju i zagranicy.

Zgodnie z założeniami Programu działania Muzeum Regionalnego 
w Wągrowcu na lata 2020–2027 należy dążyć do poprawienia stanu instytucji 
m.in. poprzez stworzenie miejsca przyjaznego, zapewniającego relaks odwie-
dzającym i komfort pracy muzealnikom. Pod względem realizowanych przed-
sięwzięć należy przedkładać ich jakość nad ilość. Biorąc pod uwagę rosnącą 
w naszych czasach ilość bodźców zewnętrznych, propozycją skierowaną do 
widzów powinno być spotkanie z autentycznością, z wykorzystaniem mul-
timediów do wsparcia i uzupełnienia wystaw. Jednym z kierunków rozwoju 
wskazanym w Programie jest dążenie do maksymalizacji partycypacji, czyli 
wyjścia Muzeum do ludzi. Poza dostosowaniem obiektu do potrzeb różnych 
grup społecznych, czy prowadzeniem działań poza siedzibą zapraszamy do 
współkształtowania instytucji i jej projektów, w szczególności przez nauczy-
cieli i lokalną społeczność. 
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Należy monitorować i kontrolować przebieg rozwoju Muzeum Regionalnego 
w Wągrowcu, co stwarza możliwość korygowania działań, które nie przynoszą 
planowanych rezultatów. Nowoczesne jednostki kultury powinny reagować na 
zmiany społeczne i sytuacji w regionie, otwierać się na projekty kulturalne 
i kreować warunki ich realizacji.

Źródła informacji
dokumentacja muzealna
www.opatowka.pl
https://wagrowiec1381.wordpress.com
https://dzwonowo.wordpress.com
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Radosław Szarleja1

1 .
Wyniki badania ankietowanego mieszkańców Wągrowca 
jako element partycypacji społecznej przy przygotowaniu 

strategii rozwoju miasta

Streszczenie 
Badania ankietowe gospodarstw domowych oraz młodzieży są elementami prac 

nad strategią rozwoju Miasta. Zaprezentowane zostaną najważniejsze wnioski z ba-
dań, obejmujące zarówno opinie na temat warunków życia w Wągrowcu, jak i wyma-
ganych i proponowanych zmian.

Słowa kluczowe: ankieta, gospodarstwa domowe, młodzież, warunki życia, rozwój.

Wstęp 
Proces przygotowania diagnozy stanu miasta Wągrowca, a następnie stra-

tegii jego rozwoju, przebiega z szerokim udziałem przedstawicieli lokalnej 
społeczności. Mają oni możliwość wyrażenia swojej opinii na temat warun-
ków życia i pracy w mieście oraz zaproponowania działań, których realizacja 
przyczyni się do poprawy tych warunków.

Ze względu na sytuację pandemiczną, niemożliwe jest przeprowadzanie 
bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Główną wykorzystaną metodą party-
cypacji są badania ankietowe online – osobno dla ogółu mieszkańców (gospo-
darstw domowych) i młodzieży w wieku 11–21 lat.

1 Fundacja „Partnerzy dla Samorządu”.
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Cel artykułu
Celem artykułu jest prezentacja najważniejszych wyników badania. 

Szczegółowe informacje znajdą się w osobnych rozdziałach dokumentu diagnozy.

Główny materiał

Wyniki badania ankietowego ogółu mieszkańców

Liczba wypełnionych ankiet – 232 (stan na dzień 10.03.2021 r.).
Pytania w ankiecie:
1) Ocena warunków życia w Wągrowcu (33 kryteria).
2) Jakie działania w obecnej, kryzysowej sytuacji (epidemia koronawirusa), 

mogłyby podjąć władze miasta, aby wesprzeć mieszkańców? 
3) Czy uważa Pani/Pan, że obecna sytuacja kryzysowa (epidemia korona-

wirusa) i jej skutki wpłyną na Pani/Pana życie prywatne lub zawodowe 
w najbliższych latach? Jak?

4) Czy i jak obecna sytuacja kryzysowa (epidemia koronawirusa) wpłynęła 
na Pani/Pana obecne życie? Jak?

5) Dwa najważniejsze pozytywne aspekty życia w Wągrowcu.
6) Dwa najważniejsze problemy (negatywne aspekty) życia w Wągrowcu.
7) Maksymalnie 3 najważniejsze działania inwestycyjne (budowlane, re-

montowe) na terenie zamieszkiwanej przez respondenta części miasta, 
na które powinny w pierwszej kolejności zostać wydatkowane środki 
z budżetu miasta.

8) Maksymalnie 3 najważniejsze działania nieinwestycyjne (zadania spo-
łeczne, wydarzenia sportowe, rekreacyjne, kulturalne itp.) na terenie 
zamieszkiwanej przez respondenta części miasta, na które powinny 
w pierwszej kolejności zostać wydatkowane środki z budżetu miasta.

9) Maksymalnie 3 najważniejsze sprawy do załatwienia ważne dla całego 
miasta.
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Z powyższego zestawienia wynika, że najlepiej są przez mieszkańców oce-
niane: dostępność wodociągów i kanalizacji oraz sieci gazowej, połączenie dro-
gowe z Poznaniem, a także dostępność infrastruktury sportu i rekreacji. Z kolei 
najgorzej ocenione zostały: dostępność do specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
dostępność podstawowych usług medycznych, jakość powietrza oraz połącze-
nia komunikacyjne Wągrowca z innymi gminami i miejscowościami (transport 
zbiorowy oprócz Poznania).

Pytanie 7.: Proszę wskazać maksymalnie 3 najważniejsze działania inwestycyjne 
(budowlane, remontowe) na terenie zamieszkiwanej przez Panią/
Pana części miasta, na które – Pani/Pana zdaniem – powinny 
w pierwszej kolejności zostać wydatkowane środki z budżetu miasta

Źródło: opracowanie własne.

W opinii respondentów zdecydowanie najważniejsze zadania inwestycyjne 
w okolicach miejsca ich zamieszkania związane są z infrastrukturą drogową 
i okołodrogową oraz terenami „zielonymi”.
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Pytanie 8.: Proszę wskazać maksymalnie 3 najważniejsze – Pani/Pana zdaniem 
– działania nieinwestycyjne (czyli zadania społeczne, wydarzenia 
sportowe, rekreacyjne, kulturalne, itp.) na terenie zamieszkiwanej 
przez Panią/Pana części miasta, na które powinny w pierwszej 
kolejności zostać wydatkowane środki z budżetu miasta

Źródło: opracowanie własne.

Jeżeli chodzi o działania o charakterze społecznym, to w pierwszej kolejno-
ści powinny to być zajęcia dodatkowe dla dzieci w czasie roku szkolnego oraz 
zajęcia w czasie wakacji. Ponadto mieszkańcy oczekują większej liczby imprez 
o charakterze plenerowym.

Pytanie 9.: Najważniejsze sprawy do załatwienia w skali całego Miasta:
 − Poprawa stanu dróg,
 − Budowa ścieżek rowerowych,
 − Poprawa jakości powietrza,
 − Rozwój terenów rekreacyjnych (szczególnie nad jeziorem),
 − Poprawa dostępu do lekarzy.

Najważniejsze proponowane przedsięwzięcia w skali całego Miasta są 
zbieżne z tymi, dotyczącymi miejsca zamieszkania respondentów (por. pyta-
nie 7).
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Wyniki badania ankietowego młodzieży (11–21 lat)
Liczba wypełnionych ankiet – 426 (stan na dzień 10.03.2021 r.).
Pytania w ankiecie:
1) Czy uważasz, że Wągrowiec jest dla Ciebie dobrym miejscem do życia 

i rozwoju?
2) Dla kogo Twoim zdaniem Wągrowiec jest dobrym miejscem do życia 

i rozwoju?
3) Co zachęca Cię do mieszkania w Wągrowcu, a co do jego opuszczenia?
4) Co – Twoim zdaniem – wyróżnia Wągrowiec? Co jest jego cechą charak-

terystyczną?
5) Gdyby mogło się spełnić jedno Twoje życzenie i marzenie dotyczące 

Wągrowca, to jak by ono brzmiało?
6) W jaki sposób zwykle spędzasz czas wolny (weekendy, wakacje, ferie) 

w Wągrowcu?
7) Czego Ci brakuje, co powinno jeszcze powstać/być zorganizowane, aby 

życie w Wągrowcu było jeszcze przyjemniejsze i ciekawsze?
8) Czy wiążesz swoje przyszłe plany życiowe z Wągrowcem?

Pytanie 1.: Czy uważasz, że Wągrowiec jest dla Ciebie dobrym miejscem do życia 
i rozwoju?

Źródło: opracowanie własne. 

W pierwszym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, czy 
Wągrowiec stanowi dla nich dobre miejsce do życia i rozwoju i 66,7% respon-
dentów odpowiedziało twierdząco.
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Pytanie 2.: Dla kogo Twoim zdaniem Wągrowiec jest dobrym miejscem do życia 
i rozwoju?

Źródło: opracowanie własne. 

Drugie pytanie, wielokrotnego wyboru, polegało na wskazaniu grup, dla 
których miasto Wągrowiec stanowi dobre miejsce do życia i rozwoju. Ponad 
50% wskazań dotyczyło osób starszych. Nieco mniej, bo 49,3% wskazań doty-
czyło rodzin z dziećmi, a 46,5% dzieci. W ocenie respondentów Wągrowiec to 
dobre miejsce do życia i rozwoju również dla młodzieży (39,7%) oraz dla osób 
z wykształceniem technicznym (21,4%). Poniżej 20% wskazań uzyskały nastę-
pujące grupy: obcokrajowcy (14,1% , studenci (9,4%), osoby przedsiębiorcze 
(7%) oraz osoby z wyższym wykształceniem (6,3%).
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W ocenie respondentów najistotniejsze aspekty zachęcające do mieszkania 
w Wągrowcu to: kontakty z przyjaciółmi, znajomymi (84%), więzi rodzinne 
(77,5%) oraz dobry dojazd do Poznania (76,8%). Za równie ważne ankieto-
wani uznali komunikację publiczną w mieście, uwzględniającą autobusy oraz 
rower miejski (67,4%), atrakcyjność terenów rekreacyjnych (64,8%) oraz bez-
pieczeństwo (62,9%).

Na przeciwległym biegunie, a więc wśród czynników wpływających na chęć 
opuszczenia Miasta, znalazły się: możliwość kontynuowania nauki (39,2%), moż-
liwość podjęcia pracy (36,6%) oraz jakość powietrza (33,6%).

Pytanie 4.: Co wyróżnia Wągrowiec? Co jest jego cechą charakterystyczną?

Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o określenie cech charakte-
rystycznych, symboli Miasta. Najwięcej, bo 28% wskazań dotyczyło naturalnych 
akwenów: bliskości jezior ze szczególnym wskazaniem na jezioro Durowskie 
oraz bifurkacji rzek Nielba i Wełna. 12% wskazań powiązanych było z infra-
strukturą sportowo-rekreacyjną i turystyczną, a 9,2% wskazań dotyczyła wą-
growieckiego rynku wraz z atrakcyjną „tańczącą ”fontanną. Respondenci jako 
symbole Wągrowca wskazywali (7,7%) lokalną historię i zabytki (Pałuki, klasz-
tor pocysterski, kościoły), a spośród charakterystycznych postaci związanych 
z historią Wągrowca – ks. Jakuba Wujka. Ponad 7% wskazań powiązanych było 
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z charakterem Miasta – jego wyglądem, wielkością, układem ulic, zabudowania-
mi, jednak nie wszystkie skojarzenia nacechowane były pozytywnie (kwestia 
„zadbania” o czystość i estetykę przestrzeni publicznej). Próg 5% wskazań prze-
kroczyły jeszcze skojarzenia z kulturą i edukacją (amfiteatr, koncerty na rynku, 
szkolnictwo średnie) oraz krajobraz, tereny zielone („dużo lasów”, „połączenie 
z lasem i jeziorem”, „genialne połączenie przyrody z życiem miejskim”).

Pytanie 5.: Gdyby mogło się spełnić jedno Twoje życzenie i marzenie dotyczące 
Wągrowca, to jak by ono brzmiało?

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej odpowiedzi w tym pytaniu otwartym dotyczyło infrastruktu-
ry sportowo-rekreacyjnej (25%). Ankietowani, którzy wskazali na życzenie 
związane z większą różnorodnością i dostępnością urządzeń oraz obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, za wiodącą potrzebę/marzenie uznali remont i po-
nowne otwarcie Skateparku (36,1% wskazań w ramach infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej) oraz rewitalizację i modernizację plaży nad brzegiem Jeziora 
Durowskiego (20,6%). Pozostałe wskazania związane z infrastrukturą sporto-
wo-rekreacyjną to: boiska do piłki nożnej, koszykówki, park trampolin, park 
linowy, całoroczne lodowisko, Aquapark/basen, strzelnica oraz pumptrack. 

Poza życzeniami związanymi z dostępnością miejsc/urządzeń sportowo-re-
kreacyjnych, ankietowani zaakcentowali potrzebę zwiększenia oferty handlowej 
sklepów sieciowych i uruchomienie galerii handlowej (17%), a także większej 
dostępności usług gastronomicznych typu fast food (wskazano konkretną sieć) – 
13,7%. Wśród życzeń znalazły się również te związane z większą dbałością o po-
rządek i estetykę przestrzeni publicznej, ze szczególnym naciskiem na kwestie 
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zanieczyszczonego powietrza (6,4%). Ankietowani wskazali także na potrzebę 
poszerzenia bazy usług kulturalno-rozrywkowych dla młodzieży (5,2%) – więcej 
koncertów, nowa oferta MDK, klub dla młodzieży, dyskoteka. Nieco mniej, bo 
4,6% wskazań respondentów związanych było z infrastrukturą drogową – w tym 
przypadku badani akcentowali potrzebę zagęszczenia sieci ścieżek rowerowych, 
poszerzenia i poprawy jakości chodników oraz parkingów. 

Marzenia 4,1% respondentów oscylowały wokół tematyki dostępu do 
edukacji: lokowania szkół ponadpodstawowych (szkoła sportowa, technikum 
weterynaryjne, szkoła artystyczna) oraz wyższych na terenie Miasta. Z kolei 
prawie 4% respondentów zaakcentowało potrzeby związane z opieką nad 
zwierzętami (parki dla psów, schronisko dla zwierząt, edukacja nt. prawidło-
wego dokarmiania ptactwa).

W odpowiedziach pojawił się temat terenów zielonych w przestrzeni pu-
blicznej (3,4%) – najczęściej pojawiały się adnotacje „więcej terenów zielonych 
w mieście”.

Pytanie 6.: W jaki sposób zwykle spędzasz czas wolny (weekendy, wakacje, 
ferie) w Wągrowcu?

Źródło: opracowanie własne. 
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Najwięcej odpowiedzi dotyczyło: w domu (13,1%), „na podwórku”, pod blo-
kiem, na osiedlu (11,3%), nad jeziorem, poza Wągrowcem (po 10,6%). Nieco 
mniej niż 10% uzyskały takie wskazania związane z sportem i rekreacją, jak: 
spacerując (9,7%), jeżdżąc rowerem (9,4%). Próg 5% przekroczyły jeszcze 
następujące formy spędzania wolnego czasu: uprawiając sport (7,4%), na za-
kupach (7,2%), w kinie/pubie/restauracji itp. (5,5%). Niewielkim zaintereso-
waniem wśród ankietowanych cieszy się powiązanie spędzania wolnego czasu 
z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych (1,6%), a jeszcze mniejszym 
uczestnictwo w grupach zainteresowań (0,8%) czy działalność w organizacjach 
społecznych (0,7%).

W tym pytaniu ankietowani mieli możliwość określenia innych, indywidu-
alnych form spędzania wolnego czasu. Pojedyncze wskazania dotyczyły m.in.: 
obserwowania i fotografowania ptaków, pobytu na działce, u babci, dziadków, 
a także sygnały na temat braku możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu 
– dwa wskazania cyt. ”chodzę z ławki do ławki bo nie ma co tu robić i do sklepu”.

Pytanie 7. Czego Ci brakuje, co powinno jeszcze powstać/być zorganizowane, 
aby życie w Wągrowcu było jeszcze przyjemniejsze i ciekawsze?

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedzi na to pytanie są bardzo zbliżone do odpowiedzi z pytania nr 5, 
dotyczącego marzenia, związanego z Wągrowcem. Na pierwszym miejscu zde-
cydowanie znalazły się potrzeby w dziedzinie infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej, a w dalszej kolejności duże placówki handlowe i gastronomiczne.
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Pytanie 8.: Czy wiążesz swoje przyszłe plany życiowe z Wągrowcem?

Źródło: opracowanie własne. 

Bardzo niepokojące dla przyszłości Miasta są wyniki tego pytania – pra-
wie 60% młodzieży skłania się ku wyjazdowi niż pozostaniu w Wągrowcu. 
Oczywiście najczęstszymi podawanymi powodami była chęć kontynuowania 
nauki, a następnie podjęcia pracy w większych miastach, mających zdecydowa-
nie więcej do zaoferowania praktycznie w każdej dziedzinie życia. 

Wyniki i wnioski
 – Przeprowadzone badania ankietowe są elementem prac nad Strategią 

rozwoju miasta Wągrowca. 
 – Są one jednym ze sposobów zbierania informacji na temat oceny warun-

ków życia w Mieście oraz pożądanych lub preferowanych działań, które 
powinny być wdrożone w perspektywie 10 lat.

 – Badania nie miały charakteru reprezentatywnego – odpowiedzi udzieliły 
osoby, które chciały się wypowiedzieć na temat swojego miasta.

 – Informacja o badaniach wraz z linkiem została zamieszczona na stronie 
internetowej Miasta, opublikowana w lokalnych mediach oraz przekaza-
na mieszkańcom poprzez młodzież szkolną.

 – Generalnie mieszkańcy są zadowoleni z warunków życia w Wągrowcu, 
tym niemniej wskazali na wiele aspektów wymagających popra-
wy, dotyczących w pierwszej kolejności infrastruktury drogowej 
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i okołodrogowej, poprawy jakości powietrza i dalszej rozbudowy infra-
struktury rekreacyjnej.

 – Młodzieży brakuje miejsc do swobodnego spędzania wolnego, czasu 
przede wszystkim przy niesprzyjających warunkach pogodowych, takich 
jak galerie handlowe, czy bary typu fast food. Mniej jest ona zaintereso-
wana korzystaniem ze zorganizowanych form rozrywki i wypoczynku.

Źródła 
Wyniki badań ankietowych mieszkańców. Formularze ankiet zostały opu-

blikowane pod następującymi linkami:
https://wagrowiec-ogolna.webankieta.pl/
https://wagrowiec-mlodziez.webankieta.pl/
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Patrycja Walerowska1

2 .
Zarządzanie strategiczne instytucjami miasta  

na przykładzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

Streszczenie 
Tematem są metody zarządzania i organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Wągrowcu na podstawie przeprowadzonych badań własnych. Praca w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji oraz poczynione obserwacje w trakcie wykonywania obowiązków 
stały się przyczynkiem do zgłębienia zjawiska sportu i rekreacji, które bez wątpienia 
było w fazie rozwoju, niestety zmiany nastąpiły w związku z pandemią COVID-19.

Słowa kluczowe: sport, rekreacja, pandemia, ośrodek sportu i rekreacji, zarządzanie.

Wstęp 
Artykuł jest swoistą konsekwencją tego, czym zajmowałam się zawodowo 

przez ponad rok. Czas spędzony w Ośrodku dał możliwość stykania się z róż-
nymi ludźmi, którzy są zdolni poświęcać swój czas na uprawianie sportu i nie 
byli to tylko zawodowi sportowcy, ale także osoby, które spędzały czas rekrea- 
cyjnie. Odbyte praktyki zawodowe, staże oraz praca na różnych stanowiskach 
przyczyniły się do zgłębienia zagadnień związanych, w pierwszej kolejności 
ze zjawiskiem sportu i rekreacji, które było bez wątpienia w fazie rozwoju, 
niestety obecnie tendencja ta maleje. Powierzchownych odpowiedzi przy-
czyn spadku aktywności fizycznej i rekreacji wśród ludzi jest wiele, natomiast 

1 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
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najpoważniejszą z nich jest bez wątpienia pandemia COVID-19. Warto jednak 
zagłębić się w temat i spróbować odnaleźć rzeczywiste przyczyny obecnej sy-
tuacji w jakiej znalazł się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.

Pierwszym krokiem do próby rozstrzygnięcia, tak postawionej kwestii oka-
zało się przyjęcie właściwej perspektywy ośrodka sportu i rekreacji, bez wzglę-
du na miejsce w schemacie organizacyjnym (o ile nie jest bytem samodziel-
nym, prywatnym) danej instytucji sportu, jest przecież instytucją samą w sobie, 
którą należy również zarządzać. To stanowisko doprowadziło do poszukiwań 
problematyki zarządzania instytucjami sportu i rekreacji, a ośrodek sportu 
i rekreacji jest takim bez wątpienia. Należy oczywiście pamiętać, że tego typu 
obiekt w niewielkim miasteczku to również instytucja sportu, czyli pokojowe 
współzawodnictwo uczestników, którzy rywalizują między sobą w zawodach 
indywidualnych lub zbiorowych na określonych zasadach. Rywalizacja mię-
dzy osobami biorącymi udział w zawodach odbywa się zgodnie z zasadami 
i uczciwie wobec pozostałych uczestników, zgodnie z zasadami fair play. Sport 
ma na celu poprawienie naszej kondycji fizycznej oraz psychicznej lub osiąga-
nie coraz to lepszych wyników sportowych na różnych poziomach (Nowocień 
2019: 78–82, 169). Nie ma jednoznacznej definicji ośrodka sportu i rekreacji 
w związku z tym konieczne było rozbicie poszczególnych definicji takich jak: 
sport (wyjaśniony powyżej) oraz: rekreacja. Słowo to pochodzi z języka ła-
cińskiego, w którym to oznacza powrót do sił, zdrowia – recreatio (od recreo 
– pokrzepić, ożywić, odnowić).

W literaturze rekreacja przedstawiana jest wielokierunkowo, a mianowicie 
jako:

 − zachowania realizowane przez człowieka w sposób dobrowolny i dla 
przyjemności (na podstawie wewnętrznej motywacji), które realizuje 
w swoim wolnym czasie;

 − dynamiczny rozwój zjawiska społeczno-ekonomicznego (zwiększenie 
zasobów czasu wolnego oraz wzrost dochodów społeczeństwa);

 − proces wypoczynku i regeneracji człowieka, twórcze kształtowanie oso-
bowości (poprzez wyrażanie siebie w plastyce, muzyce lub teatr), reali-
zacja własnych celów w organizacjach prospołecznych.

Rekreację, przyjmując jako formę aktywności, można podzielić ją na:
 − bierną, która polega na wstrzymywaniu się od różnorodnej aktywności 

fizycznej i umysłowej np. masaże czy opalanie się,
 − czynną, wymagającą od nas wszelkiej aktywności fizycznej (np. bieganie, 

jazda na rowerze) oraz psychicznej, np.: rozwiązywanie krzyżówek lub 
gra w szachy (Maciąg, Kantyka i Prawelska-Skrzypek 2018: 11–21).
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Klientami na rynku rekreacyjnym będziemy nazywać osoby, które korzy-
stają z dostępnej oferty przedstawionej przez organizację. Klient to podmiot 
ekonomiczny, który jest aktywnie lub orientacyjnie zainteresowany dobrem 
lub usługą. 

Najczęstszym powodem dla którego klienci korzystają z zajęć rekreacyj-
nych są na pewno poprawa aktywności fizycznej, potrzeba bycia aktywnym, 
uprawianie sportu dla przyjemności, chęć poznawania nowych ludzi i wspólne 
spędzanie czasu na rekreacji oraz pewnego rodzaju moda na bycie aktywnym 
fizycznie (Skowron 2013: 29).

Zarządca obiektu sportowego, w tym przypadku dyrektor odpowiada za 
realizacje celów i zakresów działań obiektu określonego w dokumentach sta-
tutowych. Posiada on kompetencje, umiejętności i wiedzę niezbędną do pro-
wadzenia obiektu sportowego. Do jego głównych celów należą:

a) zachęcanie, propagowanie i wprowadzanie działań z zakresu sportu, 
turystyki, rekreacji i aktywności turystycznej na terenie obiektu;

b) dostosowywanie potrzeb mieszkańców w sferze kultury fizycznej, rekre-
acji oraz sportu;

c) czynna i aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, wspól-
na realizacja planów i programów z zakresu sportu, rekreacji, kultury 
fizycznej i turystyki.

W praktyce główną ideą Dyrektora w prowadzeniu obiektu sportowego 
są następujące działania: samodzielne organizowanie imprez sportowych lub 
przy współpracy z innymi jednostkami; współpraca z klubami sportowymi, 
stowarzyszeniami, osobami prawnymi lub fizycznymi i placówkami oświa-
towymi w celu upowszechniania szeroko rozumianej kultury fizycznej; za-
rządzanie, administrowanie zasobami obiektu i urządzeniami sportowymi; 
wynajem lub udostępnianie miejsc przynależących do obiektu sportowego 
w celu prowadzenia usług gastronomicznych lub handlowych; udostępnianie 
całego zaplecza obiektu (sprzętu i urządzeń sportowych, budynków i budowli 
sportowych i rekreacyjnych oraz ich wyposażenia) na podstawie podpisanych 
umów dzierżawy, najmu takim organizacjom, jak: stowarzyszenia sportowe, 
kluby sportowe, zakłady pracy oraz pozostałym organizacjom kultury fizycz-
nej; przebudowa, rozbudowa, modernizacja oraz remonty obiektów sportowo-
-rekreacyjnych; podejmuje działania w celu pozyskania partnerów, sponsorów, 
przychylności związków sportowych w celu zdobycia środków finansowych na 
organizację imprez i zawodów sportowych. Dyrektor sprawuje nadzór nad ma-
jątkiem obiektu i pieczę nad rozwojem, utrzymaniem w nienaruszonym stanie. 
Zarządca powinien gospodarować mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem, 
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mieć na uwadze staranność, racjonalność, celowość i oszczędność, zachowując 
przy tym jego prawidłową eksploatacje i ochronę. Ma obowiązek podejmo-
wać niezbędne decyzje i czynności, zachowując nierozerwalność składników 
mienia ruchomego i nieruchomego. Podejmuje decyzje dotyczące uzasadnionej 
likwidacji środka trwałego oraz wyposażenia, będące na stanie ośrodka jako 
zniszczone, zaginione lub zużyte. Inicjuje konieczne działania mające na celu 
ochronę integralności składników mienia nieruchomego i ruchomego, będące-
go pod kierownictwem obiektu niezależnie od podstawy prawnej i faktycznej 
władania. Dyrektor obiektu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
właściciela obiektu (Burmistrza Miasta Wągrowca), reprezentuje podmiot na 
zewnątrz, wynajmuje, wydzierżawia lub w inny sposób udostępnia lokale 
mieszczące się na terenie Ośrodka.

Klienci, będąc na terenie ośrodka sportu i rekreacji, korzystają z obiektów 
nazywanych zespołem niezależnych zwartych budynków oraz urządzeń tere-
nowych, które przeznaczone są do celów rekreacyjnych i sportowych, czyli in-
dywidualnego lub zbiorowego usprawniania kondycji fizycznej oraz czynnego 
wypoczynku, a także rozrywki. Wśród nich można wymienić m.in.: hale sporto-
we, stadiony, lodowiska, korty tenisowe, baseny pływackie, sale gimnastyczne. 
W Polsce większość obiektów ma charakter publiczny i należy pośrednio lub 
bezpośrednio do samorządów lokalnych miast i gmin. Mniejsza część obiektów 
należy do podmiotów prywatnych (osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa), a tak-
że innych organizacji sportowych lub klubów. Niesie to za sobą różnice w głów-
nych celach obiektów sportowych. Jeśli chodzi o obiekty samorządowe główny 
nacisk kładzie się przede wszystkim na społeczność lokalną i przychylenie się 
do jej potrzeb. Natomiast podmioty prywatne dążą do działań komercyjnych.

Obiekty sportowe stanowią samodzielne jednostki organizacyjne prowa-
dzone w formie zakładu budżetowego miasta lub gminy na podstawie uchwa-
ły w sprawie powołania danej jednostki, a także statutu nadanej przez radę 
miasta lub gminy. Inną formą prowadzenia obiektu jest jednostka budżetowa. 
Jednostka ta odprowadza swoje dochody na rachunek dochodów budżetu mia-
sta, natomiast wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego. Podmiot funkcjonuje na podstawie statutu, który określa 
w szczególności nazwę firmy, jej działalność, siedzibę, natomiast podstawę jej 
gospodarki stanowi plan finansowy, czyli plan dochodów i wydatków. Zakład 
budżetowy tylko w pewnej części finansowany jest z budżetu miasta lub gminy, 
pozostałą część musi wypracować sam lub pozyskać fundusze „z zewnątrz”. 
Obiekt sportowy działający lokalnie dąży do pozyskania jak największej licz-
by klientów nie tylko z danej jednostki terytorialnej lub jednostek sąsiadu-
jących, ale także zachęca do korzystania ze swoich atutów i obiektów osoby 



Patrycja Walerowska

159

uprawiające czynnie sport z całej Polski. W tym celu organizowane są m.in.: 
kolonie, półkolonie, zawody tenisowe lub żeglarskie, sparingi piłkarzy, mecze 
na szczeblach lokalnych i wyższych oraz lokalne imprezy np. koncerty, zawody 
taneczne [Cieślikowski i Kantyka, 2014: 155–159].

Cel artykułu
Celem pracy jest określenie stanu aktywności fizycznej i rekreacji w mieście 

Wągrowiec oraz przedstawienie możliwych rozwiązań dotyczących zarządza-
nia oraz pożądanych zmian w tym zakresie.

Główny materiał badawczy
Ankieta przeprowadzona została na klientach oraz osobach korzystających 

rekreacyjnie z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. Badanie przeprowa-
dzono elektronicznie oraz osobiście. Respondenci wypełnili łącznie 30 ankiet. 
Ankietowani to osoby powyżej 18 roku życia, regularnie korzystające z obiek-
tów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla wszystkich ankieta miała ten sam schemat. 
Zawierała ona 24 pytania i metryczkę, z której wynika że:

 − zankietowanych zostało 13 kobiet i 17 mężczyzn;
 − większość respondentów miała ukończone studia I i II stopnia (odpo-

wiednio 10 i 8 respondentów);
 − prawie połowa ankietowanych jest w związku małżeńskim (13 osób), 

mniejsza część, 11 respondentów jest w wolnym związku;
 − przewaga gospodarstw domowych ankietowanych to rodziny 3–4 

osobowe;
 − siedmiu ankietowanych mieszka na wsi, pozostałych dwudziestu trzech 

to mieszkańcy miasta;
 − dochód netto na jednego członka rodziny to w większości 1 000–2 000 zł, 

tylko dziewięć osób zaznaczyło dochód powyżej 2 000 zł;
 − 18 osób określiło odczucia dotyczące poziomu życia rodziny jako: jakoś 

sobie radzimy; pozostali respondenci uznali, że: żyje im się dostatnio oraz 
żyjemy przeciętnie;

 − 11 respondentów zamieszkuje w wynajętym mieszkaniu/domu, 7 ankie-
towanych mieszka w domu jednorodzinnym, pozostali w mieszkaniach 
spółdzielczych oraz spółdzielczych własnościowych.

Wiek respondentów przedstawia się następująco (Tab. 1.)
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Tabela 1. Wiek respondentów 

18–20 lat 5 16,7%
21–30 lat 10 33,3%
31–40 lat 7 23,3%
41–50 lat 4 13,3%
51–powyżej 4 13,3%

Źródło: badania własne.

Wyniki i wnioski
Głównym problemem badawczym jest modernizacja oraz rozwój i unowo-

cześnienie obiektu oraz możliwe zmiany jakie mogą nastąpić w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Wągrowcu.

Na pytanie: „Czy według Pana/Pani Ośrodek Sportu i Rekreacji wymaga mo-
dernizacji obiektu?” respondenci zaznaczali odpowiedzi: tak lub nie (Tab. 2.).

Tabela 2. Konieczność modernizacji OSiR w opinii ankietowanych

Tak 23 76,7%
Nie 7 23,3%

Źródło: badania własne.

Ponad połowa ankietowanych, bo aż 76,7% opowiedziało się za zmianami 
i konieczną modernizacją Ośrodka. Zaznaczając odpowiedź: tak, uzupełniali ją 
o podanie nazw obiektów wymagających modernizacji i uzasadnienie. Możliwa 
była dowolna liczba wskazań. Wśród osób, które podzieliły się swoją opinią, 
najwięcej wskazało na wygląd zewnętrzny ośrodka (8) oraz pokoje hotelowe 
(8). Na drugim miejscu uplasowały się: główny hol (3), hala sportowa (3) oraz 
siłownia plenerowa (3). Pojedyncze głosy zostały oddane na korty tenisowe, 
salę gimnastyczną, szatnie, obiekty lekkoatletyczne oraz boiska. 

Najczęściej sugestie dotyczyły wymiany sprzętu, który jest stary, zużyty 
i jest go niewystarczająca liczba (piłki, rakiety do tenisa), wymiany krzesełek 
na hali sportowej. Część ankietowanych zwróciła uwagę na pokoje hotelowe, 
które są zniszczone przez dzieci i młodzież przyjeżdżającą do Ośrodka na spa-
ringi, kolonie czy półkolonie. Dodatkowo zwrócono uwagę na brak miejsca do 
zabaw dla dzieci dostosowanego do różnego wieku z odpowiednim miejscem 
dla opiekunów. 
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„Czy według Pana/Pani Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada odpowiednią 
ilość sprzętu do ćwiczeń?” (Tab. 3.) – to kolejne pytanie, na które odpowiadali 
ankietowani.

Tabela 3. Opinia ankietowanych na temat odpowiedniej liczba sprzętu do ćwiczeń

Tak 14 46,7%
Nie 16 53,3%

Źródło: badania własne.

Według ponad połowy ankietowanych jest niewystarczająca liczba sprzętu 
do ćwiczeń. Braków w sprzęcie można doszukiwać się w kradzieżach, znisz-
czeniach, aktach wandalizmu zarówno osób przyjeżdżających do Ośrodka, jak 
i wśród mieszkańców Wągrowca i okolic. 

Według większości respondentów (56,7%) opłaty za korzystanie z obiek-
tów są odpowiednie, nie ma więc konieczności zmian cennika. 

Wszyscy ankietowani uważają, że rezerwacje obiektów sportowych przez 
internet to dobry pomysł, szczególnie teraz w czasie pandemii COVID-19. 
Obecnie rezerwacji dokonuje się telefonicznie bądź mailowo. Niekiedy jest 
to utrudnione ze względu na to, że telefon nie zawsze jest odbierany, e-maile 
nie są odczytywane na czas. Problem tkwi w zbyt małej liczbie pracowników 
Ośrodka (zdanie podziela 56,7% badanych), pracowników administracji oraz 
braku stałej osoby w recepcji. Należałoby także aktualizować stronę interneto-
wą ośrodka (brak bieżących, aktualnych informacji). Zdecydowana większość 
osób oceniła pracowników OSiR-u za rzetelnych i profesjonalnych na swoich 
stanowiskach (zadowolonych było 86,7% badanych).

Również wszyscy respondenci opowiedzieli się za tym, aby była organizo-
wana większa liczba ogólnopolskich imprez sportowych na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Dobrym rozwiązaniem byłyby nowe pomysły na organizację 
imprez sportowych. Dzięki takim widowiskom do Wągrowca przyjeżdżałoby 
więcej turystów i sportowców, co przełożyłoby się na promocję naszego mia-
sta. Niepokojące jest to, że 33,3% ankietowanych nie czuło się bezpiecznie na 
imprezach masowych dotychczas organizowanych (Tab. 4.).

Tabela 4. Bezpieczeństwo na imprezach masowych wg opinii ankietowanych

Tak 20 66,7%
Nie 10 33,3%

Źródło: badania własne.
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Według większości ankietowanych (76,7%) godziny otwarcia Ośrodka są 
odpowiednie. Bramy obiektu otwierane są o 6.00 rano a zamykane o 22.00. 
Utrudnieniem może być to dla osób, które trening zaczynają wcześniej lub 
preferują nocne ćwiczenia. Można jednak pomyśleć o całodobowym otwarciu 
obiektów oraz siłowni, aby dostęp mieli do nich wszyscy.

Dla większości respondentów odległość do Ośrodka od ich miejsca zamiesz-
kania wynosiła: powyżej 30 km (40%), następnie do 10 km (36,7%) i kolejno od 
10 km do 20 km (13,3%) oraz od 20 km do 30 km (10%). 

21 z 30 ankietowanych wskazało na atrakcyjność krajobrazu wokół obiektu. 
Dookoła Ośrodka znajduje się las i jezioro, które zachęcają do długich spa-
cerów, korzystania ze sprzętu wodnego, możliwości wypożyczenia rowerów 
miejskich i korzystania z licznych ścieżek rowerowych. Minusem jest na pewno 
umiejscowienie Ośrodka przy głównej, ruchliwej ulicy Wągrowca. 

Klienci zapytani o to: „Czy pokoje noclegowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
są wystarczająco duże, aby osoby korzystające z noclegu czuły się swobodnie?” 
odpowiedzieli w 70% , że spełniają ich oczekiwania, natomiast 30% nie czuje 
się w nich komfortowo.

Na pytanie: „Czy uważa Pan/Pani, że główny hol jest na tyle duży, żeby 
grupy zorganizowane mogły swobodnie korzystać z usług Ośrodka Sportu 
i Rekreacji?” respondenci udzielili następujących odpowiedzi (Tab. 5.):

Tabela 5.  Opinia ankietowanych dotycząca swobodnego korzystania z głównego holu 
w OSiR

Czasami jest tłok 19 63,3%
Pomieszczenie jest wystarczająco duże 6 20,0%
Często jest tłok 5 16,7%

Źródło: badania własne.

Główny hol nie jest zbyt duży więc przy większej liczbie grup zorganizowa-
nych, przybyłych do Ośrodka w tym samym czasie, zdarza się, że robi się zbyt 
tłoczno.

Kolejnym problemem badawczym, poruszonym w artykule, jest ocena 
warunków uprawiania sportu i rekreacji wśród mieszkańców oraz klien-
tów Ośrodka Sportu i Rekreacji i zmiany jakie nastąpiły w czasie pandemii 
COVID-19.

Na pytanie: „Czy uprawia Pan/Pani jakiś rodzaj aktywności fizycznej o cha-
rakterze sportowym lub rekreacyjnym?” (Tab. 6.) – respondenci udzielali od-
powiedzi: tak lub nie.
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Tabela 6. Aktywność sportowa respondentów

Tak 26 86,7%
Nie 4 13,3%

Źródło: badania własne.

Większość ankietowanych odpowiedziała, że uprawia sport lub aktywność 
fizyczną o charakterze rekreacyjnym. Wyniki cieszą tym bardziej, iż przyszło 
nam żyć w czasach pandemii, zamkniętych klubów sportowych, siłowni, klu-
bów fitness, ośrodków sportu i rekreacji itp. Pomimo tego nasi mieszkańcy nie 
zrezygnowali ze sportu i dbają o swoje zdrowie i aktywność fizyczną w każdym 
wieku.

Respondenci zapytani o częstotliwość korzystania z obiektów sportowych 
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiedzieli następująco (Tab. 7.):

Tabela 7. Częstotliwość korzystania z obiektów sportowych na terenie OSiR przez 
ankietowanych

Nie korzystam 8 26,7%
Rzadziej niż raz w miesiącu 8 26,7%
Raz na tydzień 6 20,0%
Kilka razy w tygodniu 4 13,3%
2–3 razy w miesiącu 4 13,3%

Źródło: badania własne.

Większość badanych korzysta jednak z obiektów sportowych, ale niezbyt 
często.

Na zadane pytanie odnośnie z jakich obiektów korzystają najczęściej (moż-
liwość wyboru kilku odpowiedzi) największym zainteresowaniem cieszyły się 
siłownia plenerowa (36,7%) oraz lodowisko (30%). Z siłowni można korzystać 
bez większych przeszkód i wśród mieszkańców Wągrowca cieszą się one du-
żym zainteresowaniem (kilka na terenie miasta) oraz lodowisko, które cieszy 
się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Na kolejnych miejscach upla-
sowały się kolejno z wynikiem 23,3% boisko do piłki nożnej oraz siłownia, korty 
tenisowe (16,7%), wynik 13,3% uzyskały pas rekreacyjny wyposażony w stół do 
gry, boisko wielofunkcyjne z bieżnią oraz hala sportowa. Obiekty lekkoatletyczne 
oraz stadion z boiskiem z naturalną nawierzchnią (oba po 10%), boisko do ko-
szykówki (6,7%), boisko do piłki siatkowej plażowej oraz sala gimnastyczna (po 
3,3%), a zerową liczbę procent uzyskało boisko do piłki siatkowej. 
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U większości ankietowanych (17 osób) występują ograniczenia związane 
z korzystaniem z obiektów sportowych na terenie Ośrodka. Problemów moż-
na doszukiwać się głównie w panującej pandemii COVID-19, co przedstawia 
tabela poniżej (Tab. 8.).

Tabela 8. Ograniczenia związane z korzystania z obiektów sportowych w opinii 
ankietowanych

Pandemia COVID-19 8 26,7%
Nie mam żadnych ograniczeń w korzystaniu  
z obiektów sportowych 6 20,0%

Brak czasu 6 20,0%
Problemy zdrowotne 4 13,3%
Zbyt duża odległość 3 10,0%
Nie mam potrzeby korzystać z obiektów sportowych 2 6,7%
Zbyt wysokie koszty 1 3,3%
Obiekty nie spełniają moich oczekiwań 0 0%

Źródło: badania własne.

Zdecydowana większość respondentów (76,7%) nie zdecydowała się korzy-
stać z konkurencyjnych ośrodków sportu i rekreacji, pomimo występujących 
ograniczeń.

Zadawalający jest także wynik, bo aż 60% ankietowanych zapewniło, iż nie 
zrezygnowało z uprawiania sportu w czasie pandemii. W związku z tym, na 
kolejne pytanie otwarte odnośnie jaką aktywność fizyczną uprawiałeś w cza-
sie COVID-19 zdecydowana większość (33,3% respondentów) odpowiedziała: 
ćwiczenia w domu (domowa siłownia). 

Dużym powodzeniem cieszyła się także jazda na rowerze oraz spacery 
(13,3%). Pojedyncze odpowiedzi uzyskały także piłka nożna, bieganie, joga. 

21 z 30 osób nie korzystało z noclegu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w czasie 
pandemii, jako powód podali następujące odpowiedzi:

 − nie było takiej potrzeby (11 osób),
 − możliwość noclegu u rodziny (3 osoby),
 − nie podobały mi się pokoje hotelowe, ich wygląd, zniszczenie (4 osoby),
 − za drogi nocleg na warunki tam panujące (3osoby).

Dwie osoby wpisały, że korzystały z noclegu w obiekcie, jednak nie były za-
dowolone z warunków tam panujących, a jedna nie mogła skorzystać z pokoju 
ze względu na zamknięcie hoteli i baz noclegowych. 
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Wnioski
Pierwszy wniosek jaki nasuwa się po przeprowadzeniu ankiety, to zbyt ni-

ski budżet na ciągłą poprawę stanu ośrodka, w którym przebywa w sezonie 
kilkadziesiąt grup oraz klientów indywidualnych. Brak środków jest także na 
zatrudnianie nowych pracowników, którzy swoim zaangażowaniem i pracą po-
prawiliby sytuację w obiekcie. Problemem często wskazywanym przez ankieto-
wanych były zniszczone i zaniedbane pokoje hotelowe oraz braki w sprzęcie do 
ćwiczeń i jego zużycie. Jedyną możliwością poprawy tego stanu są dotacje unij-
ne. Obecna sytuacja pandemiczna panująca w kraju i na świecie sprawiła, że 
Ośrodek praktycznie przestał zarabiać. Nieliczne grupy zdecydowały się przy-
jechać w okresie letnim na zgrupowania oraz kolonie. Należałoby wyszukać 
zatem programy, w których Ośrodek Sportu i Rekreacji mógłby wziąć udział 
oraz pozyskać owe dotacje. Warto byłoby też zmienić sposób planowania bu-
dżetu, tak aby wyodrębnić z niego ewentualny wkład własny wymagany do 
otrzymania dotacji. Lodowisko oraz pozostałe obiekty sportowe były nieczyn-
ne przez dłuższy czas, co jednak nie przeszkodziło, aby ćwiczyć w domu i dbać 
o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Warto wspomnieć, że rowery miejskie 
w Wągrowcu cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dlatego tym 
bardziej cieszy, że w czasach zdalnej nauki i pracy chcemy i ćwiczymy, czy to 
w domu, czy jeżeli jest taka możliwość na świeżym powietrzu.
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