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WSTĘP 

Oddajemy w Państwa ręce „Strategię rozwoju produktu turystycznego Regionu Gołdap”, 
która, mam nadzieję, przyczyni się do zrealizowania ambitnych celów przyświecających 
władzom regionu. 
 
Strategia ta nie powstałaby bez ogromnego zaangażowania Członków Fundacji Rozwoju 
Regionu Gołdap, Centrum Promocji Regionu i władz samorządowych. To dzięki ich aktywnej 
współpracy mogliśmy wykorzystać merytoryczne zasoby Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki 
do zaplanowania maksymalnego wykorzystania potencjału turystycznego Gołdapi. 
 
Kraina Łowców Przygód – to hasło dla Gołdapi, które jest klamrą spinającą wszystkie 
działania, jakie w tej strategii promujemy. Wprowadzenie jej w życie, korzystając 
z wniosków, jakie niesie analiza światowych trendów w turystyce, przyciągnie do Gołdapi 
turystów poszukujących nowych wrażeń. 
 
Przygoda, historia, natura – to elementy bazowe strategii, które budują wizerunek Gołdapi. 
Gród Jaćwingów łączy ze sobą te trzy elementy, stając się bazą dla myślenia o turystyce w 
regionie. Jest to, wraz z narzędziami marketingowymi, zaproponowanymi w tej strategii, 
element wyróżniający Gołdap na turystycznej mapie Polski. 
 
Życząc sukcesów gospodarczych, 
 
 
 

pozostaję z poważaniem 
 
 
 

Sylwester Pruchniewski 
Dyrektor Generalny 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA 
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1. ZAŁOŻENIA I CEL 
PROGRAMU „ATRAKCYJNY 
REGION” 

 
„Atrakcyjny Region” jest realizowany w ramach programu „Krajowa Markowa 
Infrastruktura Turystyczna – KMIT”. KMIT to inaczej kompleks działań projektowych 
i świadczeń usługowych mających na celu kreowanie i konstruowanie turystycznych marek 
polskich.  

 
Projekt „Atrakcyjny Region” – jako element programu KMIT – ma za zadanie wykreowanie 
Marek Regionów ze szczególnym uwzględnieniem walorów i zasobów turystycznych. 
W sytuacji niedoboru środków finansowych, postępującej degradacji środowiska oraz 
wzroście negatywnych skutków przemian gospodarczych, proces zarządzania regionem 
winien być nastawiony na aktywny i kreatywny model budowania przyszłości. Takie 
przesłanie stanowiło założenie do projektu „Atrakcyjny Region”. 

 
Program ten to nie tylko stworzenie wizualnego znaku oraz nazwy dla Regionu, które ma 
wyróżniać go na turystycznej mapie Polski. „Atrakcyjny Region” to przede wszystkim 
strategia działania i filozofia kształtowania wizerunku danego obszaru. Kompleksowy proces 
kreacji Marek Regionów zakłada w głównej mierze następujące działania: 

 
 Inwentaryzacja walorów regionu i istniejącej infrastruktury turystycznej 
 Propozycja tworzenia nowych produktów na podstawie analizy zasobów i 

potencjału regionu oraz analizy potrzeb rynkowych 
 Opracowanie systemu wizualizacji marki oraz tożsamości Marki Regionu 
 Stworzenie planu promocji Marki Regionu i promocji samego regionu 
 Przygotowanie programu zarządzania marką w czasie oraz 
 Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu wdrażania marki i promocji Regionu 

 
Przygotowane w ramach programu „Atrakcyjny Region” opracowania i dokumenty to 
narzędzia niezbędne do osiągnięcia celów i zadań stojących przed władzami lokalnymi 
odpowiedzialnymi za rozwój danego regionu. Najważniejszymi elementami przemawiającymi 
za koniecznością przystąpienia do programu „Atrakcyjny Region” są przede wszystkim 
korzyści, jakie może on przynieść, zarówno w sferze ekonomiczno-finansowej, społecznej, 
promocyjnej, jak i rynkowej. Wśród najistotniejszych korzyści wymienić należy: 
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 Napływ kapitału inwestycyjnego związany ze wzrostem atrakcyjności regionu 
 Rozwój gospodarczy wynikający z napływu środków od turystów 
 Szybki rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej 
 Skuteczne różnicowanie regionu na rynku ofert turystycznych 
 Zainteresowanie wartościami i możliwościami oferowanymi przez region itd. 

 
 

Stworzony przez PART program kreacji Marek Regionów daje więc w chwili obecnej 
niepowtarzalną szansę wybicia się na rynku, nie tylko turystycznym. Marka jako skuteczny 
element identyfikacji i promocji może przyczynić się do szybkiego wzrostu atrakcyjności 
regionu. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż turystyka to dziś najdynamiczniej rozwijająca 
się na świecie branża usługowa, może okazać się, że udział w programie „Atrakcyjny Region” 
zapewni stały rozwój regionom, które dotychczas nie w pełni efektywnie korzystały 
z własnych walorów i atrakcji turystycznych. 
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2. KONTEKST 
STRATEGICZNY 

2.1. MISJA TURYSTYCZNA REGIONU 
GOŁDAP 

 
 
Misja jest strategicznym narzędziem ogniskowania działalności regionu. Podstawowym jej 
zadaniem jest prezentacja wizerunku regionu w długim okresie, innymi słowy – czym region 
chce być i dokąd zmierza. 
 
Zdefiniowanie turystycznej misji Gołdapi ma ogromne znaczenie ze względu na fakt, iż skala 
powodzenia projektu zależy od stopnia realizacji zadeklarowanych celów działalności regionu 
oraz umiejętnego różnicowania produktu turystycznego.  
 
Niematerialny charakter usług turystycznych oraz waga czynnika ludzkiego w procesie ich 
świadczenia wymagają wyraźnego określenia celu, czyli opracowania misji, która zapewni 
właściwą realizację kluczowych założeń strategii turystycznej regionu. 
 
Misja Regionu Gołdap musi zostać podana do publicznej wiadomości społeczności lokalnej 
oraz adresatom zewnętrznym (np. potencjalnym inwestorom). Zapoznanie opinii publicznej 
z misją regionu ma na celu: 
 

 uzyskanie większej akceptacji podstawowych wartości misji 

 uzyskanie większego zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy regionu 

 skupienie uwagi na realizacji kluczowych zadań regionu 

 poprawę marketingu wewnętrznego. 
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Turystyczna misja Regionu Gołdap brzmi: 
 
 

 
REGION GOŁDAP 

 
Region Gołdap ma ambicję stać się liderem na rynku turystycznym w zakresie 
turystyki aktywnej wykorzystującej walory naturalne terenu. Wiodąca pozycja w tym 
zakresie zostanie osiągnięta dzięki realizowanej przez region strategii rozwoju 
produktu turystycznego. 

 
 

Realizacja misji wymaga: 
 pełnego zrozumienia potrzeb turystów i spełnienia ich życzeń za pomocą 

właściwej kompozycji usług, właściwego produktu turystycznego oraz 
odpowiedniej ceny dla każdego turysty; 

 zapewnienia najwyższej jakości wszystkich usług oraz oferowania produktów 
wartych swojej ceny dla wszystkich zdefiniowanych segmentów turystów; 

 przewyższania konkurencji w przewidywaniu potrzeb turystów i szybkiej na nie 
reakcji; 

 zachowania dbałości o środowisko naturalne; 

 świadczenia usług turystycznych w sposób przyjazny, profesjonalny i według 
najlepszych umiejętności dobrze przeszkolonego personelu. 

 
Ewolucja regionu w kierunku rozwoju nowych produktów turystycznych będzie 
stymulowana przez zaangażowanie władz miasta i gmin regionu Gołdapi 
w przewidywanie i zaspokajanie zmieniających się potrzeb turystów. 
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2.2. CELE DZIAŁANIA 

 
 
Określenie celów dla regionu jest istotną sprawą dla różnych podmiotów bezpośrednio 
zainteresowanych jego ożywieniem turystycznym, ponieważ są one dla nich kryteriami oceny 
stopnia realizacji misji.  
 
W turystyce trudno jest zdefiniować cele, które dało by się w sposób łatwy zmierzyć, ze 
względu na brak niezbędnych narzędzi pomiaru. Można jednak sprecyzować cele ogólne 
i spróbować zastanowić się (oszacować), w jakim stopniu sytuacja w regionie uległa 
poprawie.  
 
Wyróżnia się kilka głównych obszarów dla regionu, w odniesieniu do których należy określić 
cele. Są to:   
 

 cele rynkowe 

 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Gołdap 

 wzrost sprzedaży produktów turystycznych Gołdapi na rynku 

 wzrost przychodów z tytułu turystyki w gminie 

 wzrost przychodów w gminie z tytułu handlu i usług 

 wzrost nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę turystyczną w regionie 

 przyciągnięcie w region Gołdapi inwestorów zewnętrznych 

 wzrost dostępności oferty na rynku 
 
 
 

 cele społeczne 

 zmniejszenie bezrobocia w regionie 

 poprawa standardu życia ludności 

 wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych w regionie (aktywizacja 
gospodarstw wiejskich) 

 zbudowanie tożsamości regionalnej wśród społeczności lokalnej 

 wykreowanie pozytywnej opinii społecznej dla wdrażanej strategii 
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 cele marketingowe 

 wzrost znajomości regionu wśród potencjalnych turystów, zarówno 
grupowych, jak i indywidualnych 

 wykreowanie rozpoznawalnej i silnej marki regionu 

 kojarzenie Gołdapi przez potencjalnych turystów z turystyką aktywną, 
przygodą (zawładnięcie pojęciem „przygoda”) 

 zainteresowanie mediów nową ofertą turystyczną Gołdapi 

 nawiązanie stałej współpracy z touroperatorami. 
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3. ANALIZA POTENCJAŁU 
I OTOCZENIA GOŁDAPI 

3.1. ANALIZA OTOCZENIA REGIONU 

 
 
Jednym z podstawowych elementów otoczenia regionu jest obszar województwa, w którego 
rejonie administracyjnym znajdują się analizowane gminy. Region Gołdapi łącznie z gminami 
Banie Mazurskie oraz Dubeninki znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim.  
 
Większość inwestorów, oceniając perspektywy potencjalnych inwestycji, analizuje potencjał 
i możliwości rozwoju makroregionu, czyli w przypadku Polski poszczególnych województw.  
 
 

3.1.1. Województwo warmińsko-mazurskie 

Ogólna charakterystyka województwa 
 
Na tle kraju województwo warmińsko-mazurskie należy do regionów słabo uprzemysło-
wionych, o wysokiej stopie bezrobocia, niższych od średniej krajowej wysokości przeciętnych 
wynagrodzeń oraz produkcji sprzedanej przemysłu. Główną silną stroną i zarazem szansą 
województwa są jego walory turystyczne oraz atrakcyjne położenie przy granicy z Obwodem 
Kaliningradzkim.  
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Województwo warmińsko-mazurskie należy do regionów Polski o największym potencjale 
turystycznym, dysponując m.in. takimi walorami jak: 

 Pojezierze Mazurskie – największy system wodny w Polsce Szlak Wielkich Jezior 
Mazurskich; w tym dwa największe jeziora: Śniardwy i Mamry. 

 Bogate obszary leśne – prawie 1/3 powierzchni województwa, w tym: Puszcza Piska, 
Puszcza Romincka. 

 Ponad milion hektarów obszarów chronionych (rezerwatów przyrody). 

 Rozbudowana i zróżnicowana baza noclegowa. 

 Zabytki, w tym zespół zamków pokrzyżackich oraz umocnień z czasu I i II wojny 
światowej. 

 Bogatą faunę i florę, w tym ptactwo wodne, zwierzynę łowną. 

 
Położenie województwa ilustruje poniższy rysunek.  

Rysunek 1 Struktura powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego w rozbiciu na 
województwa 

 

 

Źródło: Opracowanie PART S.A. 

 
W północno-wschodniej części Polski województwo graniczy z województwami: pomorskim, 
kujawsko-pomorskim, podlaskim i mazowieckim, od północy zaś z Obwodem Kaliningradzkim 
(Federacja Rosyjska). 

Województwo 
warmnsko-mazurskie 
z zaznaczoną Gołdapią 
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Geneza i główne informacje na temat województwa 
 
Województwo warmińsko-mazurskie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy 
administracyjnej kraju. W skład nowego województwa weszło całe dawne województwo 
olsztyńskie, ponad połowa suwalskiego, prawie połowa elbląskiego oraz pojedyncze gminy 
z toruńskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego. 
 
Główne informacje nt. województwa: 

 Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje 24,2 tys. km2, czyli 7,7 proc. powierzchni 
kraju, zajmując czwarte miejsce pod względem wielkości.  

 W kategorii ludności województwo plasuje się dopiero na 12-tym miejscu (1465,6 osób, 
3,8 proc. ludności Polski). Mniej mieszkańców mają województwa: świętokrzyskie, 
podlaskie, opolskie i lubuskie. Gęstość zaludnienia jest najniższa w skali całego kraju i 
wynosi 60 osób/km2 (średnia krajowa to 125 osób/km2). 

 Przemysł regionu skoncentrowany jest w dwóch największych miastach: Olsztynie 
i Elblągu. Duże zakłady produkcyjne funkcjonują także w Grajewie, Ostródzie i Ełku.  

 Do największych przedsiębiorstw zaliczają się: ABB Alstom Power z Elbląga, Stomil 
Olsztyn, MM International czy spółki przemysłu mięsnego z Ostródy i Ełku. W całej Polsce 
znane są także browary EB (Elbrewery Co.).  

 Ponad 60% ogólnej powierzchni Warmii i Mazur stanowią grunty rolne. Najwyższy w 
kraju pozostaje tu udział sektora publicznego we własności ziemi uprawnej. 

 Najwyższa w kraju jest powierzchnia odłogów i ugorów. To pozostałość po epoce 
pegeerów, które dominowały na terenach województw: olsztyńskiego, elbląskiego i 
suwalskiego. 

 Na terenie województwa znajduje się 47 miast, czyli 4 proc. ich liczby w kraju. 

 Miejscowości wiejskich natomiast jest tu ponad 3,9 tys., co równa się 6,8 proc. ogółu 
w skali kraju. Pod tym względem województwo warmińsko – mazurskie znajduje się 
w czołówce województw i zajmuje 5 miejsce. 

 Migracja ludności notuje saldo ujemne, co oznacza, iż więcej osób opuszcza omawiany 
region niż do niego napływa. W 1999 roku nastąpiło nasilenie tego zjawiska: w 1998 r. 
saldo wyniosło – 1879 osób (napływ 19 620 osób, wypływ 21 499), w 1999 r. już – 2347 
(napływ 18 350 osób, wypływ 20 697). 

 Obecne województwo warmińsko – mazurskie charakteryzuje się relatywnie wysokim 
wskaźnikiem przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten wyniósł w roku 
1998 – 3,0, podczas gdy średnia dla całego kraju wynosiła w analogicznym czasie 0,5. 
Niemniej obserwujemy tu także charakterystyczne dla całego kraju zahamowanie 
przyrostu naturalnego. 
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Sytuacja mieszkaniowa, infrastruktura komunalna 
 
Słabiej niż w większości województw przedstawia się także sytuacja mieszkaniowa regionu 
warmińsko-mazurskiego. Znajduje się tu ogółem ponad 412 tys. mieszkań, co plasuje 
województwo na 12 miejscu. Mniejsze zasoby mieszkaniowe ogółem mają m.in. woj. 
lubuskie, opolskie, świętokrzyskie. 
 
Niekorzystnie należy ocenić także jakość i potencjał infrastruktury dróg. W województwie 
warmińsko-mazurskim znajduje się tylko 2,1% wszystkich dróg gminnych i lokalnych 
o twardej nawierzchni (przy 7,7% powierzchni kraju). Pomimo niskiej gęstości zaludnienia 
sytuacja ta może znacząco wpływać na ograniczanie ruchu turystycznego w regionie.  
 
 
 
Sytuacja społeczno-ekonomiczna regionu 
 
Niestety główne wskaźniki gospodarcze plasują województwo na jednej z niższych pozycji 
w kraju. Główną przyczyną wysokiej stopy bezrobocia oraz niskiej produkcji przemysłowej 
w województwie jest upadek wielu nierentownych zakładów w okresie lat 90-tych oraz 
wysoka agraryzacja gospodarki. Słaba koniunktura w rolnictwie w ostatnich latach wpłynęła 
na znaczne obniżenie wyników gospodarczych województwa oraz wzrost bezrobocia. Najważ-
niejsze wskaźniki gospodarcze i ekonomiczne w regionie: 

 Miesięczne wynagrodzenie brutto (w przemyśle) wyniosło dla pierwszego kwartału b.r. 
1833,7 złotych wobec średniej krajowej wynoszącej w analogicznym okresie 1973,4 
złote. Daje to omawianemu regionowi 9-tą lokatę w skali kraju. 

 Bez pracy w województwie warmińsko-mazurskim pozostawało (stan na koniec sierpnia 
2000 r.) 146,1 tys. osób. Stopa bezrobocia w regionie wynosiła 23,3% w porównaniu ze 
średnią krajową stopą bezrobocia na poziomie 13,8%. Daje to niestety regionowi 
warmińsko-mazurskiemu ostatnie miejsce w kraju. 

 Wielkość produkcji sprzedanej w województwie wyniosła do sierpnia 2000 r., 7272,5 mln 
zł, co daje niecałe 2,5% udziału w ogólnej wielkości produkcji sprzedanej w Polsce. Tylko 
trzy województwa w kraju notują niższą produkcję. Optymistycznym wskaźnikiem jest 
wysoka dynamika wzrostu 112,5 proc. w stosunku do okresu I – VIII 1999 r.  
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Tabela 1  Wskaźniki gospodarcze dotyczące województwa warmińsko-mazurskiego do IX 2000 r. 

 

Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX 
Liczba podmiotów 
gospodarczych w tys.  

97,6 98,3 97,6 98,1 98,8 99 99,2 100 100,1 

Przeciętne zatrudnienie 
w sektorze 
przedsiębiorstw w tys. 

140,7 140,2 140,3 141,1 141,5 142,2 143,1 142,9 143,6 

Bezrobotni 
zarejestrowani w tys. 

149,8 152,1 152,1 149 146,1  143,7 145,3 146,1 148,1 

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego w % 

23,3* 23,6* 23,6* 23,2* 22,9* 22,6* 22,8* 22,9* 23,2 

Bezrobotni 
zarejestrowani na 1 
ofertę pracy  

637 408 500 393 189 179 383 351 316 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 
 w sektorze 
przedsiębiorstw w zł 

1624,9 1617,3 1912,7 1732,7 1685,9  1735,8 1757,6 1742,1 1758,7 

Wskaźniki rentowności 
obrotu w 
przedsiębiorstwach  
brutto w % 

x x -1 x X 0,2 X X x 

Wskaźniki rentowności 
obrotu w 
przedsiębiorstwach  
netto w % 

x x -2,1 x x -0,7 x x x 

Produkcja sprzedana 
przemysłu (w cenach 
bazowych) w mln zł 

750,9 831,8 924,2 850,7 1000,9 1013,4 884,8 991,7 993,2 

 w tym działalność 
produkcyjna 

691,2 771,5 864,2 797,6 952,7 964,7  841,3 945,6 941,8 

Produkcja sprzedana 
budownictwa w mln 
zł (ceny bieżące) 

83,8 87,7 106,5 99,9 120,7 142,3  126,5 141,2 150,9 

Źródło: Opracowanie PART S.A. na podstawie danych WUS Olsztyn 
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Rysunek 2 Pozycja województwa warmińsko-mazurskiego w sprzedanej produkcji przemysłowej 
w kraju w okresie I – VII 2000 r. 
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Źródło: Opracowanie PART S.A. na podstawie danych WUS Olsztyn 

Rysunek 3 Pozycja województwa warmińsko-mazurskiego w zestawieniu przeciętnych wyna-
grodzeń brutto w przedsiębiorstwach w okresie I – VIII 2000 r. 
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Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie danych GUS 
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Rysunek 4 Pozycja województwa warmińsko-mazurskiego wg przeciętnej stopy bezrobocia 
w okresie I – VIII 2000 r. 
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Źródło: Opracowanie PART S.A. na podstawie danych WUS Olsztyn 
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3.1.2. Powiat olecko-gołdapski 

Powiat olecko-gołdapski leży we wschodnio-północnej części województwa warmińsko-
mazurskiego, granicząc z województwem podlaskim oraz na północy z Obwodem 
Kaliningradzkim. W województwie warmińsko-mazurskim powiat olecko-gołdapski graniczy 
z powiatem giżyckim na zachodzie oraz ełckim na południu. 
 

Rysunek 5 Mapa województwa warmińsko-mazurskiego wg powiatów 

 
Źródło: Opracowania PART S.A. w Warszawie 

 
Podstawowe dane demograficzne dotyczące powiatu olecko – gołdapskiego zostały 
przedstawione w tabeli: 

 

Tabela 2  Podstawowe dane demograficzne dotyczące powiatu olecko – gołdapskiego 

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 

Powierzchnia w km2 1441 1441 1441 

Liczba gmin - ogółem 6 6  6 

• miejskich - -  - 

• miejsko-wiejskich 2 2  2 

• wiejskich 4 4  4 

Liczba miast 2 2  2 

Ludność ogółem 59 169 59 191 58 951  

w tym kobiety 29 490 29 516 29 423  

• przedprodukcyjnym 18 952 18 413 17 750  
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Wyszczególnienie 1997 1998 1999 

ludność w wieku: 
• produkcyjnym 

 
33 062 

 
33 444 

 
33 734  

• poprodukcyjnym 7155 7334 7467  

Ludność na 1 km2 41 41  41 

Ludność w miastach w % ogółu ludności 51,4 51,6 51,5  
Przyrost naturalny na 1000 ludności 5,2 4,2 3,1  

Saldo migracji na 1000 ludności -4,6 -5,9 -5,9 

Powierzchnia ogólna w ha (stan w czerwcu) 144 074 144 074  144 074 

Źródło: Opracowania PART S.A. w Warszawie na podstawie danych GUS 

 

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest ujemne saldo migracji w latach 1997 – 1999. 
W roku 1998 i 1999 saldo te wynosiło aż o 5,9 rocznie na 1000 mieszkańców. Zwiększonej 
migracji towarzyszył spadek wskaźnika przyrostu naturalnego z 5,2 do 3,1 na 1000 ludności 
rocznie, co spowodowało zmniejszenie liczby ludności w 1999 roku o 240 osoby, czyli 
4 promile ogółu ludności powiatu. Zmniejszenie liczby ludności wiąże się najczęściej z bra-
kiem atrakcyjnych ofert pracy w Gołdapi i Olecku. Np. znaczna część mieszkańców powiatu, 
którzy studiują w dużych miastach, postanawia na stałe osiedlić się w aglomeracjach 
miejskich posiadających nieporównywalnie większy rynek pracy i perspektywy rozwoju. 
Wpływa to negatywnie na możliwości rozwoju regionu, gdyż najczęściej migrują osoby 
wykształcone, najbardziej kreatywne i uzdolnione, mogące w przyszłości istotnie wpłynąć na 
rozwój regionu.  
 
 

Rysunek 6 Mapy powiatów olecko-gołdapskiego oraz giżyckiego z zaznaczonym obszarem gmin 
„Atrakcyjnego Regionu” 

 
 

 
 

Źródło: Opracowanie PART S.A. w Warszawie 
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Zestawienie zmian w strukturze i liczbie podmiotów gospodarczych przedstawia się znacznie 
bardziej optymistycznie. Transformację w regionie można uznać praktycznie za ukończoną, 
gdyż pod koniec 1999 roku istniało w powiecie tylko jedno przedsiębiorstwo państwowe, przy 
czterech jeszcze dwa lata wcześniej, a liczba spółek prawa handlowego zwiększyła się w 
ciągu dwóch lat ze 110 do 123. Jeszcze wyraźniej wzrosła liczba zarejestrowanych 
działalności gospodarczych przez osoby fizyczne z 2260 w 1997 roku do 2911 w 1999 roku. 
Niestety gospodarczy potencjał powiatu w tym gminy Gołdap należy ocenić jako słaby. 
Funkcjonuje zaledwie kilka niewielkich firm produkcyjnych w tym dwie fabryki kopert NC 
Koperty oraz A&G Koperty. Pomimo powstania podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej ilość inwestycji w Gołdapi nie uległa spodziewanej poprawie. W podstrefie SSE 
utworzono jak do tej pory tylko dwie firmy produkcyjne. Z pewnością znaczącą przeszkodę w 
rozwoju gminy Gołdap w powiecie olecko-gołdapskim stanowi fakt, iż siedziba starostwa 
znajduje się w Olecku, a nie Gołdapi. Możliwość utworzenia własnego powiatu z gminą Banie 
Mazurskie oraz Dubeninki należy rozpatrywać jako daleko perspektywiczną szansę rynkową.  

 

Tabela 3 Podstawowe dane gospodarcze dotyczące aktywności gospodarczej w powiecie 

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 
w rejestrze REGON – ogółem 

2778 3249 3576  

w tym:       
• przedsiębiorstwa państwowe 4 3 1  
• spółki prawa handlowego 110 120 123  

• spółdzielnie 34 36 34  
• osoby fizyczne 2260 2682 2911  

Pracujący poza rolnictwem indywidualnym 
– ogółem (stan w dniu 30 IX) 

9014 8885  8292 

Źródło: Opracowania PART S.A. w Warszawie na podstawie danych GUS 

 
Harmonijny rozwój gospodarki regionu ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju 
turystycznego gminy i regionu. Istotne korzyści dla rozwoju turystyki w regionie, wynikające 
z dobrej kondycji ekonomicznej firm i rozwoju inwestycji w gminie to m.in.: 

 Wyższe wpływy z podatków i opłat dla miasta – w efekcie zwiększone wydatki na rozwój 
infrastruktury miejskiej oraz promocję miasta. 

 Zwiększona ilość przyjazdów: tzw. ruch biznesowy, w efekcie wyższe obłożenie  
w obiektach noclegowych i gastronomicznych. 

 Bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę turystyczną niektórych firm w wyniku 
dywersyfikacji działalności, np. budowa ośrodków szkoleniowych, konferencyjnych, hoteli, 
centrów rozrywki. 

 Lepsza kondycja ekonomiczna firm zarządzających infrastrukturą turystyczną gminy, np. 
bazą noclegową, gastronomiczną, w wyniku zwiększonej rotacji i obłożenia – większe 
środki na modernizację i unowocześnienie lokali. 

 Efekt promocyjny miasta i regionu – częstsze publikacje w prasie, przekazy bezpośrednie. 
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 Wzrost przeciętnych dochodów mieszkańców gminy oraz spadek bezrobocia oraz 
w efekcie tych zjawisk: 

• wzrost oszczędności i zamożności mieszkańców gminy, 

• wzrost popytu wewnętrznego na usługi turystyczne, 

• zwiększone możliwości przyszłych inwestycji mieszkańców gminy 
w turystykę. 

 

Przykład: harmonijny rozwój gospodarczo-turystyczny 

Najlepszymi przykładami harmonijnego rozwoju gospodarczo-turystycznego mogą być takie 
miasta, jak Zakopane, Kołobrzeg, Żywiec, czy wśród małych miast – Karpacz, Szklarska 
Poręba, Międzyzdroje, Podkowa Leśna. 

 

Tabela 4  Podstawowe dane powiatu dotyczące infrastruktury oraz turystyki olecko  
– gołdapskiego. 

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane – ogółem 16 712 16 758 16 804  

na 1000 ludności 282,4 283,1 285,1  

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 
jednego mieszkania 

62 62,2 62,5  

na 1 osobę 17,9 18 18,2  
Szpitale – ogółem obiekty 2 2 2  

Łóżka w szpitalach 172 186 230  
Apteki 9 9 9  
Obiekty noclegowe turystyki (stan w dniu 
31 VII) – ogółem 

31 29 29 

miejsca noclegowe 1756 1700 1444 

korzystający z noclegów 15 333 12 478 8851 

Źródło: Opracowania PART S.A. w Warszawie na podstawie danych GUS 

 

Liczba oferowanych miejsc w powiecie w okresie 1997 – 1999 spadła do 1444, czyli o ponad 
300 w stosunku do roku 1997. Liczba obiektów zmniejszyła się z 31 do 29, w 1998 roku, przy 
tej samej liczbie pod koniec 1999 roku. Wyniki te wskazują na głęboki kryzys w sferze 
turystyki przyjazdowo-pobytowej w powiecie olecko-gołdapskim. Świadczyć to może nie tylko 
o spadku liczby miejsc w wyniku likwidacji dwóch obiektów, ale także o trwających procesach 
modernizacyjnych w pozostałych, które starają się podnosić jakość miejsc kosztem ich ilości. 
Liczba osób korzystających z noclegów spadła o 2855 w 1998 roku, a w 1999 aż o 3627, 
czyli prawie 30% w stosunku do roku poprzedniego.  
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3.2. TRENDY W TURYSTYCE KRAJOWEJ 

 
 
Turystyka jest uważana na świecie za jeden z najbardziej perspektywicznych i rozwojowych 
sektorów usługowych. Stale rosnąca popularność turystyki, szczególnie w krajach rozwinię-
tych i szybko rozwijających się, wynika z kilku powodów: 

 Rosnącej zamożności społeczeństwa. 

 Skracania czasu pracy i okresu wymaganego do świadczeń emerytalnych. 

 Wydłużania okresów urlopów i weekendów. 

 Rozszerzaniu oferty turystycznej i zwiększaniu jej atrakcyjności przez stosowanie działań 
w zakresie produkt mix.  

 Realnemu spadkowi cen na przewozy i usługi pobytowe, dzięki m.in. obniżaniu kosztów 
przez największych przewoźników i pośredników. 

 Nasilających się w ostatnich latach akcjach promocyjnych w zakresie turystyki. 

 Integracji ekonomicznej i politycznej krajów, m.in. rozszerzenie UE. 

 Rosnącemu zainteresowaniu kulturą, obyczajami, folklorem innych krajów, m. in. dzięki 
rozwojowi mediów informacyjnych (Internet, łączność satelitarna, telewizja kablowa).  

 Pojawieniu się mody na nowe formy turystyki tzw. turystykę alternatywną, np. 
agroturystykę, turystykę kulturową, aktywną, uczestniczącą. 
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3.2.1. Ocena rozwoju turystyki na świecie 

Według Światowej Organizacji Turystyki (WTO) liczba podróży turystycznych w ostatnich 
siedmiu latach rosła średnio o 4%, w tym w 1998 r. o 2,5% (kryzys azjatycki), a w 1999 r. 
o 3,2%, czyli więcej niż rok wcześniej.  

 Wg podawanych przez WTO wyników, liczba podróży turystycznych na świecie 
(międzynarodowych) wyniosła w 1999 roku 657 mln. 

 Przychody z turystyki wzrosły w 1999 r. do 455 mld USD, o 3,2% w stosunku do roku 
1998. 

 Podróże turystyczne w Europie wzrastały w 1999 roku mniej dynamicznie tylko o 1%: 
 Najdynamiczniej wzrastały w Europie podróże w krajach południa 

Europy: Hiszpanii (8,8%) i Grecji (5%) oraz Holandii (5,3%) i Irlandii 
(7,4%), czyli krajach intensywnie promowanych na rynku ofert 
turystycznych. 

 Spadek przyjazdów nastąpił w Europie Środkowej i Wschodniej: Węgry 
– 13,4%, Polska – 4,5%, Czechy – 1,8%. 

 
 

Rysunek 7  Dynamika w wyjazdach turystycznych 
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Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie danych – World Tourist Organisation (WTO). 
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Rysunek 8  Zmiany w przychodach turystyki na świecie 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Przychody w mln USD - świat

 
Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie danych WTO (World Tourist Organisation) 

 

Wnioski:  
W ostatnich latach występuje zjawisko silnego rozwoju rynków „krajów rozwijających się”, 
które systematycznie zwiększają swój udział w ogólnej ilości podróży turystycznych 
i przychodach z turystyki. Do niedawna do takich krajów zaliczano Polskę, choć ostatnie dane 
wskazują na zahamowanie szybkiego wzrostu. W efekcie rozwoju rynków turystycznych 
w krajach rozwijających się, zmniejsza się udział krajów z pierwszej piątki, które mają 
stosunkowo stabilny, umiarkowany wzrost o ok. 1 – 2% rocznie (z wyjątkiem Hiszpanii, która 
należy do liderów pod względem dynamiki przyrostu). 
 
Nadal największym rynkiem turystycznym wśród kontynentów pozostaje Europa, która 
skupiała 60% wszystkich światowych podróży.  

Prognozy rozwoju turystyki do 2020 roku (wg WTO) 

 Ogólna liczba podróży na świecie wyniesie 1561 milionów w roku 2020, a więc więcej o 
prawie 2,5 raza więcej niż w 1999 r. (239% przyrost).  

 Europa ma pozostać nadal najczęściej odwiedzanym regionem świata – z 717 mln 
podróży w 2020 r. (czyli WTO przewiduje wolniejsze tempo wzrostu dla Europy 157 % 
przyrost) i 46% udziałem w światowym rynku (w 1999 r. 59% udziału).  
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 Wśród poszczególnych regionów Europy największy wzrost przyjazdów odnotują: kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej (223 mln) oraz południowo-wschodnich krajów basenu 
Morza Śródziemnego (212 mln). 

 Drugim po Europie regionem świata stanie się Azja Wschodnia i Pacyfik – jej udział 
wzrośnie do 25%. 

 
 
 

3.2.2. Ocena trendów w turystyce krajowej 

Jak wykazują badania WTO, w ostatnich dwóch latach nastąpił spadek przyjazdów 
turystycznych do Polski, czyli z minimum 1 noclegiem. W 1998 roku przyjazdów było o 740 
tys. mniej niż w 1997, a w 1999 nastąpiło dalsze obniżenie o 840 tys.  

 
Rysunek 9 Przyjazdy turystyczne do Polski w latach 1995 – 1999, wg (WTO) oraz przychody 
z turystyki w mln USD.   
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Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie danych WTO 
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Rysunek 10 Przyjazdy do Polski ogółem oraz prognoza na lata 2000 – 2005 (wg Instytutu 
Turystyki)  

82 244

87 439
87 817

88 592
89 118

76 000

78 000

80 000

82 000

84 000

86 000

88 000

90 000

92 000

94 000

96 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

dane

prognoza

 

Rysunek 11 Średnie wydatki przyjeżdżających do Polski na osobę i wg osobodni mierzone w USD. 
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych Instytutu Turystyki 
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3.2.3. Tendencje rozwoju rynku 

 
Główne tendencje rozwoju i zmian w branży turystycznej: 

− Rosnące potrzeby i wymagania turystów w zakresie: 

• jakości usługi, 

• unikalności produktu, 

• szerokości oferty. 

− Ucieczka od masowych ofert wypoczynku do tzw. form wypoczynku 
alternatywnego.  

− Indywidualizowanie programów i form wypoczynku. 

− Przechodzenie z wypoczynku biernego na wypoczynek aktywny. 

− Rosnąca popularność turystyki „uczestniczącej” – koncerty, imprezy, wydarzenia.  

− Szybki wzrost konkurencyjności ofert m.in. przez obniżanie cen usług, 
wzbogacanie pakietów ofert, specjalizacje w określonych zakresach i profilach 
potrzeb rynku. 

− Rozwój nowych form dystrybucji m.in. sprzedaż w formule tzw. timeshare, 
sprzedaż przez Internet, katalogi wysyłkowe.  

− Krytyka sztucznych tworów paraturystycznych (np. parki typu Disneyland), 
schematycznych form wypoczynku (klasyczne tury np. po ruinach Grecji, zamkach 
nad Loarą, zamkach bawarskich), odchodzenie od turystycznego „kiczu”. 

− Powolny zmierzch turystyki sentymentalnej. 
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3.3. ANALIZA POTENCJAŁU GOŁDAPI 

3.3.1. Sytuacja społeczno-ekonomiczna 

Miasto Gołdap liczy 13,8 tys. mieszkańców, co zapewnia jej 18 pozycję wśród miast 
w województwie, m.in. przed Węgorzewem, Pasłękiem, ale za Oleckiem, Nidzicą i Morągiem. 
Wg statystów i analityków inwestycyjnych wielkość Gołdapi plasuje ją w kategorii tzw. 
małych miast (poniżej 20 tys. mieszkańców). 
 
Zestawienie największych 20 miast województwa warmińsko-mazurskiego zostało 
przedstawione w tabeli: 

Tabela 5  Lista 20 największych miast w województwie warmińsko-mazurskim 

Miasta Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Olsztyn 172 936 80 942 91 994 
Elbląg 129 909 62 124 67 785 
Ełk 56 553 27 463 29 090 
Ostróda 35 261 16 987 18 274 

Iława 33 599 16 166 17 433 
Giżycko 31 535 15 175 16 360 

Kętrzyn 30 171 14 583 15 588 
Szczytno 27 278 13 069 14 209 

Bartoszyce 26 444 12 696 13 748 
Mrągowo 23 239 11 341 11 898 

Działdowo 21 334 10 258 11 076 
Pisz 19 656 9705 9951 
Braniewo 18 932 9251 9681 
Lidzbark Warmiński 17 560 8476 9084 

Olecko 16 554 7991 8563 
Nidzica 15 507 7466 8041 

Morąg 15 108 7366 7742 
Gołdap 13 794 6849 6945 
Pasłęk 12 576 6093 6483 
Węgorzewo 12342 6105 6237 

Źródło: Opracowanie PART S.A. na podstawie danych WUS Olsztyn 
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Analizowany region Gołdapi i gmin sąsiednich tylko w 50% zamieszkuje ludność miasta. 
Gołdap jest jedynym miastem w badanym regionie, stąd też wysoki udział obszarów 
i ludności wiejskiej.  
 
Struktura ludności w podziale na gminy w analizowanym obszarze została przedstawiona na 
rysunku. 
 

Rysunek 12 Struktura ludności analizowanego regionu w podziale na gminy.  
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Źródło: Opracowanie PART S.A. na podstawie danych GUS 

 
 
W skład analizowanego regionu wchodzą 3 gminy, których wielkość należy ocenić jako 
średnią lub małą na tle pozostałych gmin województwa. Pod względem liczby ludności wśród 
gmin wiejskich Dubeninki zajmują 87 miejsce, Banie Mazurskie 66, a gmina sołecka Gołdap 
37 wśród 100 gmin sołeckich województwa.  
 

Tabela 6  Zestawienie wszystkich gmin analizowanego regionu wg liczby ludności z rozbiciem 
na populację kobiet i mężczyzn. 

Gminy Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Gołdap – miasto 13 794 6849 6945 

Gołdap – wieś  6542 3349 3193 

Banie Mazurskie 4299 2158 2141 

Dubeninki 3350 1678 1672 
 

Źródło: Opracowanie PART S.A. na podstawie danych GUS 
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Inne ważniejsze wskaźniki dotyczące gmin analizowanego regionu: 
 
 

Tabela 7  Zestawienie wybranych wskaźników dotyczących gmin badanych regionów.  
 
Główne wskaźniki i dane dot. gminy wiejsko-miejskiej Gołdap, dane III kw. 1998 

 
Wskaźnik Wielkość 

 
Powierzchnia w ha 36 173 
Dochód w PLN 15 399 519 
Liczba mieszkańców 20 334 
Średni dochód 757 
Pracujący ogółem 3268 
Pracujące kobiety 1746 
Bezrobotni ogółem  
Stałe miejsce zameldowania ogółem 13 924 
Stałe miejsce zameldowania – mężczyźni 6931 
Stałe miejsce zameldowania – kobiety 6993 
Faktyczne miejsce zamieszkania ogółem 13 819 
Faktyczne miejsce zamieszkania – mężczyźni 6871 
Faktyczne miejsce zamieszkania – kobiety 6948 

 
 

Główne wskaźniki dotyczące obszaru gminy Gołdap 

 
Powierzchnia użytków rolnych ogółem 657 
Powierzchnia użytków rolnych w 
gospodarstwach indywidualnych 

411 

Grunty orne ogółem 404 
Sady ogółem 37 
Łąki ogółem 55 
Pastwiska ogółem 161 
Lasy i grunty leśne ogółem 482 
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem 581 
Drogi gminne – długość w km ogółem 133 
Drogi gminne o nawierzchni twardej 43 
Drogi gminne o nawierzchni ulepszonej 3 
Drogi gminne – remonty w km 3 

 
 



Strategia rozwoju produktu turystycznego Regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 33 

Dubeninki – główne wskaźniki i dane dot. gminy  

 
Dane (wskaźniki) wielkość 
Powierzchnia w ha 20 518 
Dochód w PLN 2 782 962 
Liczba mieszkańców 3463 
Średni dochód 804 
Pracujący ogółem 249 
Pracujące kobiety 101 
Bezrobotni ogółem 664 
Bezrobotni z przyczyn zakładu pracy 75 
 
Oferty pracy 

 

Bezrobotni bez prawa do zasiłku 318 
Stałe miejsce zameldowania ogółem 3590 
Stałe miejsce za-meldowania - mężczyźni 1798 
Stałe miejsce zameldowania - kobiety 1792 
Faktyczne miejsce zamieszkania ogółem 3434 
Faktyczne miejsce zamieszkania - mężczyźni 1723 
Faktyczne miejsce zamieszkania  
–  kobiety 

1711 

 
 

Dane nt. gminy Banie Mazurskie 

 
Dane (wskaźniki) wielkość 
Powierzchnia w ha 20 502 
Dochód w PLN 4 350 272 
Liczba mieszkańców 4 549 
Średni dochód 956 
Pracujący ogółem 357 
Pracujące kobiety 151 
Bezrobotni ogółem 796 
Bezrobotni z przyczyn zakładu pracy 56 
Bezrobotni bez prawa do zasiłku 329 
Stałe miejsce zameldowania ogółem 4677 
Stałe miejsce zameldowania – mężczyźni 2343 
Stałe miejsce zameldowania – kobiety 2334 
Faktyczne miejsce zamieszkania ogółem 4540 
Faktyczne miejsce zamieszkania – mężczyźni 2271 
Faktyczne miejsce zamieszkania – kobiety 2269 
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3.3.2. Atrakcyjność inwestycyjna Gołdapi 

Według przeprowadzonych badań przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, oceniana 
atrakcyjność inwestycyjna Gołdapi w grupie miast małych, została oceniona poniżej średniej. 
Gołdap znalazła się poza grupą miast, które otrzymały jedną z czterech klas referencyjnych, 
określających atrakcyjność inwestycyjną (od A do D). Na około 500 badanych małych miast, 
klasy od A do D otrzymało 281. 
 
Do czynników włączonych do badań, które zostały ujęte przy dokonywaniu ostatecznej oceny 
należą: 

 Chłonność rynku 

 Jakość rynku pracy 

 Klimat społeczny 

 Infrastruktura techniczna 

 Infrastruktura biznesu 

 Dostępność komunikacyjna 

 Transformacja gospodarcza 

 Możliwości wypoczynkowe 

 Aktywność marketingowa. 
 
Gołdap najwyższe oceny otrzymała w kategorii infrastruktura otoczenia biznesu, klasa A, 
najwyższa – zajmując w tej grupie 7 pozycję. 
 
Ponadto grupy, w których Gołdap zdobyła klasę atrakcyjności to:  

 Klimat społeczny klasa B – 82 pozycja 

 Jakość rynku pracy ocena C – 150 pozycja 

 Możliwości wypoczynkowe klasa B – 56 pozycja 

 Aktywność marketingowa klasa C – 108 pozycja.  
 
 
Zwraca także uwagę wysoka pozycja Gołdapi w ocenie możliwości wypoczynkowych. Na tle 
innych miast o charakterze wypoczynkowym oraz z regionu pozycja Gołdapi została 
przedstawiona w tabeli: 
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Tabela 8  Zestawienie wybranych małych miast wg kolejności przyznanych klas atrakcyjności 
inwestycyjnej  

Grupy: I – Chłonność rynku. II – Jakość rynku pracy. III – Klimat społeczny. IV – Infrastruktura 
techniczna. V – Infrastruktura biznesu. VI – Dostępność komunikacyjna. VII – Transformacja 
gospodarcza. VIIII – Możliwości wypoczynkowe. IX – Aktywność marketingowa. 

lokata miasto Województwo wskaźnik 
syntety-
czny I II

 

II
I 

IV
 

V VI
 

VI
I 

VI
II

 

IX
 

1  Karpacz dolnośląskie A D B A A  D A A B
4 Międzyzdroje zachodniopomorskie A C D B A  A A A C
19 Mikołajki warmińsko-

mazurskie 
A  C A A D D A A B

24 Szczawno 
Zdrój 

dolnośląskie A C A C B D  A C C

33 Duszniki Zdrój dolnośląskie A  B A A B D C A A
48 Władysławowo pomorskie B A  C B D D A A D
66 Pasłęk warmińsko-

mazurskie 
B D C C D A B B D A

76 Ciechocinek kujawsko-pomorskie B D A A B A B  A D
85 Ustka pomorskie B D B D B D D C A D
86 Polanica Zdrój dolnośląskie B  C D B A A C A C
104 Kudowa Zdrój dolnośląskie C  D C A B D A A D
116 Olsztynek warmińsko-

mazurskie 
C D C D B A A D B C

117 Łeba pomorskie C D D C A   C A  
127 Morąg warmińsko-

mazurskie 
C  B C C C B  B D

132 Połczyn-Zdrój zachodniopomorskie C  B B  B D B B B
135 Świeradów-

Zdrój 
dolnośląskie C D D C D D D D A D

146 Węgorzewo warmińsko-
mazurskie 

C  B D B B  D B A

159 Frombork warmińsko-
mazurskie 

D  D  D  D  A C

194 Krynica 
Morska 

pomorskie D    B   B A  

235 Szczawnica małopolskie D C D C D    A B
246 Kazimierz 

Dolny 
lubelskie D  A  C D   A C

>281 Gołdap warmińsko-
mazurskie 

  C B  A   B C

>281 Iwonicz Zdrój podkarpackie  D B  C A  C A  
>281 Lidzbark warmińsko-

mazurskie 
  D D D D D  D  

 Ruciane Nida warmińsko-
mazurskie 

  D B     A  

Źródło: Opracowanie PART S.A. na podstawie opracowania „Atrakcyjność inwestycyjna miast” 

 
Zestawienie wybranych miast wg najwyższej atrakcyjności turystycznej, czyli możliwości 
wypoczynku, wskazuje na duży udział na czołowych miejscach miast uzdrowiskowych. 
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Tabela 9  Zestawienie wybranych małych miast wg pozycji atrakcyjności w grupie „możliwości  
wypoczynkowe” 

loka
ta 

miasto województwo wskaźnik 
syntetyczny 

możliwości wypoczynkowe 

    klasa pozycja 
1 Karpacz dolnośląskie A A 1 

19 Mikołajki warmińsko-
mazurskie 

A A 2 

>28
1 

Iwonicz Zdrój podkarpackie  A 3 

246 Kazimierz 
Dolny 

lubelskie D A 4 

4 Międzyzdroje zachodniopomor-
skie 

A A 5 

135 Świeradów-
Zdrój 

dolnośląskie C A 8 

117 Łeba pomorskie C A 10 
159 Frombork warmińsko-

mazurskie 
D A 11 

104 Kudowa Zdrój dolnośląskie C A 13 
66 Pasłęk warmińsko-

mazurskie 
B D 17 

86 Polanica Zdrój dolnośląskie B A 19 
235 Szczawnica małopolskie D A 22 
48 Władysławowo pomorskie B A 23 

194 Krynica Morska pomorskie D A 25 
76 Ciechocinek kujawsko-

pomorskie 
B A 26 

85 Ustka pomorskie B A 27 
 Ruciana Nida warmińsko-

mazurskie 
 A 46 

>28
1 

Gołdap warmińsko-
mazurskie 

 B 56 

132 Połczyn-Zdrój zachodniopomor-
skie 

C B 64 

116 Olsztynek warmińsko-
mazurskie 

C B 90 

146 Węgorzewo warmińsko-
mazurskie 

C B 102 

24 Szczawno 
Zdrój 

dolnośląskie A C 106 

>28
1 

Lidzbark warmińsko-
mazurskie 

 D 224 

33 Duszniki Zdrój dolnośląskie A A 228 
127 Morąg warmińsko-

mazurskie 
C B 239 

Źródło: Opracowanie PART S.A. na podstawie  
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Komentarz 
 
Wysoka stosunkowo pozycja Gołdapi w zestawieniu „możliwości wypoczynkowych”, pomimo 
ewidentnych niedostatków w infrastrukturze, pozwala założyć, iż po wprowadzeniu 
programów rozwoju gminy oraz wdrożeniu strategii turystycznej regionu Gołdap stanie się 
jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce. Efekt poprawy oceny w zakresie 
„możliwości wypoczynku” powinien przyczynić się także do przyszłego wzrostu syntetycznej 
oceny atrakcyjności inwestycyjnej Gołdapi, z otrzymaniem jednej z czterech klas 
rekomendacji inwestycyjnej włącznie.  
 

3.3.3. Wizerunek Gołdapi na rynku usług turystycznych 

Do głównych elementów kanałów komunikacji wpływających na tworzenie wizerunku miasta 
należą: 

 Przekazy bezpośrednie znajomych lub relacje zasłyszane od osób trzecich. 

 Relacje publiczne mediów, w tym: 

• prasy codziennej – artykuły, reportaże w dziennikach ogólnopolskich, np. 
„Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, 

• telewizji – programy publicystyczne, migawki dotyczące regionu, jego 
głównych atrakcji, zapowiedzi i relacje z imprez, wydarzeń mających 
miejsce w danym mieście lub regionie, 

• radia – relacje z imprez sportowych, kulturalnych, wywiady ze znanymi 
ludźmi z regionu, reportaże. 

 Społeczność miasta i regionu – często sami mieszkańcy potrafią najlepiej promować swój 
region i jego główne atrakcje w kontaktach z osobami spoza regionu, np. w czasie 
wyjazdów, pracy w innym mieście, studiów.  

 
 
Główne spostrzeżenia to: 

• kreowanie wizerunku następuje na podstawie relacji z jednostkowych, 
często niespójnych wydarzeń, np. Mistrzostwa Świata w Jedzeniu Kartaczy 
oraz Ogólnopolski Konkurs Krzyku,  

• ponadto bardzo silnie promuje się „Piękną Górę” jako obiekt rekreacyjno-
sportowy, 

• brak jednego mianownika, spójnego programu imprez,  

• stosunkowo niski stopień publikacji w prasie dotyczących Gołdapi utrudnia 
kreowanie spójnego wizerunku miasta i regionu, 

• niektóre z najciekawszych atrakcji regionu są w nikły sposób kojarzone 
z Gołdapią, np. Puszcza Romincka, wiadukty w Stańczykach, 
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• większość organizowanych imprez nie wpłynęła na kreację wizerunku 
Gołdapi, gdyż miała charakter zbyt lokalny, np. „Gołdapskie Lato 
Kulturalne”. 

Wiele oryginalnych i bardzo dobrze zorganizowanych imprez nie ma, niestety, 
wspólnej płaszczyzny programowej oraz ciągłości czasowej, która pozwoliłaby na 
utrwalenie określonego wizerunku miasta i regionu w kraju i zagranicą.  
 
Przykład - „Przystanek Olecko” 
Pobliska gmina Olecko, skupiła się na promocji jednego produktu „Przystanku Olecko”, 
pomysłu powstałego na bazie popularnego serialu „Przystanek Alaska”. „Przystanek Olecko” 
jest doskonałą ilustracją na promocję spójnego wizerunku miasta i regionu. Niestety, 
zarządcy gminy nie wykorzystali w sposób dostateczny i właściwy ogromnej możliwości 
zbudowania silnej krajowej marki turystycznej.  
 
 
 

3.3.4. Analiza potencjału turystycznego  
– infrastruktura turystyczna 

Infrastruktura turystyczną stanowi niezbędną bazę dla wszystkich obszarów geograficznych, 
które zamierzają pretendować do miana regionów turystycznych, gdzie znaczna część 
wytwarzanych dochodów pochodzi z turystyki. Rozwój infrastruktury turystycznej nie jest 
obecnie zadaniem tylko organów lokalnych. Przede wszystkim miasto, gmina czy powiat 
powinny dopomóc, stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju inicjatyw prywatnych zarówno 
regionalnych, jak i zewnętrznych. Do kluczowych elementów infrastruktury turystycznej 
należą: 

 Baza noclegowa. 

 Baza gastronomiczna. 

 Infrastruktura komunikacyjna (w tym drogi dojazdowe). 
 
Ponadto w skład infrastruktury turystycznej wchodzą takie elementy, jak:  
 

• boiska, korty tenisowe, baseny, inne obiekty sportowe,  

• łączność telekomunikacyjna, 

• punkty informacji turystycznej IT, 

• obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, np. plaże miejskie, place zabaw, 

• obiekty kulturalne, np. kina, teatry, sceny muzyczne, 

• parki, pasy zieleni,  

• parkingi,  
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• inne udogodnienia infrastruktury lokalnej związane z przebywaniem 
w celach rekreacyjno-wypoczynkowych na danym terenie. 

 
W niniejszej analizie oceniono przede wszystkim podstawowe elementy infrastruktury 
turystycznej, czyli bazę noclegowo – gastronomiczną oraz infrastrukturę komunikacyjną.  
 
 

Baza noclegowa regionu Gołdapi 
 
Wg danych otrzymanych od gminy Gołdap, bazę noclegową regionu można podzielić na pięć 
podstawowych grup: 

 Hotele i pensjonaty. 

 Ośrodki sportowe, szkoleniowe, rehabilitacyjne. 

 Schroniska młodzieżowe. 

 Kwatery prywatne (w tym domki wczasowe i kwatery agroturystyczne). 

 Pozostałe; pola biwakowe i campingowe. 
 
Baza noclegowa regionu Gołdapi liczy łącznie 520 miejsc w 9 obiektach o przeznaczeniu 
noclegowo-pobytowym oraz 61 miejsc na kwaterach prywatnych. Tylko jeden obiekt 
noclegowy znajduje się poza obszarem gminy Gołdap, na terenie gminy Dubeninki  
– pensjonat „Biały Dwór”. Zasoby poszczególnych rodzajów obiektów noclegowych zostały 
przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 10  Struktura obiektów noclegowych wg rodzaju obiektu 

rodzaj liczba 
obiektów 

liczba 
miejsc 

hotele 4 125 
schroniska 2 99 
ośrodki 3 271 
pensjonaty 1 25 
   
Ogółem1  9 520 

Źródło: Opracowanie PART S.A. 

 
 
Najwięcej miejsc noclegowych, aż 271, skupiają ośrodki wypoczynkowe, które oprócz obsługi 
turnusów pobytowych i grup zorganizowanych, oferują zwykłe usługi hotelowe, 
z możliwością wynajmu pokoju na jedną dobę włącznie. 
 
                                            
1 Jeden z obiektów pełni funkcję zarówno schroniska, jak i hotelu, dlatego został ujęty w obu kategoriach, stąd też większa 
od rzeczywistej suma obiektów 10, a nie 9. 
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Ośrodki są pozostałością po okresie czasów PRL-u, kiedy to ośrodki wczasowe budowały 
zakłady pracy, resorty, ministerstwa itp. Istotną cechą ośrodków jest ich położenie, 
najczęściej na terenach zalesionych, utrudnia to jednak ich funkcjonowanie jako obiektów 
całorocznych. Największy z ośrodków „Wital” Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy może pomieścić jednorazowo aż 144 osoby. Ogromną szansę dla 
ośrodków stanowi rozwój uzdrowiska na terenie gminy Gołdap. Zaadoptowane ośrodki mogą 
stać się z powodzeniem domami sanatoryjnymi. Do takiego rozwiązania skłania szczególnie 
ich atrakcyjne „zielone” położenie.  
 
Najwyższy standard wśród obiektów reprezentują cztery hotele miejskie. Najdroższe miejsca 
oferuje niewielki hotel „Janczes”, za pokój jednoosobowy trzeba zapłacić 120 zł, przy 90 zł 
w zajeździe „Piękna Góra”. Średnie ceny za nocleg w analizowanych obiektach należą do 
stosunkowo niskich w porównaniu do średnich krajowych, choć już dla mieszkańców regionu 
Warmii i Mazur pobyt w jednym z hoteli w Gołdapi może okazać się zbyt kosztowny.  
 
Schroniska i niektóre ośrodki oferują ceny znacznie niższe, pozwalające na nocleg – już od 
kilkunastu złotych. Istnieje możliwość przenocowania np. bursie szkolnej, czy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Gołdapi. Niestety standard tych obiektów może odstraszać wielu potencjalnych 
turystów preferujących standard „low budget”, szczególnie w sezonie zimowym, gdzie 
zarządcy często nie ogrzewają dostatecznie wynajmowanych pomieszczeń.  
 

Tabela 11  Lista obiektów noclegowych w regionie Gołdapi wg rodzaju obiektu 

l
p 

Nazwa kategoria miasto liczba 
miejsc 

cena 
– 1 

cena 
– 2 

1 Zajazd "Piękna Góra" hotel Gołdap 45 90 70 
2 Bursa szkolna schronisko Gołdap 85 11 9 
3 OSiR ośrodek Gołdap 36 22 16 
4 Hotel "Andromeda" hotel Gołdap 22 70 50 
5 Pensjonat "Biały Dwór" pensjonat Stań-

czyki 
25 45 20 

6 "Janczes" hotel, 
restauracja 

hotel Gołdap 32 120 72 

7 Ośrodek Konferencyjno  
– Szkoleniowy OHP 

ośrodek Gołdap 91 80 50 

8 "WITAL" Ośrodek  
Szkol.-Rehab.-Wyp. 

ośrodek Gołdap 144 88 55 

9 Hotel garnizonowy hotel/schronisko Gołdap 40 80 25 
 suma   520   

Źródło: Opracowanie PART S.A. Warszawa 
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Kwatery turystyczne  
 
Liczba zarejestrowanych oficjalnie miejsc w kwaterach stanowi niecałe 10% wszystkich 
miejsc noclegowych oferowanych w regionie Gołdapi. Wśród kwater turystycznych 
zdecydowanie przeważają pokoje w domkach jednorodzinnych i posesjach (48 miejsc), 
oferowane najczęściej przez właścicieli po cenach zbliżonych do opłat za wielomiejscowe  
3 – 4 osobowe pokoje w hotelach i ośrodkach. Średnie ceny wynoszą od 30 do 50 zł za 
osobę. Główną zaletą ofert wynajmowanych pokojów w domkach jest ich lokalizacja oraz 
dostęp do licznych udogodnień i atrakcji, np. grilla, kąpieliska, placu zabaw, ogrodu. Na 
pewno zaletą noclegów w domkach jest tańsze wyżywienie, często smaczniejsze od oferty 
hotelowej. Kwatery w Gołdapi są ofertą ukierunkowaną głównie na turystów niemieckich, 
którzy często wracają do tych samych właścicieli w następnych latach.  

 

Tabela 12  Liczba kwater noclegowych wg rodzaju 

rodzaj liczba 
obiektów 

liczba 
miejsc 

kwatery 
agroturystyczne 

1 6 

pokoje w domkach 7 48 
domki letniskowe 1 3 
inne kwatery 1 4 
   
Ogółem  61 

Źródło: Opracowanie PART S.A. Warszawa 

 

Zastanawiająca jest nikła oferta domków letniskowych do wynajęcia – tylko jeden oferowany 
domek oraz kwater agroturystycznych – jedno gospodarstwo o profilu ekoturystycznym. 
Rozwój agrogospodarstw, w tym ich licznych odmian np. ekogospodarstw, gospodarstw dla 
niepełnosprawnych, jeździeckich, edukacyjnych, jest tylko kwestią czasu i odpowiedniego 
wsparcia ze strony władz lokalnych i licznych organizacji promujących rozwój turystyki 
wiejskiej i agroturystyki. Na pewno istotna jest pomoc władz lokalnych w pozyskaniu tanich 
kredytów. 
 
Przykład wręcz wzorcowego gospodarstwa „Trzy Świerki” powinien stanowić dodatkową 
zachętę dla potencjalnych agrogospodarstw w regionie. 

 

Tabela 13  Lista kwater agroturystycznych w regionie Gołdapi wg rodzaju kwatery 

lp. Nazwa kategoria miasto liczba 
miejsc 

1 Germaniuk Anna pokoje w domku Gołdap 15 
2 R.M. Konkol pokoje w domku Gołdap 6 
3 H.J. Artysiewicz pokoje w domku Gołdap 6 
4 Dąbkowska Krystyna pokoje w domku Gołdap 6 
5 Kadelski Zenon kwatery w bloku Gołdap 4 
6 Podbielski Józef pokoje w domku Gołdap 4 
7 Nierwiński Antoni pokoje w domku Gołdap 8 
8 Wdowiak Piotr pokoje w domku Banie 

Mazurskie 
3 
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lp. Nazwa kategoria miasto liczba 
miejsc 

9 Skowronek Andrzej domek letniskowy Gołdap 3 
10 Gospodarstwo ekologiczne "Trzy 

Świerki" 
kwatery 
agroturystyczne 

Gołdap 6 

 Suma   61 

Źródło: Opracowanie PART S.A. Warszawa 

 

 

Podsumowanie – baza noclegowa 
 

Podsumowanie – ocena 

Minusy (słabe strony): 
 Istniejące obiekty oferują przeciętny standard, mając problemy 

z utrzymaniem rotacji przez cały sezon ograniczają inwestycje 
remontowe. 

 Niewystarczające zróżnicowanie bazy noclegowej pod względem jakości 
i cen. 

 Brak wypromowanych obiektów hotelowych – znanych w skali 
ponadregionalnej. 

 Brak hoteli o najwyższym standardzie, takich jak np. hotel „Gołębiewski”, 
„Mrongowia”, z ofertą całoroczną dla firm, np. imprez motywacyjnych, 
konferencji, spotkań firmowych. 

 Wysokie „zużycie moralne” większości obiektów noclegowych, w tym 
szczególnie ośrodków. 

 Brak obiektów noclegowych na terenie gminy Banie Mazurskie. 
 Brak obiektów noclegowych umiejscowionych w zabytkowych lokalach 

mogących stanowić dodatkową atrakcję dla turystów, np. w zamku, 
dworku, leśniczówce, starej kamienicy, pałacu. 

 Niewielka liczba obiektów średniej wielkości, typu pensjonatowego - 
najbardziej popularnych wśród turystów odwiedzających Warmię 
i Mazury (średnia pojemność autokaru 40 – 45 miejsc). 

 

Plusy (silne strony): 
☺ Wysokie zaangażowanie właścicieli w odpowiednie zarządzanie, 

organizację i przygotowanie programów towarzyszących obiektom, np. 
bogaty program „Pięknej Góry”. 

☺ Silna motywacja i przywiązanie pracowników do miejsca pracy. 
☺ Niskie koszty pracy. 
☺ Atrakcyjne turystycznie położenie wielu obiektów. 
☺ Miła i przyjazna obsługa w obiektach noclegowych. 
☺ Stosunkowo niewysokie ceny kategorii hotelowej. 
☺ Bogata baza noclegowa licznych ośrodków, które mogą w przyszłości 

stanowić obiekty sanatoryjne  
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Wnioski: 
 Większe zróżnicowanie cenowe i jakościowe ofert noclegowych. 
 Stworzenie atrakcyjnej oferty inwestorskiej – w celu przyciągnięcia 

prywatnego inwestora branży hotelarskiej pod duży obiekt hotelowy 
oferujący usługi konferencyjne, szkoleniowe oraz typu incentive.  

 Stworzenie warunków do budowy małych domków całorocznych na 
wynajem, preferencyjny kredyt, stawki czynszowe (średni okres zwrotu 
takiej inwestycji to ok. 25 – 30 lat). 

 Rekonstrukcja wybranych obiektów, np. dworku myśliwskiego w stylu 
norweskim, który został rozebrany w czasie wojny. 

 Dostosowanie cen do pory i sezonu, np. zimą konieczne obniżki, gdyż 
klientami są głównie osoby z województw warmińsko-mazurskiego 
i podlaskiego. 

 
 

Ocena bazy gastronomicznej 
Potencjał bazy gastronomicznej w regionie Gołdapi należy uznać jako średni. W porównaniu 
do miejscowości typowo turystycznych wybór i liczba restauracji jest zdecydowanie 
skromniejsza. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kawiarni i pubów.  
 
Inne spostrzeżenia dotyczące bazy gastronomicznej Gołdapi: 

 Pomimo sześciu restauracji i pięciu barów oferta jest zawężona do standardowych potraw 
kuchni polskiej i europejskiej. Brak niestety restauracji etnicznych, tak popularnych w 
dużych miastach np. tureckiej, arabskiej, węgierskiej, greckiej, chińskiej czy włoskiej. 

 Brak w Gołdapi restauracji oferującej kuchnię typowo staropolską (karczmy, dworki). 

 Niewielka oferta fast-food’ów, bardzo popularnych wśród ludzi młodych, w tym 
uprawiających turystykę aktywną. 

 Bardzo korzystnym czynnikiem popularyzacji tutejszej kuchni jest wypromowanie 
lokalnego specjału, czyli kartaczy, w innych regionach znanych jako zeppeliny, które 
dzięki poczynionym wysiłkom organizatorów Spółki „Piękna Góra” są coraz częściej 
kojarzone właśnie z Gołdapią.  
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Tabela 14  Zestawienie ilościowe bazy gastronomicznej regionu Gołdapi 

rodzaj liczba 
restauracje 6 
stołówki 1 
bary 5 
puby 2 
pizzerie 1 
suma 15 
 
w tym 

 

Gołdap 13 
Dubeninki 1 
Banie Mazurskie 1 

Źródło: Opracowanie PART S.A. 

 

Tabela 15  Lista restauracji w regionie Gołdapi  

 Nazwa rodzaj miejscowość 
1 Restauracja hotelowa 

"Piękna Góra" 
restauracja Gołdap 

2 Restauracja "MAXIM" restauracja Gołdap 
3 Restauracja "Turystyczna" restauracja Gołdap 
4 Restauracja "Janczes" restauracja Gołdap 
5 Restauracja pensjonatu 

"Biały Dwór" 
restauracja Banie 

Mazurskie 
6 Bar "MAX" bar 

gastronomiczny 
Gołdap 

7 Bar małej gastronomii "OLA" bar 
gastronomiczny 

Gołdap 

8 Mała Gastronomia "K&D" bar 
gastronomiczny 

Gołdap 

9 Kawiarnia "Atut" kawiarnia Gołdap 
10 CORNER PUB pub Gołdap 
11 Kasyno wojskowe nr 19 stołówka Gołdap 
12 Bar "Coloseum" bar 

gastronomiczny 
Gołdap 

13 Bar "Jędruś" u Kwaśniaka bar 
gastronomiczny 

Gołdap 

14 Pizzeria pizzeria Gołdap 
15 Karczma Adama restauracja Dubeninki 
16 Klubo-kawiarnia "Piwniczna" kawiarnia Gołdap 
17 KING EB CLUB pub Gołdap 

Źródło: Opracowanie PART S.A. Warszawa 
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Podsumowanie – baza noclegowa 
 

Podsumowanie – ocena 

Minusy (słabe strony): 
 Słabe zróżnicowanie oferty kulinarnej oferowanej przez funkcjonujące 

obiekty gastronomiczne w Gołdapi. 
 „Zużycie moralne” wystroju i wyglądu większości z obiektów 

gastronomicznych. 
 Brak lokali w zabytkowych obiektach: dworku, starej piwnicy, starej 

chacie etc. 

Plusy (silne strony): 
☺ Niespotykana popularyzacja na skalę ogólnopolską specjału lokalnej 

kuchni „kartaczy” m. in. Mistrzostwa Świata w Jedzeniu Kartaczy 
☺ Zaangażowanie i pomysłowość pracowników lokali. 
☺ Stosunkowo niewysokie ceny oferowanych potraw. 

Wnioski: 
 Adaptacja do celów nowych lokalizacji, np. zabytkowych obiektów: wieży 

ciśnień, leśniczówki (dworku myśliwskiego po ewentualnej rekonstrukcji 
i odbudowie), starych chat, lub atrakcyjnych miejsc np. szczyt „Pięknej 
Góry” 

 Większe zróżnicowanie ofert kulinarnych, popularyzacja kuchni innych 
narodów, np. węgierskiej, greckiej, chińskiej. 

 Promowanie kuchni staropolskiej (w tym dziczyzna), biesiady, uczty 
myśliwskie etc. 

 
 
 
 

Ocena infrastruktury komunikacyjnej 
 
Infrastruktura komunikacyjna województwa należy do najsłabszych w Polsce. Niestety 
szczególnie regiony północne, w tym powiat olecko-gołdapski, należą do jednych z najsłabiej 
uzbrojonych obszarów województwa w drogi komunikacji lądowej. Z tras samochodowych 
głównym mankamentem jest brak dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym 
przechodzących przez analizowany region gmin Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie. 
Większość z istniejących dróg o charakterze lokalnym i gminnym nie spełnia podstawowych 
norm w zakresie stanu nawierzchni jezdnej.  
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Zestawienie dróg komunikacji samochodowej w powiecie olecko-gołdapskim zostało 
przedstawione na rysunku: 
 

Rysunek 13  Mapa głównych tras komunikacji samochodowej w powiecie olecko-gołdapskim 
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Źródło: Opracowanie PART S.A. 

 
Struktura komunikacyjna w samym regionie gminy Gołdap została przedstawiona na 
oddzielnym rysunku. 
 

Rysunek 14  Mapa głównych tras komunikacji lądowej w gminie Gołdap (miejskiej i sołeckiej) 
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Źródło: Opracowanie PART S.A. na podstawie „Regiony” –portal onel.pl 
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Podsumowanie – ocena 

Minusy (słabe strony): 
 Brak osobowych połączeń kolejowych z miastem. 
 Niedostateczny stan jakościowy dróg jezdnych. 
 Postępująca dewastacja dróg w wyniku eksploatacji przez pojazdy 

ciężarowe. 
 Brak wyznaczonych dróg o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym 

przebiegających przez obszar analizowanych gmin. 
 Brak odpowiednich funduszy na poprawę infrastruktury dróg. 
 Możliwość istotnych problemów z dojazdem szczególnie w okresie 

zimowym. 
 Niebezpieczeństwo wypadków na wąskich i krętych drogach dojazdowych 

do Gołdapi.  
 Duża odległość komunikacyjna do miasta wojewódzkiego – 193 km 

(Olsztyn). 

Plusy (silne strony): 
☺ Możliwość wyboru dojazdu, drogi dojazdowe z trzech stron miasta. 
☺ Bliskość granicy z Rosją (Obwodem Kaliningradzkim). 
☺ Starania miasta o zapewnienie odpowiedniej jakości dróg dojazdowych, 

w tym remonty nawierzchni. 
☺ Stosunkowo niewielkie odległości do najbliższych miast Olecka, 

Węgorzewa i Giżycka. 
☺ Dosyć sprawny transport autobusowy okolicznych miast z Gołdapią 

(z Olecka, Węgorzewa, Giżycka) 
☺ Stosunkowo niewysokie ceny kategorii hotelowej. 
☺ Bogata baza noclegowa licznych ośrodków, które mogą w przyszłości 

stanowić obiekty sanatoryjne. 

Wnioski: 
 Problem poprawy dostępności komunikacyjnej powinien 

stanowić priorytetowy cel zarówno władz powiatowych, gminy, 
jak i województwa. 

 Zorganizowanie komunikacji kolejowej w okresie sezonu 
zimowego i letniego w porozumieniu z PKP. 

 Stosowanie dodatkowych transportów wahadłowych w okresie 
sezonu zimowego i letniego.  

 Stosowanie systemu specjalnych zniżek na pasażerskie 
przejazdy autobusowe w okresie zimowym (w tym karnety 
weekendowe). 

 Starania o przyznanie funduszy z SAPARD i PHARE oraz 
kredytów z EBOiR na restrukturyzację dróg komunikacyjnych. 

 Ułatwienie prywatnym inwestorom możliwości rozwoju 
transportu lokalnego. 
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3.3.5. Ocena potencjału turystycznego – walory 
i atrakcje turystyczne 

Gołdap jak wiele miast terenu Warmii i Mazur został dotkliwie zniszczona w trakcie działań 
wojennych w okresie 1944 – 1945. Szczególnie ucierpiała starówka gołdapska, która została 
dodatkowo zubożona już po wojnie w wyniku rozbiórki kilku ocalałych obiektów, w tym 
zabytkowego budynku browaru Krecha.  
To co stanowi główny walor turystyczny Gołdapi to przede wszystkim jego bogata i czysta 
przyroda. 
Do głównych analizowanych elementów walorów turystycznych regionu należą: 

 Zabytki. 

 Walory przyrodnicze, klimatyczne. 

 Walory historyczne. 

 Inne walory mogące wpłynąć na atrakcyjność. 

 Produkty turystyczne. 

 

Zabytki – ocena i charakterystyka  

Jest to niestety jedna z najsłabszych stron miasta, szczególnie ze względu na ocenę walorów 
turystycznych. Większość zabytków uległa zniszczeniu lub rozgrabieniu w czasie trwania 
działań wojennych lub kilka lat po ich wygaśnięciu. Bliskość Gołdapi w stosunku do granicy 
z ówczesnym Krajem Rad była tragiczna w skutkach dla zabytków miasta i okolic. Do 
nielicznych zachowanych obiektów zabytkowych w regionie Gołdapi należą: 

• kościół NMP Matki Kościoła (początki powstania w końcu XVI w.), 

• kościół pod wezwaniem św. Leona wybudowany w XIX w., reprezentuje styl 
neogotycki,  

• zespół pałacowy z połowy XIX w. w Galwieciach, 

• wieża ciśnień z przełomu XIX i XX w., 

• wiadukty w Stańczykach, zbudowane przed pierwszą wojną mające 180 
metrów długości i 40 m wysokości, wykonane są w unikalnej technologii, w 
której beton został uzbrojony potężnymi drewnianymi balami, 

• Piramida w Rapie – grobowiec rodziny Farenheidów wykonany w formie 
czternastometrowej piramidy w 1811 roku. W grobowcu znajdują się 
zabalsamowane ciała sześciu członków rodziny Farenheidów. Wg 
radiestetów piramida została wzniesiona na linii promieniowania 
geomagnetycznego, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność miejsca, jako 
miejsca niezwykłego.  
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Do największych strat, poniesionych w trakcie wojny należą m.in.: 

• drewniany dworek myśliwski zbudowany w stylu norweskim, 

• drewniany kościółek przypominający architekturą istniejącą do dziś 
Świątynię Wang w Bierutowicach. 

 

Walory historyczne 
Miasto ma bardzo bogatą historię, która mogłaby posłużyć jako jeden z motywów 
przewodnich w strategii rozwoju produktów turystycznych. Do najważniejszych etapów 
i wydarzeń w historii miasta należały:  

• panowanie plemion pruskich: Jaćwingów, Galindów, 

• panowanie Krzyżaków do 1525 roku, 

• lenno Polskie od 1525 roku, po hołdzie pruskim, 

• osadnictwo litewskie i mazurskie w XVI w., 

• 1524 rok początek miasta Gołdap – wzniesiony dwór Wróbela, nad rzeką 
Gołdapą, 

• 1570 rok nadanie Gołdapi praw miejskich – początek dynamicznego 
rozwoju miasta, 

• panowanie Hohenzollernów od 1618 roku, 

• najazdy Tatarów i plaga dżumy w II poł. XVII w. i pocz. XVIII w., 

• przejazd wojsk napoleońskich w 1807 roku, 

• II poł. XIX w silny rozwój gospodarczy Gołdapi m.in. linia kolejowa, 
powstają zakłady w tym dwa browary, drukarnia, cegielnia, młyn, trzy 
tartaki, 

• okres wojen światowych odznacza się dla Gołdapi dotkliwymi zniszczeniami 
i przesiedleniami ludności. 

 
Przede wszystkim godny uwagi jest okres zamieszkiwania tych terenów przez plemiona 
pruskie, w tym Jaćwingów i Galindów. Nawiązywanie do okresu sprzed ponad 1000 lat może 
wspomóc Gołdap i jej mieszkańców w uzyskaniu silnej ponadnarodowej tożsamości 
regionalnej opartej na wspólnej tradycji sięgającej do korzeni tych obszarów. 

 

Walory fizyczne i klimatyczne 
Do głównych walorów fizycznych i klimatycznych regionu Gołdapi należą: 

• bezpośrednie sąsiedztwo Wzgórz Szeskich, w tym Szeskiej Góry  
(308,7 m) w części południowej oraz Góry Tatarskiej (308 m) na północy, 
Piękna Góra przy samej Gołdapi. Wzgórza Szeskie są niezwykle 
malowniczym zakątkiem Mazur, jednym z nielicznych miejsc, z którego 
rozciąga się widok na wiele kilometrów okolicznych, 

• czyste powietrze – jedno z najczystszych w Polsce wg przeprowadzonych 
badań, 
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• obecność jednego z najbogatszych w Polsce złóż borowin w rejonie 
Gołdapi. 

 

Walory przyrodnicze 
Najsilniejsza strona Gołdapi pod względem zasobów i walorów turystycznych. Jej głównym 
elementem jest:  

• Puszcza Romincka (w tym pięć rezerwatów)– z bogatym 
zwierzostanem oraz unikalną w tym regionie roślinnością, m.in. brzozę 
niską, malinę moroszkę, górską lilię złotogłów, czy wierzbę borówkolistną. 
Na temat puszczy powstało wiele znakomitych publikacji, do dziś 
w Niemczech istnieją muzea poświęcone Puszczy Rominckiej. Przed wojną 
Puszcza Romincka stanowiła królestwo dla mysliwych niemieckich, wśród 
których największą sławą cieszył się jeleń romincki.  

Istotnym uzupełnieniem bogactwa lasów są liczne stawy, jeziorka polodowcowe lub 
utworzone poprzez zalanie naturalnych niecek polodowcowych. Malutkie jeziorka stanowią 
raj dla wędkarzy - specjalnie zarybiane, położone na wyciszonych obszarach przy 
Gołdapskich łąkach i lasach. 
 
Należy także wspomnieć o rzece Gołdapie, która jest jednym popularniejszych w regionie 
miejsc spływów kajakowych oraz jeziorze Gołdap, które w części jest położone już poza 
granicą państwa w Obwodzie Kaliningradzkim. 

 

Inne walory mogące wpłynąć na atrakcyjność 
Niestety brak znanych postaci, które mogłyby zwrócić obecnie uwagę na walory 
i atrakcyjność miasta.  
 
Jednym z elementów, który warto wykorzystać przy promocji turystycznej miasta, jest znana 
powieść i film „Król Olch” francuskiego pisarza, który umiejscowił akcję powieści właśnie 
w okolicach Puszczy Rominckiej.  
 

Produkty turystyczne 
Do najważniejszych produktów turystycznych, które zostały wypromowane w Gołdapi, 
należą: 

• „Piękna Góra” jako obiekt sportowo-rekreacyjny, szczególnie atrakcyjny 
w sezonie zimowym, promowany jako najlepsze miejsce dla narciarzy 
w regionie Warmii i Mazur, a także miejsce organizowanych imprez 
i wydarzeń turystycznych. 

• Safari zwierzyny leśnej – należące do wielkiego miłośnika przyrody 
i tutejszego regionu, stanowi idealne miejsce na bezkrwawe fotołowy. 
Miejsce jest szczególnie magnesem dla profesjonalnych fotografów, 
zarówno z Polski, jak i z zagranicy. 

• Biegi Jaćwingów – bardzo ważne zawody dla miłośników narciarstwa 
biegowego, od lat w kalendarzu ważnych imprez zimowych.  
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Podsumowanie  

Wg analizy i oceny możliwości rozwoju, główne walory i atrakcje turystyczne analizowanego 
regionu to: 

• Puszcza Romincka i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, 

• Wzgórza Szeskie w tym Piękna Góra jako produkt turystyki aktywnej, 

• Safari fotograficzne – zwierzyny leśnej, 

• wiadukty kolejowe w Stańczykach, 

• Piramida w Rapie, 

• Biegi narciarskie Jaćwingów. 

 
Tabela 16  Podstawowe dane powiatu olecko-gołdapskiego dotyczące infrastruktury oraz turystyki 

Nazwa atrakcji Silne strony, możliwości 
rozwoju 

Słabe strony, 
zagrożenia 

Ocena 

Puszcza Romincka 
i Park Krajobrazowy 
Puszczy Rominckiej, 

Bogata roślinność, szczególnie 
drzewostan, atrakcyjne ścieżki 
piesze i rowerowe, silne 
korzenie historyczne, legendy, 
powieść „Król Olch” 

Puszczę przecina 
granica z Rosją 

 

Wzgórza Szeskie, w 
tym Piękna Góra 

Unikalna roślinność, czystość 
i spokój otoczenia, walory 
widokowe, przyszła kolejka 
„krajobrazowa” 

Duże koszty 
zagospodarowania 
wzgórz pod cele 
turystyczne 

 

Wiadukty kolejowe Unikalne budowle w skali kraju 
 

  

Biegi narciarskie:  
„Bieg Jaćwingów” 
 

Znany i popularny od lat 
w „światku” miłośników 
narciarstwa biegowego. 
Znakomite wykorzystanie 
walorów puszczy, miasta oraz 
położenia 
 

Konieczne 
odświeżenie 
wizerunku imprezy 
zimowej, 
w połączeniu z 
promocją walorów 
Puszczy Rominckiej 

 

Piramida w Rapie Grobowiec Farenheidów należy 
do tzw. miejsc niezwykłych, 
które cieszą się coraz większą 
popularnością turystów 

Utrudniony dojazd, 
brak innych atrakcji 
w okolicy 

 

Safari fotograficzne – 
rezerwat przyrody 

Unikalne miejsce w skali kraju, 
ponieważ dotyczy zwierząt 
dzikich, nie hodowanych w 
ogrodach zoologicznych 

Ograniczona ilość 
osób mogących 
jednocześnie 
odwiedzać safari 

 

Źródło: PART S.A. Warszawa 

 
Produkty uzupełniające ofertę regionu, które nie będą jednak stanowić głównej atrakcji dla 
przyjeżdżających, to:  

• spływy kajakowe rzeką Gołdapą, 

• akweny jeziorne, w tym rzeka Gołdap, 

• mini stawy i akweny rybne, często sztucznie tworzone, 
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• nieliczne zabytki, w tym dwa kościoły, 

• bunkry po siedzibie dowództwa Luftwaffe, 

• imprezy o charakterze lokalnym, w tym „Gołdapskie Lato Kulturalne”. 

 
Do produktów, które naszym zdaniem mogą stać się atrakcjami na skalę kraju, należą: 

• rekonstruowane grodzisko Jaćwingów, 

• tor – rynna do snowboardu, 

• uzdrowisko Gołdap. 

 
Z kolei uzdrowisko wymaga przygotowania odrębnej analizy i studium wykonalności, gdyż 
jest to inwestycja rozległa i trudna w realizacji. Do pełnej oceny i strategii przyszłego 
uzdrowiska konieczne są odpowiednie badania rynku oraz otrzymanie specjalnych linii 
finansowych, przyznanych na podstawie biznesplanu przedsięwzięcia. Główne atrakcje 
i walory turystyczne Gołdapi zostały przedstawione na rysunku: 
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Rysunek 15 Główne obecne atrakcje turystyczne Gołdapi wg przeprowadzonej analizy potencjału  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie PART S.A. 

 
 

3.3.6. Konkurencja sąsiednich regionów turystycznych 

Wg przeprowadzonej analizy do największych atrakcji turystycznych gminy Gołdap zostały 
zaliczone takie elementy jak: 

ò Puszcza Romincka 
ò Wzgórza Szeskie 
ò Gołdapa – spływy Gołdapą 
ò Wiadukty w Stańczykach 
ò Safari leśnych zwierząt 
ò Przyszłe uzdrowisko 

Należy nadmienić, iż większość z oferowanych przez Gołdap atrakcji można znaleźć 
w stosunkowo bliskiej okolicy, co osłabia z pewnością ich wartość konkurencyjną, z drugiej 
jednak strony może przyciągać jako alternatywny lub komplementarny składnik walorów 
województwa (turystyka objazdowa, tramping).  

GOŁDAP
Dubeninki,  

Banie Mazurskie 

Wzgórza 
Szeskie, w tym 

Piękna Góra  

Historia regionu, 
miasta i okolic  

Fotosafari ze 
zwierzyną leśną 

Puszcza Romincka, 
Park Krajobrazowy, 
Rezerwaty Przyrody 

Wiadukty kolejowe 
Stańczyki 

 

Walory klimatyczne 
i uzdrowiskowe 
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Rysunek 16 Odległości od konkurencyjnych dla Gołdapi turystycznych regionów i obszarów  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie PART S.A. 

 
 
Brak natomiast obiektów bezpośrednio konkurencyjnych w Polsce do takich atrakcji regionu 
Gołdap jak: 

 Piramida w Rapie – specyfika obiektu, jego położenie i geneza, tworzy produkt nie 
mający dokładnego odpowiednika na obszarze kraju. 

 Safari dzikich zwierząt leśnych – istniejące na terenach Polski safari ograniczają się 
do innych gatunków zwierząt – połączenie zwierząt egzotycznych, np. strusie, z  

 Wiadukty w Stańczykach – istnieją podobne wiadukty w Polsce, ale mniejszych 
rozmiarów i wykonane w innej technologii. 

GOŁDAP
Dubeninki,  

Banie Mazurskie 

Złote Góry 
Dylewska Góra Ok. 200 km 

Ok. 200 km 

Puszcza 
Białowieska 

Puszcza Piska, 
Pisa 

Ok. 90 – 100 km Suwalski Park 
Krajobrazowy 

Rejon  
Wielkich Jezior 

Mazurskich 
Ok. 40 – 50 km 

Ok. 30 – 40 km 

Augustów 
uzdrowisko, 

puszcza, 

Ok. 70 km 
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3.3.7. Perspektywy rozwoju Gołdapi 

Za najważniejsze perspektywy rozwoju miasta i regionu Gołdapi należy uznać: 

 Powstanie i rozwój uzdrowiska w Gołdapi. 

 Otrzymanie środków pomocowych na rozwój i modernizację infrastruktury miasta, w tym 
dróg, oraz na walkę z bezrobociem  

 Duże prawdopodobieństwo otrzymania znaczących środków na rozwój obszarów 
wiejskich (w tym infrastruktury wsi ) oraz na rozwój alternatywnych form zarobkowania 
poza rolnictwem (stworzenie nowych miejsc pracy) – UE; SAPARD. 

 Wzrost popytu na turystykę aktywną, leczniczą i biznesową. 

 Rozwój strefy przygranicznej – perspektywa zniesienia ograniczeń w ruchu 
przygranicznym ze strefą Obwodu Kaliningradzkiego.  

 Szansa na dynamiczny rozwój agroturystyki, w tym szczególnie ekoturystyki w regionie. 

 Powolne umieranie turystyki sentymentalnej – przyjazdy z Niemiec. 

 Rosnący popyt na produkty z obszarów ekologicznie czystych. 

 Przyspieszenie gospodarcze oraz poprawa sytuacji ekonomicznej regionu szansą rozwoju 
dla turystyki regionu – klienci biznesowi, większe nakłady na rozwój infrastruktury 
miasta.  
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3.4. WNIOSKI I PODSUMOWANIE 
ANALIZY 

 
 
Ocena potencjału i możliwości rozwoju regionu zostanie zawarta w rozdziale analiza S.W.O.T. 
projektu „Atrakcyjny Region”. Poniższe wnioski i przesłanki stanowią syntezę 
przeprowadzonej w rozdziale analizy otoczenia i potencjału Gołdapi.  
Główne wnioski to: 

 Niezbędna kreacja turystycznego wizerunku Gołdapi m.in. przez kreację turystycznej 
marki regionu, odpowiedni program imprez oraz rozwój produktów turystycznych 
zgodnych z zaproponowaną w raporcie strategią budowy marki. 

 Stworzenie warunków do rozwoju inicjatyw prywatnych w zakresie turystyki m.in. 
okresowe zwolnienie z podatków. 

 Rozbudowa i silniejsze zróżnicowanie jakościowe bazy noclegowej Gołdapi oraz gmin 
Dubeninki, Banie Mazurskie.  

 Stymulacja rozwoju agroturystyki, w tym ekoturystyki, m.in. przez szkolenia, pomoc 
w uzyskaniu kredytów, pożyczek, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. 

 Powstanie muzeum o charakterze regionalnym. 

 Pielęgnowanie tradycji i historii miasta, zarówno z okresu życia plemion pruskich, jak 
i okresu współczesnego XIX i XX w., w tym rekonstrukcja niektórych obiektów, np. grodu 
Jaćwingów, dworku myśliwskiego, dawnych browarów, młynów.  

 Poprawa jakości bazy gastronomicznej m.in. oferowanie atrakcyjnych lokalizacji pod 
restauracje, karczmy czy tawerny, promowanie kuchni etnicznych oraz kuchni 
staropolskiej m.in. przez organizowanie wspólnie z miastami bliźniaczymi z zagranicy i 
Polski festiwali kuchni regionalnych.  

 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, w tym starania o pasażerskie połączenie 
kolejowe w sezonie, modernizacja dróg asfaltowych.  
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4. ANALIZA S.W.O.T. REGIONU 
GOŁDAP 

4.1. ANALIZA S.W.O.T. 

 
Analiza S.W.O.T.2 stanowi punkt wyjścia do stworzenia produktów 
turystycznych dla regionu Gołdapi. Pozwala ona na oszacowanie siły i słabości regionu na tle 
możliwości i zagrożeń ze strony otoczenia. 
 
Celem analizy S.W.O.T. jest wyodrębnienie istotnych dla regionu danych uzyskanych 
w wyniku analizy potencjału i otoczenia Gołdapi, na podstawie których podejmowana jest  
decyzja dotycząca sposobu zaspokojenia potrzeb turystów w każdym wybranym segmencie 
rynku. 
 
 
 
 
 

                                            
2 S.W.O.T. pochodzi od angielskich słów: STRENGHTS (mocne strony), WEAKNESSES (słabe strony), 
OPPORTUNITIES (szanse) i THREATS (zagrożenia). 
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Silne strony: 
 

 Położenie geograficzne (pomiędzy Pojezierzem Mazurskim, 
a Suwalskim, na skraju Puszczy Rominckiej, z pasmem Wzgórz 
Szeskich przecinającym region) 

 Walory naturalne (zróżnicowana rzeźba terenu) 

 Walory klimatyczne (szczególnie dla uprawiania sportów zimowych) 

 Ciekawe i unikalne miejsca - Stańczyki, piramida (grobowiec), safari  

 Najczystsze powietrze w kraju – lokalizacja na obszarze nazywanym 
„zielonymi złucami Polski” 

 Bogata historia regionu i miasta Gołdap  

 Statut uzdrowiska (bogate złoża błota borowinowego) 

 Tereny przyjazdów sentymentalnych – Niemcy 

 Duże zdolności adaptacyjne regionu 

 Jeden z najbogatszych obszarów leśnych Mazur m.in. Puszcza 
Romincka 

 Potencjał ludzki – wysokie zaangażowanie społeczności lokalnej 
w rozwój regionu  

 Znane, wypromowane imprezy w zakresie sportów zimowych (Bieg 
Jaćwingów) 

 Walory krajobrazowe – jeden z najatrakcyjniejszych obszarów 
krajobrazowych Mazur 

 Atrakcyjne tereny – dla badaczy przyrody (m.in. rzadka roślinność 
tundrowa)  

 Stosunkowo niskie ceny usług 

 Możliwość dokonania atrakcyjnych cenowo zakupów w strefie 
granicznej 
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Słabe strony: 
 

 Zła dostępność komunikacyjna 

 Brak infrastruktury paraturystycznej  

– niedostateczna baza noclegowa 

– słabe, mało zróżnicowane zaplecze gastronomiczne 

– słabo rozwinięta agroturystyka 

 Brak zabytków i innych walorów kultury i sztuki 

 Brak spójnych działań w kierunku rozwoju produktu turystycznego 
regionu 

 Brak jednolitego wizerunku regionu na zewnątrz 

 Brak wspólnej kultury, tradycji, obyczajów (ludność napływowa) 

 Brak imprez kulturalnych o wymiarze ponadregionalnym (np. Piknik 
Country w Mrągowie, Złota Tarka w Iławie, Festiwal Szanty w Giżycku) 

 Spadająca liczba turystów odwiedzających region 

 Wysokie bezrobocie w regionie 

 Słabo rozwinięte rolnictwo indywidualne (głównie obszary 
postpegeerowskie) 

 Ograniczony kapitał własny na rozwój infrastruktury turystycznej 

 Brak obecnie dostępu do źródeł tanich kredytów na inwestycje 

 Słaby, niewielki potencjał rynku wewnętrznego (popyt na usługi poza 
sezonem)  

 Brak stałego partnera-patrona medialnego (np. kanału radiowego, TV 
lub tytułu prasowego) 

 Nikła rola turystyki biznesowej (bez handlu przygranicznego). 

 Lokalizacja starostwa powiatowego poza Regionem Gołdap. 

 Gminy Atrakcyjnego Regionu funkcjonują na obszarze dwóch 
powiatów 

 Ograniczenia w ruchu turystycznym spowodowane istnieniem granicy 
z Obwodem Kaliningradzkim 
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Okazje: 
 

☺ Region przygraniczny – możliwość oparcia rozwoju zarówno 
ekonomicznego, jak i turystycznego na wzroście aktywności ruchu 
przygranicznego  

☺ Istniejąca Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

☺ Dobre warunki dla wykreowania i rozwoju produktu ekoturystycznego 

☺ Dobre warunki dla rozwoju agroturystyki turystyki wiejskiej 

☺ Pozytywny wizerunek woj. warmińsko-mazurskiego, w tym 
umocenienie wizerunku „zielonych płuc Polski” w kraju i za granicą 

☺ Wzrost zamożności części społeczeństwa 

☺ Wzrost zainteresowania turystyką aktywną 

☺ Poprawa funkcjonalności Pięknej Góry dla nowych form sportów 
i rekreacji: 

 powstanie rynny snowboardowej na jednym ze stoków 

 wydłużenie długości tras zjazdowych (odpowiedni nasyp) 

 dodatkowe wyciągi, w tym kolejka widokowa o najwyższym 
przewyższeniu w kraju  

☺ Możliwość rekonstrukcji praosady Jaćwingów odkrytej w trakcie 
prowadzonych badań archeologicznych 

☺ Stworzenie muzeum o tematyce historii regionu 

☺ Planowana kampania promocyjna Polski na turystycznej mapie Europy 
w okresie 2002 – 2005 

☺ Fundusze z UE jako szansa na kapitałowe wsparcie planowanych 
inwestycji, w tym z SAPARD’u, PHARE i inne 

☺ Dostęp do preferencyjnych kredytów z NFOŚ i EBOiR na cele powstania 
uzdrowiska po stworzeniu odpowiednich biznesplanów inwestycji 
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Zagrożenia: 
 

 Istniejąca konkurencja na rynku 

 Wzrost świadomości gmin w zakresie potrzeby rozwoju produktu 
turystycznego ich regionu 

  Postępujące ubożenie części społeczeństwa (rozwarstwienie 
społeczne) 

 Brak jasno określonej strategii rozwoju produktu turystycznego dla 
woj. warmińsko-mazurskiego 

 Stopniowe zmniejszanie się ruchu w turystyce sentymentalnej (turyści 
z Niemiec) 

 Silna konkurencja w zakresie gmin i powiatów o profilu turystycznym 
w województwie, np. Giżycko – Węgorzewo, Mikołajki – Mrągowo. 

 Konkurencja ze strony innych miejscowości o zbliżonych walorach 
klimatycznych i przyrodniczych na obszarze północno – wschodniej 
Polski, np. Augustów (uzdrowisko + puszcza) 

 Rosnący odsetek migracji z regionu, szczególnie osób po ukończonych 
studiach 
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Podsumowanie 

 
☺ Wyraźna przewaga okazji rynkowych 

 Lekka przewaga słabych stron 

 

 
Kierunki rozwoju: 
 
+ Rozwój w kierunku turystyki aktywnej (przygody). 
 

Gołdap – KRAINA ŁOWCÓW PRZYGÓD 

+ Rewitalizacja dawnych tradycji i obyczajów plemion 
Jaćwingów, przez rekonstrukcję grodu, cykl imprez, zabaw 
etc. 
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5. ZAŁOŻENIA DO 
STRATEGII 

5.1. DOMENY DZIAŁANIA 

 
 
Koncepcja strategii rozwoju produktu turystycznego dla regionu Gołdapi opiera się na 
zbudowaniu silnej, łatwo rozpoznawalnej marki regionu. Marki, która poza znakiem (formą 
graficzną) niesie za sobą pozytywny i sugestywny przekaz marketingowy do wybranych 
segmentów turystów oraz inwestorów. Jest to niezwykle ważny element z punktu widzenia 
rozwoju regionu. Region potrzebuje kapitału, by się rozwijać, by likwidować bezrobocie 
i poprawiać standard życia mieszkańców. Tylko spójne, przemyślane działanie władz miasta 
w dotarciu z jednej strony do turystów, z drugiej do inwestorów może na trwałe zaowocować 
korzystnymi zmianami w budowaniu nowej tożsamości Gołdapi. 
 
W świadomości potencjalnych turystów Gołdap ma zostać uplasowana jako KRAINA 
ŁOWCÓW PRZYGÓD, gdzie turystyka aktywna i przygoda stanowi element dominujący 
w ofercie produktowej regionu i jej główny wyróżnik. Zbudowane hasło promocyjne – 
KRAINA ŁOWCÓW PRZYGÓD – ma na celu wytworzenie pozytywnych i silnych więzi 
emocjonalnych z turystą. Celem strategii jest zbudowanie pozytywnego wizerunku 
Gołdapi w umyśle konsumentów. 
 
W celu wyróżnienia oferty regionu na tle gmin konkurencyjnych zostały przygotowane 
specjalne programy atrakcyjnego spędzenia czasu w regionie. Zostały nazwane 
programami zintegrowanymi i podzielone tematycznie:  
 
 

 szlak Jaćwingów (poznawanie historii i kultury) 
 szlak przygody (turystyka aktywna) 
 szlak poznawania przyrody (krajoznawstwo) 
 szlak łowców i inne 
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Każdy z wymienionych szlaków ma swoje zadanie. Jest przygotowany dla konkretnej grupy 
turystów, zgodnie z ich potrzebami, preferencjami oraz oczekiwanymi korzyściami. Zaletą 
programów jest ich kompleksowość oraz ścisłe dopasowanie do potrzeb konsumentów. 
 
Determinantami powodzenia wszystkich działań związanych z rozwojem turystycznym 
regionu jest jego odpowiednia promocja. Promocja rozumiana z jednej strony jako dotarcie 
z ofertą produktową regionu do odpowiednich grup klientów – turystów. Z drugiej zaś jako 
wykreowanie pozytywnego wizerunku i stworzenie korzystnych warunków i atmosfery do 
inwestowania na tym terenie. Inwestor musi znać plany regionu przynajmniej na najbliższe 
5 lat. Angażując się kapitałowo w przedsięwzięcie, inwestor chce mieć pewność, że jego 
działania są spójne z drogą rozwoju wytyczoną przez gminę i że zwrot z inwestycji nastąpi 
po określonym czasie.  
 
Istotne jest również zaangażowanie lokalnej ludności w nowe turystyczne programy 
regionu. Ich wkład i inwencja twórcza przyczynią się do wzrostu zainteresowania ofertą przez 
turystów. Wytwarzane wyroby i artykuły rzemieślnicze: gliniane naczynie, wiklinowe kosze, 
drewniane figurki, regionalne przysmaki sprawią, że oferta Gołdapi stanie się bogatsza 
i bardziej wyrazista. Akceptacja społeczności lokalnej w zakresie działań związanych 
z rozwojem turystycznym regionu jest niezbędna i pożądana. 
 
Całość tych zabiegów ma za zadanie wykreowanie Gołdapi na turystycznej mapie 
Polski jako regionu atrakcyjnego turystycznie z bogatą ofertą produktową 
i programową dla ludzi aktywnych, ceniących kontakt z przyrodą, dla poszukiwaczy przygód. 
Głównym celem strategicznym Gołdapi jest dostarczanie wysokiej jakości produktów 
turystycznych klientom, którzy tę jakość potrafią docenić. 
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5.2. MARKETING MIX 

 
 
 
Instrumenty marketingowe w turystyce pełnią podwójną rolę. Po pierwsze stanowią 
skuteczne narzędzie budowy konkurencyjnej pozycji rynkowej przez region. Po drugie ich 
funkcja polega na możliwości sterowania ruchem turystycznym i kreowania popytu na 
przyjazdy do danego regionu tylko w specyficznych, wybranych segmentach rynku. Przez 
zastosowanie odpowiednich instrumentów marketingowych można kierować podróżnych do 
miejsc według ich rzeczywistych zainteresowań i indywidualnych potrzeb.  
 
Turyści dobrze poinformowani i właściwie zachęceni wybierają formy podróży i miejsca 
zgodne z ich prawdziwymi preferencjami. Ci z nich, którzy poszukują zabawy, gwaru 
i towarzystwa, jadą do modnych kurortów, ośrodków rozrywki. Rzeczywiście spragnieni 
kontaktu z naturą wybierają przygodę w miejscach przyrodniczo cennych, dzikich 
i pierwotnych.  
 
Nie wszyscy turyści są świadomi w pełni rzeczywistych potrzeb lub chęci i często trzeba 
w nich te pragnienia wyzwolić. Rola narzędzi marketingowych w budowaniu przewagi 
konkurencyjnej regionu jest więc bardzo duża.  
 
Najczęściej wyróżnia się cztery podstawowe elementy marketingu – mix: 

• produkt  
• cena 
• promocja 
• dystrybucja 
 

Specyfika marketingu w turystyce wymaga uzupełnienia tej listy o kilka nowych składników, 
a mianowicie:  

• obsługa klienta 
• ludzie 
• procesy 

Poszczególne elementy marketingu – mix oraz ich dopasowanie tworzą podstawę spójności 
strategii, muszą być tak dobrane, aby było możliwe zrealizowanie podstawowego założenia 
strategicznego dla regionu Gołdapi. 
 
Prawidłowe zastosowanie elementów marketingu – mix jest gwarancją sukcesu strategii 
rozwoju produktu turystycznego regionu i plasowania produktu na rynku.  
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Rysunek 17 Rozszerzony marketing mix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Źródło: Adrian Payne „Marketing usług”, PWE, Warszawa 1997, s. 44 

 
 
 
Poniżej została przedstawiona syntetyczna charakterystyka poszczególnych elementów 
rozszerzonego marketingu – mix: 
 
 

 produkt 
 
Produktem turystycznym nazywamy wszystko, co turysta kupuje i czym się zajmuje w 
miejscu pobytu turystycznego, wraz z usługami towarzyszącymi, które mu te działania 
umożliwiają.3 
 
Tak szerokie rozumienie produktu turystycznego pozwala wyodrębnić następujące jego 
elementy: 

• walory środowiska naturalnego i kulturowego 

• infrastrukturę turystyczną z towarzyszącymi jej usługami dodatkowymi oraz 

                                            
3
 M. Pluta-Olearnik, „Marketing usług”, PWE, Warszawa 1994, s.91 
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• dostępność komunikacyjną 

Elementem wyróżniającym ofertę produktową regionu Gołdapi jest podział tematyczny 
produktów turystycznych ze względu na potrzeby turystów oraz oczekiwane przez nich 
korzyści.  
Poza samodzielnym funkcjonowaniem produktu turystycznego, istnieje jego forma 
spakietowana. Oznacza to, że wybrane produkty turystyczne układane są w pakiet 
tematyczny (program zintegrowany), najczęściej jednodniowy, którego zadaniem jest pomoc 
turyście (grupie turystów) w atrakcyjnym spędzeniu czasu w regionie. Pakiety można 
dowolnie łączyć w zależności od indywidualnych potrzeb danej grupy turystów oraz 
planowanego czasu pobytu w regionie. 
 
 
 

 cena 
 
Ze względu na położenie geograficzne regionu Gołdapi (kraniec Polski) cena nie jest tutaj 
elementem dominującym i determinującym w procesie podejmowania decyzji o przyjeździe. 
Cena nie może być wygórowana przede wszystkim ze względu na zdefiniowany profil turysty 
(w większości grupy szkolne oraz kolonie). Jest zależna od rodzaju atrakcji, które dany 
turysta wybierze. Część oferty winna być przystępna cenowo dla każdego turysty, lecz 
założeniem jest, by istniały także produkty tzw. „specjalne”, za które turysta będzie musiał 
zapłacić więcej, np. skoki bunge wahadłowe (jedyne tego typu w kraju), czy skoki ze 
Stańczyk na siatkę. 
 
 
 
 

 promocja 
 
Promocja produktów turystycznych to narzędzie strategii marketingowej, polegające na 
komunikowaniu się z rynkiem, przekazywaniu szeroko pojętej informacji o produktach, 
działalności, infrastrukturze turystycznej regionu. Wybierając odpowiednie nośniki 
i formułując właściwe komunikaty przekazywane na rynek turystyczny, dociera do tych 
turystów, którzy rzeczywiście są zainteresowani proponowanymi produktami turystycznymi.  
 
Promocja Gołdapi w początkowej fazie projektu ma spełniać rolę edukacyjną. Trzeba 
zaznajomić turystów z nowym wizerunkiem regionu – KRAINY ŁOWCÓW PRZYGÓD, 
z przygotowaną ofertą turystyczną, z historią i kulturą plemienia Jaćwingów. Ma to na celu 
wychowanie przyszłych turystów (na moment kiedy oferta produktowa będzie już w pełni 
gotowa), zaszczepienie w nich ciekawości i chęci poznania regionu. 
 
Nie wolno zapomnieć o edukacji mieszkańców Gołdapi. Ich poparcie i akceptacja stanowią 
o sukcesie całego programu. Bez identyfikacji mieszkańców z nową strategią rozwoju 
turystycznego regionu program nie ma szansy trwałego i pozytywnego zaistnienia na trwałe 
w świadomości turysty. 
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 dystrybucja  
 
Dystrybucja produktów turystycznych odbywa się w sposób bezpośredni lub pośredni. 
Pojedynczy właściciele kwater prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, 
restauracji sprzedają swoje produkty, usługi – detalicznie, bezpośrednio zainteresowanym 
turystom albo oferują je „hurtowo” touroperatorom, którzy na ich podstawie budują złożone 
pakiety turystyczne.  
 
Ponieważ założeniem strategii jest samodzielne budowanie tematycznych pakietów 
turystycznych (programów zintegrowanych) przez osoby odpowiedzialne za promocję gminy, 
touroperator dostaje gotową ofertę produktową i tylko łączy ją z propozycjami noclegu 
oferowanymi przez region. Powstaje w ten sposób gotowa kompleksowa oferta turystyczna. 
Gmina może wynegocjować z touroperatorem korzystniejsze warunki współpracy, gdyż 
zapewnia pełną ofertę produktową z przeznaczeniem dla konkretnej grupy turystów. 
 
 
 
 

 obsługa klienta 
 
Jest wiele powodów włączenia tego elementu do właściwej koncepcji marketingu – mix. 
Należą do nich: 

 Zmiana oczekiwań turystów. Turyści są obecnie bardziej wymagający, oczekują 
oferty wysokiej jakości, różnorodnej i kompleksowej. 

 Wzrost znaczenia obsługi turysty.  
 Konieczność budowania ściślejszej i trwalszej więzi z turystą.  

 
Region, który dostrzega znaczenie więzi z turystami i stara się zrozumieć ich potrzeby, 
wygrywa na rynku ofert turystycznych. „Przywiązuje” turystę do miejsca i sprawia, że chętnie 
tutaj wraca oraz rekomenduje to miejsce wypoczynku swoim znajomym. 
 
Warunkiem skuteczności tych działań jest jednak odpowiednio przeszkolony personel oraz 
świadomość w tym zakresie społeczności lokalnej, dla których celem i powodem do dumy 
będzie najlepsza jakość obsługi, zgodna z wymaganiami turystów.  
 
Świadczenie usług turystycznych w sposób przyjazny, profesjonalny jest przecież zgodne 
z turystyczną misją regionu Gołdapi. 
 
 
 

 ludzie 
 
Ludzie są ważnym czynnikiem różnicującym jakość usługi. Tworzą korzyść dodatkową i są 
źródłem przewagi konkurencyjnej. Powodzenie działań związanych z funkcjonowaniem 
produktu turystycznego zależy od doboru, przeszkolenia, motywacji ludzi (społeczności 
lokalnej).  
 
Istotne znaczenie, jakie w prawidłowym funkcjonowaniu produktu turystycznego odgrywają 
ludzie, podkreśla rozdział  9.1. strategii traktujący o procesach komunikacji i dotyczący 
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marketingu wewnętrznego. Zadaniem marketingu wewnętrznego jest pozyskanie 
przychylności i akceptacji społeczności lokalnej dla realizowanego projektu. To postawa ludzi 
zdecyduje o sukcesie wdrażanej strategii.  
 
 
 
 

 procesy 
 
Ostatnim elementem marketingu – mix są procesy tworzenia produktu turystycznego oraz 
świadczenia usług w tym zakresie.  
 
Procesem jest właściwie każdy rodzaj działalności. Procesy obejmują procedury, 
harmonogramy prac, mechanizmy i czynności, w wyniku których turysta otrzymuje gotowy 
produkt turystyczny. Będą tu więc uregulowania związane, np. z posługiwaniem się marką 
regionu Gołdapi, zasady jej dystrybucji, licencjonowania (patrz rozdział 8). 
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6. PRODUKT TURYSTYCZNY DLA 
REGIONU GOŁDAP 

 
 
 

6.1. ZARYS KONCEPCJI PRODUKTOWEJ 

 
 
Koncepcja rozwoju produktu turystycznego dla regionu Gołdapi zakłada wykreowanie go jako 
KRAINY ŁOWCÓW PRZYGÓD. Jest to kraina ludzi aktywnych, poszukiwaczy, ceniących 
dobrodziejstwa natury i walory przyrodnicze krajobrazu. Główna siła nacisku w ofercie 
produktowej została położona na takie elementy, jak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

aktywność
przygoda

ekologia  
– natura 

historia  
i kultura 

radość
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 RDZEŃ PRODUKTOWY  
 
Rdzeń produktu turystycznego stanowi Gród Jaćwingów4. Jest to rekonstrukcja 
odnalezionych przez archeologów, niedaleko Gołdapi w Konikowie (Rostku), szczątków 
grodziska obronnego (granicznej twierdzy jaćwieskiej).  
 
Grodzisko otoczone jest murem obronnym oraz wysoką palisadą z drewna. Wewnątrz przy 
wejściu znajduje się strażnica, dalej zabudowania gospodarcze oraz domostwa Jaćwingów ze 
zrekonstruowanym wyposażeniem wnętrz i wszelkimi typowymi dla tego plemienia 
atrybutami.  
 

Rysunek 18 Rysunek poglądowy grodu Jaćwingów 

 

 
 
 
 
Założeniem funkcjonowania produktu jest możliwość zapoznania się turystów z historią 
i kulturą rdzennej ludności Gołdapi przez zabawę. Turysta ma w sposób aktywny 
uczestniczyć w przygotowanych wewnątrz grodu produktach turystycznych, np. 
przygotowywać strawę wg przepisu jaćwieskiego, może postrzelać z łuku lub kuszy, wybić 
pamiątkową monetę. Wszystkie te zabiegi mają na celu uatrakcyjnienie pobytu turysty  
w grodzie, szczególnie zaś pobytu dzieci (najbardziej „wybrednego” turysty). 
 
Grodzisko wraz z całym pakietem produktowym jest przygotowane na przyjęcie turystów 
w okresie: wiosny, lata oraz jesieni. Zimą funkcjonowanie grodu jest mocno utrudnione ze 
względu na niskie temperatury (konieczność ogrzewania pomieszczeń). Istnieje jednak 
możliwość zwiedzenia grodu, lecz bez funkcjonowania dodatkowych atrakcji. 
 
 
                                            

4
Jaćwingowie to plemię pruskie zamieszkujące Gołdap i okolice aż do XIII wieku. 
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Lokalizacja Grodu Jaćwingów 
 
Gród powinien zostać zlokalizowany u podnóża Pięknej Góry. Dlaczego? 
Po pierwsze jest to dobre miejsce ze względu na bliskość głównej drogi komunikacyjnej 
Gołdap – Suwałki.  
Po drugie istniejący w pobliżu zajazd „Piękna Góra” w początkowej fazie projektu, może 
stanowić zaplecze gastronomiczne oraz miejsce biesiad i zabaw dla turystów. Elementem 
niezbędnym jest konieczność zmiany stylu aranżacji wnętrz całego obiektu oraz jego części 
zewnętrznej, tak by była spójna ze stylem architektonicznym grodu. 
W dalszej perspektywie planuje się przenieść część biesiadną do wioski i imprezy 
integracyjne organizować wewnątrz grodu. 
 
UWAGA: Przed rozpoczęciem budowy, w miejscu powstania grodu, istnieje konieczność 
przebadania terenu przez archeologów. Jest to wymóg narzucony na miejsca podejrzane 
o ukrywanie w sobie zabytków archeologicznych. 
 
 
 
 
PRODUKT UZUPEŁNIAJĄCY 
 
Dopełnienie produktu stanowią dwie ścieżki edukacyjne: 
 

 Konikowo (Rostek) – okolice Gołdapi  
ścieżka edukacyjna znajdująca się w miejscu odnalezionych szczątków granicznej 
twierdzy jaćwieskiej. Na ścieżkę z jednej strony prowadzi wyciąg krzesełkowy 
z Pięknej Góry, z drugiej zaś szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy. 

 
 Grodzisko – Banie Mazurskie 
ścieżka edukacyjna znajdująca się w miejscu, gdzie w latach 70-tych prowadzone były 
prace archeologiczne, gdzie również odnaleziono szczątki grodziska. Ze względu na 
strome stoki dostęp jest niezwykle trudny, z wyjątkiem części północnej i północno-
zachodniej, gdzie wzgórze opada łagodnie. W miejscu tym znajduje się wysoki wał 
zaporowy5.  

 
 
Obie ścieżki połączone są pomiędzy sobą oraz z grodem Jaćwingów poprzez szlaki 
turystyczne (piesze, rowerowe, do nart biegowych). 

 
 
 
Produkt uzupełniający dla regionu Gołdapi stanowią także liczne produkty turystyczne 
zdefiniowane pod kątem potrzeb i korzyści oczekiwanych przez turystę. Oprócz potrzeby 
związanej z poznaniem historii i kultury są również produkty związane z: 
 

 turystyką aktywną 
 poznawaniem przyrody 

 

                                            
5
 Informacje uzyskane z Muzeum Archeologicznego w Warszawie, dział Bałtów. 
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Produkty te zostały spakietowane w następujące programy tematyczne: 
 

 szlakiem Jaćwingów (historia) 
 szlakiem odkrywania przyrody (natura) 
 szlakiem przygody (aktywność) 
 szlakiem łowców 
 szlakiem magii 

 
Omówienie programów patrz rozdział 6.1. 
 
 
Produkty w ramach pakietu funkcjonują zarówno łącznie, jak i samodzielnie w zależności od 
preferencji turysty.  
 
Turysta indywidualny najczęściej korzysta z oferty przygotowanej w pakiecie wyrywkowo 
(pojedyncze produkty), grupy turystów natomiast są zainteresowane korzystaniem z całego 
pakietu produktów turystycznych (zaleta: dobre całościowe zorganizowanie + obsługa 
przewodnika). 
 
 
 
 
ELEMENTY DODATKOWE 
 
 
W regionie Gołdapi muszą istnieć wypożyczalnie sprzętu sportowego, aby produkt 
turystyczny mógł funkcjonować prawidłowo. Muszą powstać wypożyczalnie: rowerów 
górskich, kajaków, pławiczków, nart zjazdowych, biegowych i inne. Zlokalizowane być 
powinny w miejscach atrakcji turystycznych, w których można z danego sprzętu skorzystać 
oraz muszą być dobrze oznaczone. 
 
 
Dodatkowo w ramach funkcjonowania produktu turystycznego wskazane jest ograniczenie 
wewnątrz regionu (względem turystów i proponowanych pakietów produktowych) ruchu 
samochodowego. Oznacza to, że turyści powinni być dowożeni w poszczególne miejsca 
wyszczególnione na turystycznej mapie Gołdapi pojazdami nie spalinowymi: wozami 
konnymi, bryczkami ciągniętymi przez konie lub drezyną po starych torach kolejowych (jeśli 
ich stan techniczny na to pozwala).  
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6.2. PROFIL TURYSTY 

 
 
Klient docelowy dla regionu Gołdapi został zdefiniowany z jednej strony na podstawie analizy 
trendów rozwoju turystyki w Polsce, z drugiej zaś jest konsekwencją wniosków zawartych 
w przeprowadzonej dla regionu Gołdapi analizie S.W.O.T. oraz powstałej na ich bazie 
koncepcji rozwoju produktu turystycznego.  
 
Uczestnictwo Polaków w wyjazdach krajowych jest w dużym stopniu uwarunkowane takimi 
czynnikami jak: poziom wykształcenia, sytuacja materialna, wiek, wielkość zamieszkiwanej 
miejscowości. Uwarunkowanie to jest widoczne zwłaszcza w wyjazdach długookresowych. 
Osoby z wyższym wykształceniem uczestniczyły w 1999 r. w wyjazdach 2,6 razy częściej niż 
osoby z wykształceniem podstawowym. Osoby oceniające swoją sytuację materialną jako 
dobrą lub bardzo dobrą 2,7 razy częściej uczestniczyły w takich wyjazdach niż osoby które 
oceniły ją jako nienajlepszą lub złą. Mieszkańcy miast uczestniczyli w takich wyjazdach 2,3 
razy częściej niż mieszkańcy wsi.6 
 
Odnosząc się do tych informacji oraz wniosków z analizy S.W.O.T. wyraźnie zarysowuje się 
struktura klienta – turysty odwiedzającego Gołdap oraz kryteria segmentacji, czyli czynniki 
określające grupę docelową. Podstawowymi kryteriami segmentacji są więc: 
 

- kryteria demograficzne i społeczno-ekonomiczne 
- preferencje 
- oraz motywy przyjazdu 
 

Główną determinantą wyboru danej usługi/produktu turystycznego przez potencjalnego 
turystę jest sprostanie oczekiwaniom turystów oraz spodziewanym korzyściom.  
 
Klientem bazowym – podstawowym dla regionu Gołdapi będzie zatem turysta 
indywidualny, którego ogólna charakterystyka przedstawia się w sposób następujący: 

 wiek 20 – 45+ 
 wykształcenie minimum średnie 
 osoba preferująca aktywny tryb życia 
 podatna na różnego rodzaju mody, nowe trendy 
 poszukiwacz 
 wędrownik 

 

                                            
6
 Na podstawie informacji zawartych w raporcie „Turystyka polska 1999 r.”, Instytut Turystyki na zlecenie 

Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa 2000, s. 23. 
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Tak określony turysta jest dla nas punktem wyjścia do dalszych rozważań prowadzących do 
uszczegółowienia profilu klienta bazowego. Warunkiem niezbędnym do właściwego 
skonstruowania oferty produktowej dla każdego regionu jest bardzo dokładne i szczegółowe 
zdefiniowanie interesujących grup klientów. 
 
W skład tak szeroko przedstawionej grupy klientów bazowych wchodzą trzy podgrupy:  

 

Rodzina 

Studenci 
K

lie
n

t 
in

dy
w

id
u

al
n

y 
Obcokrajowcy 

 
 
Ich pełna charakterystyka przedstawia się w następujący sposób:  
 
 

Turysta I – Rodzina 
 wiek 20 – 45+  
 model rodziny 2+1 lub 2+2 
 mieszkańcy dużych aglomeracji i zanieczyszczonych regionów 

Polski, w szczególności zaś mieszkańcy województwa warmińsko-
mazurskiego 

 wykształcenie minimum średnie 

Kryterium 
demograficzne 

+ 
społeczno-

ekonomiczne: 

 dochody na poziomie średniej krajowej lub wyżej 

 poszukują aktywnego wypoczynku 
 potrzebują dużo atrakcji na świeżym powietrzu (troska o dzieci) 
 zainteresowani ofertą krajoznawczą oraz uczestniczeniem 

w imprezach kulturalnych 
 zainteresowani ofertą pobytu 1-,2-tygodniowego latem: lipiec, 

sierpień oraz zimą: styczeń, luty 
 dosyć często korzystający z wyjazdów weekendowych – średnio 

jeden weekend w miesiącu 

Preferencje: 

 cena nie odgrywa zasadniczej roli przy wyborze bazy noclegowej 
bądź gastronomicznej. Gotowi są zapłacić więcej za dobry 
standard usług 

 walory naturalne terenu 
 wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu 
 możliwość poznania historii i kultury regionu 
 możliwość degustacji oryginalnych potraw regionalnych 
 atrakcyjność miejsca 

 
Motywy: 

 

 budowanie więzi rodzinnych 
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Turysta II – Studenci 
 wiek 20 – 26 lat 
 podróżują samotnie lub w małych grupach znajomych, przyjaciół 

Kryterium 
demograficzne 

+ 
społeczno-

ekonomiczne: 

 mieszkańcy dużych aglomeracji, szczególnie zaś województw 
bezpośrednio przylegających do woj. warmińsko-mazurskiego, 
czyli woj. podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie 

 poszukują wędrownych, aktywnych możliwości spędzenia czasu 
w kraju, przeżycia przygód sam na sam z przyrodą 

 szukają mocnych wrażeń 
 podatni na wszelkiego rodzaju mody i nowe trendy 
 zainteresowani historią, etnografią terenu 
 zainteresowani wyjazdem tygodniowym w okresie lata lub zimy 
 aktywnie wykorzystują okresy weekendu oraz przerw świątecznych 

Preferencje: 

 cena odgrywa zasadniczą rolę przy wyborze np. miejsca noclegu. 
Często korzystają z tańszych ofert rezygnując z wygód. 

 atrakcyjność miejsca  
 walory naturalne terenu 
 możliwość uprawiania turystyki aktywnej 
 wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu 

Motywy: 

 ważnym motywem ich podróży jest chęć zdobycia większej wiedzy 
krajoznawczej o odwiedzanych regionach 

 

Turysta III – Obcokrajowcy 
 wiek 20 – 45+  
 głównie mieszkańcy terenów przygranicznych: Niemcy, Rosja 

Kryterium 
demograficzne 

+ 
społeczno-

ekonomiczne: 

 dochody wysokie, powyżej średniej krajowej 
 wykształcenie minimum średnie 

 amatorzy typowej ekoturystyki 
 zainteresowani historią regionu 
 poszukujący wędrownych, aktywnych możliwości spędzenia wolnego 

czasu na obszarach leśnych, w pobliżu obszarów chronionych 
 zainteresowania przyrodnicze i kulturowe (zarówno profesjonalnie, 

jak i amatorsko) 
 zainteresowani wyjazdami w miesiącach letnich: lipiec, sierpień 

Preferencje: 

 cena nie odgrywa dla nich zasadniczej roli. Gotowi są zapłacić więcej 
za dobry lub bardzo dobry standard usług. 

 ważnym motywem ich podróży jest chęć zdobycia większej wiedzy 
krajoznawczej o odwiedzanych regionach  

 walory naturalne terenu 
 możliwość rozwijania swoich zainteresowań 

Motywy: 

 wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu 
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Oprócz grupy klientów indywidualnych należy wyróżnić klienta grupowego, który stanowić 
ma komplementarne uzupełnienie dla grupy klientów bazowych. Klient grupowy będzie 
bowiem w głównej mierze zainteresowany przyjazdem do Gołdapi w okresie turystycznym 
obecnie „martwym”, a mianowicie wiosną i jesienią.  
 
Cechy charakterystyczne dla całej grupy turystów grupowych to: 
 turyści poszukiwacze 
 lubiący aktywne formy spędzania wolnego czasu 
 preferujący kontakt z naturą 
 osoby o zainteresowaniach przyrodniczych i kulturowych 

 
 
W skład tak szeroko przedstawionej grupy turystów grupowych wchodzi siedem podgrup:  
 

Jagódki 

Młode brzozy 

Sosny 

Młode sówki 

Jeżyki 

Stare dęby K
lie

n
t 

gr
u

po
w

y 

Hobbiści 
 
 
 
W tej grupie klientów wyłaniają się następujące podgrupy: 
 

Grupa I – Jagódki 
 dzieci w wieku do lat 15  
 wyjazdy na zielone szkoły 

Kryterium 
demograficzne 

+ 
społeczno- 

ekonomiczne: 

 duże aglomeracje oraz woj. warmińsko-mazurskie i regiony przyległe 

 zainteresowani licznymi atrakcjami na świeżym powietrzu 
 lubiący aktywne formy spędzania wolnego czasu 
 podatni na wszelkiego rodzaju mody, nowe trendy 
 aspekt edukacyjny 

Preferencje: 

 zainteresowani wyjazdem w okresie wiosny i jesieni 

 atrakcyjność miejsca  
 ważnym motywem ich podróży jest chęć zdobycia wiedzy 

historycznej oraz krajoznawczej o odwiedzanych terenach  
 walory naturalne terenu 
 wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu  

Motywy: 

 niska cena noclegu i wyżywienia 
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Grupa II – Młode brzozy 
 młodzież w wieku od 16 do 19 lat 
 wyjazdy integracyjne dla szkół średnich 

Kryterium 
demograficzne 

+ 
społeczno-

ekonomiczne: 

 duże aglomeracje oraz regiony przyległe do Gołdapi 

 preferują grupowe zabawy na świeżym powietrzu 
 lubią aktywne formy spędzania wolnego czasu 
 preferują kontakt z naturą 
 łatwo przyswajają produkty nowe, nieznane 
 podążają za trendami, modą 

Preferencje: 

 zainteresowani wyjazdem w okresie wiosny i jesieni 

 atrakcyjność miejsca  
 wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu 
 liczne zabawy grupowe  
 oryginalna oferta produktowa 
 walory naturalne terenu 
 ciekawa historia regionu 

Motywy: 

 niska cena noclegu i wyżywienia 
 
 
 

Grupa III – Sosny 
 wiek powyżej 22 lat 
 wyjazdy integracyjne dla firm (typu incentive) 

Kryterium 
demograficzne 

+ 
społeczno-

ekonomiczne: 

 duże aglomeracje 

 preferują grupowe zabawy na świeżym powietrzu 
 lubią aktywne formy spędzania wolnego czasu 
 preferują kontakt z naturą 
 podążają za trendami, modą 
 lubią biesiady 
 zainteresowani ofertą wyjazdu w okresie wiosny i jesieni 

Preferencje: 

 wysokie wymagania co do standardu oferowanych usług 

 atrakcyjność miejsca  
 wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu 
 liczne zabawy grupowe  
 oryginalna oferta produktowa 

Motywy: 

 walory naturalne terenu 
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Grupa IV – Młode sówki 
 dzieci i młodzież w wieku do 20 lat 
 wyjazdy na wakacyjne obozy edukacyjne (np. w celu nauki języków 

obcych) 

Kryterium 
demograficzne 

+ 
społeczno-

ekonomiczne: 
 duże aglomeracje  

 duże chęci poznawcze – zainteresowania historią, kulturą regionu 
 lubiący aktywnie spędzać wolny czas po zajęciach 
 preferujący kontakt z naturą 

Preferencje: 

 wyjazdy w okresie letnim: lipiec, sierpień oraz zimą: luty 

 możliwość poznania historii i kultury regionu  
 wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu 
 walory naturalne terenu 
 oryginalna oferta produktowa 

Motywy: 

 liczne zabawy integracyjne 
 
 
 

Grupa V – Jeżyki 
 wiek do 19 lat 
 kolonie, obozy zimowe 

Kryterium 
demograficzne 

+ 
społeczno-

ekonomiczne: 

 regiony najbardziej zanieczyszczone ekologicznie, duże aglomeracje 

 zainteresowani bogatą ofertą zabaw na świeżym powietrzu, także 
grupowych 

 chcą aktywnie spędzać wolny czas 
 preferują kontakt z naturą 
 wyjazdy w okresie letnim: lipiec, sierpień oraz zimą: luty 

Preferencje: 

 niewielkie wymagania co do standardu zakwaterowania, dosyć 
wysokie natomiast w zakresie wyżywienia (dużo). 

 wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu 
 walory naturalne terenu 
 możliwość poznania historii i kultury regionu 
 liczne zabawy integracyjne 

Motywy: 

 oryginalna oferta produktowa 
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Grupa VI – Stare dęby 
 wiek 45+ 
 wycieczki z Niemiec 

Kryterium 
demograficzne 

+ 
społeczno-

ekonomiczne: 

 przyjazdy sentymentalne 

 zainteresowani historią regionu 
 lubią kontakt z naturą 
 wyjazdy w okresie letnim: lipiec, sierpień oraz październik Preferencje: 

 cena nie odgrywa zasadniczej roli. Duże wymagania co do warunków 
zakwaterowania i bazy żywieniowej 

Motywy: 

 względy sentymentalne 
 możliwość odnalezienia śladów przodków 
 możliwość obcowania z przyrodą 
 kontakt z historią i kulturą regionu 
 ciekawa oferta produktowa 

 
 
 
 

Grupa VII – Hobbiści 
 wiek 20 – 45+ 
 turystyka kwalifikowana (myśliwi, plenery malarskie, rzeźbiarskie, 

fotograficzne) 

Kryterium 
demograficzne 

+ 
społeczno-

ekonomiczne: 
 mieszkańcy dużych aglomeracji z całego kraju 

 lubią kontakt z naturą 
 cenią ciszę i spokój 
 zainteresowani pobytami weekendowymi, ale i tygodniowymi (cały 

rok) 
Preferencje: 

 nie przywiązujący zbyt dużego znaczenia do warunków 
zamieszkania, wystarcza przeciętny standard 

 walory naturalne terenu 
 cisza, spokój, dzikość miejsca 
 możliwość poznania historii i kultury regionu  
 wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu 
 wieczorne biesiady, wymiana doświadczeń 

Motywy: 

 ciekawa oferta uzupełniająca 
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6.3. SEZONOWOŚĆ W TURYSTYCE 

 
 
Zjawiskiem charakterystycznym dla Polski jest sezonowość turystyczna. Sezony w turystyce 
są zgodne z podziałem na pory roku, czyli: wiosnę (marzec, kwiecień, maj), lato (czerwiec, 
lipiec, sierpień), jesień (wrzesień, październik, listopad), zimę (grudzień, styczeń, luty). 
 
Polacy najchętniej wypoczywają latem, w szczególności dotyczy to podróży 
długookresowych. Wiosna, jesień, zima są znacznie mniej atrakcyjne na odbywanie 
dłuższych podróży. Jest to okres w którym obserwujemy uczestnictwo Polaków w wyjazdach 
krótszych – od 2 do 4 dni. Przy podróżach krótkoterminowych pora roku nie odgrywa 
zasadniczego znaczenia. Jest to niezwykle istotna wskazówka, zważywszy na fakt, iż 
władzom regionu Gołdapi zależy na przedłużeniu sezonu turystycznego.  
 
Stworzenie atrakcyjnej oferty produktowej na sezon wiosny i jesieni pozwoli na 
przyciągnięcie turystów do Gołdapi właśnie w tym okresie oraz stworzy możliwość 
dodatkowego zarobkowania dla miejscowej ludności. Pozwoli również na bardziej efektywne 
wykorzystanie istniejącej w Gołdapi bazy noclegowej i gastronomicznej w sezonach do tej 
pory turystycznie „martwych”.  

 



Strategia rozwoju produktu turystycznego Regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 82 

Tabela 17  Sezonowość turystyczna poszczególnych segmentów turystów dla regionu Gołdapi 

 

SEZONOWOŚĆ PROFIL KLIENTA 

wiosna lato jesień zima 

Rodzina  ☺   ☺  

Studenci  ☺   ☺  

IN
D

Y
W

ID
U

A
LN

Y
 

Obcokrajowcy  ☺    

Jagódki ☺   ☺   
Młode brzozy ☺   ☺   

Sosny ☺   ☺   
Młode sówki  ☺   ☺  

Jeżyki  ☺   ☺  
Stare dęby  ☺  ☺ 7  G

R
U

P
O

W
Y

 

Hobbiści ☺  ☺  ☺  ☺  
 
 
Tabela nr 17 przedstawia zainteresowanie konkretnych grup turystów wyjazdami 
w poszczególnych sezonach. 
 
 
Turyści indywidualni największe zainteresowanie wyjazdami przejawiają w okresie lata 
i w dalszej kolejności zimy. Zjawisko to jest w pełni uzasadnione zważywszy na fakt, że w 
grupie tej zostali sklasyfikowani turyści: RODZINA oraz STUDENCI, którzy swój wypoczynek 
dostosowują do przerw ustalanych z góry (przez uczelnie i szkoły – wakacje, ferie zimowe, 
itp.). Obcokrajowcy natomiast Polskę najchętniej odwiedzają latem. 
 
Analizując segment turystów grupowych, uwagę zwraca fakt, iż są oni zainteresowani 
głównie wyjazdami w sezonie wiosennym i jesiennym oraz letnim. Turystyka zimowa jest 
odsunięta na dalszy plan. Ma to dla regionu Gołdapi ogromne znaczenie z punktu widzenia 
przedłużenia sezonu turystycznego, który obecnie trwa pół roku (lato + zima). Ważne jest 
dotarcie z dobrą ofertą produktową bezpośrednio do szkół i firm, które w największym 
stopniu są zainteresowane wyjazdami właśnie w okresie wiosny i jesieni – w sezonach 
obecnie w Gołdapi „martwych”. 
 
Sezonowość w turystyce do tej pory postrzegana jako problem już nim być nie musi. 
Wystarczy umiejętne wykorzystanie informacji nadsyłanych przez rynek i skonstruowanie lub 
poszerzenie oferty tak, by stać się interesującym dla nowych grup turystów. 
 

                                            
7
 Dotyczy tylko października. 
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6.4. POZYCJONOWANIE 

 
 
 
Po przeprowadzeniu segmentacji rynku i wyborze profilu turystów dla regionu, następnym 
etapem jest zastanowienie się nad tym, jaki powinien być pożądany odbiór oferty 
produktowej oraz samego regionu na tle oferty konkurencyjnej przy uwzględnieniu 
istniejących lub przyszłych potrzeb turystów.   
 
Jedno z 22 niezmiennych praw marketingu mówi o tym, że „marketing nie jest walką na 
wyroby, lecz jest walką na percepcje”8. Oznacza to, że samo posiadanie produktu 
zaspokajającego potrzeby turysty nie gwarantuje odniesienia sukcesu. Dopiero zawładnięcie 
jakimś wyrazem w świadomości potencjalnych turystów Gołdapi zapewni właściwą 
identyfikację regionu. Tym słowem jest PRZYGODA – definiowana jako możliwość 
aktywnego wypoczynku ma łonie natury wzbogaconego pierwiastkiem historycznym.  
 
 

Rysunek 19 Graficzna definicja pozycjonowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozycjonowanie polega na identyfikacji, tworzeniu i komunikowaniu przez region korzystnych 
cech wyróżniających jego produkt turystyczny na tle konkurencji, zarówno już istniejącej, jak 
i przyszłej. Wizerunek każdego regionu jest związany trwale w umysłach turystów. To 
                                            

8
 A. Reis, J. Trout, „22 niezmienne prawa marketingu”, PWE, Warszawa 2000, str. 31 
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właśnie ta pozycja odgrywa decydującą rolę podczas procesu podejmowania przez turystę 
decyzji o tym, gdzie spędzi urlop czy wypoczynek weekendowy. Celem pozycjonowania jest 
indywidualizacja produktu turystycznego pozwalająca na odróżnienie go od oferty 
konkurencji. Dobrze opracowany system tożsamości regionu będzie stanowił nieocenione, 
proste i stosunkowo szybkie narzędzie komunikacji z otoczeniem w procesie tworzenia 
optymalnego wizerunku.  
 
W przypadku Gołdapi nie istnieje jasno i wyraźnie określony w umyśle odbiorców wizerunek 
regionu. Jego spontaniczna rozpoznawalność jest słaba. Region jest w zasadzie nieznany 
potencjalnemu turyście.  
 
Brak jego identyfikacji ze strony grup docelowych może okazać się w przypadku Gołdapi jej 
atutem. Pozycjonowanie w kontekście PRZYGODY nie jest zniekształcone przez istniejące już 
w umysłach turystów wyobrażenia. Dużo trudniej jest zmienić wyobrażenie o danym miejscu 
niż je wykreować.  
 
Po wyodrębnieniu poszczególnych segmentów rynku i ustaleniu hierarchii potrzeb odbiorców 
można scharakteryzować ogólny profil gołdapskiego turysty, którym jest: osoba aktywna, 
poszukująca przygód, zainteresowana kulturą i historią, ale ponad wszystko lubiąca i ceniąca 
bezpośredni kontakt z naturą i dziką przyrodą.  
 
Biorąc pod uwagę profil gołdapskiego turysty oraz działania podejmowane na rynku przez 
konkurentów, wybrane hasło mające promować Gołdap – KRAINA ŁOWCÓW PRZYGÓD, jak 
i stworzone nowe logo turystyczne, gwarantuje właściwe umiejscowienie oferty regionu. 
PRZYGODA rozumiana jako połączenie aktywnego wypoczynku na łonie natury z możliwością 
poznania historii i tradycji plemienia Jaćwingów jest odpowiedzią na istniejące i ukryte 
potrzeby odbiorców.  
 
Proces pozycjonowania obejmuje identyfikację najważniejszych atrybutów oraz sporządzenia 
mapy percepcji produktów turystycznych.  
 
Mapa percepcji jest zwykle dwuwymiarowa i służy do określenia pozycji regionu w stosunku 
do konkurencji przy uwzględnieniu wybranych atrybutów. W przypadku Gołdapi są to 
zmienne odnoszące się do formy turystyki (aktywna lub bierna) oraz do stopnia 
zurbanizowania regionu/miasta. 
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Rysunek 20 Mapa percepcji dla regionu Gołdap 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne PART SA  

 
 
Gołdap obecnie nie ma wyraźnie uplasowanego wizerunku w umyśle odbiorców. Ma aspirację 
(zapis w misji regionu), by stać się liderem na rynku turystyki aktywnej, wykorzystującej 
walory naturalne terenu. 
 
Z rozkładu pozycji wybranych miast turystycznych na mapie widać wyraźnie, iż w chwili 
obecnej w ww. zakresie istnieje luka rynkowa nie zajęta przez konkurencję. Konsekwentne 
działania Gołdapi w wypełnieniu misji regionu stwarzają ogromną szansę na zajęcie tej 
wolnej pozycji oraz na zawładnięcie pojęciem przygody w kontekście rozwoju turystyki 
aktywnej na tym obszarze. 
 
Sposób pozycjonowania Gołdapi doskonale współgra z przyjętą formą promocji Polski 
w krajach Europy Zachodniej. Polska to miejsce aktywnego wypoczynku, gdzie można 
przeżyć fascynujące przygody będąc blisko natury. Akcja promocyjna, nad którą patronat 
sprawuje Polska Organizacja Turystyczna (POT) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP), ma 
na celu zmianę negatywnych stereotypów dotyczących Polski.  
 
Gołdap – KRAINA ŁOWCÓW PRZYGÓD – wygrywa z zatłoczonymi plażami czy zabytkami 
w hałaśliwych, zatłoczonych i zanieczyszczonych miastach.  
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6.5. PROPOZYCJE PRODUKTÓW 
TURYSTYCZNYCH 

 
 
 
Dla każdej z omówionych w rozdziale 5.2. grup docelowych: klienta indywidualnego 
i grupowego, zostały przygotowane propozycje produktów turystycznych.  
 
Większość produktów w wersji podstawowej jest atrakcyjna dla kilku grup turystów. Są one 
poddawane jednak pewnym modyfikacjom technicznym, tak by dopasować je do określonej 
grupy i w pełni spełnić jej oczekiwania. 
 
 
Propozycje produktowe podzielone zostały tematycznie ze względu na potrzeby i oczekiwane 
korzyści z przyjazdu do Gołdapi konkretnego turysty. Są zatem produkty związane z: 
 

• poznawaniem historii i kultury jaćwieskiej 
• turystyką aktywną 
• krajoznawstwem 
• i inne 
 

Produkty zostały sklasyfikowane ze względu na sezonowość turystyczną i preferencje 
poszczególnych grup turystów co do okresu korzystania z oferty. Istnieje zatem podział na: 

• lato 
• zimę 
• wiosnę i jesień9 

 
 

                                            
9 Obie pory roku traktowane są łącznie ze względu na podobne uwarunkowania klimatyczne je 
charakteryzujące. 
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Przykłady produktów turystycznych dla turystów indywidualnych: 
 

Turysta I – Rodzina 
 
• wiek 20 – 45+  
• model rodziny 2+1 lub 2+2 
• mieszkańcy dużych aglomeracji i zanieczyszczonych regionów Polski, w szczególności zaś 

mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego 
• wykształcenie minimum średnie 
• dochody na poziomie średniej krajowej lub wyżej 
• poszukują aktywnego wypoczynku 
• potrzebują dużo atrakcji na świeżym powietrzu (troska o dzieci) 
• zainteresowani ofertą krajoznawczą oraz uczestniczeniem w imprezach kulturalnych 
• zainteresowani ofertą pobytu 1-,2-tygodniowego latem: lipiec, sierpień lub/oraz zimą: 

styczeń, luty 
• dosyć często korzystający z wyjazdów weekendowych – średnio jeden weekend 

w miesiącu 
• cena nie odgrywa zasadniczej roli przy wyborze bazy noclegowej bądź gastronomicznej. 

Gotowi są zapłacić więcej za dobry standard usług 
 
 
 
Rodzina zainteresowana jest przede wszystkim ofertą wyjazdu tygodniowego lub 
dwutygodniowego w okresie lata lub/oraz zimy, kiedy dzieci mają wakacje lub ferie zimowe. 
Często korzystają również z wyjazdów weekendowych „na łono natury”.  
Turysta podróżujący z rodziną to klient bardzo wymagający. Potrzebuje oferty na tyle 
zróżnicowanej, by była atrakcyjna z jednej strony dla osoby dorosłej, z drugiej dla dziecka. 
Rozwiązaniem idealnym jest sytuacja, kiedy istniejąca w regionie oferta turystyczna pozwala 
na aktywne włączenie rodziców w zabawę swoich dzieci - wyjazd ma przecież na celu 
budowanie więzi rodzinnych. Istotnym elementem wyjazdu jest także potrzeba przebywania 
na świeżym powietrzu. 
 
UWAGA: Dzieci mają istotny wpływ na wybór atrakcji turystycznych proponowanych przez 
region. Jeśli produkt jest atrakcyjny dla dziecka, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że 
zostanie skonsumowany przez rodzinę. 
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 Rodzina – produkt turystyczny – LATO  
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 POZNANIE HISTORII I KULTURY JAĆWIESKIEJ 

  
Istotą funkcjonowania produktu turystycznego jest poznawanie historii i kultury przez 
zabawę. Zwiedzanie grodu Jaćwingów nie może ograniczać się tylko do biernego oglądania 
domostw jaćwieskich oraz czytania tabliczek informacyjnych. Rodzina, w tym dziecko jest 
klientem wymagającym i by się nie nudzić, potrzebuje wielu atrakcji. Najlepiej jeśli 
wymagają inwencji twórczej, wysiłku fizycznego, a do tego są oryginalne. 

 
 
 

 Przykłady produktów turystycznych związanych z grodem Jaćwingów 
 

 zwiedzanie grodu Jaćwingów z przewodnikiem 

Przewodnik ubrany jest w strój jaćwieski, czyli: długie czarne spodnie, zwane 
„lagno”, wpuszczone w buty i przewiązane rzemykami. Na spodnie wypuszczona 
jest długa do kolan lniana koszula (koniecznie niebieska – ulubiony kolor 
Jaćwingów) przepasana w pasie rzemieniem lub pasem10. 
Każdy turysta odwiedzający gród przy wejściu otrzymuje do przyodziania atrybuty 
jaćwieskie: skórę i włócznię, a także ulotkę zawierającą plan grodu i krótki rys 
historyczny Gołdapi. Dzieci dodatkowo dostają czapeczkę lub plakietkę (znaczek) 
z nowym logo turystycznym Gołdapi. 
Elementy te mają na celu wzmocnienie identyfikacji turysty z regionem.  
 

 

 gotowanie strawy na palenisku 

Wspólne gotowanie w chacie jaćwieskiej na palenisku strawy dla rodziny, np. 
zupy lub placków chlebowych (wg przepisu jaćwieskiego). Posiłek 
przygotowywany jest wspólnie przez całą rodzinę. Mężczyźni rozpalają ogień 
(tradycyjnymi metodami – patyk o patyk lub krzemień o krzemień), a kobiety 
przyrządzają posiłek. Oczywiście nad wszystkim czuwa gospodyni jaćwieska, 
która w razie potrzeby pomaga rodzinie. Następnie rodzina zasiada do stołu 
i spożywa przyrządzone potrawy. Stół nakryty jest lnianym obrusem, zastawa 

                                            
 

10
 Ł. Okulicz-Kozaryn, „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XII w.)”, Warszawa 

1983, str. 177 
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stołowa wykonana z palonej gliny (na wzór jaćwieski), a sztućce – najlepiej 
drewniane. 
 

 

 samodzielne budowanie elementów domostw jaćwieskich 

Produkt przygotowany specjalnie z myślą o dzieciach, które najchętniej poznają 
kulturę czy historię przez zabawę.  
Na wygrodzonym terenie, specjalnie do tego przeznaczonym, każde dziecko 
(samodzielnie lub przy pomocy rodzica) oczywiście wg wskazań i objaśnień 
przewodnika, samodzielnie buduje niektóre elementy domostwa Jaćwingów. 
Zabawa polega na wykorzystaniu różnych technik budowy tego typu osad. Każde 
dziecko ma do dyspozycji kawałki drewna, sznurka oraz dużo gliny.  
Zasady budowania: najpierw trzeba powbijać kawałki drewna w ziemię, 
poprzeplatać wzdłuż nich sznurek, a następnie wszystko oblepić gliną i poczekać, 
aż cała konstrukcja zastygnie. Najciekawsze zabudowy będą nagradzane przez 
specjalne jaćwieskie jury, które pod koniec każdego dnia przyznawać będzie 
nagrody oraz wyróżnienia.  
Ważne jest, by teren zabawy był bezpieczny, dlatego musi być zagrodzony. Dzieci 
podczas zabawy są pod opieką przewodnika, tak że rodzice mogą bez obawy 
zostawić dziecko na godzinę lub dwie. 

 
 

 nauka strzelania z łuku + własnoręczne wykonanie strzał 

Produkt przygotowany głównie dla dzieci, ale rodzice również mogą brać aktywny 
udział w zabawie (wspólnie z dzieckiem). Produkt zlokalizowany jest wewnątrz 
grodu w specjalnie wydzielonym miejscu. Młody strzelec ma możliwość 
dokładnego zapoznania się z bronią, poznać, z czego jest wykonana, oraz w jaki 
sposób można taki łuk wykonać samodzielnie. Następnie każdy uczestnik zabawy 
może własnoręcznie wykonać łuk pod okiem instruktora (oczywiście bardzo 
prowizoryczny) oraz strzały, które wystruga z kawałka drewna bądź odleje 
z ołowiu do specjalnie przygotowanej formy. Groty będą już gotowe, wystarczy je 
tylko zamontować na samodzielnie przygotowanej strzale.  
Strzały oddawane są do tarczy wykonanej z wielkiego kawałka drewna, na którym 
na kolorowo pozaznaczane są punktowane miejsca, lub do poruszającej się 
wypchanej kukły zwierza. Nad wszystkim czuwa instruktor, który uczy, jak 
prawidłowo oddawać strzały, oraz liczy punkty dzieci biorących udział w zabawie. 

 
 

 nauka strzelania z kuszy  

Produkt przygotowany z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Zasady zabawy jak 
wyżej (ogrodzony teren, tarcza, poruszająca się kukła zwierza). Najpierw rodzice 
wspólnie z dziećmi przygotowują strzały do kuszy, a następnie dziecko ma 
możliwość zapolowania na zwierza oraz zmierzenia się w celowaniu do tarczy 
z tatą lub innymi dziećmi. Na koniec każdy uczestnik zabawy na pamiątkę 
otrzymuje wykonaną przez siebie strzałę.  
Istnieje również możliwość zrobienia na miejscu zdjęcia z pokonanym zwierzem i 
w stroju Jaćwinga (w skórze oraz z kuszą lub włócznią w dłoni). 
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 tor przeszkód 

Dla uatrakcyjnienia pobytu w grodzie proponuje się zbudowanie specjalnego toru 
przeszkód dla dzieci oraz dla dorosłych. Tor został umiejscowiony na obrzeżu 
grodziska – blisko wału obronnego. Dla dzieci jest on mniejszy i łatwiejszy, dla 
dorosłych bardziej skomplikowany.  
Atrakcje toru to: chodzenie po palach, wspinanie się na pal, by zerwać flagę 
Jaćwinga, przeciąganie się na linach, podciąganie się na linach, chodzenie po linie 
trzymając się drugiej liny zawieszonej na wysokości ramion i inne. 
Na końcu toru na dzieci czeka nagroda (czapeczka, znaczek). Również rodzice 
mają możliwość zdobycia nagrody dla swojej pociechy, np. tatusiowie muszą 
wspiąć się po palu wysokości ok. 5 m i ściągnąć stamtąd jaćwieską flagę 
wojownika. 

 
 

 samodzielne wybijanie pamiątkowych monet  

Dla upamiętnienia wizyty w grodzie Jaćwingów każda osoba zwiedzająca gród ma 
możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety przedstawiającej 
wizerunek grodu lub nowe turystyczne logo Gołdapi.  
Do funkcjonowania produktu potrzebna jest matryca do wyciskania monet oraz 
materiał, z którego będą one wybijane. Tworzywo do wybijania monet powinno 
być na tyle miękkie (np. aluminium), aby przy użyciu prostej matrycy, w łatwy 
sposób, dało się ją wybić. Nad całością czuwa osoba, która w razie potrzeby służy 
turyście pomocą.  
Lokalizacja produktu: jedna z ostatnich chat – tuż przy wyjściu z grodziska. 

 
 

 ścieżka edukacyjna 

Wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry. Na jej szczycie 
znajduje się wieża widokowa wykonana z drewna (stylem nawiązująca do grodu 
Jaćwingów), z której można podziwiać okolicę (m.in. gród Jaćwingów, Szeskie 
Wzgórza). Ważne, żeby przy wieży znajdowała się wypożyczalnia lornetek lub 
lunet obserwacyjnych.  
Dalej wyciąg prowadzi do stanowiska archeologicznego, gdzie specjalnie 
przygotowana ścieżka edukacyjna zapozna turystów z historią plemienia. Turysta 
może zobaczyć naturalne umiejscowienie grodziska (wzgórze z trzech stron 
niedostępne) oraz zachowane, odkopane przez archeologów elementy wału 
obronnego i domostw jaćwieskich. Ważne jest, by tabliczki informacyjne były 
napisane czytelnie oraz zawierały szczegółowe informacje o plemieniu 
(współpraca z Państwowym Muzeum Archeologicznym). 
Dla dzieci zostało wydzielone specjalne miejsce, gdzie pod okiem przewodnika 
mogą prowadzić samodzielne prace badawcze. Mają do dyspozycji różnego 
rodzaju łopatki, grabki, kubełki i szukają kamyczków, kawałków drewna, które 
mogły pochodzić z epoki Jaćwingów. 
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 wycieczka łodzią jaćwieską po jeziorze Gołdap 

Z grodu organizowane są wycieczki nad jezioro Gołdap w celu popływania łodzią 
jaćwieską. Ma to być replika łodzi, którą kiedyś Jaćwingowie przemierzali jezioro. 
Dowóz do jeziora odbywa się bryczką ciągniętą przez konia bądź wozem 
drabiniastym, gdzie turysta siedzi na sianie lub skórach, ewentualnie innym 
środkiem transportu ekologicznego.  
Na miejscu przed wejściem do łodzi każdy turysta dostaje do ręki wiosło, którym 
następnie samodzielnie wiosłuje w rytm wybijany przez głównego sternika łodzi. 
Liczba osób potrzebnych do wypłynięcia łodzi na jezioro to minimum 20. W razie 
potrzeby kapitan statku może wspomóc wiosłujących turystów przez włączenie 
silnika.  
Celem przejażdżki jest dopłynięcie na drugi brzeg jeziora, gdzie znajduje się 
miejsce biesiadne (duży drewniany stół oraz drewniane ławy). Następuje 
odpoczynek. Każdy turysta ma przygotowany wcześniej posiłek i teraz następuje 
wielka uczta. Można rozpalić ognisko i piec kiełbaski.  
Postój trwa około 1,5 godz., po czym wszyscy wracają na drugi brzeg jeziora. 
 
 
 
 

 SAFARI 
 Przykład produktu turystycznego 
 

 obserwacja + fotografowanie zwierząt 

Wycieczki dla rodzin na safari w celu obserwacji dzikiej zwierzyny żyjącej niemal 
na wolności. Dojazd ekologicznym środkiem transportu – wozem drabiniastym, 
bryczką lub rowerem.  
Safari zwiedzamy z przewodnikiem. Przy wejściu każdy turysta otrzymuje 
lornetkę. Po terenie poruszamy się wozem terenowym. Nie dozwolone jest 
poruszanie samodzielne, bez przewodnika, ze względu na dzikość zwierząt 
(bezpieczeńtwo). Na terenie safari znajduje się kilka punktów widokowych (wież 
obserwacyjnych), skąd można podglądać oraz fotografować zwierzynę.  
Wycieczka trwa około 2 godzin.  
Na terenie safari można organizować liczne konkursy dla amatorów na najlepsze 
zdjęcie miesiąca. Każdy miesiąc ma przydzielonego patrona (zwierzę), który staje 
się ofiarą „łowców zdjęć”. Najlepsze zdjęcie zostaje wyróżnione i umieszczone na 
tablicy znajdującej się tuż przy wejściu na teren safari. 

 
 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 organizowanie marszów na orientację 

Organizowanie dla całych rodzin marszów na orientację. Miejscem ich odbywania 
jest Puszcza Romincka lub Lasy Skaliskie (wybór w zależności od dostępności 
miejsca i bezpieczeństwa przeprowadzenia konkurencji).  
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Rodzina dostaje mapę, kompas oraz alfabet Morse’a, w którym napisane są 
wszystkie wskazówki na trasie, i w przeciągu określonego czasu musi odnaleźć 
wszystkie zaznaczone na mapie miejsca, rozszyfrować informacje (tajne plany 
Jaćwingów) i odszukać ukryte przez nich skarby.  
Marsze na orientację można organizować zarówno w dzień, jak i w nocy 
(z pochodniami), modyfikować długości tras i skalę trudności w zależności od 
wieku uczestników imprezy. 

 
 

 sporty wspinaczkowe 

Przy Stańczykach proponuje się postawienie ścianek do wspinaczki, zarówno 
mniejszych i łatwiejszych (dla dzieci), jak i o wyższym stopniu trudności dla 
rodziców.  
Dzieci mogą wspinać się wzdłuż ścianek (oczywiście w ochraniaczach i ze 
specjalnym zabezpieczeniem). Na dole rozciągnięta jest mata ochronna łagodząca 
ewentualny upadek. 
Rodzice również mają możliwość zmierzenia się w tej konkurencji. Dla nich są 
wyższe i trudniejsze ścianki (ze specjalną „uprzężą” gwarantującą 
bezpieczeństwo). 
 
 

 trasy rowerowe 

Wytyczenie i dobre oznakowanie, wg nowego systemu identyfikacji wizualnej, 
istniejących i nowo powstałych tras rowerowych w regionie Gołdapi. Ponadto 
czytelne oznakowanie wszystkich miejsc ciekawych turystycznie, które warto 
zobaczyć (nawet zbaczając z trasy). 
 Będą tu więc szlaki: 

 historyczny - Jaćwingów 
 śladami przyrody 
 łowców i inne 

 
Szczegółowy opis poszczególnych szlaków – patrz rozdział 5.1. 
 
Trasy rowerowe prowadzić powinny przez wszystkie atrakcyjne przyrodniczo 
tereny Gołdapi: Szeskie Wzgórza (trasy nieco trudniejsze), tereny wokół Puszczy 
Rominckiej, tereny wokół Stańczyk, przez Dubeninki i inne.  
Długość i skala trudności poszczególnych tras muszą być dopasowane do różnych 
możliwości kondycyjnych turystów. 

 

 nauka jazdy konnej 

W regionie Gołdapi powinna powstać stadnina. Warunki naturalne oraz 
ukształtowanie terenu sprzyjają rozwojowi tej dyscypliny.  
W swojej ofercie stadnina powinna mieć m.in. naukę jazdy zarówno dla dzieci, jak 
i dla dorosłych. 
Dla dzieci powinny zostać zakupione kuce. Dzieci po skończonych zajęciach 
z koniem mogłyby go samodzielnie wyczyścić, napoić, nakarmić. Tego typu zabiegi 
zwiększają więź między człowiekiem a zwierzęciem oraz stanowią doskonałą 
okazję do poznania tych zwierząt.  
Dzieci mogą również fotografować się z konikami. 
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 rydwany 

Wykorzystując istniejącą stadninę oraz kuce proponuje się organizowanie dla 
dzieci zawodów w rydwanach. Warunek – bezpieczeństwo. W związku z tym 
zawody muszą odbywać się pod czujną obserwacją trenera koni, który w razie 
potrzeby zainterweniuje. Teren zawodów jest ogrodzony i trener w każdej chwili 
może kuce zatrzymać. 
Elementy potrzebne do zorganizowania zawodów to oprócz koni – rydwany (prosta 
konstrukcja drewniana, na kółkach, z siedziskiem dla dziecka).  

 
 

 jazda wozem drabiniastym po lesie 

Organizowanie dla rodzin przejażdżek krajoznawczych po lesie wozami 
drabiniastymi ciągniętymi przez konie. Są to wycieczki po Puszczy Rominckiej 
(niezbędna jest tutaj osoba, która zna puszczę oraz ma zezwolenia potrzebne do 
przebywania na jej terenie). 
Celem tego produktu jest poznanie puszczy od strony istniejących w niej zabytków 
leśnych, obserwacji zwierzyny, odizolowania się od zgiełku i hałasu. 
Wóz musi być zadbany, wypełniony sianem i przykryty skórami. Wyglądem musi 
nawiązywać do epoki Jaćwingów. 
Przejażdżka trwa około 2 godzin. 

 
 
 
 
 WĘDKOWANIE 

 Przykład produktu turystycznego 
 

 rodzinne wędkowanie 

Przeznaczenie kilku stawów, najlepiej zlokalizowanych w pobliżu siebie, na produkt 
turystyczny związany z łowieniem ryb. 
Stawy muszą zostać wcześniej zarybione. Przy stawach powinny zostać 
wybudowane małe pomosty.  
Na miejscu znajduje się zadaszone miejsce do urządzania pikników (wielki 
drewniany stół oraz drewniane ławy). Na miejscu od razu istnieje możliwość 
przyrządzenia ryb (grill, palenisko) wg wielkiej księgi przepisów „100 sposobów 
przyrządzania ryb wg Jaćwinga”. Zaraz po wyłowieniu ryby można ją na miejscu 
wypatroszyć, usmażyć na grillu lub ognisku i zjeść. 

 
 
 
 
 ZAGRODA ZWIERZĄT DOMOWYCH 

 Przykład produktu turystycznego 
 

 poznawanie zwierząt domowych 

Najlepiej gdyby produkt ten nie istniał samodzielnie, lecz był umiejscowiony przy 
jednym z gospodarstw agroturystycznych. 
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Celem tego produktu jest poznanie przez dzieci z dużych aglomeracji zwierzątek 
typowych dla gospodarstw wiejskich: krówek, świnek, kóz, kurek, gąsek, kaczek 
itp. Teren gospodarstwa jest ogrodzony. Dzieci czują się tutaj bezpiecznie i rodzice 
mogą zostawić swoje pociechy na jakiś czas pod opieką gospodyni domu.  
Osoba ta zapozna dzieci ze wszystkimi zwierzątkami oraz pokaże, jak wyglądają jej 
codzienne zajęcia. Dzieci mogą nakarmić zwierzątka, pomóc zmienić im siano, 
przynieść wodę. 

 
  
 
 
 

 
 Rodzina - produkt turystyczny – ZIMA 
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 nauka jazdy na nartach 

Nauka jazdy na nartach dla dzieci i dla dorosłych z instruktorem. Nauka jazdy 
obywa się zarówno na Pięknej Górze (narty zjazdowe), jak i na pasie Szeskich 
Wzgórz (narty biegowe).  
Wypożyczalnia nart znajduje się bezpośrednio w zajeździe przy Pięknej Górze 
(konieczny jest łatwy dostęp do sprzętu sportowego). 

 
 

 zawody dla dzieci w zjazdach na sankach 

Zawody organizowane dla dzieci na Pięknej Górze lub Szeskich Wzgórzach, ale 
przy udziale dorosłych. Warunkiem przystąpienia do zawodów jest uczestnictwo 
wspólnie z dzieckiem jednego z rodziców.  
Dla uczestników, którzy przejdą I etap zawodów, wprowadzane będą pewne 
utrudnienia, np. elementy slalomu. Dla najlepszych przewidziana jest nagroda, 
np. przejazd specjalnymi starymi saniami ręcznie zdobionymi, wyłożonymi 
skórami. 
Wypożyczalnia sanek – Piękna Góra. 

 
 

 lodowisko 

Zrobienie lodowiska w pobliżu grodu Jaćwingów. Zimą oferta produktowa grodu 
Jaćwingów będzie mocno ograniczona, dlatego niezbędnym jest stworzenie 
produktu zastępczego.  
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Podstawą funkcjonowania lodowiska będzie osoba koordynatora zabawy, który 
z jednej strony będzie uczył jeździć na łyżwach najmłodsze dzieci, z drugiej 
będzie organizował dla nich różne gry i zabawy, np. pościgi czy sztafety na czas. 
Wypożyczalnia łyżew – Piękna Góra. 

 
 

 tory przeszkód 

Organizowanie saneczkowych torów przeszkód dla dzieci. Tor zlokalizowany jest 
na pasie Szeskich Wzgórz i składa się z licznych zasp, usypanych wałów 
śniegowych, tunelów ze śniegu, korytarzy. Ważne jest tutaj bezpieczeństwo. 
Wszystkie te elementy dzieci mogą budować samodzielnie oczywiście wg 
wytycznych koordynatora zabawy. Długość toru dowolna w zależności od wieku 
uczestników zabawy oraz zdolności organizacyjnych. 

 
 

 organizowanie psich zaprzęgów 

Organizowanie dla rodzin psich zaprzęgów.Przejażdżki odbywają się w dzień oraz 
w nocy (wówczas z pochodniami). 
Niezbędne wyposażenie: specjalnie przeszkolone psy, sanki dostosowane do 
ciągnięcia je przez psy oraz przyozdobione na styl jaćwieski, skóry do przykrycia. 
Przejażdżki odbywają wzdłuż Puszczy Rominckiej lub Szeskich Wzgórz. 
W połowie drogi następuje postój w miejscu, gdzie można odpocząć, usiąść, 
rozpalić ognisko, ogrzać się. Następuje pieczenie kiełbasek lub barana na 
przygotowanym wcześniej specjalnym rusztowaniu. Dla dorosłych przewidziana 
jest specjalna rozgrzewająca „nalewka Jaćwinga”.  

 
 

 kuligi 

Organizowanie dla rodzin kuligów. Kuligi ciągnione są przez konie obwieszone 
dzwoneczkami. Sanie do kuligu muszą być tak duże, by mieściła się w nich jedna 
czteroosobowa rodzina + woźnica. W środku wyłożone są skórami. Skóry także 
do przykrycia. 
Kuligi organizowane są późnym wieczorem. Do sań przytwierdzone są pochodnie.  
Podczas kuligu, w którym bierze udział minimum 5 sań, przewidziane są 
dodatkowe atrakcje: ognisko z pieczonymi kiełbaskami i ziemniakami. 
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 WĘDKOWANIE 

 Przykłady produktu turystycznego 
  

 łowienie ryb w przeręblu 

Produkt ten wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa. Wszystko musi być 
robione pod okiem instruktora, który pokazuje, jak naciąć bezpiecznie lód i 
wykonać przerębel oraz na co należy zwracać uwagę, by łowienie ryb pod lodem 
przyniosło efekt (nauka zasad łowienia ryb zimą). 
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Turysta II – Studenci 
 
 
• wiek 20 – 26 lat 
• podróżują samotnie lub w małych grupach znajomych, przyjaciół 
• mieszkańcy dużych aglomeracji, szczególnie zaś województw bezpośrednio 

przylegających do woj. warmińsko-mazurskiego, czyli woj. podlaskie, mazowieckie, 
kujawsko-pomorskie, pomorskie 

• poszukują wędrownych, aktywnych możliwości spędzenia czasu w kraju, przeżycia 
przygód sam na sam z przyrodą 

• szukają mocnych wrażeń 
• podatni na wszelkiego rodzaju mody i nowe trendy 
• zainteresowani historią, etnografią terenu 
• zainteresowani wyjazdem tygodniowym w okresie lata lub zimy 
• aktywnie wykorzystują okresy weekendu oraz przerw świątecznych 
• cena odgrywa zasadniczą rolę przy wyborze np. miejsca noclegu. Często korzystają 

z tańszych ofert rezygnując z wygód. 
 
 
 
Studenci są zainteresowani przeżyciem w Gołdapi przygody. Chcą mocnych wrażeń, zaznania 
czegoś niesamowitego. Potrzebują ruchu, ruchu na świeżym powietrzu. Ważna jest dla nich 
również możliwość poznania historii regionu, jego kultury, zwłaszcza kuchni. Zainteresowani 
są dłuższym wyjazdem (najczęściej tygodniowym) w okresie lata lub zimy. Aktywnie 
wykorzystują także okresy dłuższych przerw świątecznych oraz weekendy. 

 
 
 
 

 
Studenci – produkt turystyczny – LATO  
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 trasy rowerowe 

Wytyczenie i dobre oznakowanie, wg nowego systemu identyfikacji wizualnej, 
istniejących i nowo powstałych tras rowerowych w regionie Gołdapi. Ponadto 
czytelne oznakowanie wszystkich miejsc ciekawych turystycznie, które warto 
zobaczyć (nawet zbaczając z trasy). 
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 Będą tu więc szlaki: 
 historyczny - Jaćwingów 
 śladami przyrody 
 łowców i inne 

Szczegółowy opis poszczególnych szlaków – patrz rozdział 5.1. 
 
Trasy rowerowe prowadzić powinny przez wszystkie atrakcyjne przyrodniczo 
tereny Gołdapi: Szeskie Wzgórza (trasy nieco trudniejsze), tereny wokół Puszczy 
Rominckiej, tereny wokół Stańczyk, przez Dubeninki i inne.  
Długość i skala trudności poszczególnych tras muszą być dopasowane do różnych 
możliwości kondycyjnych turystów. 

 
 

 spływy kajakowe Gołdapą 

Organizowanie jednodniowych spływów kajakowych rzeką Gołdapą. Rzeka 
Gołdapa ze względu na jej nieuregulowany charakter jest atrakcyjnym miejscem 
spływów kajakowych, zwłaszcza dla młodych ludzi. Wzdłuż rzeki występują liczne 
przewężenia, powodujące konieczność wyjścia z kajaka i przeniesienia go o kilka 
metrów. 
Ważna jest dobra organizacja spływu, czyli zapewnienie odbioru kajaków od 
turystów (transport samochodowy) po zakończonym spływie.  
Wzdłuż trasy spływu powinny być widoczne tabliczki informacyjne, dotyczące 
atrakcyjnych miejsc znajdujących się na trasie spływu, na które warto zwrócić 
uwagę. 

 
 

 spływy pławiczkami wzdłuż Gołdapy 

Organizowanie nauki pływania pławiczkami wzdłuż rzeki Gołdapy (pławiczek to 
jeden kawałek drewna, którym kieruje się stojąc na nim). 
Każda osoba zainteresowana nauką dostaje do ręki drewniane wiosło oraz własny 
pławiczek. W pierwszej fazie nauki turysta stara się utrzymać na wodzie, 
a następnie próbuje płynąć. Dla najbardziej pojętnych uczniów organizowane są 
spływy pławiczkami.  
Za przepłynięcie określonego dystansu bez żadnej wywrotki na uczestnika spływu 
czeka atrakcyjna nagroda. 
 

 

 skoki bange ze Stańczyk 

Organizowanie jedynych w Polsce skoków wahadłowych ze Stańczyk.  
Produkt ten dostarcza dodatkowych emocji w porównaniu z tradycyjnym skokiem 
bange.  

 
 

 skoki na siatkę ze Stańczyk 

Skoki z mostu, tyle że nie na linie, lecz na siatkę rozpiętą w dole mostów. 
W Polsce nikt dotąd nie organizował tego typu skoków.  
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W dole pomiędzy przęsłami mostów rozpina się siatkę, na którą dokonuje się 
skoku. Siatka ma takie właściwości, że człowiek się od niej nie odbija, lecz 
„przykleja”. 

 
 

 sporty wspinaczkowe 

Przy Stańczykach proponuje się postawienie ścianek do wspinaczki o różnym 
stopniu trudności. 
Elementem niezbędnym w prawidłowym funkcjonowaniu produktu jest 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestników. Potrzebne są specjalne zabezpieczenia 
alpinistów – uprzęże, które łagodziłyby ewentualne oderwanie się od ściany.  
Można organizować zawody we wspinaczce.  
Wspinanie w okolicach Stańczyk dostarcza dodatkowych wrażeń estetycznych. 
 
 

 biegi na orientację 

Organizowanie biegów na orientację po Puszczy Rominckiej lub Lasach Skaliskich 
(wybór w zależności od dostępności miejsca i bezpieczeństwa przeprowadzanych 
konkurencji).  
Każda grupa (3 – 4 osoby) dostaje kompas, mapę oraz alfabet Morse’a, w którym 
napisane są wszystkie wskazówki na trasie i ma w przeciągu określonego czasu 
odnaleźć wszystkie zaznaczone na mapie miejsca, rozszyfrować informacje (tajne 
plany Jaćwingów) i odszukać ukryte przez nich skarby.  
Marsze na orientację można organizować zarówno w dzień, jak i w nocy 
(z pochodniami), modyfikować długości tras i skalę trudności w zależności od 
stopnia sprawności uczestników. 

 
 

 nauka jazdy konnej 

W regionie Gołdapi powinna powstać stadnina. Warunki naturalne oraz 
ukształtowanie terenu sprzyjają rozwojowi tej dyscypliny.  
W swojej ofercie stadnina powinna mieć m.in. naukę jazdy dla początkujących 
zarówno na ląży, jak i po parkurze (zagrodzonym terenie). 

 
 

 skoki przez przeszkody 

Nauka skoków przez przeszkody na koniu dla bardziej zaawansowanych jeźdźców. 
Elementem niezbędnym jest zbudowanie toru przeszkód (różnych wielkości) oraz 
posiadanie odpowiednio przeszkolonych koni. 
 

 

 przeprawa tratwą Jaćwinga na drugi brzeg jeziora 

Organizowanie przepraw tratwami na drugi brzeg jeziora, także w formie 
zawodów. Należy oczywiście zachować zasady bezpieczeństwa (uczestnicy muszą 
mieć na sobie kapok). Nad wszystkim czuwa ratownik. 
Zawodnicy przeprawiają się tratwami na drugi brzeg jeziora, gdzie muszą 
odnaleźć flagę Jaćwinga wg mapy i kompasu. Następnie muszą zamontować ją 
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na tratwie i wracać do bazy. Wygrywa oczywiście pierwsza załoga, która wróci 
z flagą na maszcie tratwy. 

 
 
 
 

 SAFARI 
 Przykład produktu turystycznego 
 

 obserwacja + fotografowanie zwierząt 

Wycieczki w celu obserwacji dzikiej zwierzyny żyjącej niemal na wolności. Dojazd 
ekologicznym środkiem transportu – wozem drabiniastym, bryczką lub rowerem.  
Safari zwiedzamy z przewodnikiem. Przy wejściu każdy turysta otrzymuje 
lornetkę. Po terenie poruszamy się wozem terenowym. Nie dozwolone jest 
poruszanie samodzielne, bez przewodnika, ze względu na dzikość zwierząt 
(bezpieczeńtwo). Na terenie safari znajduje się kilka punktów widokowych (wież 
obserwacyjnych), skąd można podglądać oraz fotografować zwierzynę.  
Wycieczka trwa około 2 godzin.  
Na terenie safari można organizować liczne konkursy dla amatorów na najlepsze 
zdjęcie miesiąca. Każdy miesiąc ma przydzielonego patrona (zwierzę), który staje 
się ofiarą „łowców zdjęć”. Najlepsze zdjęcie zostaje wyróżnione i umieszczone na 
tablicy znajdującej się tuż przy wejściu na teren safari. 

 
 
 
 
 HISTORIA I KULTURA 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 zwiedzanie grodu Jaćwingów z przewodnikiem 

Przewodnik ubrany jest w strój jaćwieski, czyli: długie, czarne spodnie, zwane 
„lagno”, wpuszczone w buty i przewiązane rzemykami. Na spodnie wypuszczona 
jest długa do kolan lniana koszula (koniecznie niebieska – to ich ulubiony kolor) 
przepasana w pasie rzemieniem lub pasem11. 
Każdy turysta odwiedzający gród przy wejściu otrzymuje do przyodziania atrybuty 
jaćwieskie: skórę i włócznię, a także ulotkę zawierającą plan grodu i krótki rys 
historyczny.  
Elementy te mają na celu wzmocnienie identyfikacji turysty z regionem. 

 
 

 poznawanie rzemiosła jaćwieskiego 

W domostwach będą odbywać się prezentacje wyrobu produktów spożywczych 
(możliwość degustacji) czy rzemieślniczych, jak np. wyplatanie koszy z włókien 
roślinnych i łyka, czy trzciny (możliwość nauki wyplatania niektórych splotów oraz 
kupno gotowego koszyczka).  

                                            
11

 Ł. Okulicz-Kozaryn, „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XII w.)”, Warszawa 
1983, str. 177 
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W kuźniach, gdzie jaćwiescy mężczyźni wykorzystując najprostsze przyrządy do 
odlewania metali kolorowych wyrabiali różne ozdoby, turyści mogą obserwować 
z bliska proces wyrobu takich ozdób oraz mieć możliwość ich zakupienia. 

 
 

 nauka strzelania z łuku + własnoręczne wykonanie strzał 

Produkt zlokalizowany jest wewnątrz grodu w specjalnie wydzielonym miejscu. 
Turysta ma możliwość dokładnego zapoznania się z bronią, poznać, z czego jest 
wykonana, oraz w jaki sposób można taki łuk wykonać samodzielnie. Następnie 
każdy uczestnik zabawy może własnoręcznie wykonać łuk pod okiem instruktora 
(oczywiście bardzo prowizoryczny) oraz strzały, które wystruga z kawałka drewna 
bądź odleje z ołowiu do specjalnie przygotowanej formy. Groty będą już gotowe, 
wystarczy je tylko zamontować na samodzielnie przygotowanej strzale.  
Strzały oddawane są do tarczy wykonanej z wielkiego kawałka drewna, na którym 
na kolorowo pozaznaczane są punktowane miejsca, lub do poruszającej się 
wypchanej kukły zwierza. Nad wszystkim czuwa instruktor, który uczy, jak 
prawidłowo oddawać strzały, oraz liczy punkty osób biorących udział w zabawie. 

 
 

 nauka strzelania z kuszy  

Zasady zabawy jak wyżej (ogrodzony teren, tarcza, poruszająca się kukła 
zwierza). Najpierw turyści samodzielnie przygotowują strzały do kuszy, 
a następnie mają możliwość zapolowania na zwierza oraz zmierzenia się 
w celowaniu do tarczy z innymi uczestnikami zabawy.  
Na koniec każdy uczestnik zabawy na pamiątkę otrzymuje własnoręcznie 
wykonaną strzałę.  
Istnieje również możliwość wykonania zdjęcia z pokonanym zwierzem i w stroju 
Jaćwinga (w skórze oraz z kuszą lub włócznią w dłoni). 
 

 

 samodzielne wybijanie pamiątkowych monet  

Dla upamiętnienia wizyty w grodzie Jaćwingów każda osoba zwiedzająca gród ma 
możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety przedstawiającej 
wizerunek grodu lub nowe turystyczne logo Gołdapi.  
Do funkcjonowania produktu potrzebna jest matryca do wyciskania monet oraz 
materiał, z którego będą one wybijane. Tworzywo do monet powinno być na tyle 
miękkie (np. aluminium), aby przy użyciu prostej matrycy, w łatwy sposób, dało 
się ją wybić. Nad całością czuwa osoba, który w razie potrzeby służy pomocą.  
Lokalizacja produktu: jedna z ostatnich z chat – tuż przy wyjściu z grodu. 

 
 

 ścieżki edukacyjne 

Wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry. Na jej szczycie 
znajduje się wieża widokowa wykonana z drewna (stylem nawiązująca do grodu 
Jaćwingów), z której będzie można podziwiać okolicę (m.in. gród Jaćwingów, 
Szeskie Wzgórza). Ważne, żeby przy wieży znajdowała się wypożyczalnia 
lornetek, oraz lunet obserwacyjnych.  
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Dalej wyciąg prowadzi do stanowiska archeologicznego, gdzie specjalnie 
przygotowana ścieżka edukacyjna zapoznaje turystów z historią plemienia. 
Turysta może zobaczyć naturalne umiejscowienie grodziska i zachowane, 
odkopane przez archeologów elementy wału obronnego oraz domostw 
jaćwieskich. Ważne jest, by tabliczki informacyjne były napisane czytelnie oraz 
zawierały szczegółowe informacje o plemieniu (współpraca w tym zakresie 
z Państwowym Muzeum Archeologicznym). 
 
Zwiedzanie drugiej ścieżki edukacyjnej znajdującej się w miejscowości Grodzisko, 
niedaleko Bań Mazurskich. Zasady oznakowania ścieżki te same (czytelność 
i zadbanie o szczegóły). 
Dojazd do Grodziska spod Pięknej Góry bryczką lub wozem drabiniastym.  

 
 

 wycieczka łodzią jaćwieską po jeziorze Gołdap 

Z grodu organizowane są wycieczki nad jezioro Gołdap w celu popływania łodzią 
jaćwieską. Ma to być replika łodzi, którą kiedyś Jaćwingowie przemierzali jezioro. 
Dowóz do jeziora odbędzie się bryczką ciągniętą przez konia, bądź wozem 
drabiniastym, gdzie turysta siedzi na sianie lub skórach, ewentualnie innym 
środkiem transportu ekologicznego.  
Na miejscu przed wejściem do łodzi każdy turysta dostaje do ręki wiosło, aby 
później samodzielnie wiosłować w rytm wybijany przez głównego sternika łodzi. 
Liczba osób potrzebnych do wypłynięcia łodzi na jezioro to minimum 20. W razie 
potrzeby kapitan statku może wspomóc wiosłujących turystów włączając silnik.  
Celem przejażdżki jest dopłynięcie na drugi brzeg jeziora, gdzie znajduje się 
miejsce biesiadne (duży drewniany stół oraz drewniane ławy). Następuje 
odpoczynek. Każdy turysta ma przygotowany wcześniej posiłek i teraz następuje 
wielka uczta. Można również rozpalić ognisko i piec kiełbaski.  
Postój trwa około 1,5 godz., po czym wszyscy wracają na drugi brzeg jeziora. 
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Studenci – produkt turystyczny – ZIMA 
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 nauka jazdy na nartach 

Nauka jazdy na nartach dla początkujących z instruktorem. Nauka jazdy obywa 
się zarówno na Pięknej Górze (narty zjazdowe), jak i na pasie Szeskich Wzgórz 
(narty biegowe).  
Wypożyczalnia nart znajduje się bezpośrednio w zajeździe przy Pięknej Górze 
(konieczny jest łatwy dostęp do sprzętu sportowego). 

 
 

 tor snowbordowy 

Zbudowanie specjalnej rynny do snowbordu i organizowanie zawodów w zjazdach 
snowbordowych różnymi technikami. 

 
 

 trasy narciarskie  

Wytyczenie licznych tras narciarskich, głównie dla początkujących narciarzy 
(Piękna Góra). 

 
 

 trasy do nart biegowych 

Wytyczenie licznych tras biegowych, np. wzdłuż Szeskich Wzgórz. 
 
 

 organizowanie psich zaprzęgów 

Przejażdżki mogą odbywać się w dzień oraz w nocy (wówczas z pochodniami). 
Niezbędne wyposażenie: specjalnie przeszkolone psy, sanki dostosowane do 
ciągnięcia je przez psy oraz przyozdobione na styl jaćwieski, skóry do przykrycia. 
Przejażdżki odbywają wzdłuż Puszczy Rominckiej lub Szeskich Wzgórz. 
W połowie drogi następuje postój w miejscu, gdzie można odpocząć, usiąść, 
rozpalić ognisko, ogrzać się. Następuje pieczenie kiełbasek lub barana na 
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przygotowanym wcześniej specjalnym rusztowaniu. Dla uczestników przejażdżki 
przewidziana jest specjalna rozgrzewająca „nalewka Jaćwinga”.  

 
 

 kuligi 

Organizowanie kuligów. Kuligi ciągnione są przez konie, obwieszone 
dzwoneczkami. Sanie do kuligu powinny być tak duże, żeby mieściły się na nich 
przynajmniej cztery osoby + woźnica. W środku wyłożone są skórami. Skóry 
także do przykrycia. 
Kuligi organizowane są późnym wieczorem. Do sań przytwierdzone są pochodnie. 
Podczas kuligu, w którym bierze udział minimum 5 sań, przewidziane są 
dodatkowe atrakcje: ognisko z pieczonymi kiełbaskami i ziemniakami. 

 
 
 
 
 WĘDKOWANIE 

 Przykłady produktu turystycznego 
 

 łowienie ryb w przeręblu 

Produkt ten wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa. Wszystko musi być 
robione pod okiem instruktora, który pokazuje, jak naciąć bezpiecznie lód i 
wykonać przerębel oraz na co należy zwracać uwagę, by łowienie ryb pod lodem 
przyniosło efekt (nauka łowienia ryb zimą). 
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Turysta III – obcokrajowcy 
 
• wiek 20 – 45+  
• głównie mieszkańcy terenów przygranicznych: Niemcy, Rosja 
• dochody wysokie, powyżej średniej krajowej 
• wykształcenie minimum średnie 
• amatorzy typowej ekoturystyki 
• zainteresowani historią regionu 
• poszukujący wędrownych, aktywnych możliwości spędzenia wolnego czasu na obszarach 

leśnych, w pobliżu atrakcyjnych obszarów chronionych 
• zainteresowania przyrodnicze i kulturowe (zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko) 
• zainteresowani wyjazdami w miesiącach letnich: lipiec, sierpień 
• cena nie odgrywa dla nich zasadniczej roli. Gotowi są zapłacić więcej za dobry lub bardzo 

dobry standard usług. 
 
 
 
Obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski zainteresowani są głównie aspektami przyrodniczymi. 
Ważnym motywem ich przyjazdu jest chęć obcowania z przyrodą. Cenią walory naturalne. 
Zainteresowani są również poznaniem historii i kultury regionu. Polskę odwiedzają najczęściej 
w lecie: lipiec, sierpień. Niestety wymagania co do standardu usług są dość wysokie. 
Zainteresowani są głównie noclegiem w gospodarstwach agroturystycznych, wśród przyrody 
i zwierząt. Potrzebują także rozrywek i atrakcji na świeżym powietrzu. 
 
 
 
 

Obcokrajowcy – produkt turystyczny – LATO  
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 liczne trasy rowerowe po Gołdapi  

Wytyczenie i dobre oznakowanie, wg nowego systemu identyfikacji wizualnej, 
wszystkich tras rowerowych w regionie Gołdapi. Ponadto czytelne oznakowanie 
wszystkich miejsc ciekawych turystycznie, które warto zobaczyć (nawet zbaczając 
z trasy). 
Będą tu więc szlaki: 

 historyczny – Jaćwingów  
 śladami przyrody 
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 łowców i inne 
 

 Szczegółowy opis poszczególnych szlaków – patrz rozdział 5.1. 
Trasy rowerowe prowadzić powinny przez wszystkie atrakcyjne przyrodniczo 
tereny Gołdapi: Szeskie Wzgórza (trasy nieco trudniejsze), tereny wokół Puszczy 
Rominckiej, tereny wokół Stańczyk, przez Dubeninki i inne.  
Długość i skala trudności poszczególnych tras muszą być dopasowane do różnych 
możliwości kondycyjnych turystów. 

 
 

 przejażdżka wozem drabiniastym po lesie 

Organizowanie przejażdżek krajoznawczych po lesie wozami drabiniastymi 
ciągniętymi przez konie. Są to wycieczki po Puszczy Rominckiej (niezbędna jest 
tutaj osoba, która zna puszczę oraz ma zezwolenia potrzebne do przebywania na 
jej terenie, a także zna język obcy – najlepiej niemiecki). 
Celem tego produktu jest poznanie puszczy od strony istniejących w niej zabytków 
leśnych, obserwacji zwierzyny, odizolowania się od zgiełku i hałasu. 
Wóz musi być zadbany, wypełniony sianem i przykryty skórami. Wyglądem musi 
nawiązywać do epoki Jaćwingów. 
Przejażdżka trwa około 3 godzin. 

 
 

  w poszukiwaniu tundry – Tatarska Góra 

Tatarska Góra jako przykład krajobrazu tundrowego. Na górę prowadzą trasy 
zarówno piesze, jak i rowerowe. Na szczycie Tatarskiej Góry znajduje się polana z 
jeziorkiem wytopiskowym (niespotykana w tej części kontynentu). 
Należy uatrakcyjnić turystycznie to miejsce, np. przez skojarzenie z nią pewnej 
legendy i nazwanie jej np. „polaną szczęścia”. Każdy kto tutaj dotrze i ....... 
 
 

  obserwacje dzikiej zwierzyny w Puszczy Rominckiej 

W puszczy wśród zwierząt spotykamy m.in.: jelenie, łosie, wilki, dziki, lisy, jenoty, 
wydry oraz sporą populację bobrów. Można natrafić także na czarnego bociana 
i orła bielika. Należy zatem wyznaczyć specjalne miejsca, wieże widokowe do 
obserwacji zwierzyny w miejscach, gdzie pojawia się najczęściej.  
Turysta idąc szlakiem będzie mógł samodzielnie wytropić, poobserwować różne 
zwierzęta, ptaki. 

 
 

 obserwacje przyrody w Puszczy Rominckiej 

W puszczy występują unikalne rośliny, które często turysta mija, nie zwracając na 
nie większej uwagi (z niewiedzy). Należy zatem dokładnie oznaczyć (tabliczki 
informacyjne) miejsca występowania zabytków przyrody i tak poprowadzić szlak, 
by te wszystkie miejsca obejmował.  
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 bezkrwawe łowy z aparatem w dłoni 

Organizowanie dla obcokrajowców wypraw do puszczy w celu podglądania 
i fotografowania zwierzyny. Wyprawy te mogą być poukładane tematycznie, np. 
szlakiem wilka, tropienie lisa lub jelenia. Przewodnik podczas tej wyprawy 
wskazuje na elementy, które pozwalają wytropić zwierzę, na ślady, których 
spacerując po lesie się nie zauważa, a które ułatwiają wytropienie zwierza. 
 
 
 

 
 SAFARI 

 Przykład produktu turystycznego 
 

 obserwacja + fotografowanie zwierząt 

Wycieczki w celu obserwacji dzikiej zwierzyny żyjącej niemal na wolności. Dojazd 
ekologicznym środkiem transportu – wozem drabiniastym, bryczką lub rowerem.  
Safari zwiedzamy z przewodnikiem. Przy wejściu każdy turysta otrzymuje 
lornetkę. Po terenie poruszamy się wozem terenowym. Nie dozwolone jest 
poruszanie samodzielne, bez przewodnika, ze względu na dzikość zwierząt 
(bezpieczeństwo). Na terenie safari znajduje się kilka punktów widokowych (wież 
obserwacyjnych), skąd można podglądać oraz fotografować zwierzynę.  
Wycieczka trwa około 2 godzin.  
Na terenie safari można organizować liczne konkursy dla amatorów na najlepsze 
zdjęcie miesiąca. Każdy miesiąc ma przydzielonego patrona (zwierzę), który staje 
się ofiarą „łowców zdjęć”. Najlepsze zdjęcie zostaje wyróżnione i umieszczone na 
tablicy znajdującej się tuż przy wejściu na teren safari. 

 
 
 
 
 HISTORIA I KULTURA 

  
Przyjazdy turystów z Niemiec mają zazwyczaj charakter sentymentalny. Zainteresowani są 
odnalezieniem miejsc bezpośrednio związanych z ich „korzeniami”. Zainteresowania 
Niemców dotyczą także miejsc „pamięci”, czyli np. cmentarze oraz miejsc historycznie 
ważnych, np. kwatera Luftwaffe, kwatera Himmlera, miejsce polowań Himmlera, bunkry 
poniemieckie.  
Należy zatem wyznaczyć specjalny SZLAK PAMIĘCI NIEMIECKIEJ i dokładnie oznaczyć 
wszystkie miejsca historycznie i kulturowo dla Niemców ważne. 

 
Dla tej grupy turystów atrakcyjna jest również historia i kultura plemion pruskich, a wśród 
nich plemienia Jaćwingów.  
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Poniżej przedstawiono przykłady produktów turystycznych 

 
 

 zwiedzanie grodu Jaćwingów z przewodnikiem 

Przewodnik ubrany jest w strój jaćwieski, czyli: długie, czarne spodnie, zwane 
„lagno”, wpuszczone w buty i przewiązane rzemykami. Na spodnie wypuszczona 
jest długa do kolan lniana koszula (koniecznie niebieska – to ich ulubiony kolor) 
przepasana w pasie rzemieniem lub pasem12. 
Każdy turysta odwiedzający gród przy wejściu otrzymuje do przyodziania atrybuty 
jaćwieskie: skórę i włócznię, a także ulotkę zawierającą plan grodu i krótki rys 
historyczny.  
Elementy te mają na celu wzmacnianie identyfikacji turysty z regionem. 

 
 

  poznawanie rzemiosła jaćwieskiego 

W domostwach będą odbywać się prezentacje wyrobu produktów spożywczych 
(możliwość degustacji) czy rzemieślniczych, jak np. wyplatanie koszy z włókien 
roślinnych i łyka czy trzciny (możliwość nauki wyplatania niektórych splotów oraz 
kupno gotowego koszyczka).  
W kuźniach, gdzie jaćwiescy mężczyźni wykorzystując najprostsze przyrządy do 
odlewania metali kolorowych wyrabiali różne ozdoby, turyści mogą obserwować 
z bliska proces wyrobu takich ozdób oraz mieć możliwość ich zakupienia. 

 
 

 nauka strzelania z łuku + własnoręczne wykonanie strzał 

Produkt przygotowany dla wszystkich zainteresowanych aktywnym 
uczestniczeniem w życiu typowego Jaćwinga.  
Produkt zlokalizowany jest wewnątrz grodu w specjalnie wydzielonym miejscu. 
Każdy turysta ma możliwość dokładnego zapoznania się z bronią, poznać z czego 
jest wykonana oraz w jaki sposób można taki łuk wykonać samodzielnie. 
Następnie turysta może własnoręcznie wykonać łuk pod okiem instruktora 
(oczywiście bardzo prowizoryczny) oraz strzały, które odleje z ołowiu do 
specjalnie przygotowanej formy. Groty będą już gotowe, wystarczy je tylko 
zamontować na samodzielnie przygotowanej strzale.  
Strzały oddawane są do tarczy wykonanej z wielkiego kawałka drewna, na którym 
na kolorowo pozaznaczane są punktowane miejsca, lub do poruszającej się 
wypchanej kukły zwierza. 

 
 

 nauka strzelania z kuszy  

Zasady zabawy jak wyżej (ogrodzony teren, tarcza, poruszająca się kukła 
zwierza). Najpierw turysta samodzielnie przygotowuje strzały do kuszy, 
a następnie poluje na zwierza oraz ma okazję  zmierzenia się w celowaniu do 
tarczy z innymi uczestnikami zabawy.  

                                            
12

 Ł. Okulicz-Kozaryn, „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XII w.)”, Warszawa 
1983, str. 177 



Strategia rozwoju produktu turystycznego Regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 109 

Na koniec każdy uczestnik zabawy na pamiątkę otrzymuje własnoręcznie 
wykonaną strzałę.  

 
 

 samodzielne wybijanie pamiątkowych monet  

Dla upamiętnienia wizyty w grodzie Jaćwingów każda osoba zwiedzająca gród ma 
możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety przedstawiającej 
wizerunek grodu lub nowe turystyczne logo Gołdapi.  
Do funkcjonowania produktu potrzebna jest matryca do wyciskania monet oraz 
materiał, z którego będą one wybijane. Tworzywo do monet powinno być na tyle 
miękkie (np. aluminium), aby przy użyciu prostej matrycy, w łatwy sposób, dało 
się ją wybić. Nad całością czuwa osoba, która w razie potrzeby służy pomocą.  
Lokalizacja produktu: jedna z ostatnich z chat – tuż przy wyjściu z grodu. 

 
 

 ścieżki edukacyjne 

Wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry. Na jej szczycie 
znajduje się wieża widokowa wykonana z drewna (stylem nawiązująca do grodu 
Jaćwingów), z której będzie można podziwiać okolicę (m.in. gród Jaćwingów, 
Szeskie Wzgórza). Ważne, żeby przy wieży znajdowała się wypożyczalnia lornetek 
oraz lunet obserwacyjnych.  
Dalej wyciąg prowadzi do stanowiska archeologicznego, gdzie specjalnie 
przygotowana ścieżka edukacyjna zapoznaje turystów z historią plemienia. 
Turysta może zobaczyć naturalne umiejscowienie grodziska oraz zachowane, 
odkopane przez archeologów elementy wału obronnego i domostw jaćwieskich. 
Ważne jest, by tabliczki informacyjne były napisane czytelnie oraz zawierały 
szczegółowe informacje o plemieniu (współpraca w tym zakresie z Państwowym 
Muzeum Archeologicznym). 
 
Zwiedzanie drugiej ścieżki edukacyjnej znajdującej się w miejscowości Grodzisko, 
niedaleko Bań Mazurskich. Zasady oznakowania ścieżki te same (czytelność 
i dbałość o szczegóły). 
Dojazd do Grodziska spod Pięknej Góry bryczką lub wozem drabiniastym.  

 

 wycieczka łodzią jaćwieską po jeziorze Gołdap 

Z grodu organizowane są wycieczki nad jezioro Gołdap w celu popływania łodzią 
jaćwieską. Ma to być replika łodzi, którą kiedyś Jaćwingowie przemierzali jezioro. 
Dowóz do jeziora odbędzie się bryczką ciągniętą przez konia bądź wozem 
drabiniastym, gdzie turysta siedzi na sianie lub skórach, ewentualnie innym 
środkiem transportu ekologicznego.  
Na miejscu przed wejściem do łodzi każdy turysta dostaje do ręki wiosło, aby 
później samodzielnie wiosłoważ w rytm wybijany przez głównego sternika łodzi. 
Liczba osób potrzebnych do wypłynięcia łodzi na jezioro to minimum 20. W razie 
potrzeby kapitan statku może wspomóc wiosłujących turystów włączając silnik.  
Celem przejażdżki jest dopłynięcie na drugi brzeg jeziora, gdzie znajduje się 
miejsce biesiadne (duży drewniany stół oraz drewniane ławy). Następuje 
odpoczynek. Każdy turysta ma przygotowany wcześniej posiłek i teraz następuje 
wielka uczta. Można również rozpalić ognisko i piec kiełbaski.  
Postój trwa około 1,5 godz., po czym wszyscy wracają na drugi brzeg jeziora. 
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Przykłady produktów turystycznych dla klientów grupowych 
 
 

Grupa I – Jagódki 
 
• dzieci w wieku do lat 15  
• wyjazdy na zielone szkoły 
• duże aglomeracje oraz woj. warmińsko-mazurskie i regiony przyległe 
• zainteresowani licznymi atrakcjami na świeżym powietrzu 
• lubiący aktywne formy spędzania wolnego czasu 
• podatni na wszelkiego rodzaju mody, nowe trendy 
• aspekt edukacyjny 
• zainteresowani wyjazdem w okresie wiosny i jesieni 
 
 
 
Turysta przyjeżdżający do Gołdapi na zieloną szkołę oczekuje oferty, która pozwoli mu 
z jednej strony zintegrować klasę, z drugiej przeprowadzić zajęcia zgodnie z założonym 
programem. Lekcja historii o plemionach pruskich na ziemiach polskich może być 
prowadzona bezpośrednio w grodzie jaćwieskim. Jednak dzieci te po zajęciach potrzebują 
rozrywki, najlepiej na świeżym powietrzu. Będą to przede wszystkim zabawy grupowe. 
Zielone szkoły są zainteresowane przyjazdem zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, a więc 
jesienią albo tuż przed wakacjami, czyli wiosną.  
 
 
 
 

 
 Jagódki – produkt turystyczny – WIOSNA I JESIEŃ  
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 POZNAWANIE HISTORII I KULTURY JAĆWIESKIEJ 
 
Istotą funkcjonowania produktu turystycznego jest poznawanie historii i kultury poprzez 
zabawę. Zwiedzanie grodu Jaćwingów nie może ograniczać się tylko do biernego oglądania 
domostw jaćwieskich i czytania tabliczek informacyjnych. Dziecko jest klientem 
wymagającym i potrzebuje wielu atrakcji. Najlepiej jeśli wymagają od niego inwencji 
twórczej, wysiłku oraz są oryginalne. 
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 Przykłady produktów turystycznych związanych z grodem Jaćwingów: 
 

 zwiedzanie grodu Jaćwingów z przewodnikiem  

Przewodnik ubrany jest w strój jaćwieski, czyli: długie, czarne spodnie, zwane 
„lagno”, wpuszczone w buty i przewiązane rzemykami. Na spodnie wypuszczona 
jest długa do kolan lniana koszula (koniecznie niebieska – to ich ulubiony kolor) 
przepasana w pasie rzemieniem lub pasem13. 
Każdy turysta odwiedzający gród przy wejściu otrzymuje do przyodziania atrybuty 
jaćwieskie: skórę i włócznię, a także ulotkę zawierającą plan grodu i krótki rys 
historyczny. Dzieci dodatkowo dostają czapeczkę lub plakietkę (znaczek) z logo 
turystycznym Gołdapi. 
Elementy te mają na celu wzmocnienie identyfikacji turysty z regionem.  

 
 

 poznawanie rzemiosła jaćwieskiego 

W domostwach będą odbywać się prezentacje wyrobu produktów spożywczych 
(możliwość degustacji) czy rzemieślniczych, jak np. wyplatanie koszy z włókien 
roślinnych i łyka, czy trzciny (możliwość nauki wyplatania niektórych splotów oraz 
kupno gotowego koszyczka).  
W kuźniach, gdzie jaćwiescy mężczyźni wykorzystując najprostsze przyrządy do 
odlewania metali kolorowych wyrabiali różne ozdoby, dzieci mogą obserwować 
z bliska proces wyrobu takich ozdób oraz mieć możliwość ich zakupienia. 

 
 

 samodzielne budowanie elementów domostw jaćwieskich 

Produkt przygotowany specjalnie z myślą o dzieciach, które najchętniej poznają 
kulturę czy historię przez zabawę.  
Na wygrodzonym terenie, specjalnie do tego przeznaczonym, każde dziecko 
(samodzielnie lub przy pomocy rodzica) oczywiście wg wskazań i objaśnień 
przewodnika, samodzielnie buduje pewne elementy domostwa Jaćwingów. 
Zabawa polega na wykorzystaniu różnych technik budowy tego typu osad. Każde 
dziecko ma do dyspozycji kawałki drewna, sznurka oraz dużo gliny.  
Zasady budowania: najpierw trzeba powbijać kawałki drewna w ziemię, 
poprzeplatać wzdłuż nich sznurek, a następnie wszystko oblepić gliną i poczekać, 
aż cała konstrukcja zastygnie. Najciekawsze zabudowy będą nagradzane przez 
specjalne jaćwieski jury, które pod koniec każdego dnia przyznawać będzie 
nagrody oraz wyróżnienia.  
Ważne jest, by teren zabawy był bezpieczny, dlatego musi być zagrodzony. Dzieci 
podczas zabawy są pod opieką przewodnika, tak że rodzice lub opiekunowie 
mogą bez obaw zostawić dziecko na godzinę lub dwie. 

 

                                            
13

 Ł. Okulicz-Kozaryn, „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XII w.)”, Warszawa 
1983, str. 177 
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 nauka strzelania z łuku + własnoręczne wykonanie strzał 

Produkt zlokalizowany jest wewnątrz grodu w specjalnie wydzielonym miejscu. 
Dzieci mają możliwość dokładnego zapoznania się z bronią, poznać, z czego jest 
wykonana, oraz w jaki sposób można taki łuk wykonać samodzielnie. Następnie 
każdy uczestnik zabawy może własnoręcznie wykonać łuk pod okiem instruktora 
(oczywiście bardzo prowizoryczny) oraz strzały, które wystruga z kawałka drewna 
bądź odleje z ołowiu do specjalnie przygotowanej formy. Groty będą już gotowe, 
wystarczy je tylko zamontować na samodzielnie przygotowanej strzale.  
Strzały oddawane są do tarczy wykonanej z wielkiego kawałka drewna, na którym 
na kolorowo pozaznaczane są punktowane miejsca, lub do poruszającej się 
wypchanej kukły zwierza. Nad wszystkim czuwa osoba, która uczy, jak 
prawidłowo oddawać strzały, oraz liczy punkty dzieci biorących udział w zabawie. 

 
 

 nauka strzelania z kuszy  

Zasady zabawy jak wyżej (ogrodzony teren, tarcza, poruszająca się kukła 
zwierza). Najpierw dzieci przygotowują strzały do kuszy, a następnie mają 
możliwość zapolowania na zwierza oraz zmierzenia się w celowaniu do tarczy 
z innymi dziećmi. Na koniec każdy uczestnik zabawy na pamiątkę otrzymuje 
wykonaną przez siebie strzałę.  
Istnieje również możliwość wykonania zdjęcia z pokonanym zwierzem i w stroju 
Jaćwinga (w skórze oraz z kuszą lub włócznią). 
 

 

 tor przeszkód 

Dla uatrakcyjnienia pobytu w grodzie proponuje się zbudowanie specjalnego toru 
przeszkód dla dzieci. Tor zostanie umiejscowiony na obrzeżu grodziska – blisko 
wału obronnego.  
Atrakcje toru to: chodzenie po palach, wspinanie się na pal, by zerwać flagę 
Jaćwinga, przeciąganie się na linach, podciąganie się na linach, chodzenie po linie 
trzymając się drugiej liny zawieszonej na wysokości ramion i inne. 
Na końcu takiego toru na dzieci czekać musi nagroda (czapeczka, znaczek).  

 
 

 samodzielne wybijanie pamiątkowych monet  

Dla upamiętnienia wizyty w grodzie Jaćwingów każda osoba zwiedzająca gród ma 
możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety przedstawiającej 
wizerunek grodu lub nowe turystyczne logo Gołdapi.  
Do funkcjonowania produktu potrzebna jest matryca do wyciskania monet oraz 
materiał, z którego będą one wybijane. Tworzywo do monet powinno być na tyle 
miękkie (np. aluminium), aby przy użyciu prostej matrycy, w łatwy sposób, dało 
się ją wybić. Nad całością czuwa osoba, która w razie potrzeby służy turyście 
pomocą.  
Lokalizacja produktu: jedna z ostatnich chat – tuż przy wyjściu z grodu. 
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 ścieżki edukacyjne 

Wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry. Na jej szczycie 
znajduje się wieża widokowa wykonana z drewna (stylem nawiązująca do grodu 
Jaćwingów), z której będzie można podziwiać okolicę (m.in. gród Jaćwingów, 
Szeskie Wzgórza). Ważne, żeby przy wieży znajdowała się wypożyczalnia lornetek 
oraz lunet obserwacyjnych.  
Dalej wyciąg prowadzi do stanowiska archeologicznego, gdzie specjalnie 
przygotowana ścieżka edukacyjna zapoznaje turystów z historią plemienia. 
Turysta może zobaczyć naturalne umiejscowienie grodziska oraz zachowane, 
odkopane przez archeologów elementy wału obronnego i domostw jaćwieskich. 
Ważne jest, by tabliczki informacyjne były napisane czytelnie oraz zawierały 
szczegółowe informacje o plemieniu. 
Dla dzieci zostało wydzielone specjalne miejsce, gdzie pod okiem przewodnika 
mogą prowadzić samodzielne prace badawcze. Mają do dyspozycji różnego 
rodzaju łopatki, grabki, kubełki i szukają kamyków, kawałków drewna, które 
mogłyby pochodzić z epoki Jaćwingów.  
 
Zwiedzanie drugiej ścieżki edukacyjnej znajdującej się w miejscowości Grodzisko, 
niedaleko Bań Mazurskich. Zasady oznakowania ścieżki te same. 
Dojazd do Grodziska spod Pięknej Góry bryczką lub wozem drabiniastym. 
 

 

 wycieczka łodzią jaćwieską po jeziorze Gołdap 

Z grodu organizowane są wycieczki nad jezioro Gołdap w celu popływania łodzią 
jaćwieską. Ma to być replika łodzi, którą kiedyś Jaćwingowie przemierzali jezioro. 
Dowóz do jeziora odbywa się bryczką ciągniętą przez konia bądź wozem 
drabiniastym, gdzie turysta siedzi na sianie lub skórach, ewentualnie innym 
środkiem transportu ekologicznego.  
Na miejscu przed wejściem do łodzi każde dziecko dostaje do ręki wiosło, by 
podczas przeprawy samodzielnie wiosłować w rytm wybijany przez głównego 
sternika łodzi. Liczba osób potrzebnych do wypłynięcia łodzi na jezioro to 
minimum 20. W razie potrzeby kapitan statku może wspomóc wiosłujących 
turystów włączając silnik.  
Celem przejażdżki jest dopłynięcie na drugi brzeg jeziora, gdzie znajduje się 
miejsce biesiadne (duży drewniany stół oraz drewniane ławy). Następuje 
odpoczynek – ognisko + kiełbaski. Postój trwa około 1,5 godz., po czym wszyscy 
wracają na drugi brzeg jeziora. 

 
 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA  

 Przykłady produktów turystycznych 
 

  organizowanie marszów na orientację 

Organizowanie dla całej klasy marszów na orientację. Miejscem ich odbywania 
jest Puszcza Romincka lub Lasy Skaliskie (wybór w zależności od dostępności 
miejsca oraz bezpieczeństwa przeprowadzenia konkurencji). 



Strategia rozwoju produktu turystycznego Regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 114 

Klasa dzieli się na kilka grup (5 – 6 osób w grupie + dorosły opiekun). Każda 
grupa dostaje mapę, kompas i alfabet Morse’a, w którym napisane są wszystkie 
wskazówki na trasie, i ma w przeciągu określonego czasu odnaleźć wszystkie 
zaznaczone na mapie miejsca, rozszyfrować informacje (tajne plany Jaćwingów) 
i odszukać ukryte przez nich skarby. 
Marsze na orientację można organizować zarówno w dzień, jak i wieczorem 
(marsze z pochodniami), modyfikować długości tras i skalę trudności w zależności 
od wieku uczestników imprezy. 

 
 

 grzybobranie (jesień) 

Organizowanie dla dzieci grzybobrań z przewodnikiem. Wymarsz do lasu 
z samego rana. Spacer po lesie trwa ok. 2 godz.  
Podczas grzybobrania przewodnik uczy dzieci, jak rozpoznawać poszczególne 
grzyby. Wskazuje także na zabytki przyrody, rzadkie okazy drzew i krzewów.  
Po powrocie z lasu dzieci wspólnie z przewodnikiem gotują w chacie jaćwieskiej 
potrawę wykorzystującą zebrane grzyby. Przepis zaczerpnięty oczywiście z księgi 
„Potraw Jaćwingów”. 

 
 

 liczne trasy rowerowe po Gołdapi  

Wytyczenie i dobre oznakowanie, wg nowego systemu identyfikacji wizualnej, 
istniejących i nowo powstałych tras rowerowych w regionie Gołdapi. Ponadto 
czytelne oznakowanie wszystkich miejsc ciekawych turystycznie, które warto 
zobaczyć (nawet zbaczając z trasy). 
Będą tu więc szlaki: 

o historyczny - Jaćwingów 
o śladami przyrody 
o łowców i inne 

 
Szczegółowy opis poszczególnych szlaków – patrz rozdział 5.1. 
 
Trasy rowerowe prowadzić powinny przez wszystkie atrakcyjne przyrodniczo 
tereny Gołdapi: Szeskie Wzgórza (trasy nieco trudniejsze), tereny wokół Puszczy 
Rominckiej, tereny wokół Stańczyk, przez Dubeninki i inne.  
Długość i skala trudności poszczególnych tras muszą być dopasowane do różnych 
możliwości kondycyjnych dzieci. 

 
 

 spływy kajakowe Gołdapą 

Organizowanie jednodniowych spływów kajakowych rzeką Gołdapą. 
Rzeka Gołdapa ze względu na jej nieuregulowany charakter jest atrakcyjnym 
miejscem spływów kajakowych, zwłaszcza dla młodych ludzi. Wzdłuż rzeki 
występują liczne przewężenia, powodujące konieczność wyjścia z kajaka i prze-
niesienia go kilka metrów. 
Ważna jest dobra organizacja spływu, czyli zapewnienie odbioru kajaków od 
turystów (transport samochodowy) po zakończonym spływie.  
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Wzdłuż trasy spływu powinny być widoczne tabliczki informacyjne, dotyczące 
atrakcyjnych miejsc znajdujących się na trasie spływu, na które warto zwrócić 
uwagę. 

 
 

 nauka pływania pławiczkami  

Organizowanie nauki spływów pławiczkami wzdłuż Gołdapy (pławiczek to jeden 
kawałek drewna, którym kieruje się stojąc na nim). 
Każda osoba zainteresowana nauką dostaje do ręki drewniane wiosło oraz własny 
pławiczek. Pierwsza faza nauki polega na próbie utrzymania stabilności 
i równowagi, następna na pływaniu. Ten, kto przepłynie najdłuższy odcinek rzeki 
bez wywrotki, wygrywa i dostaje odznakę wojownika jaćwieskiego. 
 

 

 sporty wspinaczkowe 

Przy Stańczykach proponuje się postawienie ścianek do wspinaczki o różnym 
stopniu trudności. 
Elementem niezbędnym w prawidłowym funkcjonowaniu produktu jest 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestników. Potrzebne są specjalne zabezpieczenia 
„alpinistów” – uprzęże, które łagodziłyby ewentualne oderwanie się od ściany.  
Można organizować zawody we wspinaczce.  
Wspinanie w okolicach Stańczyk dostarcza dodatkowych wrażeń estetycznych. 
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Grupa II – Młode brzozy 
 
• młodzież w wieku od 16 do 19 lat 
• wyjazdy integracyjne dla szkół średnich 
• duże aglomeracje oraz regiony przyległe do Gołdapi 
• preferują grupowe zabawy na świeżym powietrzu 
• lubią aktywne formy spędzania wolnego czasu 
• preferują kontakt z naturą 
• łatwo przyswajają produkty nowe, nieznane 
• podążają za trendami, modą 
• zainteresowani wyjazdem w okresie wiosny i jesieni 
 
 
 
Młode brzozy to grupa turystów przyjeżdżająca do Gołdapi w celach integracyjnych. 
Zainteresowani są zabawami i grami integracyjnymi w celu lepszego poznania. Dlatego 
w ofercie produktowej dla tego segmentu znalazły się liczne propozycje zabaw grupowych, 
zwłaszcza zabaw na świeżym powietrzu. Historia i kultura regionu stanowi dla nich 
dodatkową atrakcję. 
Grupy te zainteresowane są głównie ofertą wyjazdu jesienią ze względu na rozpoczynający 
się rok szkolny (pierwsze klasy gimnazjalne oraz licealne), ale także wyjazdami w okresie 
wiosny.  
Cena będzie odgrywała tutaj znaczącą rolę, zwłaszcza przy wyborze miejsca noclegu, ale 
i wyżywienia (są na utrzymaniu rodziców).  
 
 
 
 

Młode brzozy – produkt turystyczny – WIOSNA I JESIEŃ  
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA – ZABAWY INTEGRACYJNE 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 paintball 

Jest to zabawa strategiczna łącząca w sobie cechy walki, przygody i aktywnego 
działania. Wymusza ruch na świeżym powietrzu, rozwija zmysły oraz kondycję 
fizyczną. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymują kompletne wyposażenie: ubiór 
ochronny („moro” wojskowe), maskę osłaniającą twarz i uszy, broń 
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pneumatyczną zwaną „markerem”, żelatynowe kulki z łatwo zmywalną farbą. Nad 
całością czuwają sędziowie, służący pomocą i radą. 
 

 

  biegi na orientację 

Organizowanie dla całej klasy biegów na orientację po Puszczy Rominckiej lub 
Lasach Skaliskich (wybór w zależności od dostępności miejsca oraz 
bezpieczeństwa przeprowadzanych konkurencji).  
Klasa dzieli się na kilka grup (5 – 6 osób w grupie + dorosły opiekun). Każda 
grupa dostaje mapę, kompas i alfabet Morse’a, w którym napisane są wskazówki 
na trasie, i ma w przeciągu określonego czasu odnaleźć wszystkie zaznaczone na 
mapie miejsca, rozszyfrować informacje (tajne plany Jaćwingów) i odszukać 
ukryte przez nich skarby.  
Biegi na orientację można organizować zarówno w dzień, jak i wieczorem 
(marsze z pochodniami), modyfikować długości tras i skalę trudności w zależności 
od wieku uczestników imprezy. 

 
 

  grzybobranie (jesień) 

Organizowanie dla całej grupy grzybobrań z przewodnikiem. Wymarsz do lasu 
z samego rana. Spacer po lesie trwa ok. 2 godz. Podczas grzybobrania 
przewodnik uczy, jak rozpoznawać poszczególne grzyby, wskazuje na zabytki 
przyrody, rzadkie okazy drzew i krzewów. 
Po powrocie z lasu następuje wspólne z przewodnikiem gotowanie w chacie 
jaćwieskiej na palenisku potrawy wykorzystującej zebrane grzyby. Przepis 
zaczerpnięty oczywiście z księgi „Potraw Jaćwingów”. 
 

 

 liczne trasy rowerowe po Gołdapi  

Wytyczenie i dobre oznakowanie, wg nowego systemu identyfikacji wizualnej, 
istniejących i nowo powstałych tras rowerowych w regionie Gołdapi. Ponadto 
czytelne oznakowanie wszystkich miejsc ciekawych turystycznie, które warto 
zobaczyć (nawet zbaczając z trasy). 
 Będą tu więc szlaki: 

 historyczny – Jaćwingów 
 śladami przyrody 
 łowców i inne 

 
Szczegółowy opis poszczególnych szlaków – patrz rozdział 5.1. 
 
Trasy rowerowe prowadzić powinny przez wszystkie atrakcyjne przyrodniczo 
tereny Gołdapi: Szeskie Wzgórza (trasy nieco trudniejsze), tereny wokół Puszczy 
Rominckiej, tereny wokół Stańczyk, przez Banie Mazurskie i inne.  
Długość i skala trudności poszczególnych tras muszą być dopasowane do różnych 
możliwości kondycyjnych turystów. 
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 spływy kajakowe Gołdapą 

Organizowanie jednodniowych spływów kajakowych rzeką Gołdapą. 
Rzeka Gołdapa ze względu na jej nieuregulowany charakter jest atrakcyjnym 
miejscem spływów kajakowych, zwłaszcza dla młodych ludzi. Wzdłuż rzeki 
występują liczne przewężenia, powodujące konieczność wyjścia z kajaka 
i przeniesienia go kilka metrów. 
Ważna jest dobra organizacja spływu, czyli zapewnienie odbioru kajaków od 
turystów (transport samochodowy) po zakończonym spływie.  
Wzdłuż trasy spływu powinny być widoczne tabliczki informacyjne, dotyczące 
atrakcyjnych miejsc znajdujących się na trasie spływu, na które warto zwrócić 
uwagę. 

 
 

 spływy pławiczkami wzdłuż Gołdapy 

Organizowanie nauki spływów pławiczkami wzdłuż Gołdapy (pławiczek to jeden 
kawałek drewna, którym kieruje się stojąc na nim). 
Każda osoba zainteresowana nauką dostaje do ręki drewniane wiosło oraz własny 
pławiczek. Pierwsza faza nauki polega na próbie utrzymania stabilności 
i równowagi na wodzie, następnie osoba ucząca się próbuje płynąć. Ten, kto 
przepłynie najdłuższy odcinek rzeki bez wywrotki, wygrywa i otrzymuje odznakę 
wojownika jaćwieskiego. 
 

 

 skoki bange ze Stańczyk 

Organizowanie jedynych w Polsce skoków wahadłowych ze Stańczyk.  
Produkt ten dostarcza dodatkowych emocji w porównaniu z tradycyjnym skokiem 
bange.  

 
 

 skoki na siatkę ze Stańczyk 

Skoki z mostu, tyle że nie na linie, lecz na siatkę rozpiętą w dole mostów. 
W Polsce nikt dotąd nie organizował tego typu skoków.  
W dole pomiędzy przęsłami mostów rozpina się siatkę, na którą dokonuje się 
skoku. Siatka ma takie właściwości, że człowiek się od niej nie odbija, lecz 
„przykleja”. 

 
 

 sporty wspinaczkowe 

Przy Stańczykach proponuje się postawienie ścianek do wspinaczki o różnym 
stopniu trudności. 
Elementem niezbędnym w prawidłowym funkcjonowaniu produktu jest 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestników. Potrzebne są specjalne zabezpieczenia 
„alpinistów” – uprzęże, które łagodziłyby ewentualne oderwanie się od ściany.  
Można organizować zawody we wspinaczce.  
Wspinanie w okolicach Stańczyk dostarcza dodatkowych wrażeń estetycznych. 
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 POZNAWANIE HISTORII I KULTURY JAĆWIESKIEJ 
 
Istotą funkcjonowania tego produktu turystycznego jest poznawanie historii i kultury przez 
zabawę. Zwiedzanie grodu nie może ograniczać się tylko do oglądania domostw 
jaćwieskich i czytania tabliczek informacyjnych.  

 
Przykłady produktów turystycznych związanych z grodem Jaćwingów 

 

 zwiedzanie grodu Jaćwingów z przewodnikiem  

Przewodnik ubrany jest w strój jaćwieski, czyli: długie, czarne spodnie, zwane 
„lagno”, wpuszczone w buty i przewiązane rzemykami. Na spodnie wypuszczona 
jest długa do kolan lniana koszula (koniecznie niebieska – to ich ulubiony kolor) 
przepasana w pasie rzemieniem lub pasem14. 
Każdy turysta odwiedzający gród przy wejściu otrzymuje do przyodziania atrybuty 
jaćwieskie: skórę i włócznię, a także ulotkę zawierającą plan grodu i krótki rys 
historyczny. Grupy dodatkowo dostają znaczek z nowym logo turystycznym 
Gołdapi. 
Elementy te mają na celu wzmacnianie identyfikacji turysty z regionem. 

 
 

 poznawanie rzemiosła jaćwieskiego 

W domostwach będą odbywać się prezentacje wyrobu produktów spożywczych 
(możliwość degustacji) czy rzemieślniczych, jak np. wyplatanie koszy z włókien 
roślinnych i łyka, czy trzciny (możliwość nauki wyplatania niektórych splotów oraz 
kupna gotowego koszyczka).  
W kuźniach, gdzie jaćwiescy mężczyźni wykorzystując najprostsze przyrządy do 
odlewania metali kolorowych wyrabiali różne ozdoby, turyści mogą obserwować 
z bliska proces wyrobu takich ozdób oraz mieć możliwość ich zakupienia. 

 
 

 nauka strzelania z łuku + własnoręczne wykonanie strzał 

Produkt zlokalizowany jest wewnątrz grodu w specjalnie wydzielonym miejscu. 
Grupa ma możliwość dokładnego zapoznania się z bronią, poznać, z czego jest 
wykonana, oraz w jaki sposób można taki łuk wykonać samodzielnie. Następnie 
każdy uczestnik zabawy może własnoręcznie wykonać łuk pod okiem instruktora 
(oczywiście bardzo prowizoryczny) oraz strzały, które wystruga z kawałka drewna 
bądź odleje z ołowiu do specjalnie przygotowanej formy. Groty będą już gotowe, 
wystarczy je tylko zamontować na samodzielnie przygotowanej strzale.  
Strzały oddawane są do tarczy wykonanej z wielkiego kawałka drewna, na którym 
na kolorowo pozaznaczane są punktowane miejsca, lub do poruszającej się 
wypchanej kukły zwierza. Nad wszystkim czuwa osoba, która uczy, jak 
prawidłowo oddawać strzały, oraz liczy punkty uczestników biorących udział w 
zabawie. 

 
 
                                            

14
 Ł. Okulicz-Kozaryn, „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XII w.)”, Warszawa 

1983, s. 177 
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 nauka strzelania z kuszy  

Zasady zabawy jak wyżej (ogrodzony teren, tarcza, poruszająca się kukła 
zwierza). Najpierw każdy uczestnik wyprawy ma możliwość samodzielnego 
wykonania strzały do kuszy, a następnie zapolowania na zwierza oraz zmierzenia 
się w celowaniu do tarczy z innymi uczestnikami zabawy. Na koniec każdy 
otrzymuje na pamiątkę wykonaną przez siebie strzałę.  
Istnieje również możliwość wykonania zdjęcia z pokonanym zwierzem i w stroju 
Jaćwinga (w skórze oraz z kuszą lub włócznią). 
 

 

 tor przeszkód 

Dla uatrakcyjnienia pobytu w grodzie proponuje się zbudowanie specjalnego toru 
przeszkód. Tor zostanie umiejscowiony z boku grodziska – blisko wału 
obronnego.  
Atrakcje toru to: chodzenie po palach, wspinanie się na pal, by zerwać flagę 
Jaćwinga, przeciąganie się na linach, podciąganie się na linach, chodzenie po linie 
trzymając się drugiej liny zawieszonej na wysokości ramion i inne. 
Każdy, kto przejdzie tor przeszkód, otrzyma odznakę wojownika jaćwieskiego. 

 
 

 samodzielne wybijanie pamiątkowych monet  

Dla upamiętnienia wizyty w grodzie Jaćwingów każda osoba zwiedzająca gród ma 
możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety przedstawiającej 
wizerunek grodu lub nowe turystyczne logo Gołdapi.  
Do funkcjonowania produktu potrzebna jest matryca do wyciskania monet oraz 
materiał, z którego będą one wybijane. Tworzywo do monet powinno być na tyle 
miękkie (np. aluminium), aby przy użyciu prostej matrycy, w łatwy sposób, dało 
się ją wybić. Nad całością czuwa przewodnik, który w razie potrzeby służy 
pomocą.  
Lokalizacja produktu: jedna z ostatnich chat – tuż przy wyjściu z grodu. 

 
 

 wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry oraz do 
stanowiska archeologicznego 

Wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry. Na jej szczycie 
znajduje się wieża widokowa wykonana z drewna (stylem nawiązująca do grodu 
Jaćwingów), z której będzie można podziwiać okolicę (m.in. gród Jaćwingów, 
Szeskie Wzgórza). Ważne, żeby przy wieży znajdowała się wypożyczalnia lornetek 
oraz lunet obserwacyjnych. 
Dalej wyciąg prowadzi do stanowiska archeologicznego, gdzie specjalnie 
przygotowana ścieżka edukacyjna zapozna turystów z historią plemienia. Turysta 
będzie mógł zobaczyć naturalne umiejscowienie grodziska oraz zachowane, 
odkopane przez archeologów elementy wału obronnego i domostw jaćwieskich. 
Ważne jest, by tabliczki informacyjne były napisane czytelnie oraz zawierały 
szczegółowe informacje o plemieniu. 
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 wycieczka łodzią jaćwieską po jeziorze Gołdap 

Z grodu organizowane są wycieczki nad jezioro Gołdap w celu popływania łodzią 
jaćwieską. Ma to być replika łodzi, którą kiedyś Jaćwingowie przemierzali jezioro. 
Dowóz do jeziora odbędzie się bryczką ciągniętą przez konia bądź wozem 
drabiniastym, gdzie turysta siedzi na sianie lub skórach, ewentualnie innym 
środkiem transportu ekologicznego.  
Na miejscu, przed wejściem do łodzi każdy turysta dostaje do ręki wiosło, którym 
później samodzielnie wiosłuje w rytm wybijany przez głównego sternika łodzi. 
Liczba osób potrzebnych do wypłynięcia łodzi na jezioro to minimum 20. W razie 
potrzeby kapitan statku może wspomóc wiosłujących turystów włączając silnik.  
Celem przejażdżki jest dopłynięcie na drugi brzeg jeziora, gdzie znajduje się 
miejsce biesiadne (duży drewniany stół oraz drewniane ławy). Następuje 
odpoczynek – ognisko + pieczenie kiełbasek i ziemniaków. Postój trwa około 1,5 
godz., po czym wszyscy wracają na drugi brzeg jeziora. 
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Grupa III – Sosny 
 
• wiek powyżej 22 lat 
• wyjazdy integracyjne dla firm (typu incentive) 
• duże aglomeracje  
• preferują grupowe zabawy na świeżym powietrzu 
• lubią aktywne formy spędzania wolnego czasu 
• preferują kontakt z naturą 
• podążają za trendami, modą 
• lubią biesiady 
• zainteresowani ofertą wyjazdu w okresie wiosny i jesieni 
• wysokie wymagania co do standardu oferowanych usług 
 
 
 
Produkt dla tej grupy turystów jest podobny do segmentu młodych brzózek, czyli wyjazdów 
integracyjnych dla szkół średnich. Oferta produktowa skupia się na pomysłach produktów 
zabaw na świeżym powietrzu. Będą to więc liczne zabawy grupowe.  
Segment ten jest zainteresowany ofertą wyjazdu w okresie wiosny i jesieni. 
Wysokie wymagania co do standardu oferowanych usług oraz noclegu i wyżywienia. 
Wszystko musi być na dobrym poziomie organizacyjnym i technicznym. 
Historia i kultura regionu stanowi dla nich dodatkową atrakcję. 
 
 
 

 
Sosny – produkt turystyczny – WIOSNA I JESIEŃ  
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA – ZABAWY INTEGRACYJNE 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 paintball 

Jest to zabawa strategiczna łącząca w sobie cechy walki, przygody i aktywnego 
działania. Wymusza ruch na świeżym powietrzu, rozwija zmysły oraz kondycję 
fizyczną. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymują kompletne wyposażenie: ubiór 
ochronny („moro” wojskowe), maskę osłaniającą twarz i uszy, broń 
pneumatyczną zwaną „markerem”, żelatynowe kulki z łatwo zmywalną farbą. Nad 
całością czuwają sędziowie, służący pomocą i radą. 
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  organizowanie marszów na orientację 

Organizowanie dla całej grupy marszy na orientację po Puszczy Rominckiej lub 
Lasach Skaliskich (wybór w zależności od dostępności miejsca oraz 
bezpieczeństwa przeprowadzenia konkurencji).  
Grupa dzieli się na kilka drużyn (5 – 6 osób w każdej drużynie). Każda drużyna 
dostaje mapę, kompas i alfabet Morse’a, w którym napisane są wskazówki na 
trasie i ma w przeciągu określonego czasu odnaleźć wszystkie zaznaczone na 
mapie miejsca, rozszyfrować informacje (tajne plany Jaćwingów) i odszukać 
ukryte przez nich skarby.  
Marsze na orientację można organizować zarówno w dzień, jak i wieczorem 
(marsze z pochodniami), modyfikować długości tras i skalę trudności, w 
zależności od wieku uczestników imprezy. 

 
 

  grzybobranie (jesień) 

Organizowanie dla całej grupy grzybobrań z przewodnikiem. Wymarsz do lasu 
z samego rana. Spacer po lesie trwa ok. 2 godz.  
Podczas grzybobrania przewodnik wskazuje na zabytki przyrody, rzadkie okazy 
drzew i krzewów. Po powrocie z lasu następuje wspólne z przewodnikiem 
gotowanie w chacie jaćwieskiej na palenisku potrawy wykorzystującej zebrane 
grzyby. Przepis zaczerpnięty oczywiście z księgi „Potraw Jaćwingów”. 
 

 

 liczne trasy rowerowe po Gołdapi  

Wytyczenie i dobre oznakowanie, wg nowego systemu identyfikacji wizualnej, 
istniejących i nowo powstałych tras rowerowych w regionie Gołdapi. Ponadto 
czytelne oznakowanie wszystkich miejsc ciekawych turystycznie, które warto 
zobaczyć (nawet zbaczając z trasy). 
 Będą tu więc szlaki: 

 historyczny – Jaćwingów 
 śladami przyrody 
 łowców i inne 

 
Szczegółowy opis poszczególnych szlaków – patrz rozdział 5.1. 
 
Trasy rowerowe prowadzić powinny przez wszystkie atrakcyjne przyrodniczo 
tereny Gołdapi: Szeskie Wzgórza (trasy nieco trudniejsze), tereny wokół Puszczy 
Rominckiej, tereny wokół Stańczyk i inne. Długości i skala trudności 
poszczególnych tras muszą być dopasowane do różnych możliwości kondycyjnych 
turystów. 

 
 

 spływy kajakowe Gołdapą 

Organizowanie jednodniowych spływów kajakowych rzeką Gołdapą. 
Rzeka Gołdapa ze względu na jej nieuregulowany charakter jest atrakcyjnym 
miejscem spływów kajakowych, zwłaszcza dla młodych ludzi. Wzdłuż rzeki 
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występują liczne przewężenia, powodujące konieczność wyjścia z kajaka 
i przeniesienia go kilka metrów. 
Ważna jest dobra organizacja spływu, czyli zapewnienie odbioru kajaków od 
turystów (transport samochodowy) po zakończonym spływie.  
Wzdłuż trasy spływu powinny być widoczne tabliczki informacyjne, dotyczące 
atrakcyjnych miejsc znajdujących się na trasie spływu, na które warto zwrócić 
uwagę. 

 
 

 spływy pławiczkami wzdłuż Gołdapy 

Organizowanie nauki spływów pławiczkami wzdłuż Gołdapy (pławiczek to jeden 
kawałek drewna, którym kieruje się stojąc na nim). 
Każda osoba zainteresowana nauką dostaje do ręki drewniane wiosło oraz własny 
pławiczek. Pierwsza faza nauki polega na próbie utrzymania stabilności 
i równowagi na wodzie, następnie osoba ucząca się próbuje płynąć. Ten, kto 
przepłynie najdłuższy odcinek rzeki bez wywrotki, wygrywa i otrzymuje odznakę 
wojownika jaćwieskiego. 
 

 

 skoki bange ze Stańczyk 

Organizowanie jedynych w Polsce skoków wahadłowych ze Stańczyk. Produkt ten 
dostarcza dodatkowych emocji w porównaniu z tradycyjnym skokiem bange.  

 
 

 skoki na siatkę ze Stańczyk 

Skoki z mostu, tyle że nie na linie, lecz na siatkę rozpiętą w dole mostów. 
W Polsce nikt dotąd nie organizował tego typu skoków.  
W dole pomiędzy przęsłami mostów rozpina się siatkę, na którą dokonuje się 
skoku. Siatka ma takie właściwości, że człowiek się od niej nie odbija, lecz 
„przykleja”. 

 
 

 sporty wspinaczkowe 

Przy Stańczykach proponuje się postawienie ścianek do wspinaczki o różnym 
stopniu trudności. 
Elementem niezbędnym w prawidłowym funkcjonowaniu produktu jest 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestników. Potrzebne są specjalne zabezpieczenia 
„alpinistów” – uprzęże, które łagodziłyby ewentualne oderwanie się od ściany.  
Można organizować zawody we wspinaczce. Wspinanie w okolicach Stańczyk 
dostarcza dodatkowych wrażeń estetycznych. 

 
 
 
 
 POZNAWANIE HISTORII I KULTURY JAĆWIESKIEJ 
 
Istotą funkcjonowania tego produktu turystycznego jest poznawanie historii i kultury przez 
zabawę. 
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   Przykłady produktów turystycznych związanych z grodem Jaćwingów: 
 

 zwiedzanie grodu Jaćwingów z przewodnikiem 

Przewodnik ubrany jest w strój jaćwieski, czyli: długie, czarne spodnie, zwane 
„lagno”, wpuszczone w buty i przewiązane rzemykami. Na spodnie wypuszczona 
jest długa do kolan lniana koszula (koniecznie niebieska – to ich ulubiony kolor) 
przepasana w pasie rzemieniem lub pasem15. 
Każdy turysta odwiedzający gród przy wejściu otrzymuje do przyodziania atrybuty 
jaćwieskie: skórę i włócznię, a także ulotkę zawierającą plan grodu i krótki rys 
historyczny. Grupy dodatkowo dostają znaczek z nowym logo turystycznym 
Gołdapi. 
Elementy te mają na celu wzmacnianie identyfikacji turysty z regionem. 

 
 

 poznawanie rzemiosła jaćwieskiego 

W domostwach będą odbywać się prezentacje wyrobu produktów spożywczych 
(możliwość degustacji) czy rzemieślniczych, jak np. wyplatanie koszy z włókien 
roślinnych i łyka, czy trzciny (możliwość nauki wyplatania niektórych splotów oraz 
kupna gotowego koszyczka).  
W kuźniach, gdzie jaćwiescy mężczyźni wykorzystując najprostsze przyrządy do 
odlewania metali kolorowych wyrabiali różne ozdoby, turyści mogą obserwować 
z bliska proces wyrobu takich ozdób oraz mieć możliwość ich zakupienia. 

 
 

 nauka strzelania z łuku + własnoręczne wykonanie strzał 

Produkt zlokalizowany jest wewnątrz grodu w specjalnie wydzielonym miejscu. 
Turysta ma możliwość dokładnego zapoznania się z bronią, poznać, z czego jest 
wykonana, oraz w jaki sposób można taki łuk wykonać samodzielnie. Następnie 
każdy uczestnik zabawy może własnoręcznie wykonać łuk pod okiem instruktora 
(oczywiście bardzo prowizoryczny) oraz strzały, które wystruga z kawałka drewna 
bądź odleje z ołowiu do specjalnie przygotowanej formy. Groty będą już gotowe, 
wystarczy je tylko zamontować na samodzielnie przygotowanej strzale.  
Strzały oddawane są do tarczy wykonanej z wielkiego kawałka drewna, na którym 
na kolorowo pozaznaczane są punktowane miejsca, lub do poruszającej się 
wypchanej kukły zwierza. Nad wszystkim czuwa osoba, która uczy, jak 
prawidłowo oddawać strzały, oraz liczy punkty uczestników biorących udział w 
zabawie. 

 
 

 nauka strzelania z kuszy  

Zasady zabawy jak wyżej (ogrodzony teren, tarcza, poruszająca się kukła 
zwierza). Najpierw każdy uczestnik zabawy ma możliwość samodzielnego 
wykonania strzały do kuszy, a następnie zapolowania na zwierza oraz zmierzenia 

                                            
15

 Ł. Okulicz-Kozaryn „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XII w.)”, Warszawa 1983, 
s.177 
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się w celowaniu do tarczy z kolegami. Na koniec każdy otrzymuje na pamiątkę 
wykonaną przez siebie strzałę.  
Istnieje również możliwość wykonania zdjęcia z pokonanym zwierzem i w stroju 
Jaćwinga (w skórze oraz z kuszą lub włócznią). 
 

 

 tor przeszkód 

Dla uatrakcyjnienia pobytu w grodzie proponuje się zbudowanie specjalnego toru 
przeszkód. Tor zostanie umiejscowiony na obrzeżach grodziska – blisko wału 
obronnego.  
Atrakcje toru to: chodzenie po palach, wspinanie się na pal, by zerwać flagę 
Jaćwinga, przeciąganie się na linach, podciąganie się na linach, chodzenie po linie 
trzymając się drugiej liny zawieszonej na wysokości ramion i inne. 
Każdy, kto przejdzie tor przeszkód, otrzyma odznakę wojownika jaćwieskiego. 

 
 

 samodzielne wybijanie pamiątkowych monet  

Dla upamiętnienia wizyty w grodzie Jaćwingów każda osoba zwiedzająca gród ma 
możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety przedstawiającej 
wizerunek grodu lub nowe turystyczne logo Gołdapi.  
Do funkcjonowania produktu potrzebna jest matryca do wyciskania monet oraz 
materiał, z którego będą one wybijane. Tworzywo do monet powinno być na tyle 
miękkie (np. aluminium), aby przy użyciu prostej matrycy, w łatwy sposób, dało 
się ją wybić. Nad całością czuwa przewodnik, który w razie potrzeby służy 
pomocą.  
Lokalizacja produktu: jedna z ostatnich chat, tuż przy wyjściu z grodu. 

 
 

 biesiady jaćwieskie 

Organizowanie dla uczestników wyjazdów integracyjnych biesiad jaćwieskich 
z prymitywnym jedzeniem i trunkami.  
Miejscem imprez w początkowej fazie projektu będzie zajazd „Piękna Góra” 
(odpowiednio zmodyfikowany), później dobrze byłoby tego typu imprezy 
organizować bezpośrednio w grodzie. Elementem niezbędnym jest wytworzenie 
klimatu i atmosfery dzikości, prymitywności. Obsługa powinna być ubrana 
w skóry. Stół nakryty lnianym obrusem. Potrawy podawane będą w glinianych 
misach, napoje w glinianych pucharach. Kilka wybranych potraw, np. kartacze, 
czy placki chlebowe dobrze byłoby podawać w sposób absolutnie prymitywny – 
gliniane misy, drewniane sztućce. 

 
 

 wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry oraz do 
stanowiska archeologicznego 

Wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry. Na jej szczycie 
znajduje się wieża widokowa wykonana z drewna (stylem nawiązująca do epoki 
Jaćwingów), z której będzie można podziwiać okolicę (m.in. gród Jaćwingów, 
Szeskie Wzgórza). Ważne, żeby przy wieży znajdowała się wypożyczalnia lornetek 
i lunet obserwacyjnych.  
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Dalej wyciąg prowadzi do stanowiska archeologicznego, gdzie specjalnie 
przygotowana ścieżka edukacyjna zapozna turystów z historią plemienia. Turysta 
będzie mógł zobaczyć naturalne umiejscowienie grodziska oraz zachowane, 
odkopane przez archeologów elementy wału obronnego oraz domostw 
jaćwieskich. Ważne jest, by tabliczki informacyjne były napisane czytelnie oraz 
zawierały szczegółowe informacje o plemieniu. 

 
 

 wycieczka łodzią jaćwieską po jeziorze Gołdap 

Z grodu organizowane są wycieczki nad jezioro Gołdap w celu popływania łodzią 
jaćwieską. Ma to być replika łodzi, którą kiedyś Jaćwingowie przemierzali jezioro. 
Dowóz do jeziora odbędzie się bryczką ciągniętą przez konia bądź wozem 
drabiniastym, gdzie turysta siedzi na sianie lub skórach, ewentualnie innym 
środkiem transportu ekologicznego.  
Na miejscu, przed wejściem do łodzi każdy turysta dostaje do ręki wiosło, którym 
następnie samodzielnie wiosłuje w rytm wybijany przez głównego sternika łodzi. 
Liczba osób potrzebnych do wypłynięcia łodzi na jezioro to minimum 20. W razie 
potrzeby kapitan statku może wspomóc wiosłujących turystów włączając silnik.  
Celem przejażdżki jest dopłynięcie na drugi brzeg jeziora, gdzie znajduje się 
miejsce biesiadne (duży drewniany stół oraz drewniane ławy). Następuje 
odpoczynek – mała biesiada (ognisko + pieczone kiełbaski i ziemniaki). Postój 
trwa około 1,5 godz., po czym wszyscy wracają na drugi brzeg jeziora. 
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Grupa IV – Młode sówki 
 
• dzieci i młodzież w wieku do 20 lat 
• wyjazdy na wakacyjne obozy edukacyjne (np. w celu nauki języków obcych) 
• duże aglomeracje  
• duże chęci poznawcze – zainteresowania historią, kulturą regionu 
• lubiący aktywnie spędzać wolny czas po zajęciach 
• preferujący kontakt z naturą 
•  oczekujący licznych zabaw integracyjnych 
• wyjazdy w okresie letnim: lipiec, sierpień oraz zimą: luty 
 
 
 
Młode sówki, czyli obozy edukacyjne, poza stworzeniem odpowiednich warunków do nauki 
(ciszy i spokoju) potrzebują również odpoczynku i rozrywki – najlepiej na świeżym powietrzu. 
Grupy te zazwyczaj przejawiają ogromne chęci poznawcze i zainteresowane są historią 
miejsca, do którego przyjeżdżają. 
 
 
 

 
Młode sówki – produkt turystyczny – LATO  
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA – ZABAWY INTEGRACYJNE 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 paintball 

Jest to zabawa strategiczna łącząca w sobie cechy walki, przygody i aktywnego 
działania. Wymusza ruch na świeżym powietrzu, rozwija zmysły oraz kondycję 
fizyczną. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymują kompletne wyposażenie: ubiór 
ochronny („moro” wojskowe), maskę osłaniającą twarz i uszy, broń 
pneumatyczną zwaną „markerem”, żelatynowe kulki z łatwo zmywalną farbą. Nad 
całością czuwają sędziowie, służący pomocą i radą. 
 
 

  organizowanie marszów na orientację 

Organizowanie dla całej grupy marszów na orientację. Grupa dzieli się na kilka 
drużyn (5 – 6 osób w każdej drużynie + dorosły opiekun). Każda grupa dostaje 
mapę, kompas i alfabet Morse’a, w którym napisane są wskazówki na trasie, i ma 
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w przeciągu określonego czasu odnaleźć wszystkie zaznaczone na mapie miejsca, 
rozszyfrować informacje (tajne plany Jaćwingów) i odszukać ukryte przez nich 
skarby.  
Marsze na orientację można organizować zarówno w dzień, jak i wieczorem 
(marsze z pochodniami), modyfikować długości tras i skalę trudności w zależności 
od wieku uczestników imprezy. 

 
 

 liczne trasy rowerowe po Gołdapi  

Wytyczenie i dobre oznakowanie, wg nowego systemu identyfikacji wizualnej, 
istniejących i nowo powstałych tras rowerowych w regionie Gołdapi. Ponadto 
czytelne oznakowanie wszystkich miejsc ciekawych turystycznie, które warto 
zobaczyć (nawet zbaczając z trasy). 
 Będą tu więc szlaki: 

 historyczny – Jaćwingów 
 śladami przyrody 
 łowców i inne 

 
Szczegółowy opis poszczególnych szlaków – patrz rozdział 5.1. 
 
Trasy rowerowe prowadzić powinny przez wszystkie atrakcyjne przyrodniczo 
tereny Gołdapi: Szeskie Wzgórza (trasy nieco trudniejsze), tereny wokół Puszczy 
Rominckiej, tereny wokół Stańczyk, przez Banie Mazurskie i inne.  
Długość i skala trudności poszczególnych tras muszą być dopasowane do różnych 
możliwości kondycyjnych turystów. 

 
 

 spływy kajakowe Gołdapą 

Organizowanie jednodniowych spływów kajakowych rzeką Gołdapą. 
Rzeka Gołdapa ze względu na jej nieuregulowany charakter jest atrakcyjnym 
miejscem spływów kajakowych, zwłaszcza dla młodych ludzi. Wzdłuż rzeki 
występują liczne przewężenia, zmuszające konieczność wyjścia z kajaka 
i przeniesienia go kilka metrów. 
Ważna jest dobra organizacja spływu, czyli zapewnienie odbioru kajaków od 
turystów (transport samochodowy) po zakończonym spływie.  
Wzdłuż trasy spływu powinny być widoczne tabliczki informacyjne, dotyczące 
atrakcyjnych miejsc znajdujących się na trasie spływu, na które warto zwrócić 
uwagę. 

 
 

 spływy pławiczkami wzdłuż Gołdapy 

Organizowanie nauki spływów pławiczkami wzdłuż Gołdapy (pławiczek to jeden 
kawałek drewna, którym kieruje się stojąc na nim). 
Każda osoba zainteresowana nauką dostaje do ręki drewniane wiosło oraz własny 
pławiczek. Pierwsza faza nauki polega na próbie utrzymania stabilności 
i równowagi na wodzie, następnie osoba ucząca się próbuje płynąć. Ten, kto 
przepłynie najdłuższy odcinek rzeki bez wywrotki, wygrywa i otrzymuje odznakę 
wojownika jaćwieskiego. 
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 skoki bange ze Stańczyk 

Organizowanie jedynych w Polsce skoków wahadłowych ze Stańczyk. Produkt ten 
dostarcza dodatkowych emocji w porównaniu z tradycyjnym skokiem bange.  

 
 

 skoki na siatkę ze Stańczyk 

Skoki z mostu, tyle że nie na linie, lecz na siatkę rozpiętą w dole mostów. 
W Polsce nikt dotąd nie organizował tego typu skoków.  
W dole pomiędzy przęsłami mostów rozpina się siatkę, na którą dokonuje się 
skoku. Siatka ma takie właściwości, że człowiek się od niej nie odbija, lecz 
„przykleja”. 

 
 

 sporty wspinaczkowe 

Przy Stańczykach proponuje się postawienie ścianek do wspinaczki o różnym 
stopniu trudności. Elementem niezbędnym w prawidłowym funkcjonowaniu 
produktu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników. Potrzebne są specjalne 
zabezpieczenia „alpinistów” – uprzęże, które łagodziłyby ewentualne oderwanie 
się od ściany.  
Można organizować zawody we wspinaczce. Wspinanie w okolicach Stańczyk 
dostarcza dodatkowych wrażeń estetycznych. 

 
 
 
 
 
 POZNAWANIE HISTORII I KULTURY JAĆWIESKIEJ 
 
Istotą funkcjonowania tego produktu turystycznego jest poznawanie historii i kultury przez 
zabawę.  

 
 
   Przykłady produktów turystycznych związanych z grodem Jaćwingów 
 

 Zwiedzanie grodu Jaćwingów z przewodnikiem  

 
Przewodnik ubrany jest w strój jaćwieski, czyli: długie, czarne spodnie, zwane 
„lagno”, wpuszczone w buty i przewiązane rzemykami. Na spodnie wypuszczona 
jest długa do kolan lniana koszula (koniecznie niebieska – to ich ulubiony kolor) 
przepasana w pasie rzemieniem lub pasem16. 
Każdy turysta odwiedzający gród przy wejściu otrzymuje do przyodziania atrybuty 
jaćwieskie: skórę i włócznię, a także ulotkę zawierającą plan grodu i krótki rys 
historyczny. Grupy dodatkowo dostają znaczek z nowym logo turystycznym 
Gołdapi. 

                                            
16

 Ł. Okulicz-Kozaryn, „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XII w.)”, Warszawa 
1983, s. 177 
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 poznawanie rzemiosła jaćwieskiego 

W domostwach będą odbywać się prezentacje wyrobu produktów spożywczych 
(możliwość degustacji) czy rzemieślniczych, jak np. wyplatanie koszy z włókien 
roślinnych i łyka, czy trzciny (możliwość nauki wyplatania niektórych splotów oraz 
kupna gotowego koszyczka).  
W kuźniach, gdzie jaćwiescy mężczyźni wykorzystując najprostsze przyrządy do 
odlewania metali kolorowych wyrabiali różne ozdoby, turyści mogą obserwować 
z bliska proces wyrobu takich ozdób oraz mieć możliwość ich zakupienia. 

 
 

 nauka strzelania z łuku + własnoręczne wykonanie strzał 

Produkt zlokalizowany jest wewnątrz grodu w specjalnie wydzielonym miejscu. 
Turysta ma możliwość dokładnego zapoznania się z bronią, poznać, z czego jest 
wykonana, oraz w jaki sposób można taki łuk wykonać samodzielnie. Następnie 
każdy uczestnik zabawy może własnoręcznie wykonać łuk pod okiem instruktora 
(oczywiście bardzo prowizoryczny) oraz strzały, które wystruga z kawałka drewna 
bądź odleje z ołowiu do specjalnie przygotowanej formy. Groty będą już gotowe, 
wystarczy je tylko zamontować na samodzielnie przygotowanej strzale.  
Strzały oddawane są do tarczy wykonanej z wielkiego kawałka drewna, na którym 
na kolorowo pozaznaczane są punktowane miejsca, lub do poruszającej się 
wypchanej kukły zwierza. Nad wszystkim czuwa osoba, która uczy, jak 
prawidłowo oddawać strzały, oraz liczy punkty uczestników biorących udział w 
zabawie. 

 
 

 nauka strzelania z kuszy  

Zasady zabawy jak wyżej (ogrodzony teren, tarcza, poruszająca się kukła 
zwierza). Najpierw każdy uczestnik wyprawy ma możliwość samodzielnego 
wykonania strzały do kuszy, a następnie zapolowania na zwierza oraz zmierzenia 
się w celowaniu do tarczy z innymi uczestnikami zabawy. Na koniec każdy 
otrzymuje na pamiątkę wykonaną przez siebie strzałę.  
Istnieje również możliwość wykonania zdjęcia z pokonanym zwierzem, w stroju 
Jaćwinga (w skórze oraz z kuszą lub włócznią). 
 

 

 tor przeszkód 

Dla uatrakcyjnienia pobytu w grodzie proponuje się zbudowanie specjalnego toru 
przeszkód. Tor zostanie umiejscowiony na obrzeżach grodziska – blisko wału 
obronnego.  
Atrakcje toru to: chodzenie po palach, wspinanie się na pal, by zerwać flagę 
Jaćwinga, przeciąganie się na linach, podciąganie się na linach, chodzenie po linie 
trzymając się drugiej liny, zawieszonej na wysokości ramion i inne. 
Każdy, kto przejdzie tor przeszkód, otrzyma odznakę wojownika jaćwieskiego. 
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 samodzielne wybijanie pamiątkowych monet  

Dla upamiętnienia wizyty w grodzie Jaćwingów każda osoba zwiedzająca gród ma 
możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety przedstawiającej 
wizerunek grodu lub nowe turystyczne logo Gołdapi.  
Do funkcjonowania produktu potrzebna jest matryca do wyciskania monet oraz 
materiał, z którego będą one wybijane. Tworzywo do monet powinno być na tyle 
miękkie (np. aluminium), aby przy użyciu prostej matrycy, w łatwy sposób, dało 
się ją wybić. Nad całością czuwa przewodnik, który w razie potrzeby służy 
pomocą.  
Lokalizacja produktu: w jednej z ostatnich chat, tuż przy wyjściu z grodu. 

 
 

 biesiady jaćwieskie 

Organizowanie dla uczestników wyjazdów edukacyjnych biesiad jaćwieskich 
z prymitywnym jedzeniem i napojami.  
Miejscem imprez w początkowej fazie projektu będzie zajazd „Piękna Góra” 
(odpowiednio zmodyfikowany), później dobrze byłoby tego typu imprezy 
organizować bezpośrednio w grodzie. Elementem niezbędnym jest wytworzenie 
klimatu i atmosfery dzikości, prymitywności. Obsługa powinna być ubrana 
w skóry. Stół nakryty lnianym obrusem. Potrawy podawane w glinianych misach, 
napoje w glinianych pucharach. Kilka wybranych potraw, np. kartacze czy placki 
chlebowe dobrze byłoby podawać w sposób absolutnie prymitywny – gliniane 
misy, drewniane sztućce. 

 
 

 wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry oraz do 
stanowiska archeologicznego 

Wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry. Na jej szczycie 
znajduje się wieża widokowa wykonana z drewna (stylem nawiązująca do epoki 
Jaćwingów), z której będzie można podziwiać okolicę (m.in. gród Jaćwingów, 
Szeskie Wzgórza). Ważne żeby przy wieży znajdowała się wypożyczalnia lornetek 
oraz lunet obserwacyjnych.  
Dalej wyciąg prowadzi do stanowiska archeologicznego, gdzie specjalnie 
przygotowana ścieżka edukacyjna zapozna turystów z historią plemienia. Turysta 
będzie mógł zobaczyć naturalne umiejscowienie grodziska oraz zachowane, 
odkopane przez archeologów elementy wału obronnego i domostw jaćwieskich. 
Ważne jest, by tabliczki informacyjne były napisane czytelnie oraz zawierały 
szczegółowe informacje o plemieniu. 

 
 

 wycieczka łodzią jaćwieską po jeziorze Gołdap 

Z grodu organizowane są wycieczki nad jezioro Gołdap w celu popływania łodzią 
jaćwieską. Ma to być replika łodzi, którą kiedyś Jaćwingowie przemierzali jezioro. 
Dowóz do jeziora odbędzie się bryczką ciągniętą przez konia bądź wozem 
drabiniastym, gdzie turysta siedzi na sianie lub skórach, ewentualnie innym 
środkiem transportu ekologicznego.  
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Na miejscu, przed wejściem do łodzi każdy turysta dostaje do ręki wiosło, którym 
później samodzielnie wiosłuje w rytm wybijany przez głównego sternika łodzi. 
Liczba osób potrzebnych do wypłynięcia łodzi na jezioro to minimum 20. W razie 
potrzeby kapitan statku może wspomóc wiosłujących turystów włączając silnik.  
Celem przejażdżki jest dopłynięcie na drugi brzeg jeziora, gdzie znajduje się 
miejsce biesiadne (duży drewniany stół oraz drewniane ławy). Następuje 
odpoczynek – mała uczta (ognisko + pieczenie kiełbasek i ziemniaków). Postój 
trwa około 1,5 godz., po czym wszyscy wracają na drugi brzeg jeziora. 

 
 
 
 

 
 Młode sówki – produkt turystyczny – ZIMA 
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 nauka jazdy na nartach 

Nauka jazdy na nartach dla początkujących z instruktorem. Nauka jazdy odbywa 
się zarówno na Pięknej Górze (narty zjazdowe), jak i w pasie Szeskich Wzgórz 
(narty biegowe). 
Wypożyczalnia nart znajduje się bezpośrednio w zajeździe przy Pięknej Górze 
(konieczny jest łatwy dostęp do sprzętu sportowego). 
 
 

 tor snowbordowy 

Zbudowanie specjalnej rynny do snowbordu i organizowanie zawodów w zjazdach 
snowbordowych różnymi technikami. 

 

 trasy narciarskie  

Wytyczenie licznych tras narciarskich, głównie dla początkujących narciarzy 
(Piękna Góra). 

 
 

 trasy do nart biegowych 

Wytyczenie licznych tras biegowych, np. wzdłuż Szeskich Wzgórz. 
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 organizowanie psich zaprzęgów 

Przejażdżki mogą odbywać się w dzień oraz w nocy (wówczas z pochodniami). 
Niezbędne wyposażenie: specjalnie przeszkolone psy, sanki dostosowane do 
ciągnięcia je przez psy oraz przyozdobione na styl jaćwieski, skóry do przykrycia. 
Przejażdżki odbywają się wzdłuż Puszczy Rominckiej lub Szeskich Wzgórz. 
W połowie drogi następuje postój w miejscu, gdzie można odpocząć, usiąść, 
rozpalić ognisko, ogrzać się. Następuje pieczenie kiełbasek lub barana na 
przygotowanym wcześniej specjalnym rusztowaniu. Przewidziana jest specjalna 
rozgrzewająca nalewka Jaćwinga.  

 
 

 kuligi 

Organizowanie kuligów. Kuligi ciągnione są przez konie, obwieszone 
dzwoneczkami. Sanie do kuligu powinny być duże, tak żeby mieściły się na nich 
przynajmniej cztery osoby + woźnica. W środku wyłożone są skórami. Skóry 
także do przykrycia. 
Kuligi organizowane są późnym wieczorem. Do sań przytwierdzone są pochodnie. 
Podczas kuligu, w którym bierze udział minimum 5 sań, przewidziane są 
dodatkowe atrakcje: ognisko z pieczonymi kiełbaskami i ziemniakami. 

 
 
 
 
 
 WĘDKOWANIE 

 Przykłady produktu turystycznego: 
 

 łowienie ryb w przeręblu 

Produkt ten wymaga zachowania specjalnych zasad bezpieczeństwa. Wszystko 
musi robione pod okiem instruktora, który pokazuje, jak wykonać przerębel i na 
co należy zwracać uwagę, by łowienie ryb pod lodem przyniosło efekt. 
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Grupa V – Jeżyki 
 
• wiek do 19 lat 
• kolonie, obozy zimowe 
• regiony najbardziej zanieczyszczone ekologicznie, duże aglomeracje  
• zainteresowani bogatą ofertą zabaw na świeżym powietrzu, także grupowych 
• chcą aktywnie spędzać wolny czas 
• preferują kontakt z naturą 
• wyjazdy w okresie letnim: lipiec, sierpień oraz zimą: luty 
• niewielkie wymagania co do standardu zakwaterowania, dosyć wysokie natomiast w 

zakresie wyżywienia (dużo). 
 
 
 
Grupy te zainteresowane są najczęściej licznymi zabawami na świeżym powietrzu. Są to 
głównie dzieci z dużych aglomeracji oraz regionów zanieczyszczonych ekologicznie. 
Potrzebują zatem dużo kontaktu z, przyrodą. Dobrym rozwiązaniem są tutaj gry zespołowe, 
które z jednej strony integrują, z drugiej poprawiają kondycję i sprawność fizyczną. Historia i 
kultura regionu stanowi dla nich dodatkową atrakcję. 
 
 
 
 
 

Jeżyki – produkt turystyczny – LATO  
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA – ZABAWY INTEGRACYJNE 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 paintball 

Jest to zabawa strategiczna łącząca w sobie cechy walki, przygody i aktywnego 
działania. Wymusza ruch na świeżym powietrzu, rozwija zmysły oraz kondycję 
fizyczną. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymują kompletne wyposażenie: ubiór 
ochronny („moro” wojskowe), maskę osłaniającą twarz i uszy, broń 
pneumatyczną zwaną „markerem”, żelatynowe kulki z łatwo zmywalną farbą. Nad 
całością czuwają sędziowie, służący pomocą i radą. 
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  organizowanie marszów na orientację 

Organizowanie dla całej grupy marszów na orientację. Grupa dzieli się na kilka 
drużyn (5 – 6 osób w drużynie + dorosły opiekun). Każda drużyna dostaje mapę, 
kompas i alfabet Morse’a, w którym napisane są wskazówki na trasie i ma w 
przeciągu określonego czasu odnaleźć wszystkie zaznaczone na mapie miejsca, 
rozszyfrować informacje (tajne plany Jaćwingów) i odszukać ukryte przez nich 
skarby.  
Marsze na orientację można organizować zarówno w dzień, jak i wieczorem 
(marsze z pochodniami), modyfikować długości tras i skalę trudności w zależności 
od wieku uczestników imprezy. 

 
 

 liczne trasy rowerowe po Gołdapi  

Wytyczenie i dobre oznakowanie, wg nowego systemu identyfikacji wizualnej, 
istniejących i nowo powstałych tras rowerowych w regionie Gołdapi. Ponadto 
czytelne oznakowanie wszystkich miejsc ciekawych turystycznie, które warto 
zobaczyć (nawet zbaczając z trasy). 
 Będą tu więc szlaki: 

 historyczny – Jaćwingów 
 śladami przyrody 
 łowców i inne 

 
Szczegółowy opis poszczególnych szlaków – patrz rozdział 5.1. 
 
Trasy rowerowe prowadzić powinny przez wszystkie atrakcyjne przyrodniczo 
tereny Gołdapi: Szeskie Wzgórza (trasy nieco trudniejsze), tereny wokół Puszczy 
Rominckiej, tereny wokół Stańczyk, przez Banie Mazurskie i inne.  
Długość i skala trudności poszczególnych tras muszą być dopasowane do różnych 
możliwości kondycyjnych turystów. 

 
 

 spływy kajakowe Gołdapą 

Organizowanie jednodniowych spływów kajakowych rzeką Gołdapą. 
Rzeka Gołdapa ze względu na jej nieuregulowany charakter jest atrakcyjnym 
miejscem spływów kajakowych, zwłaszcza dla młodych ludzi. Wzdłuż rzeki 
występują liczne przewężenia, powodujące konieczność wyjścia z kajaka 
i przeniesienia go kilka metrów. 
Ważna jest dobra organizacja spływu, czyli zapewnienie odbioru kajaków od 
turystów (transport samochodowy) po zakończonym spływie.  
Wzdłuż trasy spływu powinny być widoczne tabliczki informacyjne, dotyczące 
atrakcyjnych miejsc znajdujących się na trasie spływu, na które warto zwrócić 
uwagę. 

 
 

 spływy pławiczkami wzdłuż Gołdapy 

Organizowanie nauki spływów pławiczkami wzdłuż Gołdapy (pławiczek to jeden 
kawałek drewna, którym kieruje się stojąc na nim). 
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Każda osoba zainteresowana nauką dostaje do ręki drewniane wiosło oraz własny 
pławiczek. Pierwsza faza nauki polega na próbie utrzymania stabilności 
i równowagi na wodzie, następnie osoba ucząca się próbuje płynąć. Ten, kto 
przepłynie najdłuższy odcinek rzeki bez wywrotki, wygrywa i otrzymuje odznakę 
wojownika jaćwieskiego. 
 

 

 skoki bange ze Stańczyk 

Organizowanie jedynych w Polsce skoków wahadłowych ze Stańczyk. Produkt ten 
dostarcza dodatkowych emocji w porównaniu z tradycyjnym skokiem bange.  

 
 

 skoki na siatkę ze Stańczyk 

Skoki z mostu, tyle że nie na linie, lecz na siatkę rozpiętą w dole mostów. 
W Polsce nikt dotąd nie organizował tego typu skoków.  
W dole mostów pomiędzy przęsłami mostów rozpina się siatkę, na którą dokonuje 
się skoku. Siatka ma takie właściwości, że człowiek się od niej nie odbija, lecz 
„przykleja”. 

 
 

 sporty wspinaczkowe 

Przy Stańczykach proponuje się postawienie ścianek do wspinaczki o różnym 
stopniu trudności. Elementem niezbędnym w prawidłowym funkcjonowaniu 
produktu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników. Potrzebne są specjalne 
zabezpieczenia „alpinistów” – uprzęże, które łagodziłyby ewentualne oderwanie 
się od ściany.  
Można organizować zawody we wspinaczce. Wspinanie w okolicach Stańczyk 
dostarcza dodatkowych wrażeń estetycznych. 

 
 
 
 
 
 POZNAWANIE HISTORII I KULTURY JAĆWIESKIEJ 
 
Istotą funkcjonowania tego produktu turystycznego jest poznawanie historii i kultury przez 
zabawę.  
 

 
   Przykłady produktów turystycznych związanych z grodem Jaćwingów 
 

 zwiedzanie grodu Jaćwingów z przewodnikiem 

Przewodnik ubrany jest w strój jaćwieski, czyli: długie, czarne spodnie, zwane 
„lagno”, wpuszczone w buty i przewiązane rzemykami. Na spodnie wypuszczona 
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jest długa do kolan lniana koszula (koniecznie niebieska – to ich ulubiony kolor) 
przepasana w pasie rzemieniem lub pasem17. 
Każdy turysta odwiedzający gród przy wejściu otrzymuje do przyodziania atrybuty 
jaćwieskie: skórę i włócznię, a także ulotkę zawierającą plan grodu i krótki rys 
historyczny. Grupy dodatkowo dostają znaczek z nowym logo turystycznym 
Gołdapi. 

 

 poznawanie rzemiosła jaćwieskiego 

W domostwach będą odbywać się prezentacje wyrobu produktów spożywczych 
(możliwość degustacji) czy rzemieślniczych, jak np. wyplatanie koszy z włókien 
roślinnych i łyka, czy trzciny (możliwość nauki wyplatania niektórych spolotów 
oraz kupna gotowego koszyczka).  
W kuźniach, gdzie jaćwiescy mężczyźni wykorzystując najprostsze przyrządy do 
odlewania metali kolorowych wyrabiali różne ozdoby, turyści mogą obserwować 
z bliska proces wyrobu takich ozdób oraz mieć możliwość ich zakupienia. 

 
 

 nauka strzelania z łuku + własnoręczne wykonanie strzał 

Produkt zlokalizowany jest wewnątrz grodu w specjalnie wydzielonym miejscu. 
Turysta ma możliwość dokładnego zapoznania się z bronią, poznać, z czego jest 
wykonana, oraz w jaki sposób można taki łuk wykonać samodzielnie. Następnie 
każdy uczestnik zabawy może własnoręcznie wykonać łuk pod okiem instruktora 
(oczywiście bardzo prowizoryczny) oraz strzały, które wystruga z kawałka drewna 
bądź odleje z ołowiu do specjalnie przygotowanej formy. Groty będą już gotowe, 
wystarczy je tylko zamontować na samodzielnie przygotowanej strzale.  
Strzały oddawane są do tarczy wykonanej z wielkiego kawałka drewna, na którym 
na kolorowo pozaznaczane są punktowane miejsca, lub do poruszającej się 
wypchanej kukły zwierza. Nad wszystkim czuwa osoba, która uczy, jak 
prawidłowo oddawać strzały, oraz liczy punkty uczestników biorących udział w 
zabawie. 

 
 

 nauka strzelania z kuszy  

Zasady zabawy jak wyżej (ogrodzony teren, tarcza, poruszająca się kukła 
zwierza). Najpierw każdy uczestnik wyprawy ma możliwość samodzielnego 
wykonania strzały do kuszy, a następnie zapolowania na zwierza oraz zmierzenia 
się w celowaniu do tarczy z innymi uczestnikami zabawy. Na koniec każdy 
otrzymuje na pamiątkę wykonaną przez siebie strzałę.  
Istnieje również możliwość wykonania zdjęcia z pokonanym zwierzem i w stroju 
Jaćwinga (w skórze oraz z kuszą lub włócznią). 

 

                                            
17

 Ł. Okulicz-Kozaryn, „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XII w.)”, Warszawa 
1983, s. 177 



Strategia rozwoju produktu turystycznego Regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 139 

 

 tor przeszkód 

Dla uatrakcyjnienia pobytu w grodzie proponuje się zbudowanie specjalnego toru 
przeszkód. Tor zostanie umiejscowiony na obrzeżach grodziska – blisko wału 
obronnego. Atrakcje toru to: chodzenie po palach, wspinanie się na pal, by 
zerwać flagę Jaćwinga, przeciąganie się na linach, podciąganie się na linach, 
chodzenie po linie trzymając się drugiej liny zawieszonej na wysokości ramion i 
inne. Każdy, kto przejdzie tor przeszkód, otrzyma odznakę wojownika 
jaćwieskiego. 

 
 

 samodzielne wybijanie pamiątkowych monet  

Dla upamiętnienia wizyty w grodzie Jaćwingów każda osoba zwiedzająca gród ma 
możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety przedstawiającej 
wizerunek grodu lub nowe turystyczne logo Gołdapi.  
Do funkcjonowania produktu potrzebna jest matryca do wyciskania monet oraz 
materiał, z którego będą one wybijane. Tworzywo do monet powinno być na tyle 
miękkie (np. aluminium), aby przy użyciu prostej matrycy, w łatwy sposób, dało 
się ją wybić. Nad całością czuwa przewodnik, który w razie potrzeby służy 
pomocą.  

 
 

 biesiady jaćwieskie 

Organizowanie dla kolonii i obozów zimowych biesiad jaćwieskich z prymitywnym 
jedzeniem i napojami.  
Miejscem imprez w początkowej fazie projektu będzie zajazd „Piękna Góra” 
(odpowiednio zmodyfikowany), później dobrze byłoby tego typu imprezy 
organizować bezpośrednio w grodzie. Elementem niezbędnym jest wytworzenie 
klimatu i atmosfery dzikości, prymitywności. Obsługa powinna być ubrana w 
skóry. Stół nakryty lnianym obrusem. Potrawy podawane w glinianych misach, 
napoje w glinianych pucharach. Kilka wybranych potraw, np. kartacze czy placki 
chlebowe dobrze byłoby podawać w sposób absolutnie prymitywny – gliniane 
misy, drewniane sztućce. 

 
 

 wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry oraz do 
stanowiska archeologicznego 

Wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry. Na jej szczycie 
znajduje się wieża widokowa wykonana z drewna (stylem nawiązująca do epoki 
Jaćwingów), z której będzie można podziwiać okolicę (m.in. gród Jaćwingów, 
Szeskie Wzgórza). Ważne, żeby przy wieży znajdowała się wypożyczalnia lornetek 
oraz lunet obserwacyjnych.  
Dalej wyciąg prowadzi do stanowiska archeologicznego, gdzie specjalnie 
przygotowana ścieżka edukacyjna zapozna turystów z historią plemienia. Turysta 
może zobaczyć naturalne umiejscowienie grodziska oraz zachowane, odkopane 
przez archeologów elementy wału obronnego oraz domostw jaćwieskich. Ważne 
jest, by tabliczki informacyjne były napisane czytelnie oraz zawierały szczegółowe 
informacje o plemieniu. 
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 wycieczka łodzią jaćwieską po jeziorze Gołdap 

Z grodu organizowane są wycieczki nad jezioro Gołdap w celu popływania łodzią 
jaćwieską. Ma to być replika łodzi, którą kiedyś Jaćwingowie przemierzali jezioro. 
Dowóz do jeziora odbędzie się bryczką ciągniętą przez konia bądź wozem 
drabiniastym, gdzie turysta siedzi na sianie lub skórach, ewentualnie innym 
środkiem transportu ekologicznego.  
Na miejscu przed wejściem do łodzi każdy turysta dostaje do ręki wiosło, aby 
później samodzielnie wiosłować w rytm wybijany przez głównego sternika łodzi. 
Liczba osób potrzebnych do wypłynięcia łodzi na jezioro to minimum 20. W razie 
potrzeby kapitan statku może wspomóc wiosłujących turystów włączając silnik.  
Celem przejażdżki jest dopłynięcie na drugi brzeg jeziora, gdzie znajduje się 
miejsce biesiadne (duży drewniany stół oraz drewniane ławy). Następuje 
odpoczynek – mała uczta (ognisko +pieczone kiełbaski). Postój trwa około  
1,5 godz., po czym wszyscy wracają na drugi brzeg jeziora. 

 
 
 
 
 

 Jeżyki – produkt turystyczny – ZIMA 
 
 
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 TURYSTYKA AKTYWNA 

 Przykłady produktów turystycznych 
 

 nauka jazdy na nartach 

Nauka z instruktorem jazdy na nartach dla dzieci. Nauka jazdy obywa się zarówno 
na Pięknej Górze (narty zjazdowe), jak i na pasie Szeskich Wzgórz (narty 
biegowe).  
Wypożyczalnia nart znajduje się bezpośrednio w zajeździe przy Pięknej Górze 
(konieczny jest łatwy dostęp do sprzętu sportowego). 

 
 

 zawody w zjazdach na sankach 

Zawody organizowane na Pięknej Górze lub Szeskich Wzgórzach. Dla starszych 
uczestników zabawy wprowadzane są pewne utrudnienia, np. elementy slalomu, 
nasypy ze śniegu.  
Dla najlepszych przewidziana jest nagroda, np. przejazd specjalnymi, starymi, 
ręcznie zdobionymi saniami wyłożonymi skórami. 
Wypożyczalnia sanek – Piękna Góra. 
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 lodowisko 

Zrobienie lodowiska w pobliżu grodu Jaćwingów. Zimą oferta produktowa grodu 
jest mocno ograniczona, dlatego niezbędnym jest stworzenie produktu 
zastępczego.  
Podstawą funkcjonowania lodowiska będzie osoba koordynatora zabawy, który 
z jednej strony będzie uczył jeździć na łyżwach najmłodsze dzieci, z drugiej 
będzie organizował dla nich różne gry i zabawy, np. pościgi czy sztafety na czas. 
Wypożyczalnia łyżew – Piękna Góra. 

 
 

 tory przeszkód 

Organizowanie saneczkowych torów przeszkód. Tor zlokalizowany jest na pasie 
Szeskich Wzgórz i składa się z licznych zasp, usypanych wałów śniegowych, 
tunelów ze śniegu, korytarzy. Ważne jest tutaj bezpieczeństwo. Wszystkie te 
elementy grupy mogą budować samodzielnie, oczywiście wg wytycznych 
koordynatora zabawy. Długość toru dowolna w zależności od wieku uczestników 
zabawy oraz zdolności organizacyjnych. 

 
 

 tor snowbordowy 

Zbudowanie specjalnej rynny do snowbordu i organizowanie zawodów w zjazdach 
snowbordowych różnymi technikami. 

 
 

 trasy narciarskie  

Wytyczenie licznych tras narciarskich, głównie dla początkujących narciarzy 
(Piękna Góra). 

 
 

 trasy do nart biegowych 

Wytyczenie licznych tras biegowych, np. wzdłuż Szeskich Wzgórz. 
 
 

 organizowanie psich zaprzęgów 

Przejażdżki mogą odbywać się w dzień oraz w nocy (wówczas z pochodniami). 
Niezbędne wyposażenie: specjalnie przeszkolone psy, sanki dostosowane do 
ciągnięcia je przez psy oraz przyozdobione na styl jaćwieski, skóry do przykrycia. 
Przejażdżki odbywają wzdłuż Puszczy Rominckiej lub Szeskich Wzgórz. 
W połowie drogi następuje postój w miejscu, gdzie można odpocząć, usiąść, 
rozpalić ognisko, ogrzać się. Następuje pieczenie kiełbasek lub barana na 
przygotowanym wcześniej specjalnym rusztowaniu. Przewidziana jest specjalna 
rozgrzewająca nalewka Jaćwinga.  
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 kuligi 

Organizowanie kuligów. Kuligi ciągnione są przez konie z dzwoneczkami. Sanie do 
kuligu są tak duże, żeby mieściły się w nich przynajmniej cztery osoby + woźnica. 
Powinny być wyłożone skórami. Skóry także do przykrycia. 
Kuligi organizowane są późnym wieczorem. Do sań przytwierdzone są pochodnie. 
Podczas kuligu, w którym bierze udział minimum 5 sań następuje postój, podczas 
którego jest zorganizowane ognisko z pieczonymi kiełbaskami.  

 
 

 
 

 
 WĘDKOWANIE 

 Przykłady produktu turystycznego 
 

 łowienie ryb w przeręblu 

Produkt ten wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa. Wszystko musi robione 
pod okiem instruktora, który pokazuje, jak naciąć bezpiecznie lód i wykonać 
przerębel oraz na co należy zwracać uwagę, by łowienie tego typu metodą było 
skuteczne. 
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Grupa VI – Stare dęby 
 
 
• wiek 45+ 
• wycieczki z Niemiec, Rosji 
• przyjazdy sentymentalne 
• zainteresowani historią regionu 
• lubią kontakt z naturą 
• wyjazdy w okresie letnim: lipiec, sierpień oraz październik 
• cena nie odgrywa zasadniczej roli. Duże wymagania co do warunków zakwaterowania i 

bazy żywieniowej 
 
 
 
Przyjazdy sentymentalne wycieczek niemieckich to obecnie najliczniejsza grupa 
obcokrajowców odwiedzających region Gołdapi.  
Niemcy zainteresowani są przede wszystkim historią i kulturą tych ziem, szukają śladów 
przodków. Walory krajoznawcze są dla nich również istotne. 
Zainteresowani są przede wszystkim przyjazdem w okresie lata. Mają wysokie wymagania co 
do standardu usług, z zakresu zakwaterowania (najchętniej gospodarstwa agroturystyczne) 
oraz wyżywienia (domowe jedzenie). 
 
 
 
 
Stare dęby – produkt turystyczny – LATO  
 
  
POTRZEBA TURYSTY 
 
 
 HISTORIA I KULTURA 

  
Przyjazdy turystów z Niemiec mają zazwyczaj charakter sentymentalny. Zainteresowani są 
odnalezieniem miejsc bezpośrednio związanych z ich „korzeniami”. Zainteresowania 
Niemców dotyczą także miejsc „pamięci”, czyli np. cmentarze oraz miejsc historycznie 
ważnych, np. kwatera Luftwaffe, kwatera Himmlera, miejsce polowań Himmlera, bunkry 
poniemieckie.  
Należy zatem wyznaczyć specjalny SZLAK PAMIĘCI NIEMIECKIEJ i dokładnie oznaczyć 
wszystkie miejsca historycznie i kulturowo dla Niemców ważne. 

 
Dla tej grupy turystów atrakcyjna jest również historia i kultura plemion pruskich, a wśród 
nich plemienia Jaćwingów.  
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Poniżej przedstawiono przykłady produktów turystycznych: 

 

 zwiedzanie grodu Jaćwingów z przewodnikiem 

Przewodnik ubrany jest w strój jaćwieski, czyli: długie, czarne spodnie, zwane 
„lagno”, wpuszczone w buty i przewiązane rzemykami. Na spodnie wypuszczona 
jest długa do kolan lniana koszula (koniecznie niebieska – to ich ulubiony kolor) 
przepasana w pasie rzemieniem lub pasem18. 
Każdy turysta odwiedzający gród przy wejściu otrzymuje do przyodziania atrybuty 
jaćwieskie: skórę i włócznię oraz ulotkę zawierającą plan grodu i krótki rys 
historyczny.  
Elementy te mają na celu wzmocnienia identyfikacji turysty z regionem. 

 
 

  poznawanie rzemiosła jaćwieskiego 

W domostwach będą odbywać się prezentacje wyrobu produktów spożywczych 
(możliwość degustacji) czy rzemieślniczych, jak np. wyplatanie koszy z włókien 
roślinnych i łyka, czy trzciny (możliwość nauki wyplatania niektórych splotów oraz 
kupna gotowego koszyczka).  
W kuźniach, gdzie jaćwiescy mężczyźni wykorzystując najprostsze przyrządy do 
odlewania metali kolorowych wyrabiali różne ozdoby, turyści mogą obserwować 
z bliska proces wyrobu takich ozdób oraz mieć możliwość ich zakupienia. 

 
 

 nauka strzelania z łuku + własnoręczne wykonanie strzał 

Produkt przygotowany dla wszystkich zainteresowanych aktywnym 
uczestniczeniem w życiu grodu jaćwieskiego.  
Produkt zlokalizowany jest wewnątrz grodu w specjalnie wydzielonym miejscu. 
Każdy turysta ma możliwość dokładnego zapoznania się z bronią, poznać, z czego 
jest wykonana, oraz w jaki sposób można taki łuk wykonać samodzielnie. 
Następnie turysta może własnoręcznie wykonać łuk pod okiem instruktora 
(oczywiście bardzo prowizoryczny) oraz strzały, które odleje z ołowiu do 
specjalnie przygotowanej formy. Groty będą już gotowe, wystarczy je tylko 
zamontować na samodzielnie przygotowanej strzale.  
Strzały oddawane są do tarczy wykonanej z wielkiego kawałka drewna, na którym 
na kolorowo pozaznaczane są punktowane miejsca, lub do poruszającej się 
wypchanej kukły zwierza.  

 
 

 nauka strzelania z kuszy  

Zasady jak wyżej (ogrodzony teren, tarcza, poruszająca się kukła zwierza). 
Najpierw turysta samodzielnie przygotowuje strzały do kuszy, a następnie poluje 
na zwierza oraz zmierzenia się w celowaniu do tarczy z innymi uczestnikami 
zabawy. Na koniec każdy uczestnik na pamiątkę otrzymuje wykonaną przez siebie 
strzałę.  

                                            
18

 Ł. Okulicz-Kozaryn „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XII w.)”, Warszawa 1983, 
s.177 
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 samodzielne wybijanie pamiątkowych monet  

Dla upamiętnienia wizyty w grodzie Jaćwingów każda osoba zwiedzająca gród ma 
możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety przedstawiającej 
wizerunek grodu lub nowe turystyczne logo Gołdapi.  
Do funkcjonowania produktu potrzebna jest matryca do wyciskania monet oraz 
materiał, z którego będą one wybijane. Tworzywo do monet powinno być na tyle 
miękkie (np. aluminium), aby przy użyciu prostej matrycy, w łatwy sposób, dało 
się ją wybić. Nad całością czuwa przewodnik, który w razie potrzeby służy 
pomocą.  

 
 

 ścieżki historyczne 

Wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry. Na jej szczycie 
znajduje się wieża widokowa wykonana z drewna (stylem nawiązująca do grodu 
Jaćwingów), z której będzie można podziwiać okolicę (m.in. gród Jaćwingów, 
Szeskie Wzgórza). Ważne, żeby przy wieży znajdowała się wypożyczalnia lornetek 
oraz lunet obserwacyjnych.  
Dalej wyciąg prowadzi do stanowiska archeologicznego, gdzie specjalnie 
przygotowana ścieżka edukacyjna zapozna turystów z historią plemienia. Turysta 
będzie mógł zobaczyć naturalne umiejscowienie grodziska oraz zachowane, 
odkopane przez archeologów elementy wału obronnego i domostw jaćwieskich. 
Ważne jest, by tabliczki informacyjne były napisane czytelnie oraz zawierały 
szczegółowe informacje o plemieniu. 
 
Druga ścieżka historyczna znajduje się w miejscowości Grodzisko, niedaleko Bań 
Mazurskich. Zasady oznakowania ścieżki te same. 
Dojazd do Grodziska spod Pięknej Góry bryczkami lub wozami drabiniastymi. 
 

 

 wycieczka łodzią jaćwieską po jeziorze Gołdap 

Z grodu organizowane są wycieczki nad jezioro Gołdap w celu popływania łodzią 
jaćwieską. Ma to być replika łodzi, którą kiedyś Jaćwingowie przemierzali jezioro. 
Dowóz do jeziora odbędzie się bryczką ciągniętą przez konia bądź wozem 
drabiniastym, gdzie turysta siedzi na sianie lub skórach, ewentualnie innym 
środkiem transportu ekologicznego.  
Na miejscu przed wejściem do łodzi każdy turysta dostaje do ręki wiosło, którym 
następnie samodzielnie wiosłuje w rytm wybijany przez głównego sternika łodzi. 
Liczba osób potrzebnych do wypłynięcia łodzi na jezioro to minimum 20. W razie 
potrzeby kapitan statku może wspomóc wiosłujących turystów włączając silnik.  
Celem przejażdżki jest dopłynięcie na drugi brzeg jeziora, gdzie znajduje się 
miejsce biesiadne (duży drewniany stół oraz drewniane ławy). Następuje 
odpoczynek – mała uczta (ognisko + pieczenie kiełbasek i ziemniaków). Postój 
trwa około 1,5 godz., po czym wszyscy wracają na drugi brzeg jeziora. 
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 TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA 

 Przykłady produktów turystycznych: 
 

 liczne trasy rowerowe po Gołdapi  

Wytyczenie i dobre oznakowanie, wg nowego systemu identyfikacji wizualnej, 
istniejących i nowo powstałych tras rowerowych na terenie regionu Gołdapi. 
Ponadto czytelne oznakowanie wszystkich miejsc ciekawych turystycznie, które 
warto zobaczyć (nawet zbaczając z trasy). 
Będą tu więc szlaki: 

 historyczny – Jaćwingów  
 śladami przyrody 
 łowców 
 inne 

 Szczegółowy opis poszczególnych szlaków – patrz rozdział 5.1. 
 

Trasy rowerowe prowadzić powinny przez wszystkie atrakcyjne przyrodniczo 
tereny Gołdapi: Szeskie Wzgórza (trasy nieco trudniejsze), tereny wokół Puszczy 
Rominckiej, tereny wokół Stańczyk, przez Banie Mazurskie i inne.  
Długość i skala trudności poszczególnych tras muszą być dopasowane do różnych 
możliwości kondycyjnych turystów. 

 
 

 przejażdżka wozem drabiniastym po lesie 

Organizowanie przejażdżek krajoznawczych po lesie wozami drabiniastymi 
ciągniętymi przez konie. Są to wycieczki po Puszczy Rominckiej (niezbędna jest 
tutaj osoba, która zna puszczę oraz ma zezwolenia potrzebne do przebywania na 
jej terenie oraz zna język obcy – najlepiej niemiecki). 
Celem tego produktu jest poznanie puszczy od strony istniejących w niej zabytków 
leśnych, obserwacji zwierzyny, odizolowania się od zgiełku i hałasu. 
Wóz musi być zadbany, wypełniony sianem i przykryty skórami. Wyglądem musi 
nawiązywać do epoki Jaćwingów. Przejażdżka trwa około 3 godzin. 

 
 

  w poszukiwaniu tundry – Tatarska Góra 

Tatarska Góra jako przykład krajobrazu tundrowego. Na górę prowadzą trasy 
zarówno piesze, jak i rowerowe. Na szczycie Tatarskiej Góry znajduje się polana z 
jeziorkiem wytopiskowym. Należy uatrakcyjnić turystycznie to miejsce, np. przez 
skojarzenie z nią pewnej legendy i nazwanie jej np. „polaną szczęścia”. Każdy kto 
tutaj dotrze i ....... 
 
 

  obserwacje dzikiej zwierzyny w Puszczy Rominckiej 

W puszczy wśród zwierząt spotykamy m.in.: jelenie, łosie, wilki, dziki, lisy, jenoty, 
wydry oraz sporą populację bobrów. Można natrafić także na czarnego bociana 
i orła bielika. Należy zatem wyznaczyć specjalne miejsca, wieże widokowe do 
obserwacji zwierzyny w miejscach, gdzie pojawia się najczęściej.  
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Turysta idąc szlakiem będzie mógł samodzielnie wytropić, poobserwować różne 
zwierzęta, ptaki. 

 
 

 obserwacje przyrody w Puszczy Rominckiej 

W puszczy występują unikalne rośliny, które turysta mija, nie zwracając na nie 
większej uwagi. Należy zatem dokładnie oznaczyć (tabliczki informacyjne) miejsca 
występowania zabytków przyrody i tak poprowadzić szlak, by te wszystkie miejsca 
obejmował.  
 

 

 bezkrwawe łowy z aparatem w dłoni 

Organizowanie dla obcokrajowców wypraw do puszczy w celu podglądania 
i fotografowania zwierzyny. Wyprawy te mogą być poukładane tematycznie, np. 
szlakiem wilka, tropienie lisa lub jelenia. Przewodnik podczas tej wyprawy 
wskazuje na elementy, które pozwalają mu wytropić zwierzę, na ślady, których 
spacerując po lesie się nie zauważa, a które ułatwiają wytropienie zwierza. 
 
 
 
 

 
 SAFARI 

 Przykład produktu turystycznego 
 

 obserwacja + fotografowanie zwierząt 

Wycieczki na safari w celu obserwacji dzikiej zwierzyny żyjącej niemal na 
wolności. Dojazd ekologicznym środkiem transportu – wozem drabiniastym, 
bryczką lub rowerem.  
Safari zwiedzamy z przewodnikiem. Przy wejściu każdy turysta otrzymuje 
lornetkę. Po terenie poruszamy się wozem terenowym (liczne nierówności 
terenu). Nie dozwolone jest poruszanie się samodzielne, bez przewodnika, ze 
względu na dzikość zwierząt. Na terenie safari znajduje się kilka punktów 
widokowych, skąd można obserwować i podglądać oraz fotografować zwierzynę. 
Wycieczka trwa około 2 godzin.  
Na terenie safari można organizować liczne konkursy dla amatorów na najlepsze 
zdjęcie miesiąca. Każdy miesiąc ma przydzielonego patrona (zwierzę), który staje 
się ofiarą „łowców zdjęć”. Najlepsze zdjęcie zostaje wyróżnione i umieszczone na 
tablicy znajdującej się tuż przy wejściu na teren safari. 
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Grupa VII – Hobbiści 
 
• wiek 20 – 45+ 
• turystyka kwalifikowana (myśliwi, plenery malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne) 
• mieszkańcy dużych aglomeracji z całego kraju 
• lubią kontakt z naturą 
• cenią ciszę i spokój 
• zainteresowani pobytami weekendowymi, ale i tygodniowymi (cały rok) 
• nie przywiązujący zbyt dużego znaczenia do warunków zamieszkania, wystarcza 

przeciętny standard 
 
 
Ten segment turystów zainteresowany jest turystyką wysoko kwalifikowaną. Są to specjaliści 
w swoich dziedzinach i produkt dla tej grupy musi być mocno zindywidualizowany. Ważne są 
dla nich doznania sfery duchowej, kontakt z naturą, przyrodą. Cenią ciszę i spokój. 
Nie przywiązują istotnego znaczenia do warunków zakwaterowania. Chętnie korzystają z 
propozycji gospodarstw agroturystycznych. 
 
 
Hobbiści zostali przedstawieni w strategii jako dodatkowy segment turystów, na który warto 
zwrócić uwagę. Budowanie oferty produktowej dla tej grupy pozostawiamy jednak pod 
rozwagę realizatorom i władzom wykonawczym strategii. 
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6.6. IMPREZY STAŁE I SEZONOWE 

 
 
 
Plan imprez 
 
 
Imprezy sezonowe 
 
 
 
Duża impreza letnia 
 

„Rytmy Ziemi”  

Impreza już zaplanowana, skierowana do szerokiego odbiorcy, zasadniczo pokrywającego się 
z segmentem bazowym przyjętym w strategii. Jej nowoczesna forma, nastawiona na 
poznanie innych kultur może przyciągnąć szerokie grono ludzi, także z segmentów 
zdefiniowanych jako „studenci” i „obcokrajowcy”. Impreza przewidziana jest jako zespół 
równoległych działań, mogących przyciągnąć turystów do nowych, zaplanowanych 
w strategii elementów – Gołdap jako miejsce przygody i kultury jaćwieskiej. 
 
 
 
Duża impreza zimowa 
 

„Bieg Jaćwingów” – (styczeń) 

Znana już impreza, przyciągająca stałych i nowych turystów z segmentów „rodzina”, 
„studenci”, ale także z form zorganizowanych. Ponieważ jest już znana, należy nacisk położyć 
na promowanie za jej pomocą godła promocyjnego i elementów strategii: grodu Jaćwingów  
i co oczywiste, Krainy Łowców Przygód. Należy przywiązać dużą uwagę do odpowiedniej 
promocji tej imprezy, głównie przez przyciągnięcie mediów ogólnopolskich. 
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Mniejsze imprezy 
 

 Imprezy turystyki aktywnej 
 

„Turniej drwali” – Stańczyki (lato) 

Impreza widowiskowo-sportowa polegająca na współzawodnictwie w kilku – kilkunastu 
zawodach. Impreza niezwykle atrakcyjna, wykorzystująca medialnie walory Stańczyk. 
Niezbędne przy jej organizacji jest zapewnienie patronatu medialnego. 
 
 

 Ogólnopolskie zawody spływów pławiczkami (lato) 

Zawody nawiązujące do tradycji, historii. Atrakcyjna forma (pławiczki) jest szansą na 
aktywizację turystyki wodnej w regionie. Głównym zainteresowanym będzie segment 
„studenci” i „rodzina”. Impreza w swoim założeniu podkreśla rdzeń produktowy 
przeznaczony dla Gołdapi – przygoda w „historycznych” warunkach. 

 
 

 Zawody we własnoręcznym konstruowaniu tratw i później ich wodowanie  

Impreza nastawiona głównie na ludzi szukających przygód z segmentu „studenci”. 
Impreza może mieć charakter happeningowy. 

 
 

 Zawody w marszach na orientację 

Zawody takie odbywają się w Polsce cyklicznie. Rolą Gołdapi jest przyciągnięcie tych 
imprez na teren regionu i odpowiednie ich nagłośnienie w mediach.  

 
 

 Mistrzostwa w rozpalaniu ognia tradycyjnymi metodami 

Impreza nawiązująca swym klimatem do historycznych aspektów regionu. Możliwa do 
przeprowadzania w grodzie Jaćwingów. Skierowana do segmentu Rodzina, może mieć 
charakter integracyjny i zbiorowy. Nadaje się także, w mniejszej skali, do 
przeprowadzenia dla grup zorganizowanych. 

 
 

 Zawody w strzelaniu z łuku i kuszy 

Podobnie jak zawody w rozpalaniu ognia tradycyjnymi metodami impreza ta może 
mieć charakter rodzinny – dobrej zabawy dla rodziców i dzieci na świeżym powietrzu. 
Infrastruktura może być wykorzystywana po sezonie przez grupy zorganizowane. 
 

 

Zawody rydwanów dla dzieci 

Wykorzystując istniejącą stadninę proponuje się organizowanie dla dzieci zawodów w 
rydwanach. Warunek – bezpieczeństwo. W związku z tym zawody muszą odbywać się 
pod czujną obserwacją trenera koni, który w razie potrzeby zainterweniuje. Teren 
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zawodów jest ogrodzony i trener w każdej chwili może kuce zatrzymać. Elementy 
potrzebne do zorganizowania zawodów to oprócz koni – rydwany (prosta konstrukcja 
drewniana, na kółkach, z siedziskiem dla dziecka). 

 
 

 Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim (sierpień) 

Wykorzystanie walorów przyrodniczych (pasma górskie). Jednocześnie promocja 
Gołdapi jako alternatywy dla Karpat czy Sudetów na rynku lokalnym. Przyciągnięcie 
tak widowiskowej imprezy do Gołdapii stwarzałoby szansę na zaistnienie w mediach 
ogólnopolskich. 

 
 

Międzynarodowy Półmaraton Gołdap – Gusiew (wrzesień) 

Impreza istniejąca. Impreza biegowa o randze międzynarodowej.  
 
 

Cross Gołdapski – ogólnopolskie biegi przełajowe (wrzesień) 

Impreza istniejąca.Ogólnopolskie biegi przełajowe zaliczane do pucharu Polski. 
Odbywają się w Lesie Kumiecie. 

 
 

 Zawody dla rodzin w zjazdach na sankach z przeszkodami (luty) 

Impreza wykorzystująca walory przyrodnicze Gołdapi. Ma na celu wzmacnianie więzi 
rodzinnych. W zawodach udział bierze dziecko razem z rodzicem.  
 
 

 
 
 

 Imprezy kulturalne 
 

Jesienne Dni Literatury „Ocalenie przez poezję” (koniec października, początek 
listopada) 

 
 
 
 
 

 Imprezy ekologiczne 
 

Imprezy z okazji dni darów lasu (dzień borówki, dzień podgrzybka) 

Podkreślenie ekologicznego wymiaru Gołdapi musi się wiązać z aktywizacją młodzieży 
poza sezonem. Produkt ten, oparty na edukacji, skierowany jest do najmłodszych 
odbiorców – zielonych szkół (segment jagódki, jeżyki, młode brzozy). Pokazanie 
piękna przyrody z naciskiem na jej uszanowanie. 
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 Imprezy dodatkowe 
 

Ogólnopolski Konkurs Krzyku – (lipiec lub sierpień) – zamiast Gołdapi – Stańczyki 

Impreza istniejąca 
 

Mistrzostwa Świata w Jedzeniu Kartaczy – zajazd „Piękna Góra” (sezon letni). 

 

Mistrzostwa kulinarne na najlepsze danie jaćwieskie (dla ludności lokalnej) 

Impreza ta jest pomyślana jako narzędzie wewnętrznego marketingu. Pomoże 
przyciągnąć uwagę społeczności lokalnej do pomysłu „Grodu Jaćwingów”. Pomoże 
także aktywizować „oddolne” propozycje urozmaicenia i rozwinięcia tego pomysłu. 
Przy okazji jest szansą na zbudowanie lokalnej kuchni, która może stać się dodatkową 
atrakcją turystyczną.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia rozwoju produktu turystycznego Regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 153 

7. SPOSÓB FUNKCJONOWANIA 
PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 

 
 
Sposób funkcjonowania produktu turystycznego określa zasady, zgodnie z którymi ma 
działać nowy produkt turystyczny. Są to: 

 sposób prezentacji oferty produktowej – programy zintegrowane  

 niezbędna infrastruktura turystyczna 

 kolejność podejmowanych działań 

Szczegółowe omówienie tych punktów znajduje się w kolejnych podrozdziałach – patrz 
rozdział 7.1., 7.2., 7.3. 
 
 
 
Determinantami powodzenia działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem produktu 
turystycznego są: 

 identyfikacja mieszkańców regionu z nowym produktem turystycznym 

 spójny system identyfikacji i wizualizacji wewnątrz regionu 

 
Gołdap w umyśle potencjalnego turysty ma kojarzyć się przede wszystkim z PRZYGODĄ 
rozumianą jako połączenie aktywnego wypoczynku na łonie natury z wątkiem historycznym 
(Jaćwingowie).  
 
Wszystkie te elementy (aktywność, natura, historia) zawarte zostały w przygotowanym 
nowym logo turystycznym regionu oraz mają odzwierciedlenie w haśle promocyjnym 
Gołdapi, które brzmi: KRAINA ŁOWCÓW PRZYGÓD, a także w ofercie produktowej.  
 
Spójność komunikatu wysyłanego na zewnątrz z działaniami podejmowanymi w regionie jest 
niezbędna w budowaniu jednolitego i zwartego wizerunku Gołdapi. 
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Identyfikacja mieszkańców regionu z nowym produktem turystycznym 

Bez poparcia i zrozumienia przez społeczność lokalną celu i koncepcji rozwoju produktu 
turystycznego regionu nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie produktu. Gołdap to 
przede wszystkim ludzie. Oni tworzą klimat i atmosferę miejsca. Jeżeli zaangażują się 
w projekt, będą świadomi istoty podejmowanych działań, Gołdap szybko stanie się miejscem 
atrakcyjnym turystycznie oraz chętnie odwiedzanym. 
 
Mieszkańcy regionu muszą utożsamiać się z projektem. Gołdap potrzebuje rozwinięcia bazy 
noclegowej i gastronomicznej. Miejsca noclegowe muszą być rozwijane na podstawie 
gospodarstw agroturystycznych i mieć odpowiedni standard. Niezbędne jest, by władze 
regionu motywowały mieszkańców przez tworzenie systemu różnego rodzaju zachęt. Ten 
sam problem odnosi się do konieczności rozwijania bazy gastronomicznej, która również w 
dużym stopniu powinna być rozwijana na podstawie gospodarstw agroturystycznych. 
 
Rola mieszkańców regionu w budowaniu nowego wizerunku Gołdapi to także usługi 
przewodnickie po historii regionu, instruktorskie (narciarstwo, pławiczki, łyżwiarstwo), 
a także artystyczne (garncarstwo, wyplatanie koszy i inne). 
 
 
 
Spójny system identyfikacji i wizualizacji wewnątrz regionu 

Prawidłowe funkcjonowanie produktu turystycznego wymaga odpowiedniego systemu 
wizualizacji regionu, jednolitego i spójnego oznakowania szlaków turystycznych, atrakcji, ale 
również elementów infrastruktury turystycznej: gospodarstw agroturystycznych, pokoi 
noclegowych, hoteli, pensjonatów oraz punktów gastronomicznych. 
 
Ważny jest system licencjonowania i użyczania marki przez jej właścicieli podmiotom 
zewnętrznym – patrz rozdział 7.3. Podmioty chcące do promocji swoich obiektów 
wykorzystywać logo turystyczne Gołdapi muszą spełniać wymogi licencjonowania. 
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7.1. PROGRAMY ZINTEGROWANE 

 
 
Hasło „PROGRAMY ZINTEGROWANE” rozumiane jest jako sposób prezentacji 
i przygotowania oferty produktów turystycznych dla określonego profilu turysty. Odbiorcą 
tych programów jest przede wszystkim klient grupowy, dla którego kompleksowo 
przygotowana oferta produktowa stanowi argument przy wyborze miejsca podróży. Dla 
klienta indywidualnego program ten stanowi przewodnik po atrakcjach regionu.  
 
Każda grupa turystów ma różne potrzeby, preferencje i przy tworzeniu oferty programowej 
konieczne jest ich uwzględnienie. W zdefiniowanych w rozdziale 5.2. segmentach turystów 
(turystów grupowych) różnice w zakresie preferencji pomiędzy poszczególnymi segmentami 
są niewielkie (np. jagódki, młode brzozy, czy młode sówki). Zostały jednak wyodrębnione ze 
względu na różne kanały dotarcia z ofertą do każdego z tych segmentów oraz użyte różne 
narzędzia komunikacji marketingowej (patrz rozdział 8). 
 
PROGRAM ZINTEGROWANY to oferta produktowa spakietowana w jednodniowe 
propozycje atrakcyjnego spędzenia czasu w Gołdapi. Każdy program ma dokładnie 
sprecyzowany cel, odbiorcę oraz zawartość produktową. Bazą do stworzenia programu 
zintegrowanego dla poszczególnych segmentów turystów są propozycje produktów 
turystycznych zawarte w rozdziale 5.2.3. Produkty w ramach danego segmentu można 
dowolnie łączyć tworząc na ich podstawie pakiet produktów (program tematyczny). 
 
 
Pakiety programowe podzielone zostały na następujące grupy tematyczne: 
 

 szlakiem Jaćwingów (historia) 

 szlakiem odkrywania przyrody (natura) 

 szlakiem przygody (aktywność) 

oraz 

 szlakiem łowców 

 szlakiem magii 

 
Przygotowane szablony programów służą zademonstrowaniu, w jaki sposób należy budować 
ofertę turystyczną. Punktem wyjścia jest klient (turysta) oraz jego potrzeby i preferencje 
a także oczekiwane korzyści z pobytu w regionie Gołdapi. 
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Szczegółowo omówione zostały dwa pierwsze programy. Przy pozostałych wskazano pewne 
pomysły do ich realizacji. 
 
Każdy z programów może funkcjonować w wersji przedstawionej poniżej, ale dopuszczalne 
są modyfikacje programów wg preferencji i życzeń poszczególnych grup turystów.  
 
 
 
 

 Szlakiem Jaćwingów – program jednodniowy 
 

 
  
 

Cel programu 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Odbiorcy programu 
 

• grupa I  – jagódki (zielone szkoły) 
• grupa II  – młode brzozy (wyjazdy integracyjne dla szkół średnich) 
• grupa IV  – młode sówki (obozy edukacyjne) 
• grupa V  – jeżyki (kolonie) 

 
 
 

Przebieg programu 
 

1. rozpoczęcie wyprawy 

Wycieczka z przewodnikiem. 
Miejsce spotkania – brama główna do grodu Jaćwingów.  
Transport ekologiczny – wozy drabiniaste, bryczki. 

 

2. wycieczka wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej Góry 

Piękna Góra jako punkt obserwacyjny. Na jej szczycie znajduje się wieża 
widokowa, z której można podziwiać krajobraz okolicy (m.in. gród Jaćwingów, 
Szeskie Wzgórza). Przy wieży wypożyczalnia lornetek i lunet obserwacyjnych. 

 

3. wycieczka do ścieżki historycznej 

Wjazd wyciągiem krzesełkowym wyżej – do ścieżki historycznej, gdzie 
przygotowana ścieżka edukacyjna oraz przewodnik zapozna turystów 
z historią i kulturą plemienia Jaćwingów.  

Poznawanie historii i kultury jaćwieskiej w sposób aktywny i na wesoło. 
Pozyskanie nowych grup turystów w regionie Gołdapi. 
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Zejście z góry piesze (wzdłuż szlaku) bądź ponowne skorzystanie z wyciągu 
i dojście do bramy głównej grodu Jaćwingów. 
 
Dla chętnych! 
Wycieczka wozami drabiniastymi na drugą ścieżkę edukacyjną – do Grodziska 
niedaleko Bań Mazurskich.  
 

4. zwiedzanie grodu Jaćwingów 

Przewodnik oprowadza turystów po grodzie, opowiadając o życiu codziennym 
plemienia. W domostwach odbywają się prezentacje wyrobu produktów 
spożywczych (możliwość degustacji) czy rzemieślniczych, jak np. wyplatanie 
koszy z włókien roślinnych i łyka, czy trzciny (możliwość nauki podstawowych 
splotów oraz kupienia gotowego koszyka). W kuźniach, gdzie jaćwiescy 
mężczyźni wykorzystując najprostsze przyrządy do odlewania metali 
kolorowych wyrabiali różne ozdoby, turyści mogą obserwować z bliska proces 
wyrobu takich ozdób oraz mieć możliwość ich zakupienia. 

 

5. gotowanie strawy na palenisku 

Wspólne gotowanie w chacie jaćwieskiej na palenisku strawy dla całej grupy, 
np. zupy (wg przepisu jaćwieskiego). Posiłek przygotowywany jest wspólnie 
przez całą grupę. Panowie rozpalają ogień (tradycyjnymi metodami – patyk 
o patyk lub krzemień o krzemień), a panie przyrządzają posiłek. Oczywiście 
nad wszystkim czuwa gospodyni jaćwieska, która w razie potrzeby pomaga. 

 

6. nauka strzelania z łuku + kuszy 

Po posiłku następuje krótki odpoczynek, a następnie zabawa.  
Nauka samodzielnego wykonania łuku oraz strzał. Nauka strzelania z łuku. Na 
terenie grodu w specjalnie wydzielonym miejscu znajduje się tarcza oraz kukła 
zwierza (poruszająca się), do której można oddawać strzały. Ma to na celu 
wzmacnianie wizerunku Jaćwingów jako plemienia prymitywnego i dzikiego. 
Ważne jest, by osoba odwiedzająca gród przeżyła coś niezwykłego, coś co 
zapamięta. 

 

7. tor przeszkód 

Atrakcje toru: chodzenie po palach, wspinanie się na pal w celu zerwania flagi 
Jaćwinga, przeciąganie się na linach, podciąganie się na linach, chodzenie po 
linie trzymając się drugiej liny zawieszonej na wysokości ramion oraz inne. 

 

8. wycieczka łodzią jaćwieską po jeziorze Gołdap 

Dalej grupa udaje się wozami drabiniastymi nad jezioro, by popływać 
jaćwieską łodzią. Łódź obsługiwana jest bezpośrednio przez grupę turystów, 
którzy wiosłują w rytm wybijany przez głównego sternika łodzi. Turysta 
uczestniczy w ten sposób aktywnie w życiu codziennym Jaćwinga, a poza tym 
nabiera apetytu (zaraz po wycieczce jest obiad). 
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9. uczta jaćwieska 

Powrót do grodu, a dokładnie do zajazdu „Piękna Góra”, gdzie na wycieczkę 
czeka już nakryty stół, a na nim same prymitywne potrawy, jak: pieczone 
placki chlebowe, chleb razowy „sompisenis”, rośliny strączkowe groch i bób, 
rzepa (ulubiona potrawa Prusów) w różnych postaciach: na surowo, pieczona 
lub gotowana, a także różnego rodzaju ryby oraz miód. 
Karta menu powinna nawiązywać do nazewnictwa i tradycyjnych potraw 
Jaćwingów. Turyści lubią „testować” kuchnie regionalne. 
 

 
10. Koniec wyprawy 

Powrót do bazy. 
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 Szlakiem przygody – program jednodniowy 
 

  
 
 

Cel programu 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Odbiorcy programu 
 

• grupa I  – jagódki (zielone szkoły) 
• grupa V  – jeżyki (kolonie) 

 
 
 

Przebieg programu 
 
 
Szlakiem Jaćwinga – zdobywcy wód  

 

1. rozpoczęcie wyprawy 

Wyprawa z przewodnikiem. 
Miejsce spotkania – gród Jaćwingów. 
Transport ekologiczny – bryczki oraz wozy drabiniaste. 

 

2. spływ kajakowy Gołdapą 

Start ok. 2–3 km od ujścia rzeki Gołdapy do jeziora Gołdap (dowóz na miejsce 
wozami drabiniastymi).  
W miejscu tym na grupę czekają już kajaki.  
Podczas spływu dzieci muszą mieć na sobie kapoki. 
Cel spływu: dopłynięcie do jeziora Gołdap. 
 

3. przeprawa łodzią jaćwieską na drugi brzeg jeziora 

Na brzegu jeziora na grupę czeka łódź jaćwieska. Każdy z uczestników 
wyprawy dostaje do ręki wiosło i cała grupa ma za zadanie dopłynięcie łodzią 
na drugi brzeg jeziora. W razie potrzeby sternik wspomaga wiosłujących przez 
włączenie silnika. 
 
 
 

Odkrywanie przygód w Gołdapi drogą lądową i wodną. 
Przyciągnięcie do regionu nowych grup turystów – osób zainteresowanych 
turystyką aktywną. 
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4. zdobycie flagi Jaćwinga 

Na drugiej stronie jeziora na uczestników wyprawy czeka kolejne zadanie. 
Muszą odnaleźć wg mapy, kompasu i tajnych planów Jaćwingów zaginioną 
podczas ostatniej z bitew, flagę jaćwieską.  
Po wykonaniu zadania następuje odpoczynek i pieczenie kiełbasek oraz 
ziemniaków. 
Po ognisku uczestnicy wyprawy przeprawiają się z powrotem łodzią na drugą 
stronę jeziora, gdzie czeka na nich kolejna wodna atrakcja – pławiczki. 

 

5. nauka pływania pławiczkami 

Na brzegu jeziora na grupę czeka instruktor nauki pływania pławiczkami 
(przebrany w strój jaćwieski). Wyprawa udaje się nad rzekę, gdzie na każdego 
uczestnika czekają pławiczki oraz wiosła.  
Każde dziecko dostaje kapok i przystępuje do nauki. 
KONKURS: Dla najlepszego „pływaka”, który przepłynie najdłuższy odcinek 
bez wywrotki, czeka nagroda – order „Jaćwinga, zdobywcy wód”. 
 

6. uczta jaćwieska 

Po zakończeniu nauki wszyscy uczestnicy wyprawy udają się na ucztę 
jaćwieską do zajazdu „Piękna Góra”. Dojazd do zajazdu wozami drabiniastymi. 
Tam na wycieczkę czeka nakryty stół, a na nim prymitywne potrawy, jak: 
pieczone placki chlebowe, chleb razowy „sompisenis”, rośliny strączkowe 
groch i bób, rzepa (ulubiona potrawa Prusów) w różnych postaciach: na 
surowo, pieczona lub gotowana, a także różnego rodzaju ryby oraz miód. 
Karta menu powinna nawiązywać do nazewnictwa i tradycyjnych potraw 
Jaćwingów. Turyści lubią „testować” kuchnie regionalne. 
 

7. zakończenie przygody 

 
 
 
 

Szlakiem Jaćwinga – zdobywcy lądu  
 

1. rozpoczęcie wyprawy 

Wyprawa z przewodnikiem. 
Miejsce spotkania – gród Jaćwingów. 
Transport – bryczki oraz wozy drabiniaste. 

 

2. rowery – Szeskie Wzgórza 

Przeprawa rowerami górskimi przez Szeskie Wzgórza. Przewodnik wybiera dla 
dzieci szlak bardziej łagodny. Podczas wycieczki rowerowej następują liczne 
przystanki i postoje w celu obserwacji dzikiej zwierzyny i przyrody, a przy 
okazji odpoczynku. 
Podczas przeprawy przez Szeskie Wzgórza dla uczestników wyprawy 
organizowane są zawody jazdy na rowerze, np. slalom między poustawianymi 
chorągiewkami lub jazda na czas. 
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3. wycieczka na Stańczyki (mosty) 

Po skończonych zawodach (tutaj krótki odpoczynek) cała grupa udaje się 
wozami drabiniastymi na mosty w Stańczykach. Tam uczestnicy wyprawy 
muszą się na nie „wdrapać".  
Dodatkowo u podnóża mostów organizowane są zawody we wspinaczce po 
ściankach alpinistycznych, z zabezpieczeniem i zachowaniem wszystkich 
środków ostrożności. Dla najlepszego „alpinisty” order „Jaćwinga zdobywcy”.  
 

4. biegi na orientację 

Następnie cała grupa udaje się do lasu – Puszczy Rominckiej lub Lasów 
Skaliskich (wybór w zależności od dostępności miejsca oraz bezpieczeństwa 
przeprowadzenia konkurencji). Tam organizowanie są dla całej klasy biegi na 
orientację.  
Klasa dzieli się na kilka grup (5 – 6 osób w grupie + dorosły opiekun). Każda 
grupa dostaje mapę, kompas i alfabet Morse’a, w którym napisane są 
wskazówki na trasie i ma w przeciągu określonego czasu odnaleźć wszystkie 
zaznaczone na mapie miejsca, rozszyfrować informacje (tajne plany 
Jaćwingów) i odszukać ukryte przez nich skarby. 
 

5. uczta jaćwieska 

Po zakończeniu biegów wszyscy uczestnicy wyprawy udają się na ucztę 
jaćwieską do zajazdu „Piękna Góra”. Dojazd do zajazdu wozami drabiniastymi. 
Tam na wycieczkę czeka nakryty stół, a na nim prymitywne potrawy, jak: 
pieczone placki chlebowe, chleb razowy „sompisenis”, rośliny strączkowe 
groch i bób, rzepa (ulubiona potrawa Prusów) w różnych postaciach: na 
surowo, pieczona lub gotowana, a także różnego rodzaju ryby oraz miód. 
Karta menu powinna nawiązywać do nazewnictwa i tradycyjnych potraw 
Jaćwingów. Turyści lubią „testować” kuchnie regionalne. 
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Szlakiem odkrywania przyrody – wycieczka jednodniowa 
 

 
 
 

Cel programu 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Odbiorcy programu 
• grupa II  – młode brzozy (wyjazdy integracyjne dla szkół średnich) 
• grupa III  – sosny (wyjazdy integracyjne dla firm) 
• grupa IV  – młode sówki (obozy edukacyjne) 
• grupa VI  – stare dęby (wycieczki głównie z Niemiec i Rosji) 
 

 
 
 

Przebieg programu 
 

• Szeskie Wzgórza  

Szeskie Wzgórza jako najmniejszy, ale wyraźnie wyodrębniający się 
mezoregion Pojezierza Mazurskiego, o powierzchni około 400 km kw. Ich 
specyfikę stanowią największe wysokości bezwzględne i względne. Najwyższe 
szczyty to Szeska Góra (308,5 m n.p.m.) w części południowej. Dalej Tatarska 
Góra (308 m n.p.m.). Na koniec zaś Góra Gołdapska (272 m n.p.m.) 
wznosząca się około 120 m nad Gołdapią. 
 
Przez wzgórza poprowadzą liczne (o różnym stopniu trudności) szlaki piesze 
i rowerowe oraz organizowane są zawody w zdobyciu Szeskiej Góry 
najbardziej absurdalną techniką, np. wejście pod górę tyłem lub ........ . 
 
Dodatkową atrakcję stanowią unikalne zwierzęta, które zamieszkują wzgórza, 
(hodowla danieli oraz gniazda orła bielika). 
 

 
 
 
 

Odkrywanie przyrody w Gołdapi. Poznawanie fauny i flory. 
Przyciągnięcie do regionu nowych grup turystów - osób zainteresowanych 
przyrodą, miłośników natury. 
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• Tatarska Góra (308 m n.p.m.) 

Tatarska Góra jako przykład krajobrazu tundrowego. Na górę prowadzą trasy 
piesze i rowerowe oraz narciarskie (zimą). Istniejącą polanę z jeziorkiem 
wytopiskowym należy uatrakcyjnić turystycznie, np. przez skojarzenie z nią 
pewnej legendy i nazwanie jej np. „polaną szczęścia”. Każdy kto tutaj dotrze 
i ........... . 

 

• Puszcza Romincka 

Puszcza Romincka jako park krajobrazowy, w którym znajdują się unikalne 
rośliny i ciekawy drzewostan.  
Należy przede wszystkim dokładnie oznaczyć wszystkie miejsca, w których 
znajdują się unikalne odmiany roślin czy drzew, tak by turysta spacerując 
szlakiem wiedział, na co ma zwracać uwagę (wierzba borówkolistna, brzoza 
niska, górska lilia złotogłów).  
Dobre i czytelne oznaczenie tras pozwoli na samodzielne zwiedzanie puszczy 
i faktyczną obserwację i podziwianie przyrody. 
 

Obserwacje dzikiej zwierzyny 

W puszczy wśród zwierząt spotykamy m.in.: jelenie, łosie, wilki, dziki, 
lisy, jenoty, wydry oraz sporą populację bobrów. Można natrafić także 
na czarnego bociana i orła bielika. Należy zatem wyznaczyć specjalne 
miejsca, wieże widokowe przeznaczone do obserwacji zwierzyny, 
w miejscach, gdzie pojawia się najczęściej, np. przy wodopojach. 

 

Obserwacje przyrody 

Dokładne oznaczenie tras wewnątrz puszczy oraz miejsc, gdzie 
występują unikalne rośliny, pomoże turyście w samodzielnym 
poznawaniu i odkrywaniu uroków puszczy.  
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 Szlakiem łowców – wyprawa jednodniowa 
 

 
 

Cel programu 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Odbiorcy programu 
 

Jest to program dla wszystkich zainteresowanych łowiectwem i to nie tylko 
poznaniem obecnych technik odstrzału i tropienia zwierząt, ale także poznaniem 
technik połowu i tropienia zwierzyny przez Jaćwingów. 
 
Zainteresowani tego typu programem będą przede wszystkim turyści hobbiści, 
pasjonaci polowania i dzikiej zwierzyny, a więc przede wszystkim: 

• grupa VII – hobbiści 
• a także osoby indywidualne ciekawe poznania technik łowieckich 

stosowanych obecnie i w przeszłości (przez Jaćwingów) 
 
 

UWAGA 
Podstawową bronią myśliwską Prusów był łuk, strzały, oszczep, nóż, topór. 
W tradycji pruskiej zachowały się specjalne sidła na zające, zwane „sasin-tinklo”. 
Jednym z bardziej powszechnych sposobów odłowu zwierzyny było chwytanie jej 
w norach lub zapędzanie do wcześniej przygotowanych tak zwanych wilczych 
dołów. Doły kopano na trasach wędrówek zwierząt do wody lub żerowiska. 
Zwierzę, które wpadało do wilczego dołu, zabijano pałkami lub kamieniami19.  

 
 
 

Przebieg programu 
 

Wyprawa szlakiem łowców rozpoczyna się od dotarcia grupy turystów (najlepiej 
niezbyt licznej 10 – 12 osób) do puszczy do chaty myśliwskiej (odbudowanej wg 
zachowanych zdjęć sprzed II wojny światowej), która stanowić ma bazę 
wypadową oraz gdzie zgromadzone są atrybuty myśliwskie, zarówno pruskie, jak 
i wykorzystywane obecnie przez myśliwych.  

                                            
19

 Ł. Okulicz-Kozaryn, „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XII w.)”, Warszawa 
1983, s. 149 

Poznanie technik łowiectwa jaćwieskiego oraz współczesnego. 
Przyciągnięcie do regionu wybranych grup turystów – osób zainteresowanych 
łowiectwem, miłośników zwierząt. 



Strategia rozwoju produktu turystycznego Regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 165 

Po dotarciu do chaty wszyscy uczestnicy wyprawy zostają zaproszeni na skromny 
poczęstunek, np. kromkę chleba z miodem lub śmietaną i cukrem. 
 
Wewnątrz chaty znajdują się liczne atrybuty myśliwych pruskich, jak: łuki, strzały, 
oszczepy, toporki oraz sidła. Wewnątrz chaty znajduje się również dużo książek 
z zakresu polowań. 
Przewodnik musi znać dokładnie sposoby i metody polowań na zwierzynę przez 
Jaćwingów, by umieć odpowiedzieć na pytania turystów.  
 
Następnie wyprawa wyrusza w głąb puszczy. Podczas marszu przewodnik 
opowiada o puszczy, o zamieszkującej ją zwierzynie. Następnie prezentuje 
turystom techniki tropienia zwierzyny, opowiada o metodach odłowu części 
zwierzyny, o okresach, kiedy się to robi, o uprawnieniach, jakie trzeba mieć itp.  
 
W specjalnie wydzielonym i oznaczonym miejscu turyści mogą spróbować róznych 
technik odłowu zwierzyny, wykorzystując broń używaną przez Jaćwingów m.in. 
toporki, łuki, kusze. Strzały są oddawane do tarczy lub poruszającego się celu, np. 
kukły zwierza. Uczestnicy wyprawy mają ponadto możliwość samodzielnego 
wytropienia zwierza, np. wilka wg śladów. 
 
Po kilku godzinach marszu po lesie wyprawa zostaje zaproszona na obiad do 
chaty myśliwskiej, gdzie znajduje się część gastronomiczna i gdzie można 
zamówić różne mięsiwa i przetwory owoców lasu oraz napitki wg starych 
jaćwieskich receptur. 
 
Po uczcie w chacie myśliwskiej uczestnicy wyprawy zostają odwiezieni wozami 
drabiniastymi do swoich kwater. 
 
 
Mogą tutaj występować bardzo specyficzne i indywidualne odmiany tego 
programu, np. tropienie jelenia, czy łosia.  
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 Szlakiem magii – wyprawa jednodniowa 
 

 
 
 

Cel programu 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Odbiorcy programu 
 

• grupa I  – jagódki (zielone szkoły) 
• grupa II  – młode brzozy (wyjazdy integracyjne dla szkół średnich) 
• grupa III  – sosny (wyjazdy integracyjne dla firm) 
• grupa IV  – młode sówki (obozy edukacyjne) 
• grupa V  – jeżyki (kolonie) 
• a także turyści indywidualni (rodziny i studenci oraz obcokrajowcy) 

 
 
 
 

Przebieg programu 
 

• Piramida Farenheidów w Rapie 

Jest to grobowiec rodziny Farenheidów. Wybudowany został w 1811 roku i ma 
kształt czternastometrowej piramidy, z zachowaniem wszelkich reguł 
związanych ze stawianiem tego typu budowli. Do dziś w piramidzie znajduje 
się sześć ciał (pozbawionych głów), które uległy samozabalsamowaniu. 
Zdaniem niektórych jest to efekt oddziaływania energii piramid. Radiesteci 
twierdzą, iż piramidę nie przypadkowo wzniesiono właśnie w tym miejscu. Ich 
zdaniem tutaj krzyżują się trzy linie tzw. promieniowania geometrycznego, 
łączącego najważniejsze miejsca mocy na kuli ziemskiej20. 
Należy zatem otoczyć to miejsce aurą tajemniczości. Przede wszystkim trzeba 
bardziej o nie zadbać. Przed wejściem w alejkę należy postawić tablicę 
informującą o piramidzie (np. kto jest w niej pochowany + krótka historia rodu 
Farenhheidów). Należy zadbać o lepszą drogę dotarcia do piramidy (np. 
wybrukować kamieniami), postawić drewniany stół i ławy (miejsce 
odpoczynku). 

                                            
20

 Informacja zaczerpnięta ze strony internetowej miasta i gminy Gołdap. 

Zaintrygowanie i zainteresowanie turystów regionem.  
Wskazanie w Gołdapi miejsc niezwykłych, magicznych. Poznawanie regionu 
przez magię.  
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Aurę tajemniczości dobrze wzmagałaby legenda związana z tym miejscem, np. 
jeśli ktoś dotknie ręką do ściany piramidy (zostanie przygotowany specjalny 
obrys dłoni), wówczas zostaje „naładowany” pozytywną energią i wszystkie złe 
duchy będą go omijać. 

 

 

• Jeziorka powstałe po wybuchu (w pobliżu Stańczyk) 

 

• Tatarska Góra – jeziorko 

Tatarska Góra jako przykład krajobrazu tundrowego.  
Na górę prowadzą trasy zarówno piesze, jak i rowerowe. Na szczycie 
Tatarskiej Góry znajduje się polana z jeziorkiem wytopiskowym (niespotykana 
w tej części kontynentu). 
Należy uatrakcyjnić turystycznie to miejsce, np. przez skojarzenie z nią pewnej 
legendy i nazwanie jej np. „polaną szczęścia”. Każdy kto tutaj dotrze i ....... 
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7.2. NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA 
 TURYSTYCZNA 

 
 
 
 
Prawidłowe funkcjonowanie produktu turystycznego wymusza na władzach regionu Gołdapi 
konieczność zadbania o stworzenie niezbędnej infrastruktury turystycznej. Infrastrukturę 
związaną z produktem turystycznym, a także z rozbudową bazy noclegowej  
i gastronomicznej oraz oznakowaniem dróg i szlaków wewnątrz regionu zgodnie z nowym 
systemem identyfikacji wizualnej.  
 
Działania te mają na celu zapewnienie turystom odwiedzającym region odpowiedniej 
infrastruktury, przystosowanej do danej grupy zarówno pod względem standardu 
świadczonych usług, jak i oferty cenowej.  
 
W kierowaniu oferty produktowej na rynek należy uwzględnić czynnik pojemności 
turystycznej regionu, tzn. pojemności noclegowej (liczba miejsc noclegowych), 
gastronomicznej (liczba miejsc konsumpcyjnych, wydawanych posiłków), towarzyszącej 
(liczba miejsc lub powierzchnia). Wskaźniki te określają maksymalną liczbę uczestników 
ruchu turystycznego, mogących równocześnie korzystać z poszczególnych urządzeń, nie 
przyczyniając się do zmniejszenia zakresu i poziomu podaży usług turystycznych oraz 
dezorganizacji życia społeczno–gospodarczego. W regionie nie może zaistnieć sytuacja, kiedy 
za komunikatem marketingowym wysyłanym na rynek nie następuje przełożenie w dostępie 
do niezbędnej infrastruktury turystycznej. 
 
 
Poniższa tabela przedstawia zestawienie elementów potrzebnych do sprawnego 
funkcjonowania produktu turystycznego Gołdapi z podziałem na: 
 

 infrastrukturę związaną z produktem turystycznym 
 infrastrukturę dodatkową 
 bazę noclegową 
 bazę gastronomiczną 
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 budowa grodziska u podnóża Pięknej Góry. 
Elementy składowe grodziska: strażnica obronna, 
domostwa (minimum 6 chat), wał obronny wokół 
grodziska oraz palisada drewniana okalająca gród. 

 budowa toru przeszkód na terenie grodziska 

 zakup maszyny do wybijania pamiątkowych monet 
z pobytu w grodzisku 

Gród Jaćwingów 

 wykonanie maszyny do wytopu strzał do łuku 
i kuszy 

Piękna Góra  budowa wieży widokowej na Pięknej Górze 

 rekonstrukcja chaty myśliwskiej w Puszczy 
Rominckiej 

Puszcza Romincka 
 budowa wież widokowych i obserwacyjnych na 
terenie Puszczy Rominckiej 

 rekonstrukcja łodzi jaćwieskiej 

Jezioro Gołdap 
 zagospodarowanie i uatrakcyjnienie linii brzegowej 
jeziora 

Stańczyki  budowa ścianek do wspinaczki przy Stańczykach 

Piramida w Rapie  renowacja Piramidy 

 inwestycja w stadninę  
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Stadnina koni 
 zakup kucy do nauki jazdy dla dzieci 

Miejsca piknikowe  budowa miejsc piknikowych (drewniane stoły + 
ławy) zadaszonych 

Transport ekologiczny  zakup lub remont kilku wozów drabiniastych oraz 
bryczek 

Sprzęt dodatkowy 
 zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania 
produktów turystycznych, np. nart, kajaków, 
pławiczków, lornetek, kompasów 
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Szlaki turystyczne 
 wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych 
pieszych, rowerowych, kajakowych i narciarskich 
w regionie. 
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 stworzenie gospodarstw agroturystycznych  

W pierwszym roku funkcjonowania strategii sugeruje się powstanie ok. 10 
gospodarstw, każde zapewniające ok. 5 – 10 miejsc noclegowych. 
W kolejnych latach liczba ich powinna wzrastać proporcjonalnie do popytu lub 
nieznacznie go przewyższać. 

 modernizacja istniejących obiektów (np. ośrodek VITAL) 
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 budowanie taniej bazy noclegowej dla grup (bungalowy, schroniska 
młodzieżowe) 

 rozbudowa bazy gastronomicznej wykorzystującego gospodarstwa 
agroturystyczne 

 modernizacja zajazdu „Piękna Góra”  

Zmiana stylu aranżacji wnętrz (styl bardziej prymitywny) oraz dostosowanie menu do 
epoki jaćwieskiej.  B
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 budowa kilku nowych punktów gastronomicznych w miejscach atrakcji 
turystycznych 
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7.3. KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ 

 
 
Wdrożenie strategii rozwoju produktu turystycznego w regionie wiąże się z koniecznością 
uszeregowania działań i czynności z tym związanych według hierarchii ich ważności oraz 
możliwości ich skutecznej realizacji. Działania do tego niezbędne zostały podzielone na trzy 
główne grupy. Są to: 
 

 działania związane z rozwojem produktu turystycznego 

 działania związane z pozyskaniem środków finansowych 

 działania związane z rozwojem infrastruktury turystycznej 
 
Każda wymieniona powyżej grupa została podzielona na dwa etapy realizacji. Mają one na 
celu podział, usystematyzowanie działań podejmowanych w związku z wdrożeniem strategii 
turystycznej w regionie.   
 
Pierwszy etap obejmuje działania skierowane na rynek wewnętrzny i aktywizację 
społeczności lokalnej w rozwój produktów turystycznych oraz niezbędnej infrastruktury 
(głównie w gospodarstwach agroturystycznych). Drugi etap odnosi się natomiast do działań 
na rynku zewnętrznym i pozyskaniu stamtąd źródeł finansowania inwestycji. 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A.  

 
 
Strategia rozwoju produktu turystycznego dla regionu Gołdap powinna być wprowadzana 
zgodnie z poniższym harmonogramem. 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  
 

Działania związane z rozwojem produktu turystycznego w Gołdapi 

I etap  rozwój produktów turystycznych nie wymagających wysokich 
nakładów finansowych przez inwestycje wewnątrz regionu – 
społeczność lokalna: 

 rozwój niskonakładowych, niewielkich produktów 
związanych z grodziskiem Jaćwingów, które w początkowej 
fazie projektu mogą funkcjonować samodzielnie (bez 
istnienia grodu), np.: strzelanie z łuku, kuszy, wybijanie 
pamiątkowych monet z pobytu w grodzisku, itp. (znalezienie 
lokalnych inwestorów); 

 rozwój transportu ekologicznego w regionie – wozy 
drabiniaste, bryczki. 

 

 spójne i kompleksowe oznakowanie regionu zgodnie z nowym 
systemem identyfikacji wizualnej: 

 oznakowanie wszystkich dróg wjazdowych do Gołdapi; 

 oznakowanie wszystkich atrakcji turystycznych wewnątrz 
regionu (czytelne drogowskazy w centrum miasta) 

 

II etap  rozwój produktów wysokonakładowych w regionie – pozyskanie 
inwestora zewnętrznego.  

Przez rozwój drobnych produktów turystycznych, których 
właścicielami jest społeczność lokalna, oraz dzięki skutecznemu 
procesowi komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej 
region staje się atrakcyjny turystycznie. Do Gołdapi zaczyna 
przyjeżdżać więcej turystów, marka regionu jest już znana 
szerokiemu audytorium. Pojawia się inwestor zewnętrzny.  
W regionie następuje rozwój przedsięwzięć wysokokapitałowych, 
np.: 

 budowa repliki łodzi jaćwieskiej; 

 budowa grodziska Jaćwingów. 
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Działania związane z pozyskaniem środków finansowych w Gołdapi 

I etap  uzyskanie poparcia rynku lokalnego dla realizowanego projektu: 

 zorganizowanie prezentacji strategii produktu turystycznego 
dla regionu Gołdap dla potencjalnych inwestorów lokalnych: 
właścicieli obiektów noclegowych, gastronomicznych oraz 
innych punktów usługowych związanych z turystyką. 

 

 zaangażowanie społeczności lokalnej do inwestowania w regionie. 
Inwestorzy wewnętrzni to: 

 właściciele gospodarstw rolnych – tworzenie na ich bazie 
gospodarstw agroturystycznych; 

 właściciele istniejącej infrastruktury – modernizacja 
obiektów (podnoszenie standardu usług); 

 właściciele funkcjonującego zaplecza gastronomicznego  
– modernizacja obiektów pod kątem nowego wizerunku 
Gołdapi; 

 właściciele innych obiektów i miejsc o charakterze 
turystycznym – wypożyczalnie sprzętu turystycznego. 

 

II etap  pozyskanie inwestorów z zewnątrz do finansowania przedsięwzięć 
kapitałochłonnych. Inwestorzy zainteresowani tworzeniem 
infrastruktury w regionie mogą wywodzić się z dwóch grup: 

 inwestorzy indywidualni – osoby z zewnątrz, które widzą 
szansę rozwoju własnej działalności gospodarczej  
w Gołdapi; 

 inwestorzy instytucjonalni – banki, fundusze typu venture-
capital, firmy developerskie, prywatne firmy 
dywersyfikujące działalność, sieci hotelowe  
i gastronomiczne. 
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Działania związane z rozwojem infrastruktury turystycznej w Gołdapi 

I etap  rozwój infrastruktury turystycznej przez inwestycje wewnątrz 
regionu – społeczność lokalna; 

 gospodarstwa agroturystyczne i na ich bazie rozwój bazy 
noclegowej i gastronomicznej; 

 modernizacja istniejących obiektów noclegowych  
i gastronomicznych – dostosowanie do nowego wizerunku 
regionu oraz podwyższenie standardu, np. ośrodek VITAL. 

 

II etap  rozwój infrastruktury wysokonakładowej w regionie – pozyskanie 
inwestora zewnętrznego.  

 budowa nowych obiektów noclegowych, m.in. taniej bazy 
dla młodego klienta grupowego oraz bazy o wyższym 
standardzie usług dla klientów bardziej wymagających (np. 
wyjazdy incentive, grupy z Niemiec); 

 rozwój bazy gastronomicznej, budowa nowych obiektów  
w miejscach atrakcji turystycznych. 
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7.4 LOKALNE OGRANIZACJE 
TURYSTYCZNE 

 
 
Dla zapewnienia współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego 
i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu 
gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie, Polska 
Organizacja Turystyczna może inspirować tworzenie organizacji turystycznych obejmujących 
swoim zakresem działania obszar jednego lub więcej województw oraz lokalnych organizacji 
turystycznych obejmujących swoim zakresem działania obszar jednej lub więcej jednostek 
samorządu terytorialnego i z nimi współdziałać (Dz. U. nr 62, poz. 689). 
 
Powołanie Polskiej Organizacji Turystycznej umożliwiło podejmowanie działań mających na 
celu tworzenie Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Na bazie tych organizacji 
kreowany jest nowy system zarządzania w turystyce.  
 
Do podstawowych zadań Lokalnych Organizacji Turystycznych zalicza się koordynację 
wszelkiego typu działań promocyjnych, kreacji atrakcyjnego wizerunku danego regionu, 
wyeksponowanie i promowanie lokalnych walorów oraz tworzenie nowych i rewitalizacja już 
istniejących produktów turystycznych. Mogą się one wyrażać przez: 
- tworzenie i koordynację działań skierowanych na poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł 

finansowania dla tworzonych strategii rozwoju, 
- dobór, selekcja partnerów w realizacji planów, strategii rozwoju turystyki na danym 

obszarze, 
- organizację różnego typu szkoleń, działań podnoszących poziom usług i jakość 

proponowanych produktów turystycznych,  
- organizację centrów informacji turystycznej, gdzie dostępna jest informacja o produkcie 

turystycznym, oferowanym na danym obszarze,  
- monitoring źródeł informacji turystycznej, 
- organizację prezentacji na różnego typu imprezach turystycznych, działań promujących 

dany obszar przez periodyki, wydawnictwa i itp. 
- koordynacja działań skierowanych na współpracę (w przypadku jej powstania) 

z Regionalną Organizacją Turystyczną oraz z Polską Organizacją Turystyczną i innymi 
podmiotami z dziedziny turystyki, 
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Nowe struktury wspierania rozwoju turystyki oparte na Lokalnych Organizacjach 
Turystycznych niosą ze sobą następujące korzyści:  
 
• decentralizację działań przez odciążenie Urzędu Marszałkowskiego z działań związanych z 

promocją i rozwojem turystyki na danym obszarze, 
• rozłożenie obciążenia finansowania działań związanych z promocją i rozwojem turystyki 

na danym obszarze, 
• uspołecznienie planowania i realizacji strategii rozwoju turystyki, 
• koordynacja działań podejmowanych przez wszystkie zaangażowane podmioty w lokalny 

rozwój turystyki, 
• równoprawny udział w organizacji przedstawicieli władz lokalnych i podmiotów 

turystycznych.  
 
Obecnie ordynacją obowiązującą dla tych organizacji jest stowarzyszenie. Wybór tej formy 
prawnej umożliwia również korzystanie z pomocy w ramach programów pomocowych z Unii 
Europejskiej. Środki te skierowane są na rozwój i modernizację infrastruktury turystycznej 
lub okołoturystycznej w danym regionie. Ubieganie się o tego typu pomoc jest możliwe 
jedynie w przypadku stowarzyszeń i fundacji. Możliwe jest również przydzielenie środków na 
finansowanie wybranych działań promocyjnych z budżetów samorządowych według ich woli 
i przy ich kontroli jako członków zwyczajnych.  
 
W chwili obecnej prowadzone są działania związane z powoływaniem nowych struktur 
wspierania infrastruktury turystycznej w Polsce. Stopień zaawansowania tych procesów jest 
zróżnicowany. W województwach: lubelskim, opolskim i małopolskim, zainicjowano działania 
tworzące struktury lokalne, na bazie których mają powstać regionalne organizacje, 
w podlaskim prowadzone są prace nad statutem i założeniami organizacyjnymi, w innych 
(np. pomorskim, świętokrzyskim) prace prowadzone są na etapach końcowych  
– kompletowania uchwał.  
 
W zakresie tworzenia nowych struktur turystycznych obserwuje się dwa podejścia. Pierwsze 
z nich, to budowa i organizacja struktury na szczeblu wojewódzkim – Regionalna Organizacja 
Turystyczna. Drugą formą kreacji jest budowa lokalnych organizacji turystycznych, 
z zamiarem, iż w przyszłości mają stać się podwaliną dla stworzenia Regionalnych 
Organizacji Turystycznych. Jest to mniej kosztowny i skomplikowany proces tworzenia swego 
rodzaju lobby wspierającego rozwój i promocję danego obszaru. Organizacje te stanowią 
podstawę dla powstania Regionalnej Organizacji Turystycznej. Im większa będzie liczba 
lokalnych organizacji turystycznych na danym obszarze, tym będzie wyższa skuteczność 
działań zmierzających ku lepszemu wykorzystaniu środków finansowych i potencjału 
ekonomiczno-społecznego.  
 
Lokalne Organizacje Turystyczne ze względu na charakter prowadzonej przez nie działalności 
– promocja i rozwój turystyki – są równoprawnymi partnerami dla Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Stanowią one istotne wsparcie dla procesu rozwoju usług turystycznych, 
w wyniku czego traktowane są jako strategiczni partnerzy POT-u.  
 
Obecnie prowadzone są działania mające na celu wzmocnienie struktur promocyjno-
koordynacyjnych na szczeblach lokalnych i regionalnych. Niedogodnością jest to, że do 
stowarzyszeń nie mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność 
zarobkową. Pewnym rozwiązaniem jest przyjęcie przez nich statusu członka wspierającego 
z wszystkimi korzyściami wynikającymi z tego stanu. Mimo to prowadzone są prace nad 
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nowelizacją, która umożliwi przystąpienie wszystkich zainteresowanych podmiotów – osób 
prawnych i fizycznych, jednostek samorządowych i gospodarczych – na równych prawach 
czynnie uczestniczących w rozwoju turystyki na danym terenie.  
 
Reasumując, zgodnie z ogólnym kierunkiem procesów decentralizacji kraju, główny ciężar 
budowy i rozwoju produktów turystycznych spada na regionalne i lokalne podmioty 
samorządu terytorialnego. W szczególności od kreatywności Lokalnych Organizacji 
Turystycznych, ich zdolności do prowadzenia rożnego typu działań promocyjnych, 
organizacyjnych, będzie zależeć rozwój turystyki w Polsce. Powołanie do życia Lokalnych 
Organizacji Turystycznych jako wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za realizację polityki lokalnej, wspierającej ten rozwój, stanowi szansę 
lepszego wykorzystania, potencjału, skuteczniejszej koordynacji lobbingu inwestorów, 
producentów turystycznych na danym obszarze. 
 
 
Rada Gołdapska 
 
Proponuje się utworzenie w regionie Gołdapi Lokalnej Organizacji Turystycznej na bazie 
istniejącej Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap lub przez utworzenie odrębnej organizacji  
w formie stowarzyszenia. 
 
Organizację tę oprócz nazwy urzędowej można nazwać bardziej opisowo np. Radą 
Gołdapską. Zadaniem Rady będzie koordynacja działań promocyjnych regionu, inicjacja 
działań na rzecz podnoszenia jakości produktów turystycznych, opracowanie planów rozwoju 
i modernizacji infrastruktury turystycznej, koordynacja współpracy z innymi lokalnymi 
organizacjami turystycznymi, z Polską Organizacją Turystyczną oraz innymi organizacjami 
publicznymi działającymi w dziedzinie kultury i turystyki. Celem Rady będzie również 
pozyskiwanie funduszy pomocowych, koordynacja lobbingu producentów turystycznych 
Gołdapi na arenie ogólnopolskiej, w różnych instytucjach: parlament, rząd, organizacje 
pomocowe, fundusze wspomagające. 
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8.  MARKA REGIONU GOŁDAP 

 
 
Marka jest narzędziem służącym do przekazania pewnej, zaplanowanej informacji do osób 
w bliższym i dalszym otoczeniu. Dlatego korzystając z marki, stosując ją w codziennej pracy 
musimy pamiętać, jakie założenia zostały przyjęte przy jej kreacji oraz jakie informacje ma 
ona skutecznie przekazywać. 
 
Najczęściej spotykana definicja marki mówi o tym, że marka to nazwa, termin, symbol wzór 
lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy i wyróżnienia 
ich spośród konkurencji.21  
 
Korzystając z tej definicji dochodzimy do wniosku, że marka służy dwóm podstawowym 
celom: 

1. identyfikacji produktu – w naszym przypadku – Gołdapi, 
2. wyróżnienia ich spośród konkurencji. 

 
Identyfikacja, znajomość marki jest uzyskiwana w procesie przekazu marketingowego oraz 
doświadczenia – wiedzy turystów, którzy kiedykolwiek ten region odwiedzili. Podstawą w tym 
procesie jest dobry projekt elementów graficznych marki (ze względu na olbrzymią wagę 
informacji odbieranych wzrokiem), oryginalność komunikatu.  
 
Szczególnie ważny jest czas dotarcia z komunikatem o nowej marce do odbiorców. Najlepiej 
być pierwszym, tak aby nasz produkt nie był przesłonięty innymi markami. Musimy pamiętać 
o tym, że ludzie zazwyczaj pamiętają tylko kilka marek i te, które są pierwsze, 
zapamiętywane są szczególnie skutecznie. 
 
Drugim zadaniem stawianym przed marką jest wyróżnienie jej spośród konkurencji. Jak owo 
wyróżnienie jest osiągane? Przede wszystkim musimy powiązać produkt z klientem. Badając 
potrzeby, pragnienia konsumentów, staramy się tak dobrać cechy produktu turystycznego 
i tak ułożyć treść przekazu reklamowego, aby przyciągnąć uwagę turysty, wzbudzić 
zainteresowanie regionem, zachęcić do przyjazdu, a wreszcie wywołać działanie – podróż.22 
 

                                            
21

 P. Kotler, „Marketing”, Warszawa 1994, str. 410 
22

 Por. metoda AIDA – Attention(uwaga), Interest (zainteresowanie), Desire (chęć), Action (działanie) 
polegająca na doprowadzeniu do zakupu przez odpowiednie sterowanie informacją o produkcie. 
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Wyróżnij się albo zgiń, Jack Trout 

 
Marka wyróżnia się tylko wtedy, gdy cechy odróżniające dany produkt od konkurencji dotrą 
do świadomości klientów. „Wszyscy wiemy”, że Volvo jest bezpieczne, Porsche – szybkie, 
a Rolls-Royce luksusowy. To właśnie te cechy (benefity) tych marek jednoznacznie je 
identyfikują i przyciągają do nich klientów. Wybór dla człowieka szukającego bezpiecznego 
samochodu jest oczywisty – Volvo. Dla produktu turystycznego takie benefity są, lub dopiero 
muszą zostać zbudowane: Kraków – historia i specyficzny klimat, Zakopane – górska stolica 
Polski, Gołdap – Kraina Łowców Przygód.  
 
Pamiętać należy, że benefit marki powinien być spójny i jednoznaczny. Nie można 
reklamować czegoś jednocześnie jako luksusowego i niedrogiego, bo taki komunikat będzie 
odbierany jako nieprawdziwy. 
 

Powstanie marki 
Silna marka powstaje w długim, wieloetapowym procesie. Prace nad marką rozpoczynają się 
od powstania strategii określającej grupę docelową, dla której marka jest projektowana. 
Wynikiem prac nad strategią jest dokładne zanalizowanie otoczenia marketingowego 
produktu, modeli zachowania klientów wreszcie czynników kulturowych, społecznych 
osobistych i psychologicznych, które wpływają na decyzję zakupu. 
 
Konsekwencją wyboru grupy docelowej jest opracowanie odpowiedniego zestawu wartości 
(benefitów marki), które będą właściwie oddziaływać na grupę docelową, w konsekwencji 
budując odpowiedni wizerunek Gołdapi. Wartości te są nieodzownym elementem strategii – 
dzięki nim komunikat o produkcie dociera szybciej i skuteczniej. 
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Proces tworzenia marki przedstawia poniższy schemat: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Strategia dla marki określa cele rynkowe, grupę docelową, wartości marki oraz wytyczne, 
jakie metody i narzędzia mogą być stosowne przy wprowadzaniu marki23. 
 
Elementami tworzenia tożsamości marki są: 

 nazwa,  
 symbol,  
 atmosfera,  
 wydarzenia,  
 prezentacja,  
 kultura organizacyjna 

– wszystkie te elementy mogą generować komunikat o wartościach marki do otoczenia. 
Dlatego ważne jest, aby planując markę nie zaniedbać żadnego z tych elementów.  
 
Nośnikiem informacji do otoczenia, oprócz bezpośrednich kontaktów otoczenia z organizacją 
(doświadczenie) są oczywiście media. Komunikat przekazywany publicznie, czy poprzez 
publikatory, czy za pomocą materiałów reklamowych, musi być spójny i w zakresie wartości 
marki jednolity – tak aby powstający w świadomości otoczenia wizerunek (image) był: 

 wyraźny – marka była jednoznacznie kojarzona 
 poprawny – cechy kojarzone z marką są pozytywne i jak najbliższe planowanym. 

 

                                            
23

 Szersze informacje można znaleźć w rozdziale Proces komunikacji marketingowej 
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Tożsamość oznacza sposób, w jaki organizacja chce być 
identyfikowana przez odbiorców, wizerunek (image) 
natomiast, w jaki sposób jest rzeczywiście postrzegane. 
Z jednej strony organizacje tworzą tożsamość w celu 
kształtowania swojego wizerunku w otoczeniu, ale 
z drugiej działania te są korygowane w wyniku 
oddziaływania innych czynników, co powoduje 
powstawanie różnego image u poszczególnych 
odbiorców24. 

 
Marka, jako wynik przedstawionego procesu nie przychodzi sama lecz jest efektem 
świadomego działania. Jej tworzenie jest procesem ciągłym, w którym niezwykle ważną rolę 
odgrywa sprzężenie zwrotne – badanie – czy wizerunek marki u odbiorców jest zgodny 
z założeniami tożsamości marki. Jeśli nie – działania organizacji muszą zostać skorygowane. 
 
Co to jest dobra marka? To taka, która jest znana (rozpoznawalna) różniąca się od innych 
marek i niosąca klientom takie benefity, które przekonują ich do decyzji zakupu. 
 

Opis marki 
1. Strategia 

Założeniem dla marki Gołdap jest dotarcie do w miarę młodej grupy 
docelowej, nastawionej na turystykę aktywną, turystykę wysoko 
kwalifikowaną, chcących wykorzystać przyrodnicze/ekologiczne oraz 
historyczne walory regionu. 
 
Wartościami planowanymi dla marki jest: przygoda z historią i przyrodą. 
 

2. Tożsamość marki 
Symbolika 
symbolem stworzonym dla regionu Gołdapi jest stylizowany rysunek 
przedstawiający Gołdap jako miejsce dla przygody, miejsce o walorach 
przyrodniczych, ekologiczne. Asocjacje historyczne, nawiązujące do przyjętej 
strategii produktu turystycznego są wywoływane przez stylizowany na 
historyczny (monety średniowieczne) napis GOŁDAP. Skojarzenia z regionem 
Polski wywołują: w symbolu – ryba, w logotypie – fala pod napisem. 

 
Kultura 
nawiązanie do tradycji Jaćwingów (oprócz oczywiście symboliki) w produktach 
turystycznych, organizowanie imprez bezpośrednio nawiązujących do tradycji, 
zbudowanie jak największej ilości elementów kojarzonych bezpośrednio lub 
pośrednio z historią.  

 
Niezwykle ważne jest przekazanie osobom i frimom zajmującym się turystyką 
w regionie informacji na temat kultury jaćwieskiej, zwyczajów wreszcie zasad 
wykorzystania tradycji Jaćwingów w marketingu tychże osób i firm. 

 

                                            
24

 P. Kotler, „Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 
279 
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Prezentacja 
pokazanie marki w jej wszystkich aspektach za pomocą spójnego zespołu 
komunikatów, podkreślanie tradycji historycznych regionu. Stosowanie 
opracowanego systemu identyfikacji wizualnej i norm w nim zawartych na 
wszystkich polach komunikacji. 
 
Używanie symboliki i produktów turystycznych jako narzędzi komunikacji. 
 

 
Niestety marka nie jest uniwersalnym lekiem na wszystkie problemy – marka może nieść 
tylko ograniczoną ilość informacji – tak więc używanie marki przypadkowo (gdziekolwiek) nie 
ma sensu, a wręcz jest szkodliwe – psuje markę a nie daje nic w zamian. Dlatego pamiętać 
należy: markę zaprojektowaną dla Gołdapi można wykorzystywać tylko do promocji 
turystycznej, zgodnie z przewidzianymi dla niej zasadami. 
 
Pamiętać należy, że fala pod logotypem jest jego integralną częścią. Podkreśla one jego 
charakter i zamyka całą kompozycję. Powielanie logotypu bez fali jest błędem. 
 
Zasady praktycznego używania symbolu oraz jego zestawienia z logotypem opisuje system 
identyfikacji wizualnej. 
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8.1. SYSTEM IDENTYFIKACJI 
WIZUALNEJ 

 
 
 
System identyfikacji wizualnej to zbiór zasad, jakimi należy posługiwać się stosując godło 
promocyjne Gołdapi. W skład systemu wchodzą: 

1. opis symbolu 
2. opis kolorów użytych w symbolu wraz z zasadami ich użycia w różnych technologiach 

wydawniczych 
3. zasady umieszczania symbolu na płaszczyźnie (na plakatach, ulotkach itd.) 
4. przykłady użycia symbolu na wizytówkach, papierze firmowym itd. 

 
System Identyfikacji Wizualnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. 
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8.2. BUDOWA TOŻSAMOŚCI MARKI  

 
 
 
Marka nie powstaje w wyniku krótkotrwałych akcji, lecz jest wynikiem przemyślanych, długo-
letnich działań, które przez konsekwentny przekaz tych samych informacji i wartości budują 
w świadomości odbiorców (turystów) wyobrażenie o miejscu przez nią reprezentowanym. 
Dlatego tak dużą wagę przywiązuje się do staranności użycia marki, zasad technicznych jej 
użycia i treści, jakie ma przekazywać. Pamiętać należy, że tylko konsekwentnie stosowana 
marka może odnieść sukces. 
 
Tożsamość marki to zespół cech, które w istotny sposób wyróżniają Gołdap i odróżniają ten 
region od innych konkurencyjnych. Tożsamość jest tworzona nie tylko przez godło 
promocyjne, ale także przez wszystkie działania regionu, których echa docierają do 
odbiorców. Liczy się zatem nie tylko symbol, ale także pozostała treść komunikatu 
reklamowego, sposób obsługi turystów, jakość infrastruktury itd.  
 
Budowa tożsamości marki jest procesem długim, w którego początkowej fazie za sukces 
należy uznać kojarzenie nazwy Gołdap z miejscem o walorach turystycznych. W późniejszej 
fazie należy oczekiwać skojarzenia nazwy Gołdap z tradycją Jaćwingów, miejscem letniego 
i zimowego wypoczynku itd.  
 
faza wprowadzania marki efekt u odbiorcy 
Faza początkowa 1. rozpoznawanie marki Gołdap (coś 

słyszałem) 
2. kojarzenie z ekologią i historią 
(podstawowy komunikat symbolu)  
3. kojarzenie Gołdapi z turystyką aktywną – 
Jaćwingowie 

Faza rozszerzania 4. Gołdap jako miejsce, gdzie można 
pojechać w lecie i w zimie 
5. kojarzenie imprez odbywających się 
w Gołdapi 

 
Należy pamiętać, żeby w początkowej fazie przekazu reklamowego nie przeładować go 
nadmiarem komunikatów. Wpłynie to bowiem na obniżenie percepcji odbiorców i da skutek 
odwrotny do zamierzonego. 
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8.3. DYSTRYBUCJA MARKI  

 
 
 
 

8.3.1. Zasady korzystania z godła promocyjnego 
(użyczanie, licencjonowanie) 

Godło promocyjne jest w świetle rozumienia prawa utworem chronionym prawem autorskim 
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z dnia 23 
lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83; sprostowanie: Dz. U. z 1994 r. Nr 43 poz. 170. Zmiany: Dz.U. 
1997 r. Nr.43. poz. 272; Dz.U. 1997 r. Nr.88. poz. 554.), do którego wszelkie prawa 
majątkowe należą do Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap25. Oznacza to, że może ona 
skutecznie chronić i kontrolować wykorzystywanie przez inne podmioty godła promocyjnego. 
 
Założeniem dla godła promocyjnego jest jak najszersze wykorzystywanie go nie tylko przez 
fundację czy gminy, ale także przez inne podmioty, które mogą mieć styczność z grupami 
docelowymi określonymi wcześniej, a będącymi potencjalnym klientem turystycznym 
regionu. 
 

podmiot zakres wykorzystania warunki udostępniania, 
uwagi 

firmy turystyczne prowadzące 
bazę turystyczną na terenie 
regionu 

informatory o bazie 
turystycznej regionu 
ulotki, plakaty i inne 
materiały promocyjne  
o regionie 
reklamy firmy zamieszczane 
w mediach regionalnych  
i ogólnopolskich 

bezpłatnie, licencje 
krótkoterminowe  
w początkowej fazie 
wprowadzenia godła 
promocyjnego nadzór nad 
poprawnością użycia symbolu

Samorząd Lokalny informatory o regionie 
tablice przydrożne 

j. w. 

media artykuły o regionie, wywiady, bezpłatnie, godło promocyjne 

                                            
25 Umowa z dn. 28 czerwca 2000 z firmą monogram s.c. [] 
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reportarze itp. (w formie elektronicznej) 
powinno być łatwo dostępne 
w celu poprawnej reprodukcji 
w mediach 

gospodarstwa agroturystyczne materiały informacyjne bezpłatnie, zatwierdzenie 
przed drukiem, lub 
udostępnienie gotowych 
projektów (szablonów) 

pozostałe firmy infrastruktury 
turystycznej 
- restauracje 
- firmy przewozowe 
- biura podróży 

materiały promocyjne, 
materiały do obsługi 
klientów, inne 

bezpłatnie, licencja określa 
standard, jaki ma być 
utrzymywany przez firmę  

instytucje kulturalne informacje o imprezach 
kulturowych 

j.w. 

handel oznakowanie sklepów, stoisk 
itp. 

licencja na czas określony. 
Niezbędny związek profilu 
działania firmy z turystyką, 
zalecana możliwość płatności 
kartami płatniczymi 

producenci pamiątek, 
gadżetów 

pamiątkowe kubki, breloki, 
długopisy itp. 

określony procent obrotu lub 
jakaś inna forma płatności za 
wykorzystywanie symbolu; 
kontrola nad poprawnością 
stosowania, jakością 
wykonania symbolu 

medycyna, służba zdrowia oznakowanie punktów dla 
turystów (apteki dyżurujące, 
lekarze przyjmujący nagłe 
wypadki poza godzinami 
otwarcia itp.) 

warunkiem przyznania licencji 
jest łatwa dostępność dla 
turystów (godziny otwarcia, 
formy płatności) 

 
 

Nadzór nad wykorzystaniem marki 
Marka będzie spełniać swoje zadania tylko wtedy, gdy zostaną spełnione dwa podstawowe 
warunki: 

1. zgodność z celami marki 
2. poprawność odwzorowania 
 

Ad 1 
Marka powinna być wykorzystywana tylko przez te podmioty, które: 

a) mają prawo (licencję) do wykorzystania marki; 
b) znają założenia marki oraz techniczne zasady korzystania z marki; 
c) przekazują informację o regionie określonym grupom docelowym; 
d) budują odpowiedni wizerunek regionu (chociażby przez właściwą jakość usług) 
e) stosują właściwe media/kanały dystrybucji informacji 
 

Ad 2 
Poprawność odwzorowania polega przede wszystkim na: 

1. powielaniu godła promocyjnego w zgodny z normami sposób 
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2. poprawnego odwzorowania kolorów 
3. stosowania tylko wersji opracowanych w systemie identyfikacji wizualnej, tj.: 

a. wersji pełnej kolorowej 
b. wersji uproszczonej kolorowej 
c. wersji monochromatycznej 
d. logotypu (bez symbolu) w wersji kolorowej 
e. logotypu (bez symbolu) w wersji monochromatycznej 

 
 
Najczęściej spotykanymi błędami w stosowaniu tego typu rozwiązań są samodzielne 
i niedozwolone modyfikacje form podstawowych symbolu przez ich rozdzielenie, ściskanie, 
rozszerzanie itd. 
 
Dla lepszego zobrazowania operacji niedozwolonych zamieściliśmy kilka przykładów 
najczęstszych błędów wynikających zazwyczaj z chęci wpasowania symbolu na określoną, 
nieodpowiednią dla niego powierzchnię. Jeśli nie mieści się pełna wersja symbolu, należy 
zastosować sam logotyp a nie modyfikować godło. 
 

zmiana umiejscowienia 
symbolu względem logotypu 
 
Jeśli obszar, jaki mamy do 
dyspozycji, jest 
nieodpowiedni kształtem, 
powinniśmy użyć samego 
logotypu 

zmiana proporcji symbolu 
względem logotypu 
 
Dozwolone są tylko te formy, 
które zostały opisane  
w systemie identyfikacji 
wizualnej. Jest ich 
wystarczająco dużo – nie 
należy tworzyć własnych 
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oddzielenie symbolu od 
logotypu 
 
Symbol jest zaprojektowany 
w odpowiedniej proporcji do 
logotypu tworząc z nim 
kompozycję. Nie wolno 
oddzielać tych elementów od 
siebie. Oprócz ewidentnego 
psucia symbolu jest to 
naruszenie praw autorskich 
twórcy. 

 
dowolna zmiana kolorów 
 
Kolory są ustalone na stałe.  
W opracowaniu podano 
sposób ich wykonania w 
różnych technikach (patrz: 
techniczne aspekty marki) 
Jeśli warunki techniczne nie 
pozwalają na poprawne 
odwzorowanie kolorów, 
stosujemy uproszczoną 
kolorystycznie wersję 
symbolu. 

 

zmiana proporcji (zwężenie, 
rozciągnięcie symbolu) 
 
Oczywisty błąd. W celu 
zachowania poprawności 
należy stosować wzorce tylko 
z oryginalnej płyty CD lub jej 
kopii. Pamiętać należy, że 
zapisy z dyskietek mogły być 
przez kogoś zmodyfikowane  
i już nie odpowiadają 
oryginałowi  
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niezachowanie obszarów 
izolacji26 (umieszczenie 
innych form graficznych w 
pobliżu symbolu). 
 
Prezentowany symbol jest 
bardzo dynamiczny, niesie ze 
sobą dużo treści. Jeśli 
wystąpią blisko niego inne 
mocne formy graficzne, jego 
czytelność zostanie osłabiona, 
tak więc efekt komunikacji  
– gorszy. Dopuszczalne jest 
na przykład występowanie 
symbolu na tle bezchmurnego 
nieba, niedopuszczalne na tle 
lasu. 

 

 
 
Okresowo osoba odpowiedzialna za promocję marki powinna dokonywać audytu korzystania 
z godła promocyjnego, szczególnie pod kontem technicznej poprawności stosowania 
symbolu. Ważna jest także miejsce ekspozycji symbolu: zardzewiały autobus czy brudny lokal 
gastronomiczny nie powinny mieć prawa do korzystania z godła. 
 
 
 

8.3.2. Techniczne aspekty używania marki 

Od czego zależy czytelność reklam?27 
 
Jak ocenić skuteczność tablicy reklamowej, bannera, reklamy świetlnej? Amatorskie 
rozwiązania łatwo jest odróżnić od profesjonalnych projektów po tym, że nie są tworzone z 
myślą o ich funkcji, ale schlebiają raczej gustowi autora i jego zapędom dekoratorskim. 
Tymczasem zadaniem reklam jest dotarcie do odbiorcy. Pojęcia "ładne", "gustowne" itd. nie 
mają w reklamie zastosowania, ważna jest natomiast skuteczność. Wynika stąd podstawowy 
wymóg stawiany reklamie wizualnej: czytelność.  
 
Proces widzenia jest wyjątkowo skomplikowany, a czytelność zależy od bardzo wielu 
czynników. Okazuje się jednak, że zasadnicze prawidłowości można odkryć na podstawie 
prostych obserwacji: 
 

                                            
26

 Patrz załącznik 2: System Identyfikacji Wizualnej 
27 Artykuł za Redakcją Sign-net, www.sign.net.pl/artykuly/czyteln.shtml 
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 im większa powierzchnia reklamy, tym lepsza czytelność – wydaje się 
to oczywiste, ale częstym błędem jest np. umieszczenie małej tablicy 
wśród wielu dużych "konkurentów" – chociaż w innych warunkach 
tablica byłaby nieźle czytelna, pośród konkurencji nie ma szans na 
zauważenie. Zdarza się, że w pracowni reklamowej tablica wydaje się 
wystarczająco duża, jednak po zamontowaniu w terenie "ginie" w 
otoczeniu i mamy wrażenie, że zmniejszyła się w trakcie transportu!  

 im mniejsza ilość informacji na danej powierzchni, tym lepiej są one 
widoczne - ta oczywista prawda jest już lekceważona nagminnie, 
klienci wymuszają zazwyczaj umieszczanie szeregu niepotrzebnych 
informacji, które zmniejszają czytelność głównego komunikatu. 
Zamieszczanie np. adresu i telefonu na tablicy przydrożnej, oglądanej  
z jadącego auta nie ma sensu, utrudnia natomiast zauważenie  
i zapamiętanie np. nazwy firmy czy reklamowanego produktu. Warto 
negocjować z klientem i uświadomić mu, jakie jest zadanie 
realizowanej reklamy, a jakie koszty nadużywania powierzchni 
reklamowej, za którą przecież płaci z własnej kieszeni! Jest to 
szczególnie ważne w warunkach, gdy obowiązują ograniczenia co do 
wielkości reklam, np. w zabytkowych centrach miast, pasażach 
handlowych. Dobrze sprawdza się zasada, że jeżeli coś nie jest w 
100% potrzebne, to należy taki element bezwzględnie usunąć. Po 
wykonaniu projektu spróbujmy pousuwać ramki, podkreślenia i inne 
"ozdobniki". Jeżeli widać, że reklama na tym nie straciła, to znaczy, że 
znacznie zyskała!  

 duża ilość równorzędnych elementów graficznych utrudnia skupienie 
się i "wyłowienie" zasadniczej treści reklamy. Dobrze zaprojektowana 
reklama powinna wyraźnie stopniować wagę poszczególnych 
elementów, dzieląc się np. na:    
- "główny komunikat" (logo, nazwa, slogan itp.) - np. 80% wagi 
-  "informacje dodatkowe" (adresy, opis oferty itd.) - np. 20% wagi.  

  

 
 

 
 

 
  
 
Wyraźne zróżnicowanie hierarchii ważności elementów nie tylko zwiększa czytelność, ale 
prowokuje także do zwrócenia większej uwagi na treść reklamy. 
 

 im bardziej skomplikowany kształt, tym trudniej go rozpoznać. Dotyczy 
to znaków firmowych, krojów liter, rysunków. Najłatwiej rozpoznaje się 
proste kształty, których "wzorce" przechowywane są w pamięci. 
Odczytanie kształtu zawsze rozpoczyna się od porównania go z tymi 
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wzorcami. Jeżeli reklama zawiera elementy, które nie pasują wprost do 
znanych wzorów, nie może być odczytana "automatycznie', ale 
wymaga analizy, która znacznie spowalnia odczytanie treści.  
W praktyce, gdy odbiorca najczęściej "prześlizguje" się tylko wzrokiem 
po reklamie, oznacza to jej zignorowanie.  

Nie jest prawdą, że "udziwnianie" lepiej przyciąga uwagę. W języku angielskim słowo 
"strange" oznacza zarówno "dziwny", jak i "obcy", a więc stanowiący zagrożenie. Rzeczy 
"dziwne" są podświadomie odbierane zdecydowanie negatywnie. Wynika stąd prosta rada  
– ograniczyć środki wyrazu do potrzebnego minimum, unikać dekorowania, stosować proste, 
czytelne liternictwo.  
Unikajmy ozdobnych krojów pisma, zwłaszcza tak popularnych na szyldach i tablicach 
"pisanek". Wystarczy przejść się po okolicy i zwrócić uwagę na reklamy znanych firm, które 
latami opracowywały zasady swej identyfikacji wizualnej. Nie spotkamy u nich tego typu 
rozwiązań!  
  

  
 
  
Zastosowanie prostego, czytelnego liternictwa oraz czystych kolorów nie musi przeszkadzać 
w eksponowaniu reklamy w otoczeniu zabytkowej architektury. Stylizowany na siłę szyld po 
lewej stronie jest praktycznie nieczytelny. 
 

 kolor nie jest kolejnym elementem dekorującym, ale ma 
zasadniczy wpływ na odbiór reklamy. Dobrą lekcją stosowania 
koloru jest przeanalizowanie np. flag narodowych, zwłaszcza tych  
z dłuższą tradycją. Widać od razu, że kryteria dobrej widoczności 
spełniają czyste kolory podstawowe, przy czym należy pamiętać, że 
pojedynczy kolor "sam w sobie" nie decyduje jeszcze o czytelności. 
Określa ją dopiero zestawienie dwóch lub kilku kolorów. Jeżeli ze 
względów "prestiżowych" jesteśmy zmuszeni użyć koloru "złamanego" 
– brązu, purpury, różu itd., nie oznacza to jeszcze klęski. Biały napis 
na brązowym tle będzie równie czytelny jak na granatowym, można 
się jedynie spodziewać, że taka reklama w mniejszym stopniu będzie 
przyciągała uwagę i zapadała w pamięć. Jednak użycie w tym 
wypadku napisu w kolorze różowym, jasnobłękitnym itd. będzie 
stopniowo zmniejszało jego czytelność. Szczególną uwagę trzeba 
zachować przy stosowaniu dwóch kolorów dopełniających 
(znajdujących się po przeciwnej stronie koła barw). Jeżeli są one 
zbliżone walorem ("jasnością"), następuje efekt migotania, 
uniemożliwiający odczytanie treści. Jeżeli zatem stosujemy np. zielony 
napis na czerwonym tle – muszą się one zdecydowanie różnić 
jasnością.  
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Jeżeli wymagane jest użycie kolorów dopełniających, należy zadbać o ich wystarczający 
kontrast jasności. Najlepiej jednak unikać stosowania liternictwa w kolorze dopełniającym tła. 
Ostatni przykład jest nie tylko najlepiej czytelny, ale także zachowuje charakterystyczny efekt 
połączenia zieleni z czerwienią, które może być np. elementem identyfikacji danej firmy. 
Efekt ten w dwóch pierwszych przykładach praktycznie zaniknął. 
 

 im wyraźniejsze kontrasty, tym łatwiej rozróżnić elementy. 
Nie oznacza to, że kontrasty muszą być największe, ale wyraźne – np. 
błędem jest pokazanie dwóch elementów, o których trudno jest 
powiedzieć, czy różnią się wielkością czy nie. Odbiorca musi być 
pewien, że chodziło nam o pokazanie dwóch takich samych, albo 
dwóch różniących się elementów. Jeżeli zastosowaliśmy na bannerze 
główny napis wysokości np. 40 cm, kolejna informacja powinna mieć 
nie 35 cm, ale np. 10 cm wysokości. Jeżeli główny napis był czerwony, 
w pozostałych elementach zastosujmy czerń lub granat, a nie np. 
bordo – albo – również tę samą czerwień! 

 
To, o czym mówimy w tym akapicie, można streścić następująco: wypowiadajmy się 
wyraźnie (nie koniecznie głośno!), zanim odbiorca odczyta znak, musi go najpierw 
rozpoznać.  

 czytanie polega na rozpoznawaniu kształtu wyrazów, a nie 
poszczególnych liter. Można zaobserwować wyraźną tendencję do 
nadużywania w reklamach majuskuły ("dużych liter") – być może jest 
to efekt podświadomej chęci nadania reklamie większej wagi. 
Tymczasem wyraz złożony majuskułą ma kształt zbliżony do 
prostokąta i nie jest dla oka charakterystyczny. Minuskuła dzięki 
zmiennej wysokości liter pozwala znacznie szybciej zidentyfikować 
dany wyraz. TEN TEKST ZŁOŻONY MAJUSKUŁĄ JEST ZNACZNIE 
GORZEJ CZYTELNY, A GDYBY CAŁY ARTYKUŁ ZAWIERAŁ TYLKO DUŻE 
LITERY, PEWNIE NIE DOTARŁBYŚ DO TEGO AKAPITU! CZY KTOŚ 
PODJĄŁBY SIĘ PRZECZYTANIA ZŁOŻONEJ W TEN SPOSÓB KSIĄŻKI?  

Zgodnie z tym, o czym była mowa w ostatnim akapicie, elementy graficzne muszą dawać się 
łatwo odróżniać i klasyfikować jako pasujące do któregoś ze znanych wzorców. Użycie 
minuskuły wspomaga ten proces.  

 

 
 

Minuskuła nadaje wyrazowi bardziej charakterystyczny kształt i pozwala łatwiej odczytać go 
w ciężkich warunkach widoczności.  
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 prozaicznym błędem jest niewłaściwe umieszczenie reklamy. 

Poza przypadkami, gdy zasłaniana jest ona przez drzewa, płoty, 
przewody i słupy elektryczne itp., najczęściej zdarza się umieszczanie 
reklam ponad linią wzroku. Trzeba pamiętać, że ludzie nie chodzą 
zazwyczaj z głową zadartą do góry, a jeżeli reklama ma być widoczna 
także dla kierowców samochodów osobowych, problem ten nabiera 
jeszcze większej wagi. Im wyżej ponad linią wzroku jest umieszczona 
reklama, tym poważniej trzeba potraktować wymienione poprzednio 
zalecenia, ograniczając do minimum jej treść i dbając o odpowiedni 
dobór liternictwa i kolorystyki.  

 

 

Wszystkie z konkurujących tu szyldów mają 
słabe warunki ekspozycji. Dolny, biały szyld 
jest praktycznie niewidoczny z bliższej 
odległości z powodu szerokich parasoli 
ustawionych wzdłuż chodnika. Pozostałe 
umieszczone są znacznie ponad linią wzroku i 
oglądane raczej z dużej odległości. 
Zastosowane w ich wypadku skomplikowane 
liternictwo znacznie osłabia czytelność. 

 
 
Podsumowanie:  
 

 dopasowujmy wielkość reklamy do warunków otoczenia  
 ograniczajmy do minimum ilość informacji, unikajmy niepotrzebnego 

ozdabiania  
 zadbajmy o ustalenie wyraźnej hierarchii elementów  
 wypowiadajmy się wyraźnie: stosujmy wyraźne kontrasty, proste 

figury i kroje liter, czyste, "mocne" zestawienia kolorów, nie 
nadużywajmy monotonnej majuskuły.  

 zadbajmy o umiejscowienie reklamy na dobrej wysokości i bez 
zasłaniających ją elementów.   

 
[Sign Net] 
 

Poniżej podajemy parametry techniczne, jakie powinny być spełnione przy powielaniu godła 
metodami poligraficznymi. Ze względu na różnorodność dostępnych technik niezbędne stało 
się opracowanie odpowiedników kolorów w różnych technologiach. Przy projektowaniu 
materiałów do druku należy przestrzegać następujących zasad: 
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Pantone 
Preferowane jest drukowanie godła kolorami Pantone™ (tzw. kolor z puszki). Metoda ta daje najwierniejsze odwzorowanie kolorów, 
najżywsze barwy. Dla podstawowych wariantów godła kolory te są następujące: 

element opis pola kolor numer raster przykład 
   

kolor logotypu i postaci granat  281C, U 

plama za postacią człowieka zieleń  389C, U 

futro jelenia żółty 123C, U 

Godło w wersji pełnej 

ryba błękitny 549C, U  

Godło w wersji 
uproszczonej 

kolor logotypu i postaci granat  281C, U 

 
kolor logotypu i postaci granat 281C, U 

plama za postacią człowieka granat  281C, U 30% 

futro jelenia granat  281C, U 30% 

Godło w wersji 
achromatycznej 
(gradient koloru) 

ryba granat  281C, U 30% 
 

kolor logotypu i postaci biały Process White Godło w wersji 
negatywowej tło granat 281C, U 

 
wersja uzupełniająca 
symbolu 

logotyp granat 281CV 
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Offset 
W przypadku drukowania materiałów reklamowych za pomocą technik offsetowych, należy korzystać z następujących kolorów. 
UWAGA: kolory podane poniżej nie są prostymi odpowiednikami kolorów Pantone, lecz zostały specjalnie dobrane. 

element opis pola kolor  przykład 
   

kolor logotypu i postaci granat  100 72 0 38 

plama za postacią człowieka zieleń  18 0 83 0 

futro jelenia żółty 0 30 94 0 

Godło w wersji pełnej 

ryba błękitny 60 0 0 30  

Godło w wersji 
uproszczonej 

kolor logotypu i postaci granat  100 72 0 38 

 
kolor logotypu i postaci granat 100 72 0 38 

plama za postacią człowieka granat  30 21 0 11 

futro jelenia granat  30 21 0 11 

Godło w wersji 
achromatycznej 
(gradient koloru) 

ryba granat  30 21 0 11 
 

kolor logotypu i postaci biały 0 0 0 0 Godło w wersji 
negatywowej tło granat 100 72 0 38 

 
wersja uzupełniająca 
symbolu 

logotyp granat 100 72 0 38 
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Plotowanie 
Prosimy zwrócić uwagę na taki dobór materiałów, w tym szczególnie folii przeznaczonych do wykonania oznakowania na świeżym powietrzu 
aby były one wystarczająco trwałe i nie blakły szybko pod wpływem światła słonecznego. Poniżej podajemy odpowiedniki kolorów folii 3M 

 
 element opis pola folie 3M folie Oracal  przykład 

    
kolor logotypu i postaci ciemnoniebieska  

100-003 
50 dark blue 

plama za postacią człowieka zieleń lipowa 
100-449 

63 lime-tree green 

futro jelenia jasno zółta 
100-15 

21 yellow 

Godło w wersji pełnej 

ryba błękit lodowcowy 
100-726 

56 ice blue 

 

Godło w wersji 
negatywowej 

kolor logotypu i postaci 

tło 

ciemnoniebieska  
100-003 

50 dark blue 

 
Wersja uzupełniająca 
symbolu 

logotyp ciemnoniebieska  
100-003 

50 dark blue 
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8.3.3. Hasło promocyjne (claim) 

Projektując hasło promocyjne należy pamiętać o dwóch przesłankach: 
1. zgodność hasła z założonym rdzeniem produktowym 
2. wzmocnienie komunikatu marki. 

Ponieważ dla Gołdapi przyjęto trzy podstawowe wyróżniki marki, tj. historia, aktywność 
i przyroda, hasło reklamowe, używane w promocji Gołdapi musi wraz z innymi narzędziami 
przekazu (np. symbolem promocyjnym) przekazywać tę informację. 
 
Proponowane przez nas hasło to:  
 

KRAINA ŁOWCÓW PRZYGÓD 

 
Hasło to podkreśla walory turystyczne regionu, możliwość aktywnego wypoczynku. Będzie 
niejako uzupełnieniem symbolu godła promocyjnego przekazuje wraz z nim pełną informację 
o wyróżnikach regionu: aktywności, przyrodzie i historii. 
 
Hasło powinno być używane wraz z pełną wersją godła promocyjnego lub samodzielnie 
w materiałach promocyjnych prezentujących region. 
 
Do rozważenia pozostaje ochrona prawna (patentowa) hasła28.  

                                            
28

 Przygotowując opracowanie PART S.A. nie przeprowadził badań rejestrowalności hasła promocyjnego.  
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8.4. SYSTEM ZARZĄDZANIA MARKĄ 

 
 
 
Klasyczny proces zarządzania marką składa się z trzech podstawowych etapów: 

1. planowania celów 
2. realizacji programu 
3. oceny efektów programu. 
 

 

Planowanie celów 
Planowanie celów dla marki jest zadaniem niezwykle trudnym. Musimy pamiętać, że bez 
kosztownych badań nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich aspektów rynku, które 
w przyszłości będą wpływać na odbiór marki. Planując działania związane z marką, musimy 
wziąć pod uwagę co najmniej dwa horyzonty czasowe: 

 horyzont wieloletni (strategiczny) 
 horyzont roczny (operacyjny) 

 
Założeniem dla marki Gołdapi jest, w perspektywie strategicznej, wieloletniej, osiągnięcie 
następujących rezultatów: 

a) wysoka rozpoznawalność marki 
b) wysoka świadomość marki 
c) duża grupa stałych użytkowników (turystów) regularnie 

powracających w te strony, będąca ponadto dobrym źródłem 
informacji dla potencjalnych turystów 

 
Ad a 
Wysoka rozpoznawalność marki to cel polegający na takim rozwinięciu działań promocyjnych, 
ilości i jakości imprez, aby w grupie docelowej jak największy procent osób kojarzył nazwę 
Gołdap. 
 
Ad b  
Świadomość marki jest pojęciem bardziej skomplikowanym. Potencjalny klient dokonuje 
zakupu wtedy, kiedy ma wystarczającą wiedzę o produkcie (przekazywaną za pomocą 
tożsamości marki lub wziętą z własnego doświadczenia) lub wtedy, gdy zakup produktu ma 
dla niego niewielkie znaczenie. Przykładem pierwszego z zachowań będzie wycieczka do 
Zakopanego (bo to „Zimowa Stolica Polski”). Nasz klient nie musi mieć doświadczenia 
z poprzednich pobytów (wręcz przeciwnie, to doświadczenie – np. trzydziestokilometrowy 
korek na Zakopiance – może go zniechęcić), ale tożsamość marki Zakopanego jest dla niego 
wystarczającym argumentem. Przykładem drugiego rodzaju zachowania jest zakup zapałek – 
mogą być jakiekolwiek albo zapalniczka. 
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Planując rozwój marki myślimy o jej świadomości w umysłach grupy docelowej. Samo 
kojarzenie nazwy Gołdap nie wystarcza. Potencjalny klient musi oprócz nazwy kojarzyć 
związane, (zaplanowane dla niej) wartości. W naszym przypadku celem jest uzyskanie takiej 
świadomości marki, że na pytanie: „Gdzie można pojechać po przygodę?” nasi klienci 
spontanicznie odpowiedzą: „Do Gołdapi”. 
 
Ad c 
Jednym z podstawowych źródeł informacji o produkcie jest doświadczenie. Jest to parametr 
szczególnie istotny w sprzedawaniu usług. O ile w procesie sprzedaży produktów 
materialnych można wywołać duży wzrost sprzedaży za pomocą reklamy, o tyle w sprzedaży 
usług nie jest to takie oczywiste. Łatwiej nam zaakceptować nowy, właśnie reklamowany 
szampon, niż wybrać nowy bank lub miejsce wypoczynku. 
 
Przykładem na wagę doświadczenia jest twierdzenie producentów musicali na Brodwayu. 
Jeśli musical utrzymuje się wystarczająco długo (ponad 1 miesiąc), to utrzyma się dwa lata. 
Dlaczego tak się dzieje? 
 
Ludzie są z natury nieufni. Ponieważ wyprawa do teatru całą rodziną (na wypoczynek/do 
restauracji/do fryzjera) jest dosyć kosztowna, chcą mieć pewność, że inni przetestowali już 
to miejsce świadczenia usług. Jeśli coś jest chętnie odwiedzane przez innych, to jest także 
dobre dla mnie – myśli, całkiem poprawnie, większość klientów.  
 
Co więcej, klienci danego miejsca dzielą się swym doświadczeniem ze znajomymi29 
(zazwyczaj w tej samej grupie wiekowej), co niezwykle skutecznie przyciąga lub odpycha 
nowych klientów („Fantastyczne przedstawienie” przeciw „Straszny gniot”). 
 
Aby zbudować stałą grupę użytkowników, musimy pamiętać o podstawowej zasadzie – nie 
można dopuścić do zbyt szybkich i gwałtownych zmian w strategii marki. Dlaczego? 
 
Klienci powracający do tego samego miejsca (produktu turystycznego) oczekują tych samych 
lub większej ilości atrakcji co poprzednio. Jeśli zatem oczekują czegoś, co my planujemy 
zmienić, będą zapewne niezadowoleni („pojechaliśmy 500 kilometrów, a tu zamknięte...”). 
Ich pozytywną reakcję może natomiast wywołać rozwój produktu („ile fajnych rzeczy 
pojawiło się od zeszłego roku...”). 
 
Horyzont roczny 
Układając krótkoterminowy plan operacyjny dla Gołdapi musimy posłużyć się następującym 
schematem działań, pozwalającym realizować cele strategiczne przy uwzględnieniu 
wykonalności (głównie finansowej) oraz zbudowaniu zasad oceny naszych działań. 
 

                                            
29 Badania wykazują niestety, że kilkukrotnie chętniej dzielimy się doświadczeniami negatywnymi. 
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Podstawowym kryterium tworzenia planów operacyjnych jest ich zgodność (tożsamość) 
z planami strategicznymi. Działania krótkookresowe powinny służyć budowaniu marki Gołdap 
i przekazywaniu zaplanowanych benefitów. Dlatego planowanie działań typu „rajd 
samochodowy” jest nieporozumieniem, jeśli jednym z głównych wyznaczników marki jest 
ekologia. 
 
Wszystkie planowane na dany rok działania muszą realizować którąś z wytycznych: 

1. zwiększanie znajomości marki 
2. zwiększanie świadomości marki 
3. bezpośrednie przyciąganie turystów (sprzedaż produktu turystycznego) 

 
Należy tak budować strukturę działań, aby zwiększanie znajomości marki, budowa 
świadomości marki oraz sprzedaż były odpowiednio zharmonizowane, szczególnie, jeśli idzie 
o rozłożenie poszczególnych działań w czasie – np. działania skierowane na touroperatorów 
muszą być realizowane co najmniej 9 miesięcy przed początkiem sezonu. 
 
 

Realizacja programu 
Szczegóły działań zmierzających do osiągnięcia zakładanego efektu promocyjnego znajdują 
się w rozdziale Proces komunikacji marketinowej. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę 
na kilka aspektów realizacji strategii marki, które naszym zdaniem są istotne z punktu 
widzenia skuteczności całego przedsięwzięcia. 
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Na tożsamość marki składają się trzy obszary: 

1. symbolika  
2. prezentacja 
3. kultura 
 

 
 
Ad 1  
Realizacja warstwy symbolicznej projektu jest prosta. Należy konsekwentnie przez lata 
trzymać się wytycznych opracowanych w systemie identyfikacji wizualnej, rozbudowując go 
zgodnie z przyjętymi tam ogólnymi normami. Są one tak skonstruowane, że dorobienie 
jakiegokolwiek nowego elementu nie powinno sprawiać problemów. Ważne jest zachowanie 
konsekwencji. 
 
Ad 2  
Niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń (w ramach marketingu wewnętrznego) z założeń 
strategii po to, by komunikat wychodzący od różnych podmiotów był jednorodny. Będzie on 
wtedy bardziej skuteczny. 
 
Ad 3 
Należy doprowadzić do sytuacji, w której w interesie innych podmiotów (głównie 
prywatnych) będzie rozbudowa historii jaćwieskiej. Należy dążyć do zbudowania identyfikacji 
ludzi z rdzeniem produktu turystycznego, jako osnowy wszelkich inicjatyw podejmowanych 
przez społeczną lokalność. 
 

Ocena efektów działań 
Ze względu na to, iż fundacja nie jest bezpośrednio zaangażowana w inwestycje 
gospodarcze, nie będzie możliwa finansowa ocena efektów ekonomicznych marki. 
 
Nie jest także opłacalne badanie ilościowych parametrów marki (choćby parametru 
znajomości spontanicznej i wspomaganej), chyba że w ramach większych analiz 
prowadzonych pod patronatem agend rządowych. 
 
Należy zatem skupić się na jakościowej ocenie marki – jakości komunikatu, głównego 
benefitu. Badanie to powinno polegać na uważnym słuchaniu turystów przyjeżdżających do 
Gołdapi i korzystających z jej produktów turystycznych. Jest niezwykle ważne, aby uwagi 
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i propozycje turystów były w odpowiedni sposób notowane i segregowane, aby stały się bazą 
do analizy sytuacji i podejmowania przyszłych działań. 
 
Przykładem niech będzie Centrum Promocji Regionu Gołdap. Jako miejsce pierwszego 
kontaktu turysty przyjeżdżającego do Gołdapi powinno spełniać rolę nie tylko zbieracza 
życzeń i zażaleń, ale powinno aktywnie pozyskiwać, segregować i przechowywać informacje 
od turystów. Szczególnie szybko powinno się reagować na negatywne sygnały płynące 
z rynku i eliminować źródła ich powstawania. 
 
Opinie turystów na temat Gołdapi, produktu turystycznego, atrakcji przygotowanych dla 
nich, poziomu obsługi w poszczególnych miejscach, powinny być bazą do opracowań planów 
operacyjnych (rocznych), pozwalającą na rozwijanie tych elementów, które wywołały 
największe zainteresowanie u turystów w pierwszej kolejności. 
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9. PROCES KOMUNIKACJI 
MARKETINGOWEJ 

Wypracowanie odpowiedniej strategii dla regionu, określenie możliwych dróg rozwoju, 
wskazanie rozwiązań organizacyjnych a przede wszystkim stworzenie koncepcji produktów, 
które będą przez region wprowadzone na rynek, to dopiero pierwszy – choć zapewne 
najbardziej znaczący – krok na drodze do sukcesu.  
 
Nawet najbardziej atrakcyjna oferta produktów, usług, możliwości inwestycyjnych nie 
odniesie sukcesu, jeśli odpowiedni komunikat, informacja o podejmowanych działaniach nie 
trafi do tych, którzy mają być odbiorcami określonej oferty. 
 
Należy zadbać, aby każda strategia realizowana w regionie – a tym bardziej strategia 
rozwoju turystyki – miała przygotowany plan komunikowania się z otoczeniem, zarówno na 
poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. 
 
Proces komunikacji w ramach Programu Rozwoju Produktu Turystycznego dla regionu 
Gołdapi powinien być realizowany według przedstawionego poniżej schematu. 
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9.1. MARKETING WEWNĘTRZNY 

 
 
 
Informacja o planowanych działaniach, o wdrażanych projektach oraz o ofercie, która 
powstaje w wyniku realizacji strategii rozwoju turystyki w regionie Gołdap, musi być 
w pierwszym etapie kierowana na rynek lokalny. To tutaj będzie zdobywane pierwsze 
poparcie dla realizowanego projektu. To postawa lokalnej społeczności będzie decydować 
o sukcesie wdrażanej strategii. To właśnie spośród mieszkańców będą wywodzić się np. 
pierwsi inwestorzy – twórcy infrastruktury i produktów turystycznych.  
 
 

9.1.1. Odbiorcy komunikatu  

Działania promocyjne muszą rozpocząć się od wskazania grupy odbiorców naszego 
komunikatu na rynku. Pozwoli to potem dokładnie dopasować treść oraz sposób prezentacji 
informacji marketingowej. Inna będzie informacja dla potencjalnego inwestora (zachęty 
o charakterze ekonomicznym), a inna dla turysty (walory naturalne, oferta produktów).  
 
 
 
 
 
 
     
 
Promocja projektu na rynku wewnętrznym musi być nakierowana na następujące grupy 
odbiorców: 
 

Lokalni decydenci – czyli osoby odpowiedzialne w regionie za podejmowanie 
kluczowych decyzji związanych z rozwojem ekonomiczno–społecznym; grupy osób 
odpowiedzialnych za: gospodarkę przestrzenną, planowanie budżetu gminy, decyzje 
inwestycyjne, funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
Prasa lokalna, lokalne rozgłośnie radiowe oraz inne środki opiniotwórcze – 
dzięki dotarciu z informacją do tej grupy, mamy możliwość kreowania pozytywnej 
opinii wśród całej społeczności lokalnej. Utrzymując stałe kontakty z działającymi 
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w regionie wydawnictwami i stacjami radiowymi, możemy przekazać szerokiemu 
audytorium informacje o podejmowanych działaniach w zakresie rozwoju turystyki.  
 
Pamiętać należy, iż wszelkiego rodzaju reklamy czy artykuły sponsorowane wiążą się 
z ponoszeniem kosztów na, które nie mogą pozwolić sobie władze regionu w ramach 
dostępnych środków budżetowych. Trzeba więc dążyć do sytuacji, w której autorzy 
artykułów, programów radiowych itp. sami uznają dany temat za interesujący i dążyć 
będą do jego szerokiej prezentacji. 
 
Lokalni inwestorzy; potencjalni inwestorzy – czyli te osoby i instytucje, które 
bezpośrednio związane będą z rozwojem infrastruktury turystycznej i para-
turystycznej. Za lokalnych inwestorów uznać możemy następujące grupy: 
 

 Właściciele gospodarstw rolnych – osoby, które dzięki własnym 
działaniom mogą być twórcami bazy noclegowej w ramach tworzenia tzw. 
gospodarstw agroturystycznych, 

 
 Właściciele istniejącej bazy noclegowej – osoby zarządzające 

istniejącymi hotelami, pensjonatami, domkami letniskowymi, kampingami, 
które przez modernizację swoich obiektów mogą podnieść poziom, a tym 
samym uatrakcyjnić ofertę noclegową regionu Gołdapi, 

 
 Właściciele funkcjonującego zaplecza gastronomicznego – 

modernizujący swoje obiekty pod kątem wymagań określonych w strategii 
rozwoju produktu turystycznego regionu, 

 
 Właściciele innych obiektów i miejsc o charakterze turystycznym – 

firmy i osoby prywatne zarządzające obiektami umożliwiającymi aktywny 
wypoczynek, np. wypożyczalniami sprzętu wodnego, odcinkami plaży 
(miasto, harcerze, wojsko), wypożyczalnie rowerów, „safari” itp. 

 
 Lokalne biura podróży – które dzięki swoim kontaktom mogą docierać 

w późniejszym okresie z informacją o produkcie Gołdapi do innych regionów. 
 
 
 

9.1.2 Cel procesu komunikacji 

 
Kolejnym etapem przygotowywania komunikacji w regionie jest określenie jej celów. Musimy 
opisać, dlaczego projekt czy produkt ma być na rynku promowany i co chcemy dzięki temu 
osiągnąć. Określenie celów komunikacji pozwala później kontrolować realizację całego 
procesu w czasie. Oceniając efekty naszych działań jesteśmy w stanie określić, czy to, co 
zrobiliśmy, zbliża nas do wytyczonych celów.  
 
Warunkiem opracowania dobrej strategii komunikacji jest więc określenie celów, jakie 
chcemy osiągnąć, zwracając się do zdefiniowanego wcześniej audytorium.  
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Podstawowymi celami promocji jest informacja o produkcie, usłudze, regionie; 
przekonywanie do podjęcia określonej decyzji zakupu produktu, usługi, oferty; 
przypominanie o produkcie, usłudze, regionie i jego walorach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku procesu komunikacji z rynkiem wewnętrznym w zakresie wdrażania strategii 
rozwoju produktu turystycznego Regionu Gołdap można wskazać następujące cele: 
 
  

1. KKrreeoowwaanniiee  ppoozzyyttyywwnneejj  ooppiinniiii  ssppoołłeecczznneejj  ddllaa  wwddrraażżaanneejj  
ssttrraatteeggiiii  rroozzwwoojjuu  pprroodduukkttuu  ttuurryyssttyycczznneeggoo  RReeggiioonnuu  GGoołłddaapp;; 

  
22..  UUłłaattwwiieenniiee  wwddrraażżaanniiaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  eelleemmeennttóóww  pprrooggrraammuu  

pprrzzeezz  zzyysskkaanniiee  ppooppaarrcciiaa  oossóóbb  ooddppoowwiieeddzziiaallnnyycchh  zzaa  ppoolliittyykkęę  
llookkaallnnąą  ww  zzaakkrreessiiee  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo,,  
ppllaannoowwaanniiaa  bbuuddżżeettuu  ggmmiinnyy  iittpp..;;  

  
33..  PPrrzzeekkoonnaanniiee  iinnwweessttoorróóww  llookkaallnnyycchh  oo  zzaassaaddnnoośśccii  ii  ssłłuusszznnoośśccii  

pprrzzeeddssttaawwiioonnyycchh  kkiieerruunnkkóóww  ddzziiaałłaanniiaa  ww  zzaakkrreessiiee  rroozzwwoojjuu  
ttuurryyssttyykkii;;  zzaacchhęęcceenniiee  iinnwweessttoorróóww  llookkaallnnyycchh  ddoo  wwłłąącczzeenniiaa  ssiięę  
ww  pprroocceess  wwddrraażżaanniiaa  nnaakkrreeśślloonneejj  ssttrraatteeggiiii    ((rroozzbbuuddoowwaa  lluubb  
mmooddeerrnniizzaaccjjaa  iissttnniieejjąąccyycchh  oobbiieekkttóóww  ttuurryyssttyycczznnyycchh,,  ttwwoorrzzeenniiee  
nnoowwyycchh,,  aaddaappttaaccjjaa  nniieewwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  zzaassoobbóóww  iittpp..));;  

  
44..  ZZaacchhęęccaanniiee  ddoo  ttwwoorrzzeenniiaa  wwssppóóllnnyycchh  pprrooggrraammóóww  

lloojjaallnnoośścciioowwyycchh  ––  łłąącczzeenniiee  ww  ppaakkiieettyy  ooffeerrttyy  nnoocclleeggoowweejj  
zz  ggaassttrroonnoommiicczznnąą,,  ggaassttrroonnoommiicczznneejj  zz  rroozzrryywwkkoowwąą  ((nnpp..  
nnooccuujjąącc  ww  zzaajjeeźźddzziiee  „„PPiięękknnaa  GGóórraa””  oottrrzzyymmaasszz  55%%  zznniiżżkkii  nnaa  
wwyycciiąągg  nnaarrcciiaarrsskkii,,  jjeeddzząącc  oobbiiaadd  ww  KKaarrcczzmmiiee  AAddaammaa    
oottrrzzyymmaasszz  1100%%  zznniiżżkkii  nnaa  wwyyppoożżyycczzeenniiee  kkaajjaakkaa));;  

  
55..  ZZaaiinntteerreessoowwaanniiee  llookkaallnnyycchh  śśrrooddkkóóww  mmaassoowweeggoo  pprrzzeekkaazzuu  

rreeaalliizzoowwaannyymm  pprroojjeekktteemm,,  wwzzmmoożżeenniiee  iicchh  aakkttyywwnnoośśccii  
ww  zzaakkrreessiiee  iinnffoorrmmoowwaanniiaa  oo  rreeaalliizzoowwaannyycchh  ww  rreeggiioonniiee  
ddzziiaałłaanniiaacchh  nnaa  rrzzeecczz  rroozzwwoojjuu  ttuurryyssttyykkii..  
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9.1.3 Projektowanie przekazu 

 
Po określeniu grupy odbiorców komunikatu marketingowego oraz po zdefiniowaniu celów 
jakie mają być osiągnięte dzięki promocji, należy zastanowić się nad sposobem 
sformułowania informacji. 
 
Podstawowe elementy, na które należy zwrócić uwagę przy projektowaniu przekazu, to30: 
 

1. Treść   – czego informacja ma dotyczyć, 
2. Struktura – logiczny układ treści, 
3. Styl   – informacja musi przyciągać uwagę, 
4. Autor   – kto powinien opracować przekaz. 

 
 
 
 
 
 
 

11..  TTRREEŚŚĆĆ  PPRRZZEEKKAAZZUU  
 
Treść przekazu musi być tak skonstruowana, aby w jak największym stopniu służyła 
osiągnięciu określonych na początku procesu komunikacji celów.  
 
W praktyce marketingu można wyróżnić trzy rodzaje przekazów uwzględniając ich treść. Są 
to: 

• tzw. apel racjonalny, który ma za zadanie przekonać odbiorcę do podjęcia 
określonej decyzji przez odwołanie się do korzyści, jakie może on odnieść w 
związku z tą decyzją (np. zwracanie uwagi na jakość, oszczędność), 

• apel emocjonalny, który przez wywołanie określonych emocji (strach, radość, 
duma, zaciekawienie itp.) ma przekonać nabywcę dobra czy usługi do jej 
nabycia, 

• apel moralny kierowany bezpośrednio do odczuć odbiorców: co jest dobre a 
co złe, co jest właściwe a co nie do zaakceptowania itp. 

 
Konstruując przekaz, którego podstawowym celem ma być zyskanie akceptacji społeczności 
regionu Gołdapi dla realizowanego planu rozwoju turystyki, należy zadbać, aby zawierał on 
po trosze z każdego z wymienionych apeli. Oczywiście w zależności od grupy odbiorców w 
ramach rynku wewnętrznego nacisk na poszczególne elementy przekazu będzie się zmieniał, 
ale nie powinna zmieniać się sama jego idea. 
 

                                            
30

 A. Payne, „Marketing Usług”, PWE, Warszawa 1997 
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I tak przekaz skierowany do: 
 

Lokalnych decydentów – powinien w głównej mierze odwoływać się do czynników 
o charakterze ekonomicznym, a więc być apelem racjonalnym. Uzasadniając 
konieczność realizacji przygotowanej strategii rozwoju produktu turystycznego 
w regionie Gołdapi należy zwracać uwagę na takie elementy, jak:  
 
• podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, a tym samym napływ większej 

liczby turystów, 
• wzrost aktywności gospodarczej regionu, 
• spadek bezrobocia poprzez wzrost zapotrzebowania na usługi związane z obsługą 

ruchu turystycznego oraz zwiększoną sprzedażą podstawowych dóbr 
konsumpcyjnych, 

• wzrost w dochodach gminy – większe wpływy z podatków lokalnych (nowe 
podmioty gospodarcze). 

 
 

Prasy lokalnej, lokalnych rozgłośni radiowych itd. – treść przekazu 
kierowanego do tej grupy powinna mieć z jednej strony charakter moralny a z drugiej 
emocjonalny.  
Moralne elementy przekazu to: 
• powinni spełniać obowiązek informowania o wszelkich inicjatywach 

podejmowanych w regionie dla jego dobra i dobra jego mieszkańców, 
• powinni promować wśród innych pomysły, które mają szansę rozbudzić 

gospodarczo region województwa warmińsko-mazurskiego. 
 
Wśród treści o charakterze emocjonalnym można powoływać się na: 
• poczucie dumy, że to w regonie podejmowana jest inicjatywa, która podniesie 

jego atrakcyjność, a tym samym zapewni podniesienie poziomu życia społeczności 
lokalnej, 

• poczucie radości, że udało się znaleźć pomysł na wykorzystanie zasobów 
naturalnych regionu zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska (produkt 
ekoturystyki jako wiodący w regionie Gołdapi), 

• ciągłe zaciekawienie realizacją programu i motywowanie tym samym władz 
regionu do podejmowania kolejnych działań przewidzianych w strategii itp. 

 
 

Lokalni inwestorzy – aby zachęcić ich do podejmowania własnych działań, należy 
odwoływać się do elementów racjonalnych oraz emocjonalnych. Należy podkreślać, 
że zaangażowanie się w realizację strategii wpłynie na podniesienie poziomu życia 
mieszkańców, że będzie przynosić zyski tym, którzy podejmą ryzyko inwestycyjne, 
wzrośnie ich moc nabywcza itd. Ponadto należy odwołać się do poczucia tożsamości z 
regionem, do poczucia dumy z uczestniczenia w tak ważnym dla regionu 
przedsięwzięciu, do zadowolenia, że w końcu przełamana zostanie stagnacja 
związana z nieodpowiednio zaprogramowanym rozwojem turystycznym regionu itd. 

 
 

22..  SSTTRRUUKKTTUURRAA  PPRRZZEEKKAAZZUU  
 
Budując przekaz należy zastanowić się nad następującymi elementami bezpośrednio 
związanymi z jego strukturą, tj.: 
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• czy przekazując daną informację autor przekazu powinien samodzielnie wyciągać 
wnioski i przekazywać je, czy też pozostawić możliwość samodzielnego 
wnioskowania odbiorcom, 

• czy argumentując podjęcie określonych działań należy wskazywać wyłącznie na 
same zalety, czy też wspominać o możliwych wadach przyjętego rozwiązania, 

• czy prezentując konkretny projekt i rozpoczynając jego argumentację należy 
najmocniejsze argumenty prezentować na początku czy też na końcu przekazu. 

 
Budując komunikat, którego celem będzie prezentacja strategii rozwoju produktu 
turystycznego regionu Gołdapi na rynku wewnętrznym, należy przyjąć, że najwłaściwsze 
będą następujące rozwiązania: 
  

• jeżeli autor komunikatu cieszy się zaufaniem wśród potencjalnego audytorium, 
jest uznawany za osobę doświadczoną w ramach poruszanego problemu lub też 
budzi powszechną sympatię wśród odbiorców, może się w swoim przekazie 
posuwać do przekazywania wniosków. W innym przypadku sugeruje się aby 
wnioski co do akceptacji przyjętego przez władze programu pozostawić 
odbiorcom komunikatu, 

 
• ponieważ wdrożenie produktu turystycznego przedstawionego w niniejszej 

strategii będzie wiązało się z zaangażowaniem dużego nakładu sił, czasu 
i pieniędzy oraz ścisłą koordynacją wielu działań, może dojść w trakcie realizacji 
do pewnych zmian programowych, nieprzewidzianych porażek. Mając to na 
uwadze, należy w trakcie prezentacji projektu mówić nie tylko o jego zaletach 
i dobrych stronach, ale również przedstawiać potencjalne zagrożenia. W takiej 
sytuacji nie spotkamy się w przypadku jakichś potknięć z zarzutem, iż zatailiśmy 
przed społeczeństwem słabe strony projektu itd. Ponadto prezentacja zalet i wad 
wdrażanej strategii wytrąci z ręki broń wszystkim potencjalnym oponentom, 
którzy mogliby posługiwać się w dyskusji różnego rodzaju kontrargumentami, 

 
• w pierwszym etapie prezentacji projektu należy przedstawić społeczeństwu 

wszystkie argumenty przemawiające za przyjęciem danego kierunku rozwoju. 
W późniejszym okresie w miarę rozwijania się projektu, w procesie wzmacnia 
pozycji projektu, odwoływać powinno się  jedynie do najważniejszych 
argumentów związanych z przedsięwzięciem. Zapewne najistotniejszym 
i najbardziej przemawiającym argumentem będzie poprawa sytuacji ekonomicznej 
regionu i jego mieszkańców dzięki przyjętej do realizacji strategii.   

  
 

33..  SSTTYYLL  PPRRZZEEKKAAZZUU  
 
Styl przekazu na rynku wewnętrznym może mieć dwie formy: 
 

• oficjalną – autorytatywnie narzucającą przyjęte przez władze rozwiązania, 
• konsultacyjną – nastawioną na dyskusję ze społeczeństwem nt. przedsta-

wionych rozwiązań programowych. 
 
Należy w tym miejscu pamiętać, że przekaz musi być tak skonstruowany, aby przyciągać 
uwagę audytorium. Trudno będzie jednak wzbudzić czyjeś zainteresowanie, jeśli nie pozwoli 
mu się uczestniczyć w procesie decyzyjnym.  
 

Przykład. Jeżeli informacja skierowana do lokalnych inwestorów będzie mówić 
„...musicie modernizować miejsca noclegowe, którymi zarządzacie; musicie 
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tworzyć miejsca noclegowe we własnych gospodarstwach; musicie podnieść 
poziom świadczonych usług gastronomicznych; musicie uporządkować tereny nad 
jeziorem, które są pod waszą opieką ...”, trudno będzie zyskać akceptację dla 
takich rozwiązań. Możemy natomiast pozwolić ludziom na dzielenie się ich 
spostrzeżeniami nt. funkcjonujących w regionie punktach obsługi ruchu 
turystycznego. Okaże się wówczas, że wiele problemów, na które wskażą, może 
być rozwiązanych przez wdrożenie zaproponowanych w strategii rozwiązań. 
Sukces komunikacji gwarantowany. 

 
Tak więc zaleca się, aby przyjąć formę dialogu w komunikowaniu się z mieszkańcami regionu 
Gołdapi. Osiągniemy dzięki temu lepsze efekty podejmowanych działań promocyjnych.    
 
 

44..  AAUUTTOORR  PPRRZZEEKKAAZZUU  
 
Autor komunikatu promocyjnego powinien być przede wszystkim wiarygodny dla grona 
odbiorców na rynku. Wśród elementów, które decydują o tym, czy nadawca jest wiarygodny, 
można wymienić trzy następujące: 

• doświadczenie – to specjalistyczna wiedza, którą dysponuje nadawca i dzięki 
której jest w stanie poprzeć własną, pozytywną oceną głoszone tezy, 

• zaufanie – wiąże się z postrzeganiem danego źródła jako obiektywnego 
i uczciwego; będzie to zawsze ten, kto dotychczas przekazywał do otoczenia 
komunikaty prawdziwe, sprawdzające się, kto informuje nie tylko o możliwych 
sukcesach, ale również przestrzega przed ewentualnymi porażkami, 

• sympatia – czyli bezpośredni odbiór twórcy przekazu przez audytorium związany 
z takimi elementami jak bezstronność, humor, naturalność itp. 

 
Autorem komunikatu wykorzystywanego w promocji strategii regionu Gołdap na rynku 
wewnętrznym – w świetle powyższego – powinna być osoba, która: 

 
• dysponuje pełną wiedzą nt. wdrażanego programu, dzięki czemu potrafi 

odpowiedzieć na każde pytanie z nim związane oraz wzmacnia tym samym swój 
przekaz (doświadczenie), 
 

• jest przekonana, że realizacja strategii przyczyni się do rozwoju regionu, że 
nakreślone kierunki działania są właściwe i jedyne (doświadczenie), 
 

• dotychczas podejmowała decyzje, które przynosiły w ostateczności wcześniej 
założone efekty lub też mieściły się w przyjętych granicach błędu (zaufanie, np. 
realizacja innych strategii gospodarczych), 
 

• informowała społeczeństwo o podejmowanych w regionie działaniach, 
uzasadniała je, przekonywała, wskazywała  dobre i złe strony, pozwalała na 
konsultacjek, dopuszczając tym samym ogół do podejmowania decyzji (zaufanie), 
 

• budzi powszechne uznanie nie związane z działalnością polityczną lub 
gospodarczą – jest lokalnym działaczem kulturalnym, organizatorem różnego 
rodzaju imprez lub też powszechnie lubianym mieszkańcem (sympatia).  

 
 
 



Strategia rozwoju produktu turystycznego dla regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 211 

9.1.4. Wybór kanałów procesu komunikacji 

 
Mając skonstruowany przekaz, z którym chcemy dotrzeć do zdefiniowanego na początku 
audytorium, należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniego kanału do przekazania 
komunikatu na zewnątrz. Wyróżnia się dwa podstawowe kanały komunikacji:  osobowe 
i nieosobowe.  
 
Osobowe kanały, to te, w których występuje bezpośredni kontakt co najmniej dwóch osób, 
z których jedna przekazuje określoną informację nt. produktu czy usługi. Jeżeli przekaz 
komunikatu następuje przy wykorzystaniu różnych środków przekazu w sposób bezosobowy, 
mamy do czynienia z kanałami nieosobowymi. 
 
Kanały osobowe 
 
W ramach tej grupy kanałów można dokonać podziału na trzy podgrupy według 
następujących kryteriów: 

• kanały zwolenników, czyli tych, którzy promują dany produkt czy usługę przez 
kontakt z klientem docelowym, 

• kanały ekspertów, do których zaliczyć możemy niezależnych ekspertów 
w danej dziedzinie, wygłaszających opinie bezpośrednio do klientów, 

• kanały społeczne, składające się z sąsiadów, przyjaciół, rodziny i znajomych 
docelowego odbiorcy. 

 
Kanały nieosobowe 
 
W tej grupie można wskazać następujące szczegółowe kanały przekazu informacji, tj.: 

• środki masowego przekazu, czyli media obejmujące wszelkie drukowane 
środki przekazu informacji, transmitowane środki przekazu takie, jak radio i 
telewizja oraz środki o charakterze ekspozycyjnym tzn. tablice reklamowe, 
plakaty, napisy, szyldy itp., 

• wydarzenia, czyli wszelkiego rodzaju imprezy, w trakcie których przekazać 
można docelowemu odbiorcy określony komunikat, tj. konferencje, uroczyste 
otwarcia, sponsorowane imprezy sportowe itd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proces komunikacji z najbliższym otoczeniem w ramach realizacji strategii dla  regionu 
Gołdapi będzie w znacznym stopniu skupiał się na wykorzystaniu osobowych kanałów 
przekazu. Ponieważ głównym celem marketingu wewnętrznego projektu jest przekonanie 
lokalnej społeczności do pomysłu wdrożenia w regionie danego programu rozwoju produktu 
turystycznego, należy postarać się aby autor komunikatu był równocześnie jego nadawcą. 
Wcześniej określiliśmy dokładnie profil twórcy komunikatu promocyjnego. Osoba taka 
mogłaby również zająć się przekazywaniem swojej informacji jako tzw. kanał zwolenników 
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lub ekspertów. W późniejszym okresie, kiedy komunikat zostanie przekazany pierwszej 
grupie odbiorców, można liczyć, że zostanie włączony społeczny kanał przekazu, tzn. że 
jedna grupa osób będzie informować najbliższe otoczenie o podejmowanych w regionie 
działaniach. 
 
Środki masowego przekazu, które zostały wskazane jako docelowy odbiorca komunikatu 
promocyjnego w regionie, mogą stać się również bezpośrednimi kanałem przekazu 
informacji. Jeżeli uda nam się zainteresować lokalną prasę czy radio podejmowanymi 
inicjatywami, możemy liczyć na to, że później sami będą przekazywać informację do 
kolejnych grup docelowych (tzn. społeczności lokalnej itd.).  

   
   
 

9.1.5 Wybór narzędzi promocji mix 

 
Istnieje pięć podstawowych narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia kampanii 
promocyjnych produktów i usług. Ich zestawienie wraz z cechami charakterystycznymi 
przedstawione jest w poniższym zestawieniu: 
 

NARZĘDZIA REKLAMY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

publiczna prezentacja 

przenikliwość 

wzmocniona siła wyrazu 
REKLAMA 

bezosobowość 
komunikacja 
bodźce PROMOCJA SPRZEDAŻY 
zaproszenie 
niepubliczny charakter 
dopasowanie MARKETING BEZPOŚREDNI 
aktualność 
wysoka wiarygodność 
zaskoczenie PUBLIC RELATIONS 
wyróżnienie 
osobista konfrontacja 
utrzymanie znajomości SPRZEDAŻ OSOBISTA 
odpowiedź 

 
Szczegółowa charakterystyka poszczególnych składników promocji zostanie przedstawiona 
w kolejnym podrozdziale dotyczącym marketingu zewnętrznego. Dobierając narzędzia 
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promocji niezbędne do komunikacji na rynku wewnętrznym regionu, opiszemy tylko te, które 
mogą znaleźć tutaj zastosowanie.  
 
 
 
 
 
 
 
REKLAMA – której głównymi środkami przekazu są: radio, telewizja, prasa (codzienna, 
periodyki), poczta, plakaty itd., może być wykorzystana w promocji projektu Gołdapi 
w niewielkim stopniu. Najbardziej istotną kwestią są tutaj wysokie koszty reklamy. Ponadto 
reklama jest głównie realizowana przy wykorzystaniu kanałów bezosobowych. Tymczasem 
przyjęto we wcześniejszych założeniach, że głównymi kanałami przekazu na rynku 
wewnętrznym Gołdapi będą kanały osobowe. Dlatego też należy w przypadku komunikacji na 
rynku wewnętrznym zastosować zmodyfikowaną wersję sprzedaży osobistej.  
 
SPRZEDAŻ OSOBISTA – Produktem, który będzie sprzedawany, jest pomysł w 
opracowanej strategii rozwoju produktu turystycznego. Chcemy ten produkt sprzedać 
mieszkańcom, lokalnym inwestorom, członkom władzy lokalnej nie uczestniczącym w 
procesie przygotowywania strategii oraz lokalnym środkom masowego przekazu. 
 
Osobami, które będą sprzedawać produkt, są burmistrz, wiceburmistrz, dyrektor domu 
kultury, dyrektor punktu informacji turystycznej w Gołdapi. 
 
Efektem sprzedaży produktu nie będzie zakup materialny. Sprzedawca opisanego produktu 
musi starać się kupić zaufanie i akceptację odbiorców. 
    
Ponadto należy pamiętać, że środki masowego przekazu – jako uczestnicy sprzedaży 
osobistej – będą być może przekazywać nasze informacje dalej: w swoich publikacjach 
i audycjach. 
  
Częściowo komunikat będzie trafiał na rynek dzięki działaniom PUBLIC RELATIONS – których 
głównym celem jest utrzymywanie stałego kontaktu z otoczeniem. Kontakt z otoczeniem 
w ramach PR może być utrzymywany dzięki wykorzystaniu odpowiednich środków takich, 
jak: 
 

 Publikacje, w tym oświadczenia dla prasy, raporty, broszury, plakaty, artykuły 
i sprawozdania pracowników, 

 Konferencje prasowe, seminaria, wystąpienia, 
 Kontakty z inwestorami w celu zdobycia ich poparcia, 
 Wydarzenia, które przyciągają środki masowego przekazu. 

 
Reasumując, w procesie wewnętrznej komunikacji zostaną zastosowane dwa narzędzia 
promocyjne: zmodyfikowana sprzedaż osobista oraz public relations.  
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9.1.5. Zarządzanie i koordynowanie procesu 
komunikacji marketingowej 

  
Proces komunikacji z otoczeniem spełni swoją rolę, gdy będzie realizowany zgodnie 
z poczynionymi na początku założeniami. Aby ocenić, na ile podejmowane działania 
marketingowe są zbieżne z zaplanowanymi, należy cały czas kontrolować przebieg realizacji 
promocji projektu czy produktu na rynku.  
 
Podstawowym kryterium oceny promocji może być badanie znajomości programu 
wśród docelowego audytorium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cele promocji projektu rozwoju turystyki w regionie Gołdapi zostały przedstawione w pkt. 
9.1.2 niniejszego rozdziału.  
 
Kontrola procesu komunikacji musi więc zmierzać do zbadania, czy osiągnięto jedno, 
z następujących założeń (przykładowa lista pytań): 
 
1. Czy projekt zyskał poparcie lokalnej społeczności, tzn.: 
 

 Czy przeprowadzono spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące 
wdrażanej strategii? 

  

 Jakiego rodzaju były te spotkania? 
 

 Jaka była liczba uczestników na każdym ze zorganizowanych spotkań? 
 

 W jaki inny sposób informowano społeczeństwo o planach w zakresie rozwoju 
turystyki w regionie? 

 

 Czy do władz regionu odpowiedzialnych za realizację strategii rozwoju turystyki 
wpływały opinie mieszkańców nt. podejmowanych działań? 

 

 Jeżeli takie opinie wpływały, to czy miały charakter pozytywny czy negatywny? 
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2. Czy projekt rozwoju turystyki zaproponowany w strategii zyskał uznanie 
wszystkich osób na szczeblu władzy, tzn.: 

 

 Czy decyzje dotyczące budżetu uwzględniają środki na realizację przedsięwzięć 
nakreślonych w strategii? 

  

 Czy tworzone są korzystne warunki (np. ulgi podatkowe) dla lokalnych 
inwestorów, np. dla rozbudowujących bazę noclegową i gastronomiczną? 

 

 Czy w długim okresie planuje się przeznaczać systematycznie określone środki 
pieniężne na realizację przewodniego produktu turystycznego tj. utworzenie 
wioski Jaćwingów w okolicach Pięknej Góry? 

 

 Czy przewidywane są odpowiednie zmiany i zapisy w planach zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniające realizację inwestycji w infrastrukturę turystyczną 
i paraturystyczną? 

 

 Czy tworzony jest odpowiedni klimat inwestycyjny dla inwestorów zewnętrznych 
gotowych współtworzyć lokalną infrastrukturę turystyczną? 

 

 Czy określono zasady współpracy władz regionu z inwestorami lokalnymi 
i wewnętrznymi (tzn. czy rozpatrzono możliwość tworzenia wspólnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych przez wnoszenie np. lokalizacji jako aportu do 
powstających spółek)? 

 
 
3. Czy lokalni inwestorzy zaangażowali się we wdrażanie strategii rozwoju 

turystyki w regionie, tzn.: 
 

 Czy podjęto prace remontowo-modernizacyjne istniejącej bazy noclegowej? 
 

 Czy zwiększyła się liczba obiektów noclegowych (liczba łóżek) w stosunku do 
sytuacji sprzed rozpoczęcia działań informacyjno-promocyjnych w regionie? 

 

 Czy pojawiły się nowe gospodarstwa agroturystyczne? 
 

 Jeśli powstały nowe gospodarstwa agroturystyczne, to czy obejmują również 
jakąś ofertę produktową (np. możliwość jazdy konnej, nauka przygotowywania 
regionalnych potraw, dla dzieci przygotowany plac zabaw, wypożyczanie 
rowerów lub sprzętu wędkarskiego)? 

 

 Czy w najbliższym czasie mają powstać nowe punkty gastronomiczne? 
 

 Czy dostosowuje się istniejące zaplecze gastronomiczne do obsługi 
zorganizowanych grup turystów (np. zielone szkoły)? 
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 Czy powstają nowe punkty wypożyczania sprzętu sportowego (rowery, narty, 
sanki itp.)? 

 

 Czy instytucje zarządzające plażami nad jeziorami w regionie Gołdapi 
przygotowują swoje tereny do przyjęcia turystów (tworzenie niezbędnej 
infrastruktury, porządkowanie terenu itp.)? 

 
 
4. Czy powstała wspólna oferta produktowa podmiotów turystycznych 

działających w regionie Gołdap: 
 

 Czy udało się w badanym okresie zachęcić lokalne przedsiębiorstwa turystyczne 
do wprowadzenia na rynek wspólnych ofert? 

 

 Jeżeli tak, to jakie podmioty najchętniej łączyły swoją działalność? 
 

 Ile w chwili obecnej jest na rynku wspólnych przedsięwzięć? 
 

 Jakiego rodzaju oferty są najczęściej spotykane (zniżki, rabaty na produkty lub 
usługi; zniżki dla kolejnych osób, które przyjadą z polecenia jednego turysty, 
zniżki podczas kolejnego pobytu itp.)? 

 

 Jeżeli nie powstał żaden program wspólnego działania podmiotów turystycznych 
na rynku to co jest tego przyczyną i jak można tę sytuację zmienić w 
przyszłości? 

 
 
5. Czy dostatecznie zainteresowano prasę lokalną projektem rozwoju 

turystyki w Gołdapi: 
 

 Czy utrzymywano stały kontakt z lokalną prasą i radiem? 
 

 Jakiego rodzaju informacje przekazywano mediom? 
 

 W jakiej formie przekazywano te informacje? 
 

 Które z przekazanych materiałów ukazały się później w lokalnych mediach? 
 

 Czy publikacje lokalnej prasy oraz informacje radiowe odnosiły się w sposób 
pozytywny czy też negatywny do zaproponowanego projektu rozwoju turystyki? 

 

 Czy informacje przekazywane przez media lokalne miały jedynie charakter 
suchych informacji, czy też promowały projekt wśród lokalnej ludności? 
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Odpowiedź na postawione powyżej pytania pozwoli ocenić, czy proces komunikacji na rynku 
wewnętrznym był prowadzony właściwie. Takie badanie przeprowadzać można w okre-
ślonych odstępach czasu. Jeżeli okaże się, iż zamierzone cele nie są osiągane, należy 
dokonywać modyfikacji w procesie komunikacji.  
 
Modyfikacji powinny wówczas podlegać poszczególne lub też wszystkie elementy procesu 
komunikacji opisane powyżej tj.: 
 

 Weryfikacja audytorium, do którego informacja jest kierowana. 
 Analiza celów wyznaczonych na początku przygotowania procesu komunikacji. 
 Analiza samego przekazu: jego formy i treści – ponowne dostosowanie przekazu do 

audytorium; uwzględnienie dotychczasowych doświadczeń. 
 Analiza wybranych kanałów komunikacji; zmiana relacji pomiędzy kanałami 

osobowymi i nieosobowymi. 
 Ponowne rozpatrzenie zastosowanych narzędzi promocji (reklamy i public relations). 
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9.2 MARKETING ZEWNĘTRZNY 

 
 
 
Kiedy projekt rozwoju turystyki zyska już uznanie lokalnej społeczności regionu Gołdapi, 
będzie można rozpocząć promocję na rynku zewnętrznym.  
 
Przez rynek zewnętrzny rozumiemy w tym wypadku wszystkich, którzy będą aktywnymi 
odbiorcami oferty turystycznej. Rynek zewnętrzny obejmuje również osoby i instytucje, 
które będą dostarczać produkt turystyczny i informacje o nim na rynek.  
 
Kolejną grupą, z którą komunikować będziemy się na rynku zewnętrznym są potencjalni 
inwestorzy. Jeżeli chcemy skłonić kogoś do sfinansowania konkretnego przedsięwzięcia 
turystycznego, musimy mu również przekazać pełną informację o projekcie. 
  
W dalszym otoczeniu zewnętrznym znajdą się ponadto instytucje rządowe i pararządowe, 
które mogą wpływać na realizację przyjętej strategii rozwoju regionu. 
 
Głównym zadaniem komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jest w przypadku 
promocji regionu:  
 

 informowanie o regionie i jego atrakcjach, 
 

 wykreowanie odpowiednich skojarzeń: region – miejsce – warunki – oferta  
Gołdap – lokalizacja na mapie – przyroda – Kraina Łowców Przygód itp., 

 
 sprawienie, aby marka regionu była rozpoznawalna przez docelowego odbiorcę.   

 
 
 

9.2.1. Odbiorcy komunikatu 

 
Dokładne określenie grupy, z którą będziemy się komunikować na rynku pozwala na 
przygotowanie właściwej promocji regionu i produktu. Inne wymagania ma bowiem turysta 
indywidualny, turysta grupowy, inwestor czy właściciel biura turystycznego. Musimy za 



Strategia rozwoju produktu turystycznego dla regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 219 

każdym razem stworzyć taki komunikat, który trafi do każdej osoby ważnej w procesie 
podejmowania decyzji. 
 
Komunikacja z rynkiem wewnętrznym miała na celu zyskać poparcie lokalnej społeczności dla 
rozwoju turystyki w Gołdapi. Tymczasem komunikacja z otoczeniem zewnętrznym ma 
zagwarantować pojawienie się w regionie turystów, którzy korzystać będą z oferty 
wypoczynkowej Gołdapi. Zanim przybędą jednak do regionu turyści, musimy ściągnąć tu 
przede wszystkim inwestorów, którzy rozwiną bazę turystyczną w regionie.  
 
Tak więc odbiorcami komunikatu promocyjnego regionu Gołdapi będą wymienione poniżej 
grupy osób i instytucji. 
 
 
 
 
 
 
Promocja Gołdapi jako regionu wielu możliwości turystyczno-rekreacyjnych musi być 
kierowana do następujących grup odbiorców: 
 

Inwestorzy – zanim rozpoczniemy promocję Gołdapi jako atrakcji turystycznej 
wśród turystów, musimy najpierw przyciągnąć tutaj inwestorów. Odpowiednia baza 
gastronomiczno–hotelowa to bowiem podstawa ruchu turystycznego w każdym 
regionie. Inwestorzy zainteresowani tworzeniem infrastruktury w regionie Gołdapi 
mogą wywodzić się z dwóch następujących grup: 
 

 inwestorzy indywidualni – osoby z zewnątrz, które widzą szansę rozwoju 
własnej działalności gospodarczej w Gołdapi 

 
 inwestorzy instytucjonalni – tacy jak banki, fundusze typu venture – 

capital, firmy developerskie, prywatne firmy dywersyfikujące działalność, 
sieci hotelowe i gastronomiczne. 

 
Turyści indywidualni – tzn. wszystkie osoby, które mogą być zainteresowane 
odwiedzeniem regionu Gołdapi w celach turystyczno–rekreacyjnych. Dokonana 
wcześniej analiza klienta pozwoliła na wyłonienie trzech podstawowych podgrup 
klientów indywidualnych, do których zaliczono: 
 

 Rodziny – mieszkańców dużych aglomeracji i zanieczyszczonych regionów 
Polski. Typowy model rodziny uwzględniany w projekcie to 2+1, 2+2; 
dochody w rodzinie na poziomie średniej krajowej lub wyższe. Cechą 
charakterystyczną osób, które zechcą odwiedzić Gołdap będzie przede 
wszystkim poszukiwanie aktywnego wypoczynku oraz możliwości 
przeżycia wielu atrakcji na świeżym powietrzu. Przyjmuje się, że znaczna 
część rodzin przybywająca na wypoczynek do Gołdapi pochodzić będzie 
z woj. warmińsko-mazurskiego. 

 
 Studentów – czyli ludzi młodych samodzielnie organizujących swój 

wypoczynek wakacyjny i weekendowy. Cechami charakterystycznymi dla tej 
grupy jest najczęściej podróżowanie w małych grupach (3 – 10 osób),  
poszukiwanie aktywnych form wypoczynku, ograniczanie kosztów podróży do 
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niezbędnego minimum, wyjazdy 2 – 4 dniowe w trakcie długich weekendów 
i przerw świątecznych, 

 
 Obcokrajowców – głównie mieszkańców terenów przygranicznych 

(Niemcy, Rosja) poszukujących terenów z ofertą agro- i ekoturystyczną, 
odbywających tzw. podróże sentymentalne. Jest to grupa klientów, która 
stawiać będzie wysokie wymagania ofercie turystycznej (noclegowej, 
gastronomicznej itd.). Jednak należy pamiętać, że dla tej grupy cena nie 
odgrywa istotnego czynnika decyzyjnego – za dobrze przygotowaną ofertę 
gotowi są dużo zapłacić. 

 
Dokonując grupowania turystów indywidualnych pod kątem tworzenia przekazu 
promocyjnego, należy wskazać na jeszcze jeden istotny czynnik. Chodzi tutaj o zasięg 
przekazu. I tak: 
 

 Komunikat o zasięgu lokalnym – powinien być kierowany do osób, które 
będą przyjeżdżać w region Gołdapi, często ale na krótkie pobyty 
(weekendowe, świąteczne itp.), 

 
 Komunikat o zasięgu ogólnokrajowym – powinien zachęcać przede 

wszystkim do dłuższych przyjazdów wakacyjnych (co najmniej dwa 
tygodnie), co jest związane ze znacznymi trudnościami komunikacyjnymi w 
regionie Gołdapi. W przypadku informacji o zasięgu ogólnokrajowym 
proponuje się koncentrację na jednym lub dwóch obszarach.  
 
Najbardziej odpowiednimi obszarami koncentracji są dwie 
aglomeracje miejskie: 
 
 warszawska 
 śląska. 

 
Są to regiony charakteryzujące się: 
 
 największym zagęszczeniem,  
 znacznym zanieczyszczeniem,  
 ograniczonym dostępem do wypoczynku na łonie natury,  
 stosunkowo wysoką zamożnością mieszkańców, 
 dostępem do licznych środków masowego przekazu, 
 szeroko rozwiniętymi zainteresowaniami mieszkańców, 
 dużą liczbą organizacji o charakterze hobbistycznym – a przez to dostęp 

do określonego segmentu, 
 znacznym procentowym udziałem mieszkańców w całym ruchu 

turystycznym Polski. 
 
Komunikowanie się z opisanymi powyżej obszarami pozwoli na znaczną 
koncentrację działań, a w efekcie maksymalne wykorzystanie środków 
przeznaczonych na promocję regionu.  

 
 Komunikat o zasięgu międzynarodowym – czyli koncentracja działań 

promocyjnych na wybranych obszarach rejonów graniczących z Polską 
państw.  
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Turyści grupowi – wśród tej grupy odbiorców komunikatu wyodrębniono siedem 
następujących podgrup: 
 

 
 „Jagódki” – czyli dzieci i młodzież do lat 15 przyjeżdżająca w region Gołdapi 

na tzw. zielone szkoły. Zielone szkoły to popularne od kilku lat wyjazdy 
o charakterze edukacyjno–rozrywkowym, organizowane przez szkoły 
w trakcie trwania roku szkolnego. 

 
 „Młode brzozy” – jest to młodzież w wieku 16–19 lat, wyjeżdżająca 

w okresie wiosny lub jesieni w celach edukacyjno–integracyjno 
–rekreacyjnych. 

 
 „Sosny” – osoby powyżej 22 lat uczestniczące w wyjazdach typu 

incentive. Są to coraz częściej organizowane przez firmy wyjazdy 
o charakterze motywacyjnym dla pracowników, a czasem również i rodzin. 

 
 „Młode sówki” i „Jeżyki” – czyli dzieci i młodzież do lat 20, biorąca udział 

w zorganizowanych wyjazdach wakacyjnych (kolonie, obozy wędrowne, 
obozy harcerskie, zimowiska itp.).  

 
 „Stare dęby” – czyli grupowe przyjazdy turystów zagranicznych z terenów 

Niemiec i Rosji. Do tej grupy zliczać będziemy osoby powyżej 45 lat, 
preferujące zorganizowany wypoczynek z dobrze przygotowaną bazą 
noclegową, gastronomiczną oraz ofertą produktową. 

 
 „Hobbiści” – osoby w wieku 20–45 lat uczestniczące w tzw. turystyce 

kwalifikowanej. Będą to najczęściej osoby uczestniczące w różnego 
rodzaju plenerach malarskich, rzeźbiarskich czy fotograficznych.        

 
Przedstawiony powyżej podział turystów grupowych uwzględnia przede wszystkim 
cechy demograficzne oraz preferencje każdej z nich. 
 
Budując jednak przekaz marketingowy skłaniający te grupy do przyjazdu w okolice 
Gołdapi nie będziemy się zwracać bezpośrednio do nich. W przypadku wyjazdów 
grupowych decyzje podejmowane są przez osoby odpowiedzialne za daną grupę lub 
też zajmujące się organizowaniem różnego rodzaju wyjazdów motywacyjnych. 
Dlatego też chcąc przyciągnąć klienta grupowego będziemy bezpośrednio zwracać się 
do decydentów każdej z grup: 

 
 przyjazdy w ramach zielonych szkół – odbiorcami komunikatu będą 

nauczyciele historii, geografii, biologii, wychowawcy klas, rodzice. 
Zadaniem tej grupy jest bowiem wybór miejsca wyjazdu i przekonanie 
rodziców dzieci do swoich propozycji, 

 
 wyjazdy szkoleniowe i lekcje w terenie – informacja musi być 

skierowana do wykładowców akademickich odpowiedzialnych za 
wytypowanie odpowiednich miejsc, 

 
 wyjazdy integracyjne i motywacyjne – kierowanie komunikatu 

bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w firmach i przedsiębiorstwach za 
organizację akcji socjalnych, realizację programów pracowniczych: 
motywacyjnych i integracyjnych; ponadto komunikat kierowany do biur 
podróży zajmujących się organizacją wyjazdów na zlecenie firm, 
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 tematyczne wyjazdy plenerowe – kontakt musi być utrzymywany 

z przedstawicielami odpowiednich organizacji sportowo–rekreacyjno 
–hobbistycznych. Możemy zaliczyć do nich: koła malarskie, związki łowieckie, 
koła historyczne, kluby sportowe, kluby taneczne itp.      

 
 
Organizatorzy turystyki – czyli biura podróży oraz touroperatorzy wprowadzający 
przygotowaną ofertę turystyczną na rynek przez sieć prowadzonych punktów 
sprzedaży detalicznej.  
 
Dobrze zaprezentowana oferta turystyczna Gołdapi może znaleźć się w ofercie biur 
zajmujących się turystyką polską. Ponadto konieczne będzie podjęcie współpracy 
z polskimi i zagranicznymi biurami podróży sprzedającymi polską ofertę turystyczną 
za granicą.   
 
Należy również mieć na uwadze fakt, iż to właśnie biura podróży są bardzo często na 
zlecenie firm organizatorami omawianych wcześniej wyjazdów typu incentive. Tak 
więc w ich gestii pozostaje wybór odpowiedniego miejsca i zaproponowania go 
klientowi instytucjonalnemu. 
 
Środki masowego przekazu – szczególnie gazety turystyczne oraz inne 
czasopisma branżowe, które trafiać będą do naszego klienta docelowego; stacje 
radiowe przygotowujące audycje o miejscach atrakcyjnych turystycznie. Środki 
masowego przekazu są z jednej strony docelowym odbiorcą informacji o regionie 
Gołdapi jako atrakcji turystycznej, a z drugiej strony pośrednikiem w przekazywaniu 
komunikatu do kolejnych grup adresatów. Bliżej mowa będzie o tym w części 
dotyczącej public relations – jako narzędzia promocji.  
 
 
 

9.2.2. Cel procesu komunikacji 

 
Promocji produktu czy usługi na rynku przyświeca zawsze określony z góry cel. Jest nim 
zazwyczaj informowanie klienta o pojawieniu się czegoś nowego i skłonienie go do 
dokonania zakupu. Tak więc komunikując się z otoczeniem oczekujemy określonej reakcji 
zwrotnej. 
 
Ostateczną odpowiedzią klientów na przekazywaną im informację powinien być zakup. 
Chodzi tu o zakup: 
 

 produktu – kosmetyków, odzieży, obuwia, samochodu, książek, leków itd. 
lub  

 
 usługi – pralniczej, szewskiej, gastronomicznej, noclegu w hotelu, wycieczki 

w biurze podróży, przewozu samochodowego itd. 
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Sprzedając region i jego ofertę sprzedajemy głównie usługę. Cechą charakterystyczną usług 
jest to, że nie można ich zmagazynować ani oddzielić od miejsca ich świadczenia. Turysta 
przyjeżdżający w dane miejsce wyda pieniądze przede wszystkim na rzeczy niematerialne: na 
nocleg, wyżywienie, uczestnictwo w wycieczce itd. Jedyną rzeczą, którą wywiezie z pobytu, 
będzie doświadczenie i wspomnienie.   
 
Jednak zanim przekonamy potencjalnych odbiorców naszej usługi – produktu do wydania 
pieniędzy właśnie u nas, musimy wcześniej wywołać zainteresowanie naszą ofertą. Proces 
reakcji konsumenta na przekazywane im informacje31 powinien więc być podstawą do 
określania celów naszej komunikacji. 
 
 

ETAPY Model AIDA Model hierarchii 
efektów 

Model akceptacji -
innowacji 

Etap poznawczy 

 
Uwaga 

 
Świadomość 

 
 
 

Wiedza 
 

 
Świadomość 

Etap uczuciowy 

 
Zainteresowania 

 
 
 
 
 
 
 

Pragnienie 

 
Sympatia 

 
 
 

Preferencje 
 
 
 

Przekonanie 
 

 
Zainteresowanie 

 
 
 
 
 
 
 

Ocena 

Etap zachowania 

 
Działanie 

 
Zakup 

 
Próba 

 
 

Akceptacja 
 

 
 
 

                                            
31

 P.Kotler, „Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola” ,Gebethner & Ska 1994, str.552 
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Wszystkie przedstawione powyżej zachowania i reakcje konsumenta na informacje 
o produktach czy usługach determinują również określanie celów dla procesu komunikacji 
regionu Gołdapi z otoczeniem. 
 
Cele promocji regionu Gołdapi i jego oferty turystycznej na rynku zewnętrznym są 
następujące:  
  
 

11..  PPooiinnffoorrmmoowwaanniiee  ppoollsskkiieeggoo  rryynnkkuu  ttuurryyssttyycczznneeggoo  oo  nnoowweejj  
ooffeerrcciiee  ttuurryyssttyycczznneejj  jjaakkąą  pprrzzyyggoottoowwuujjee  GGoołłddaapp;;  

  
22..  ZZaaiinntteerreessoowwaanniiee  ooffeerrttąą  GGoołłddaappii  kklliieennttaa  iinnddyywwiidduuaallnneeggoo  pprrzzeezz  

pprreezzeennttaaccjjęę  ggłłóówwnnyycchh  wwaalloorróóww  pprrzzyyrrooddnniicczzoo--rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh;;  
  

33..  ZZaaiinntteerreessoowwaanniiee  ooffeerrttąą  GGoołłddaappii  kklliieennttaa  ggrruuppoowweeggoo  ppoopprrzzeezz  
aattrraakkccyyjjnnee  pprrooppoozzyyccjjee  oorrggaanniizzaaccjjii  zziieelloonnyycchh  sszzkkóółł,,  wwyyjjaazzddóóww  
iinntteeggrraaccyyjjnnyycchh  iittdd..;;  

  
44..  PPoozzyyccjjoonnoowwaanniiee  pprroodduukkttuu  ttuurryyssttyycczznneeggoo  ii  rreeggiioonnuu  GGoołłddaappii  

pprrzzyy  śścciissłłyymm  wwyykkoorrzzyyssttaanniiuu  ssttwwoorrzzoonneejj  mmaarrkkii  ((llooggoo))  jjaakkoo  
KKrraaiinnyy  ŁŁoowwccóóww  PPrrzzyyggóódd;;  

  
55..  PPrrzzyycciiąąggnniięęcciiee  ww  rreejjoonn  GGoołłddaappii  mmłłooddeeggoo,,  zzoorrggaanniizzoowwaanneeggoo  

ttuurryyssttyy  nniieemmiieecckkiieeggoo  ((pprrzzyyggoottoowwaanniiee  ooffeerrttyy  wwyyssookkiieejj  jjaakkoośśccii,,  
rroozzbbuuddoowwaannyy  pprroodduukktt  ttuurryyssttyycczznnyy  ––  ppooddłłoożżee  hhiissttoorryycczznnee  
ii  ddzziieeddzziiccttwwoo  kkuullttuurroowwee));;  

  
66..  PPrrzzyycciiąąggnniięęcciiee  iinnwweessttoorraa  ggoottoowweeggoo  zzaaaannggaażżoowwaaćć  ssiięę  

ww  rroozzwwóójj  iinnffrraassttrruukkttuurryy  ttuurryyssttyycczznneejj,,  aa  sszzcczzeeggóóllnniiee  
ww  ttwwoorrzzeenniiee  nnoowwyycchh  mmiieejjsscc  nnoocclleeggoowwyycchh  nnaa  wwyyssookkiimm  
ppoozziioommiiee;;  

  
77..  ZZaaiinntteerreessoowwaaćć  pprraassęę  ttuurryyssttyycczznnąą  ssppeeccjjaalliissttyycczznnąą  ooffeerrttąą  

zz  zzaakkrreessuu  ttuurryyssttyykkii  pprrzzyyggoottoowwaannąą  ww  GGoołłddaappii  ii  rreeggiioonniiee..  
  
  
Pracując nad dalszymi etapami procesu komunikacji, trzeba pamiętać o postawionych wyżej 
celach. Każdy kolejny element musi być tak skonstruowany, aby przybliżać region Gołdapi do 
osiągnięcia tych celów.  
 
W późniejszym okresie może okazać się, że niektóre z założeń są nieaktualne a działania 
powinno się skierować na inny segment odbiorców. Może się tak zdarzyć, gdy jedna z grup 
docelowych entuzjastycznie podejdzie do przedstawionej oferty i będzie z niej korzystać, 
natomiast inna grupa nie zareaguje na nasz komunikat. W takiej sytuacji zasadne może być 
zrezygnowanie z działań promocyjnych nakierowanych na drugi segment a intensyfikacja 
promocji na pierwszej grupie. Ulegną też wtedy zmianie cele stawiane procesowi 
komunikacji.  
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9.2.3. Projektowanie przekazu 

 
Określone zostało audytorium, czyli odbiorcy komunikatu promocyjnego. Sprecyzowano 
również cele, jakie chcemy osiągnąć dzięki komunikacji. Kolejnym krokiem jest 
przygotowanie przekazu, tzn. zaplanowanie, jak powinna wyglądać informacja, którą 
prześlemy na rynek. 
  
Stworzenie jakiegokolwiek przekazu w ramach komunikacji marketingowej wymaga zajęcia 
się czterema głównymi elementami wpływającymi na jego kształt. Są to wymienione już 
w poprzednim podrozdziale: 
 

1. Treść – czyli co powiedzieć, o czym informować, co przekazać i w jakich słowach. 
 
2. Struktura – czyli sposób przekazania wiadomości uwzględniający przede 

wszystkim: sposób wnioskowania (czy nadawca powinien wyciągać 
wnioski za audytorium?), sposób argumentacji (czy tylko zachwalać czy 
też wskazywać wady), kolejność prezentacji (czy najsilniejsze argumenty 
przedstawiać na początku czy na końcu komunikatu). Jednym słowem chodzi 
tutaj o logiczny układ treści. 

 
3. Styl – ponieważ informacja musi przyciągać uwagę, należy zastanowić się nad 

wyborem odpowiednich symboli i łatwych do zapamiętania słów. 
 
4. Autor – czyli kto powinien opracować przekaz; kto ma szansę stworzyć 

komunikat, który przyciągnie uwagę docelowego audytorium. 
 
 
 
 
 
 

  

11..  TTRREEŚŚĆĆ  PPRRZZEEKKAAZZUU  
 
 
Jeszcze raz należy przypomnieć z jakiego rodzaju przekazami spotykamy się w praktyce 
marketingowej. Będzie to miało bardzo istotne znaczenie przy konstruowaniu przekazów 
promocyjno – informacyjnych do poszczególnych grup odbiorców. Tak więc możemy 
wyróżnić następujące komunikaty: 
    

• tzw. apel racjonalny, który ma za zadanie przekonać odbiorcę do podjęcia 
określonej decyzji przez odwołanie się do korzyści, jakie może on odnieść 
w związku z tą decyzją (np. zwracanie uwagi na jakość, oszczędność), 

• apel emocjonalny, który przez wywołanie określonych emocji (strach, radość, 
duma, zaciekawienie itp.) ma przekonać nabywcę dobra czy usługi do jej nabycia, 
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• apel moralny kierowany bezpośrednio do odczuć odbiorców: co jest dobre a co 
złe, co jest właściwe a co nie do zaakceptowania itp. 

 
Treść informacji o nowym produkcie turystycznym w regionie Gołdapi powinna być 
skonstruowana dla dwóch grup odbiorców. 
 

PPIIEERRWWSSZZAA  GGRRUUPPAA  ((LLAAIICCYY))  ––  do której zaliczymy użytkowników oferty turystycznej 
przygotowanej przez region Gołdapi tzn.:  
 

 turystów indywidualnych – polskich i zagranicznych, 
 turystów grupowych – szkoły, firmy, organizacje hobbistyczne. 

 
 
DDRRUUGGAA  GGRRUUPPAA  ((PPRROOFFEESSJJOONNAALLIIŚŚCCII))  – do której zaliczymy wszystkich, którzy mogą być 
pośrednikami w sprzedaży oferty turystycznej Gołdapi, oraz tych, którzy mogą stać się jej 
współtwórcami tzn.: 
 

 organizatorów turystyki – biura podróży i touroperatorzy, 
 inwestorów – indywidualnych i instytucjonalnych, polskich i zagranicznych, 
 środki masowego przekazu – prasa branżowa, rozgłośnie radiowe i stacje 

telewizyjne, prasa specjalistyczna. 
 
Dokonany podział audytorium na dwie grupy wiąże się z rodzajem apelu, jaki będzie 
kierowany do każdej z nich. Niezależnie jednak od specyficznych danych przekazywanych 
każdej z grup, trzeba zadbać, aby informacja była spójna w czasie.  
 

Przykład: turystów indywidualnych informujemy, że w Gołdapi istnieje 
odrestaurowany gród Jaćwingów. Opisujemy w informacjach dla turystów, 
jakiego rodzaju atrakcje czekają na gości skansenu. Ponadto mówimy o 
możliwości wykupienia zorganizowanej wycieczki w biurze podróży – obejmującej 
m.in. omawiany gród.  
 
Równocześnie do biur podróży przesyłamy informacje o walorach naturalnych 
regionu, o możliwościach aktywnego spędzenia czasu itp. Nie informujemy 
natomiast biur o ofercie, jaką przegotowano dla turystów w grodzie Jaćwingów. 
 
W takiej sytuacji, jeżeli turysta zainteresowany historią rodu Jaćwieskiego zechce 
zorganizować swój wyjazd przez biuro podróży, a to nie będzie miało na ten 
temat żadnej informacji – dojdzie do dysonansu. Informacja, jaka dotarła do 
różnych odbiorców, była niespójna. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę, treść komunikatu kierowanego do każdej z grup powinna 
charakteryzować się następującymi elementami:  
 

Pierwsza grupa – czyli „laicy” – przekaz do tej grupy musi w głównej mierze 
odwoływać się do czynników natury emocjonalnej. Należy prezentować ofertę 
produktów turystycznych, podkreślając korzyści, jakie może ona przynieść jej 
odbiorcą. I tak: 
• przekonujmy młode dziewczyny i kobiety, że przyjazd do Gołdapi będzie mieć 

zbawienny wpływ na ich urodę, zdrowie, kondycję fizyczną, 
• przekonujmy rodziny z dziećmi, że odwiedzenie regionu Gołdapi wpłynie 

pozytywnie na zdrowie dzieci i przysporzy wszystkim niezapomnianych wrażeń, 
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• informujmy miłośników wędkowania oraz amatorów fotografowania, że nigdzie 
nie znajdą tak dużych ryb, nie zrobią tak pięknych zdjęć i nie odpoczną tak jak u 
nas, 

• kuśmy młodzież atrakcyjnymi formami wypoczynku aktywnego (skoki na linie, 
skoki na siatkę, spływy rzeką Gołdapą itd.), 

• informujmy o wszystkich organizowanych w regionie imprezach kulturalnych itp. 
przyciągając tym samym miłośników wszelkich konkursów, koncertów itd. 

 
Druga grupa – czyli „profesjonaliści” – treść przekazu kierowanego do tej grupy 
musi być skonstruowana głównie na podstawie czynników ekonomicznych 
(racjonalnych) oraz moralnych.  
 
Komunikat do tej grupy powinien zawierać następujące informacje: 
• preferencyjne warunki dla inwestorów rozwijających lokalną bazę turystyczną 

(jeżeli takie warunki zostaną stworzone), 
• możliwe formy współpracy pomiędzy władzami regionu a inwestorami w zakresie 

realizacji inwestycji turystycznych, 
• możliwość czerpania korzyści z bycia pierwszym inwestorem w regionie, 
• informacje nt. cen przygotowanej oferty programowej oraz cen bazy turystycznej 

– wskazanie na możliwość osiągnięcia wysokich marży ze sprzedaży oferty 
regionu przez biura podróży. 

              
 

22..  SSTTRRUUKKTTUURRAA  PPRRZZEEKKAAZZUU  
 
Struktura przekazu to samo co logiczny układ treści w komunikacie.  
 
Komunikat promocyjny, który ma trafić do finalnego odbiorcy oferty na rynku, musi 
charakteryzować się następującymi elementami: 
 
Kolejność prezentacji: w przypadku przygotowywania materiału pisanego najważniejsze 
kwestie, które chcemy przekazać, umieszczamy na początku informacji. Nikt nie zainteresuje 
się pisaną notatką, w której na początku mówi się o rzeczach mało interesujących 
i drugoplanowych dla procesu podejmowania decyzji. Tutaj trzeba przykuć uwagę odbiorcy 
pierwszymi słowami.  
 

Przykład: możemy zacząć np. od słów „Zostań mistrzem świata w jedzeniu 
kartaczy” – zainteresujemy w ten sposób tych, którzy kartacze lubią, kartaczy nie 
znają lub których ekscytuje bicie rekordów w każdej możliwej dziedzinie. 
Rozpoczęcie tego samego komunikatu słowami „...postanowiliśmy stworzyć 
w Gołdapi nową tradycję kulinarną. Z popularnych w naszym regionie kartaczy 
uczyniliśmy przedmiot walki konkurencyjnej – organizowane są u nas zawody 
w jedzeniu kartaczy....” osoby bardziej niecierpliwe mogą nie dobrnąć do 
informacji o zawodach albo nawet o tym, co jest przedmiotem tych zawodów.  

 
Rozpoczynać komunikat od informacji mniej istotnych możemy tylko wtedy, gdy jest to 
przekaz ustny. Musimy być bowiem gotowi reagować na każdą oznakę zniecierpliwienia 
naszego słuchacza. W bezpośrednim kontakcie taka reakcja jest możliwa, w pisanym już nie. 
 
Sposób argumentacji: czy przekazywać tylko informacje pozytywne o produkcie. Czy nie 
jest konieczne mówienie również o wadach naszych pomysłów i rozwiązań. 
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Jeśli chodzi o komunikat skierowany do turysty, nie możemy mówić o ewentualnych wadach 
produktu czy usługi. Jeżeli zdarzy się, że są jednak okoliczności niesprzyjające sprzedaży 
oferty turystycznej, to należy je wykorzystywać na swoją korzyść.  
 

Przykład: jeżeli chcemy zachęcić turystę do przyjazdu w region Gołdapi, a jest 
akurat deszczowe lato powiedzmy mu „...dopiero gdy pada deszcz możesz 
poznać wszystkie uroki Gołdapi...” lub „...w słoneczne dni nigdy nie poznasz 
wszystkich atrakcji Gołdapi...”.  Należy unikać przekazów typu „...pomimo tego, 
że ciągle pada przyjedź do nas – na pewno znajdziesz coś atrakcyjnego...” itp.  

 
Argumenty dwustronne – tzn. pozytywne i negatywne muszą być stosowane wtedy, gdy 
rozmawiamy z oponentami jakiegoś projektu. Wytrącamy im tym samym silne 
kontrargumenty z ręki. Na naszą pozytywną informacje (np. gwarantujemy słoneczną 
pogodę podczas Twojego wypoczynku) nie usłyszymy riposty (np. tak, ale tylko przez 20 dni 
w roku) itp. 
 
Sposób wnioskowania: tzn. czy powinniśmy wysuwać wnioski za audytorium czy też 
pozostawiać pytania bez odpowiedzi – pozwolić wyciągać wnioski odbiorcom komunikatu? 
Badania nad nowoczesnymi reklamami pokazują, że najtrafniejsze są przekazy kiedy 
odbiorca sam może wyciągać wnioski na podstawie dostarczonych informacji. 
 

Przykład: zachęcamy turystów do aktywnego wypoczynku w naszym regionie. 
Nasz komunikat to ”Gołdap to miejsce dla młodych, aktywnych mężczyzn”. 
W tym miejscu pozostawiamy odbiorcy komunikatu możliwość podjęcia decyzji – 
czy zalicza się do takiej grupy czy też nie. Gdybyśmy naszą informację rozwinęli 
o „...więc jeśli masz 20 lat i nie lubisz siedzieć z gazetą w fotelu przyjeżdżaj do 
nas..” wykluczylibyśmy pewnie spośród klientów duże grono 30–40–latków, 
którzy nadal czują się młodymi mężczyznami. A co z tymi, którzy w ciągu roku 
przesiadują w fotelu z gazetą? Być może właśnie w trakcie urlopu szukają 
aktywności, ruchu, wyzwania.                

 
Tak więc konstruując przekaz promocyjny musimy uwzględniać audytorium, do którego się 
zwracamy, oraz dostosowywać strukturę informacji do każdej z grup.   
 
 

33..  SSTTYYLL  PPRRZZEEKKAAZZUU  
 
Używanie odpowiednich znaków, symboli, odpowiednich słów to istota stylu komunikacji. 
Głównym symbolem wykorzystywanym w procesie komunikacji z otoczeniem jest marka 
produktu. Jeżeli dana marka jest znana na rynku, wówczas jej umieszczenie w przekazie 
zwraca uwagę tych, którzy już dotychczas z niej korzystali lub chcieliby skorzystać (wiele 
osób zna markę kosmetyków Dior, jednak nadal niewielu może pozwolić sobie na używanie 
produktów z tym znakiem).  
 
W przypadku regionu Gołdapi, głównym symbolem wykorzystywanym przy tworzeniu 
przekazu musi być nowo wypracowany symbol regionu – jego marka. Ponieważ jest to znak 
nowy, nie istniejący jeszcze w świadomości klienta, trzeba starać się, aby cały przekaz 
zwracał uwagę swoim stylem.  
 
Informacja musi być przede wszystkim czytelna. Musi zawierać tylko najważniejsze 
informacje, aby nie zaciemniać obrazu całego komunikatu. W przypadku druku reklam 
w kolorowych magazynach turystycznych konieczne będzie takie dobranie wyglądu reklamy 
aby nie zginęła ona wśród masy innych itp.  
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Elementem wspierającym logo – markę regionu może być zaproponowane hasło 
reklamowe Gołdap – Kraina Łowców Przygód. W niektórych przypadkach już sama 
kombinacja znaku i hasła promocyjnego może wywołać zainteresowanie ze strony 
potencjalnego klienta. 
 
Prezentacja nowego znaku turystycznego regionu Gołdapi będzie wpływać w czasie na 
wzrost jej rozpoznawania, a potem i zapamiętania. W takiej sytuacji sam znak będzie już 
pewnym komunikatem: tutaj znajdziesz ofertę regionu, który już znasz i polubiłeś itp. 
   
 

44..  AAUUTTOORR  PPRRZZEEKKAAZZUU  
 
Komunikowanie się z rynkiem zewnętrznym nie jest już sprawą tak prostą jak w przypadku 
rynku wewnętrznego.  
 
Powszechnie wiadomo, że informacje przekazywane przez znane postacie zyskują dużo 
większe uznanie niż te przekazywane przez osoby anonimowe dla ogółu. W przypadku 
komunikacji na rynku wewnętrznym wskazaliśmy, że autorem przekazu może być osoba 
publiczna, uczestnicząca w rozwoju turystycznym Gołdapi i ciesząca się uznaniem wśród 
lokalnej społeczności.  
 
Poszukując jednak odpowiedniego autora przekazu na rynku zewnętrznym, musimy się 
postarać znaleźć osobę, którą będzie charakteryzować: 
 

• doświadczenie – czyli specjalistyczna wiedza nt. prezentowanych zagadnień (np. 
ofertę turystyczną może promować doświadczony podróżnik, sportowiec, lub 
historyk), 
 

• zaufanie – które wiąże się z tym, że autor jest postrzegany jako osoba 
obiektywna i uczciwa w swoich ocenach, 
 

• sympatia – tzn. że ktoś dzięki swoim osiągnięciom i postawie zyskał uznanie 
szerokiego audytorium (np. mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego oszaleli na 
punkcie chipsów Lays, po tym jak zaczął je reklamować Hołowczyc – popularny 
i lubiany mieszkaniec Olsztyna).      

 
Osoby odpowiedzialne za promocję w regionie Gołdapi będą się musiały zastanowić, czy jest 
ktoś, kto charakteryzując się jedną z wymienionych wyżej cech, mógłby podjąć się 
przekazywania informacji o regionie na zewnątrz. 
 
 
 

9.2.4. Wybór kanałów procesu komunikacji 

 
Istnieją dwa rodzaje kanałów, którymi przekazywane są komunikaty promocyjne. Są to 
kanały osobowe i nieosobowe. W podrozdziale 9.1.4 omówiono oba z nich.  
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Dla przypomnienia dodajmy, że kanały osobowe to te, w których występuje kontakt co 
najmniej dwóch osób (jedna musi być nadawcą informacji). Kanały nieosobowe to te, 
w których informacja przekazywana jest bez bezpośredniego kontaktu (np. środki masowego 
przekazu). 
 
Wybór niewłaściwego sposobu przekazywania informacji może zniweczyć pracę jaką włożono 
w przygotowanie promocji regionu. Natomiast określenie wad i zalet każdego z kanałów 
może pomóc w wyborze najbardziej odpowiedniego do komunikowania się z naszym 
audytorium. 
 
 

KANAŁY OSOBOWE KANAŁY NIEOSOBOWE 

ZALETY 
 
☺ bliski kontakt z odbiorcą informacji, 
 
☺ możliwość reakcji na każde wahanie 

ze strony klienta, 
 
☺ przekazywanie informacji istotnych 

dla klienta, 
 
☺ uwiarygodnienie przekazu przez 

osobiste zapewnienia. 
 

ZALETY 
 
☺ szeroki zasięg komunikatu 

promocyjnego, 
 
☺ możliwość dotarcia do różnych grup 

społecznych w stosunkowo krótkim 
czasie. 

 
 
 

WADY 
 

 ograniczony zasięg przestrzenny 
komunikatu, 

 
 relatywnie mała liczba przekazów  

w czasie, 
 

 niemożność dotarcia do każdej 
pojedynczej osoby 

 

WADY 
 

 przekaz musi być zunifikowany – nie 
będzie uwzględniał indywidualnych 
zainteresowań odbiorcy, 

 
 wysokie koszty przekazów 

nieosobowych (np. reklamy 
prasowe), 

  
 jeśli produkt nie jest znany – trudno 

uczynić go wiarygodnym tylko przez 
reklamę. 

 
     
 
Prześledzenie wad i zalet każdego z rodzaju kanałów pozwoli na dobór odpowiednich 
rozwiązań dla regionu Gołdapi i jego produktu turystycznego. 
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Kanały osobowe powinny być wykorzystane do komunikowania się z grupą tzw. 
profesjonalistów (inwestorzy, biura podróży, touroperatorzy) oraz z klientem grupowym. 
 
Bezpośrednie dotarcie z informacją promującą region Gołdapi jako atrakcji – inwestycyjnej 
oraz turystycznej – może przyczynić się do wzbudzenia rzeczywistego zainteresowania tą 
ofertą.  
 
Wśród masy informacji o możliwościach inwestycyjnych, jakie napływają do instytucji 
finansowych, może zaginąć komunikat o ofercie Gołdapi. Jednak bezpośredni kontakt osoby 
oddelegowanej z urzędu do kontaktów z inwestorem, może przyczynić się do lepszego 
zapamiętania regionu i jego oferty. 
 
Tak samo sytuacja wygląda w przypadku biur podróży i touroperatorów. Firmy te umieszczą 
w swoich katalogach tylko takie oferty, co do których mają pewność, spełnią wszystkie 
prezentowane obietnice. Nic więc nie przekona bardziej niż osobista prezentacja regionu, 
jego walorów i produktów – odpowiednio wsparta uzasadnieniami ekonomicznymi.   
 
Jeżeli przygotujemy również ciekawą ofertę dla klienta grupowego, osobista jej prezentacja 
decydentowi danej grupy może odnieść pożądane efekty. 
 
Kanały nieosobowe powinny być wykorzystywane do komunikowania się z tzw. 
grupą laików (turyści indywidualni). Jak wynika z zestawienia powyżej, tylko przez 
wykorzystanie przekazów reklamowych oraz środków masowego przekazu będziemy w stanie 
dotrzeć do szerokiego grona odbiorców indywidualnych. 
 
Również informacje o organizowanych w regionie imprezach kulturalnych, sportowych itp. 
będą się przyczyniać do wzrostu zainteresowania regionem 
 
W przypadku klienta indywidualnego spotkamy się dodatkowo z przekazami osobowymi, gdy 
np. mieszkańcy miasta i regionu Gołdapi będą samodzielnie promować swój region i jego 
atrakcje. Może się to dziać w trakcie kontaktów z osobami spoza regionu, np. w czasie pracy 
w innym mieście, studiów, innych wyjazdów. 
  
 
 

9.2.5. Wybór narzędzi promocji mix 

 
W marketingu wyróżniamy pięć podstawowych narzędzi wykorzystywanych do 
komunikowania się z otoczeniem. Zaliczamy do nich: 
 

 REKLAMĘ 
 PROMOCJĘ SPRZEDAŻY 
 MARKETING BEZPOŚREDNI 
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 PUBLIC RELATIONS 
 SPRZEDAŻ OSOBISTĄ 

 
REKLAMA – to różne płatne formy nieosobowego prezentowania idei, towarów, miejsc 
i usług. Reklama może być umieszczona w radiu, telewizji, gazetach  codziennych, 
kolorowych magazynach, billboardach, plakatach, ulotkach reklamowych itd. 
 
PROMOCJA SPRZEDAŻY – czyli stosowanie różnego rodzaju zachęt do dokonania zakupu 
określonego produktu czy usługi. Zachęty te mogą przyjąć formę kuponów zniżkowych, 
kuponów konkursowych, rabatów, premii – podarunków dołączonych do produktu głównego, 
darmowego testowania itd. 
 
MARKETING BEZPOŚREDNI – to takie informowanie rynku o produkcie, które stara się 
ograniczyć do minimum rolę pośredników w procesie sprzedaży. Jest to połączenie reklamy 
(czyli wytworzenie świadomości istnienia produktu), promocji sprzedaży (czyli dostarczenia 
bodźca do zakupu) oraz sprzedaży osobistej (aby sfinalizować zakup). Przykładem 
marketingu bezpośredniego jest drukowanie katalogów produktów wraz z podaniem numeru 
telefonu, pod którym można złożyć zamówienie na dany towar. 
 
PUBLIC RELATIONS – czyli stałe utrzymywanie kontaktu z otoczeniem. Elementy 
wykorzystywane w PR to konferencje prasowe, seminaria, oświadczenia dla prasy, raporty, 
notatki prasowe, wydarzenia kulturalne i sportowe itp. 
 
SPRZEDAŻ OSOBISTA – to zachęcanie do nabycia produktu lub usługi podczas 
bezpośredniego kontaktu sprzedawcy i klienta.  
 
Na rynku dóbr konsumpcyjnych, każde z opisanych narzędzi odgrywa inną rolę. Inne 
narzędzia są stosowane do komunikacji z klientem grupowym, a inne z klientem 
indywidualnym. Relacje te widać na załączonych rysunkach.  
 

Znaczenie narzędzi promocji - 
klient grupowy

sprzedaż osobista

promocja sprzedaży

reklama

public relations
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W turystyce trzy z wymienianych dotychczas narzędzi promocji odgrywają istotną rolę 
informacyjną. Zaliczamy do nich: 
 

 Reklamę, 
 Public Relations (PR), 
 Promocję sprzedaży, 
 Wydawnictwa promocyjne – to dodatkowy element wspierający proces 

komunikacji marketingowej. 
 
Znając podstawowe informacje nt. narzędzi promocji stosowanych w turystyce, można 
wybrać te które będą wykorzystywane w promocji marki Regionu Gołdap. 
 
 
 
 
 
 
 
Zastosowanie reklamy, jako płatnej formy przekazywania informacji o ofercie turystycznej 
Gołdapi, będzie w znacznej mierze ograniczone ze względu na jej wysokie koszty. Fundusze 
na kampanie reklamowe regionu Gołdapi pochodzić mogą z dwóch źródeł: 
 

 z budżetu gminy, 
 od prywatnych gestorów zaplecza turystycznego regionu, którzy zainteresowani są 

przeprowadzeniem wspólnej kampanii reklamowej. 
 
Jeżeli uda się zgromadzić odpowiednie środki finansowe, można zastanowić się nad wyborem 
media, w którym zamieścimy reklamę regionu i danego produktu turystycznego. Oto kilka 
przykładów, gdzie zamieszczać reklamy produktów przygotowanych w Gołdapi: 
 

Znaczenie narzędzi promocji - 
klient indywidualny

reklama

promocja sprzedaży

sprzedaż osobista

public relations
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 reklama skierowana do biur podróży i touroperatorów – umieszczamy 
reklamę w prasie fachowej, która dociera do tej grupy odbiorców np. „Rynek 
Turystyczny” – wydawnictwo Polskiej Izby Turystyki, 

 
 reklama skierowana do organizatorów zielonych szkół – staramy się umieścić 

reklamę w materiałach edukacyjnych dla szkół – edukacyjne filmy wideo, 
przewodniki programowe dla nauczycieli itp. 

 
 reklama skierowana do turysty grupowego – turystyka kwalifikowana – 

umieszczamy reklamę w specjalistycznych czasopismach branżowych np. „Na koń” – 
magazyn o sportach i turystyce jeździeckiej, 

 
 Reklama skierowana do turysty indywidualnego – reklama umieszczona 

w czasopismach turystycznych „Podróże”, „Poznaj Swój Kraj” itd.; na mapach 
turystycznych, atlasach samochodowych. 

 
 
Kolejnym narzędziem możliwym do wykorzystania w promocji turystyki regionu Gołdapi jest 
Public Relations. Działania podejmowane w ramach PR mogą sprawić, że oferta regionu 
dotrze do bardzo szerokiego grona odbiorców. Podstawowymi formami realizacji PR 
w Gołdapi powinny być: 
 

 Organizacja konferencji prasowych, na które zapraszać będziemy 
przedstawicieli regionalnych dzienników, dziennikarzy kolorowych magazynów 
turystycznych, dziennikarzy czasopism specjalistycznych, lokalne rozgłośnie radiowe. 
Trzeba zdawać sobie sprawę, że informacja o dobrze przygotowanej ofercie może 
trafić dzięki PR do środków masowego przekazu. Jednak media chętnie 
zamieszczają też relacje o wszelkiego rodzaju niepowodzeniach produktu czy usługi.  

 
 Informacje prasowe o nowościach – czyli ogłaszanie pojawienia się nowych 

produktów lub usług (np. rusza kolejna część wyciągu krzesełkowego na Pięknej 
Górze; odtworzyliśmy kolejne chaty w Grodzie Jaćwingów itd. 

 
 Wywiady w środkach masowego przekazu – konsekwencja zainteresowania 

prasy, radia i telewizji ofertą przygotowaną w Gołdapi. W trakcie takiego wywiadu 
informujemy o tym, jak docelowo ma wyglądać produkt turystyczny regionu, jakie 
prace i w jakim czasie będą realizowane, zwracamy się z apelem o pomoc 
w realizacji projektu itd., 

 
 Wycieczki i study toury w Gołdapi przygotowane zarówno dla przedstawicieli 

mediów, jak i inwestorów oraz biur podróży i tour operatorów. W trakcie takich 
imprez pokazujemy całą ofertę, jaka została przygotowana. Możemy się również 
skupić tylko na wybranych fragmentach, jeśli wyjazd zorganizowany jest dla ściśle 
określonej grupy (np. organizatorzy wyjazdów typu incentive), 

 
 Otwarte pokazy filmowe, seminaria, konferencje, w trakcie których 

prezentujemy zaproszonym gościom osiągnięcia w zakresie rozwoju turystyki 
w regionie. 

 



Strategia rozwoju produktu turystycznego dla regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 235 

 
Promocja sprzedaży, która jest kolejnym narzędziem promocji mix, może być realizowana 
poprzez następujące działania: 
 

 Stosowanie zniżek cenowych przed sezonem, po sezonie, przy kolejnej wizycie,  
itd., 

 
 Przygotowywanie kuponów uprawniających do zniżek podczas kolejnej wizyty – 

może to dotyczyć noclegów, usług gastronomicznych itd., 
 

 Oferowanie dodatkowych produktów w pakiecie z produktem czy usługą główną 
np. do noclegu w gospodarstwie „Trzy Świerki” dodawane jest bezpłatnie 
śniadanie, nocujący w zajeździe „Piękna Góra” otrzymuje dodatkowo mapę okolic 
itd., 

 
 Przygotowywanie konkursów dla turystów przybywających do Gołdapi np. ze 

znajomości historii ludu Jaćwingów, konkurs na najładniejsze zdjęcie 
zachodu/wschodu słońca za Piękną Górą, 

 
 Wprowadzanie paszportów turystycznych dla regularnie przybywających klientów 

– każdy pobyt w Gołdapi lub okolicach to jedna pieczęć w paszporcie a dziesięć 
pieczęci w paszporcie to gratisowa porcja kartaczy itp.  

 
 
Ostatnim elementem, który powinien być wykorzystywany w promocji regionu Gołdapi jako 
nowej marki turystycznej, to przygotowanie wydawnictw promocyjnych. Aby komunikat 
marketingowy był spójny, przygotowywane w Gołdapi materiały powinny mieć spójną szatę 
graficzną.  
 
Podstawą wszystkich materiałów promujących turystykę w regionie powinno być 
przygotowane  logo Gołdapi wraz z zawołaniem promocyjnym „Kraina Łowców Przygód”. 
Wśród najbardziej typowych materiałów promocyjnych wymienić należy: 
 

 Broszury hoteli, ośrodków wakacyjnych, kempingów, gospodarstw 
agroturystycznych i innych obiektów noclegowych, 

 
 Broszury centrów kongresowych lub innych miejsc umożliwiających organizację 

szkoleń, konferencji itd. 
 

 Broszury promujące określone produkty turystyczne (aktywny wypoczynek w stylu 
jaćwieskim, biegi Jaćwingów i Piastów), 

 
 Ulotki atrakcji turystycznych – mosty w Stańczykach, safari fotograficzne, 

 
 Plakaty, kalendarze ścienne, kalendarzyki kieszonkowe, pocztówki, mapki 

turystyczne, 
 

 Ulotki informujące o wydarzeniach w regionie, zawierające niezbędne dla turysty 
informacje praktyczne (adresy apteki, godziny otwarcia sklepów spożywczych, 
informacje nt. kursowania autobusów itd.).  
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9.2.6. Zarządzanie i koordynowanie procesu 
komunikacji marketingowej 

  
Kiedy można powiedzieć, że promocja została przeprowadzona we właściwy 
sposób? Czy miernikiem skuteczności działań ma być deklarowane zainteresowanie 
produktem czy jedynie wzrost zakupu produktu można uznać za sukces? 
 
Koordynowanie procesu komunikacji ma przede wszystkim pozwolić ocenić skuteczność 
prowadzonych działań oraz wskazać miejsca, w których konieczna jest ich modyfikacja na 
przyszłość. 
 
Najlepszym sposobem na ocenę działań promocyjnych jest więc porównanie jej 
wyników z przyjętymi na początku celami. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Przykładowe listy pytań – odnoszące się do postawionych wcześniej celów – to możliwy do 
przyjęcia sposób oceny efektywności procesu komunikacji regionu Gołdapi z rynkiem 
zewnętrznym. 
 
Do każdego z celów, który zostanie przyjęty w regionie za priorytetowy, konieczne będzie 
przygotowanie zestawu pytań kontrolnych. Poniżej przedstawiono przykładowe listy do 
trzech z zaproponowanych wcześniej celów promocji. 
 
 
1. Czy zainteresowano ofertą Gołdapi klienta grupowego (organizacja 

zielonych szkół, wyjazdów integracyjnych itp.): 
 

 Czy nawiązano współpracę z biurem podróży zajmującym się organizacją 
wyjazdów integracyjnych? 

 

 Czy zaprezentowano ofertę Gołdapi firmom i przedsiębiorstwom, które mogą 
być potencjalnymi klientami w zakresie przyjazdów integracyjnych? 

 

 Jeżeli taka prezentacja odbyła się, to czy była później na nią jakaś reakcja ze 
strony osoby, z którą rozmawiano? 
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 Czy podtrzymywano kontakty z firmami, z którymi już raz kontakt został 
nawiązany? 

 

 Czy w regionie Gołdapi zorganizowano już jakiś wyjazd motywacyjny dla 
firmy? 

 

 Czy nawiązano współpracę ze szkołami w zakresie organizacji zielonych 
szkół? 

 

 Czy zorganizowano już jakiś pobyt dla uczniów w ramach wyjazdów 
edukacyjnych? 

 

 Jeżeli tak, to jaki charakter miał ten wyjazd – edukacja związana ze 
środowiskiem naturalnym, historyczna itp.? 

 

 Skąd pochodziła młodzież, która skorzystała z oferty Gołdapi – rynek lokalny 
(woj. warmińsko-mazurskie) czy też z dalszych regionów? 

 

 Czy informacje skierowane do klientów grupowych były przekazywane za 
pomocą osobowych czy nieosobowych kanałów przekazu itp.?     

 
 
2. Czy udało się przyciągnąć w region Gołdapi inwestora zewnętrznego: 
 

 Czy od momentu przyjęcia strategii rozwoju produktu turystycznego regionu 
rozpoczęto inwestycje z nią związane? 

 

 Jeżeli tak, to czy jest ona realizowana ze środków finansowych gminy czy 
inwestora zewnętrznego? 

 

 Czy od momentu rozpoczęcia procesu komunikacji z otoczeniem zgłosił się 
inwestor indywidualny lub instytucjonalny gotowy zaangażować się w rozwój 
lokalnej infrastruktury turystycznej? 

 

 Jakiego rodzaju oferty inwestycyjne cieszą się największym 
zainteresowaniem ze strony potencjalnych inwestorów? 

 

 W jaki sposób region komunikuje się z inwestorami – czy są to kontakty 
bezpośrednie, udziały w targach inwestycyjnych in.? 

 

 Czy podjęto działania zmierzające do opracowania szczegółowych 
biznesplanów przewidywanych inwestycji? 

 

 Kto jest odpowiedzialny za kontakty z otoczeniem w zakresie poszukiwania 
inwestorów, jakie są efekty jego pracy? 
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 Czy przygotowano katalog ofert inwestycyjnych regionu – zakres turystyki 
i paraturystyki itp.? 

 
 
3. Czy dostatecznie zainteresowano prasę branżową i specjalistyczną 

projektem rozwoju turystyki w Gołdapi: 
 
 

 Czy utrzymywano stały kontakt z przedstawicielami magazynów 
turystycznych i czasopism branżowych? 

 

 Jakiego rodzaju informacje przekazywano mediom? 
 

 W jakiej formie przekazywano te informacje? 
 

 Które z przekazanych materiałów ukazały się później w lokalnych mediach? 
 

 Czy publikacje prasowe oraz informacje radiowe odnosiły się w sposób 
pozytywny czy też negatywny do zaproponowanego projektu rozwoju 
turystyki? 

 

 Czy informacje przekazywane przez media miały jedynie charakter suchych 
informacji czy też promowały projekt wśród swoich czytelników i słuchaczy 
itd.? 
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10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 
 
Wprowadzenie strategii rozwoju turystyki w danym regionie zmusza                
do zorganizowania, zaplanowania procesu pozyskiwania środków 
finansowych na realizację programów i konkretnych projektów 
inwestycyjnych. Do najważniejszych źródeł finansowania tego rodzaju 
działalności należą instytucje lokalne, wojewódzkie, centralne 
i zagraniczne, których statutowym celem jest wspieranie rozwoju turystyki, 
przedsiębiorczości i wzmacnianie pozycji, atrakcyjności regionów. Jest to element szczególnie 
istotny na szczeblu samorządowym, gdzie powinno mieć miejsce jasne i precyzyjne 
określenie strategii, warunków jej realizacji oraz kierunków rozwoju turystyki na danym 
obszarze. 
 

Rysunek 21 Źródła finansowania inwestycji w regionie. 
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Do głównych źródeł finansowania strategii rozwoju na danym obszarze, związanych 
z rozwojem turystyki, wzmacnianiem procesów przemian, restrukturyzacji infrastruktury 
regionalnej oraz gminnej należą: 
 

• inwestorzy 
• budżet państwa 
• gminy i powiaty 
• fundusze i programy międzynarodowe 
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10.1. INWESTORZY 

 
 
 
Skuteczność działań prowadzonych przez podmioty realizujące daną strategię wpływa na 
zainteresowanie przyszłych inwestorów, na podjęcie nowych przedsięwzięć na danym 
obszarze. Ich zaangażowanie zależy w dużym stopniu od jakości udzielonych informacji oraz 
dokładnego określenia warunków ekonomiczno-prawnych na obszarze planowanej 
inwestycji. Atrakcyjność i konkurencyjność oferty decyduje o wielkości i rodzaju kroków 
podjętych przez inwestorów krajowych lub/i zagranicznych. Propozycje powinny dokładnie 
określać udogodnienia, zniżki podatkowe, możliwości tworzenia spółek joint venture, 
preferencyjnych kredytów, ulg budowlanych itp. 

 
 

Obecnie w Polsce nie ma zwolnień i ulg podatkowych przeznaczonych wyłącznie dla 
inwestorów krajowych bądź zagranicznych. W zakresie systemu podatkowego jest oferowany 
znaczący portfel ulg inwestycyjnych:  
 

• za określony wskaźnik udziału dochodu w przychodach (wskaźnik z dochodu w 
przychodach roku poprzedniego, co najmniej 2% dla skupu, segregacji i zbiórki 
odpadów, minimum 4% w przetwórstwie rolnym, budownictwie, turystyce i żegludze, 
8% dla pozostałych dziedzin gospodarki, 

 
• ulga inwestycyjna dla spółek zaczynających działalność przy wydatkach 

inwestycyjnych ponad 2 mln ECU, 
 
• eksportowa w przypadku, gdy przychód z eksportu był wyższy niż 50% ogólnego 

przychodu spółki lub przekroczył wartość 8 mln ECU, 
 
• ulga za wdrażanie licencji i patentów, 
 
• dla produkcji farmaceutycznej, 
 
• za wdrażanie ISO 9000. 

 
 

Łączna kwota odliczeń wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania na jednego 
podatnika w 2000 roku nie może przekroczyć 25%. Spółki mają do dyspozycji „premię 
inwestycyjną”, która stwarza możliwość odliczenia połowy wydatków inwestycyjnych od 
podstawy opodatkowania z poprzedniego roku podatkowego, lecz w 2000 roku nie więcej niż 
10%. Warunkiem korzystania z ulg jest zrezygnowanie podatnika z innych ulg 
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przewidzianych przepisami, jak również, fakt niezalegania z podatkami i opłatami na ZUS (nie 
wyższymi niż 3%). 
 
Strategia rozwoju danego regionu nakreślona przez władze samorządowe stanowi 
podstawowy punkt odniesienia dla planowanych lub już podjętych działań inwestorskich. Jest 
ona swego rodzaju drogowskazem dla inwestorów, kierunków modernizacji, rozbudowy 
infrastruktury turystycznej na danym regionie. Każda strategia to zbiór czynności, działań, 
którego celem jest uporządkowanie i zintegrowanie polityki rozwoju turystycznego. 
Rozproszenie inwestorów, brak koordynacji, słaby przekaz informacji o planowanych 
działaniach w zakresie inwestycji, przyczynia się do znacznie mniejszego wykorzystania 
potencjału danego regionu, mniej efektywnych działań wpływających bezpośrednio na 
turystyczną atrakcyjność regionu.  
 
Zintegrowanie nakładów inwestorów instytucjonalnych, podmiotów państwowych 
i prywatnych zdecydowanie wzmocni i zwiększy efektywność działań podjętych w ramach 
strategii rozwoju. Należy pamiętać, iż jednostki samorządowe nie są w stanie samodzielnie 
prowadzić na szeroką skalę inwestycji turystycznych. Jednakże przy wsparciu podmiotów 
instytucjonalnych (m.in. banki, fundusze, spółki joint venture) oraz inwestorów 
indywidualnych strategia rozwoju regionu ma szansę realizacji.  
 
 
Główny problem, przed którym stają władze lokalne, to inwestorzy. Pozyskanie dobrego 
partnera dla realizacji strategii rozwoju regionu należy do najważniejszych elementów 
skutecznego zarządzania gminą. Ze względu na charakter i miejsce działalności inwestorów 
można dokonać następującego podziału: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawowym elementem w prowadzeniu negocjacji z potencjalnymi inwestorami jest 
kreacja realnej strategii rozwoju regionu. Obok możliwości bezpośrednich działań mających 
wpływ na atrakcyjność warunków dla inwestowania (strefy ekonomiczne, zniżki od podatku, 
itp.) stanowi ona gwarancję wiarygodności działań władz lokalnych. Umocnienie pozycji jak 
również sprecyzowanie kierunków rozwoju wpływa na większe zaufanie i chęć współpracy z 
jednostkami samorządu terytorialnego. Tworzenie różnego typu spółek – podmiotów 
prywatnych z władzami lokalnymi – wzmacnia infrastrukturę ekonomiczną danego regionu. 
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Głównym źródłem finansowania lokalnych inwestycji jest budżet gminy. W obecnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej nie jest on w stanie w dostateczny sposób finansować większych 
projektów związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej. Jedynie współpraca 
z lokalnymi inwestorami, którzy są związani bezpośrednio z danym regionem (właściciele 
bazy noclegowej, gastronomicznej, pozostałych właścicieli firm i obiektów o charakterze 
turystycznym oraz właściciele gospodarstw rolnych), oraz zainteresowanie zewnętrznych 
inwestorów – indywidualnych i instytucjonalnych (m.in. banki, sieci hotelowe, 
gastronomiczne, firmy developerskie) stanowi istotne wsparcie i szansę dla realizacji strategii 
rozwoju. 
 
Pomoc ze strony Unii Europejskiej z reguły jest uwarunkowana różnego typu ograniczeniami 
i wymaganiami, co do formy i celu finansowania. Jedynie konkretna strategia rozwoju, 
z dokładnie sprecyzowanym, określonym kierunkiem działań ma szansę być sfinalizowana 
w ramach funduszy przedakcesyjnych bądź pomocowych.  
 
Władze lokalne przez wdrażanie strategii rozwoju mają szansę na stworzenie silnego 
środowiska biznesu. Jest ona szansą do podjęcia działań skierowanych na zmianę toku 
myślenia inwestorów. Kreacja mocnego lobby poprzez integrację podmiotów prywatnych 
i instytucjonalnych przyniesie pozytywne efekty gospodarcze. Efektywne zarządzanie przez 
tworzenie silnego środowiska w znacznym stopniu zwiększy zainteresowanie, wzmocni 
argumentację, które ułatwią przyciągnięcie większego kapitału krajowego i zagranicznego. 
 
 
Reasumując, strategia rozwoju jest podstawowym elementem wspierającym proces 
pozyskiwania inwestorów. Jest to czynnik dynamizujący efektywne i skuteczne zarządzanie. 
Porządkuje i stymuluje rozwój danego regionu. Przemiany społeczno-gospodarcze, 
decentralizacja władzy, zwiększenie uprawnień samorządów, fakty te zmuszają do większej 
aktywności władze, do podejmowania działań mających na celu poszukiwanie innych źródeł 
finansowania niż budżet gminy czy dotacje rządowe. Celem tych przedsięwzięć jest 
zainteresowanie, pozyskanie inwestorów, którzy stanowią podstawowy klucz do budowy 
nowej jakość regionu.   
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10.2. BUDŻET PAŃSTWA 

 
 
W Polsce ponad 50% PKB przepływa przez budżet państwa. Strumień tych środków jest 
skierowany na finansowanie trzech obszarów działalności państwa: 
 

• ministerstw (finansowanie programów regionalnych), 
• budżety wojewodów, 
• fundusze i agencje rządowe. 

 
Do ważnych źródeł finansowania strategii rozwoju danego regionu zaliczane są fundusze 
celowe i agencje, które mają swoje przedstawicielstwa przy ministerstwach. Do największych 
i najbardziej znanych zaliczają się: 
 
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która udziela kredytów na 

dofinansowanie działalności związanych z: rolnictwem i pokrewnych działalności 
usługowych, działami specjalnej produkcji rolniczej, działalności w zakresie agroturystyki, 
rybołówstwa, rybactwa, produkcji artykułów spożywczych i napojów oraz działalności 
weterynaryjnej. 

 
- Fundacja Rolnicza, która zajmuje się wspomaganiem inicjatyw gospodarczych ludności 

wiejskiej, w szczególności działań mających na celu zmniejszanie bezrobocia na wsi 
i skutecznego zarządzania regionalnymi zasobami oraz ochroną środowiska. 

 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest 

wspieranie działań proekologicznych, zmniejszanie i likwidacja procesów degradacji 
środowiska naturalnego. Dofinansowywane są działania związane z ochroną atmosfery, 
wody i ziemi. Dotyczy to procesów powiązanych z turystyką wiejską, głównie w obiektach 
folwarcznych i im podobnych. 

 
- Fundusz Pracy, którego środki są przeznaczone na finansowanie aktywnych form 

zwalczania bezrobocia, zasiłki dla bezrobotnych, proste prace w gminach, projektów 
związanych z modernizacją i renowacją infrastruktury w ośrodkach turystycznych. 

 
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego środki są 

kierowane na finansowanie działań mających na celu organizację nowych miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych, dostosowywanie miejsc pracy, likwidacje barier architektoniczno 
–urbanistyczno–transportowych, wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych, 
skierowanych jako bezrobotni na nowo utworzone miejsca pracy, wspieranie procesu 
dostępności sportu, kultury i turystyki dla osób niepełnosprawnych. 
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- Państwowe Przedsiębiorstwo „Totalizator Sportowy”, którego ponad 20% 
dochodów jest przeznaczanych na modernizację, remonty i inwestycje obiektów sportowych 
oraz na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży. Środki te mogą być udzielone na realizację 
projektów związanych ze świadczeniem usług dla turystów, podróżnych uprawiających 
sport i rekreację. 

 
Obok wyżej wymienionych agencji funkcjonują organizacje, fundacje, które udzielają 
wsparcia finansowo-rzeczowego dla działań związanych z inwestycjami dotyczącymi branży 
turystycznej. Należą do nich m.in.: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ekofundusz, 
Agencja Rozwoju Gospodarczego, Fundusz Leśny, Państwowa Agencja Inwestycji 
Zagranicznych, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
  
Każdy budżet wojewody stanowi integralną część uchwalonego i zatwierdzonego przez 
Sejm budżetu państwa. Ma on charakter centralnie programowanego preliminarza 
wydatków. Między wojewodów dzieli się około 15% środków z budżetu centralnego, 
pozostawiając im decyzję, co do sposobu ich wydatkowania.  
 
Finansowanie z budżetu państwa ma charakter bezpośredni – budżet wojewody, jak 
i pośredni – działalność agend rządowych. Do form wspierania procesu inwestycyjnego 
należą również ulgi i zniżki podatkowe (rezygnacja budżetu z dochodów podatkowych), do 
których należą m.in.: 
 
• zniesienie opłat podatkowych od dochodu osób fizycznych z tytułu wynajmu pokoi 

gościnnych w gospodarstwach rolnych, osobom spędzającym wypoczynek oraz 
dochody z tytułu ich wyżywienia, pod warunkiem, iż liczba pokoi nie przekroczy pięciu, 

 
• preferencyjne kredyty na modernizację gospodarstwa rolnego, w którym jest 

prowadzona działalność agroturystyczna, lecz nie więcej niż 20 miejsc noclegowych, 
 
•    preferencyjne długoterminowe kredyty na zakup ziemi, z przeznaczeniem na 

zwiększenie wielkości gospodarstw, prowadzenia działalności turystyczno-rekreacyjnej, 
 
• ulgi inwestycyjne skierowana do podmiotów budujących baseny pływackie, korty 

tenisowe, wyciągi narciarskie z odliczeniem od przychodu, od 4% rentowności w 
przypadku liczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. 

 
Inna formą wspierania działań inwestycyjnych jest dofinansowanie do konsumpcji 
turystycznej przez obniżenie podatku z 22% do 7% na towary i usługi dla hoteli cztero-
gwiazdkowych, usług świadczonych przez kempingi i obozowiska. Czynności te mają na celu 
zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności przez stworzenie możliwości obniżenia opłat za 
miejsca noclegowe. 
 
Obok wprowadzania ulg i zniżek finansowych działaniem wspomagającym atrakcyjność 
regionu jest tworzenie specjalnych stref gospodarczych. W przypadku uzyskania zezwoleń na 
działalność na danym terenie, inwestorzy (dotyczy spółek) zwolnieni są przez pierwsze 10 lat 
z podatku dochodowego. Jednakże muszą być spełnione następujące warunki związane z:  
• wielkością poniesionych wydatków inwestycyjnych: 350 000 ECU do 2 000 000 ECU 

(wysokość nakładów uzależniona od danej strefy gospodarczej), 
 
• liczbą zatrudnionych pracowników. 

 
Po dziesięciu latach inwestor ma prawo do zwolnienia z podatków w wysokości 50%, do 
czasu istnienia strefy. Przewidywany czas funkcjonowania strefy przewidywany jest na 20 lat.  
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10.3. GMINY I POWIATY 

 
Gminy i powiaty mają osobowość prawną oraz zdolność i możliwości 
finansowania różnego typu projektów inwestycyjnych na danym obszarze. Celem tych 
działań jest zaspokajanie potrzeb ludności na terenie gminy z zakresu zdrowia, rekreacji, 
sportu, turystyki, infrastruktury technicznej, komunikacji, promocji i informacji turystycznej, 
ochrony środowiska, oświaty, kultury.  

 
 

Na budżet gminy składają się następujące dochody: 
 
• siedem podstawowych podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków 

transportowych, od spadków i darowizn, kart podatkowych i od posiadaczy psów, 
 

• udział we wpływach z dochodu do budżetu państwa (głównie od podatku 
dochodowego), 

 
• opłaty różnego rodzaju dochodu z majątku, prowadzenia działalności gospodarczej, 

 
• transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje celowe). 
 
 
Obok źródeł dochodu gmin, powiatów, istnieją inne formy pozyskiwania środków na 
inwestycje. Nierozwiniętą i mało popularną metodą jest emitowanie przez gminy obligacji 
komunalnych oraz tworzenie własnych funduszy poręczycielskich. Działania te są istotnym 
elementem polityki inwestycyjnej w krajach Europy Zachodniej. Mimo słabo rozwiniętego 
systemu bankowego, istnieją przepisy prawne umożliwiające zastosowanie tej formy 
finansowania. W Polsce jednym z pierwszych miast, które wyemitowało własne obligacje jest 
Kraków. Działalność ta jest uwarunkowana stopniem gotowości społeczności lokalnej, 
preferencji zakupu, renomy i doświadczenia banku.  
 
Lokalne fundusze poręczycielskie to forma łączenia środków prywatnych i publicznych w celu 
restrukturyzacji obszarów wiejskich, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnej 
turystyki. Są monitorowane i stymulowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 
Stanowią one źródło preferencyjnych kredytów. W procesie powoływania funduszy 
poręczycielskich istnieje możliwość wspomożenia kapitału założycielskiego o środki 
pomocowe z funduszu przedakcesyjnego – PHARE.  
 
Jednym z rodzajów działań, które mogą zostać podjęte przez samorządy, jest stosowanie 
zachęt fiskalnych. Do podstawowych działań w tym zakresie należą ulgi i zwolnienia 
podatkowe. Niestety, polskie władze na szczeblu samorządowym nie mają zbyt wielkiego 
wachlarza propozycji. Są to jedynie nieduże wielkości w skali większych inwestycji – ulgi 
w podatkach i opłatach lokalnych. 
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10.4. FUNDUSZE I PROGRAMY 
MIĘDZYNARODOWE 

 
W dokumencie „Agenda 2000” ogłoszonym przez Komisję Europejską 
w 1997 roku zostały zamieszczone projekty i formy funkcjonowania Unii Europejskiej, jej 
polityki i instytucji. W ramach działań związanych z poszerzeniem Unii, skierowano do krajów 
kandydujących, w tym Polski, ramowy program „Partnerstwo dla Członkostwa”. Składa się on 
z wielu celów, determinantów, które kandydaci powinni spełnić w procesie przygotowawczym 
do członkostwa w Unii Europejskiej.  
 
Od 2000 roku Polska otrzymuje wsparcie finansowe w ramach „Partnerstwa dla Członkostwa” 
przez trzy programy przedakcesyjne: PHARE, ISPA, SAPARD.  
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10.3.1 Fundusze przedakcesyjne 

 
W ramach działań procesu przedakcesyjnego powołano trzy podstawowe instrumenty 
finansowe:  
 
- program PHARE (wspieranie lokalnego i regionalnego, rozwoju biznesu 

i przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich i szkolenia, przemian społeczno-
gospodarczych),  

 
- program ISPA (współfinansowanie projektów w zakresie infrastrukturalnych przemian 

transportu i ochrony środowiska), 
 
- program SAPARD (wzmocnienie, dofinansowanie przemian w rolnictwie, wspieranie 

rozwoju terenów rolniczych w procesie dostosowawczym do Wspólnej Polityki Rolnej). 
 
 
Program PHARE jest największym źródłem finansowania pomocy dla 
Polski, wspierający w zasadniczych obszarach transformacji systemu 
ekonomicznego i społecznego oraz integracji naszego kraju z Unią 
Europejską. Funkcjonuje od 1990 roku. Jego główne zadania na 
przełomie lat zmieniały się. Obecnie do priorytetowych celów zaliczane 
są: wzmocnienie administracji i przygotowanie jej do działań w ramach struktur UE oraz 
wsparcie procesów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, infrastrukturą 
transportową.  
 
Obecna edycja programu opiera się na trzech obszarach: 
• Rozwój instytucjonalny – kreacja instytucji oraz wspieranie ich w realizacji procesów 

dostosowawczych do wymogów Unii Europejskiej. 
• Inwestycje wspierające – pomoc dla programów związanych z rozwojem 

instytucjonalnym i uczestnictwem w programach wspólnotowych. 
• Inwestycje na rzecz integralności gospodarczej i społecznej – rozwój sektora 

produkcyjnego (restrukturyzacja i modernizacja przemysłu, rozwój sektora prywatnego) 
oraz rozwój zasobów ludzkich. 

 
   
W ramach PHARE funkcjonują trzy programy, które w bezpośredni lub pośredni sposób 
mogą wesprzeć proces restrukturyzacji, rozwoju regionalnego: 
 

1. Narodowe:  
• STEP II, który skierowany jest na wspieranie procesów asymilacyjnych, 

dostosowawczych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Instytucją, która 
reprezentuje polską stronę, jest Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. Koordynuje ona różnego rodzaju inicjatywy mające na 
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celu podniesienie konkurencyjności tego sektora oraz rozszerzenie jego zasięgu 
o rynki europejskie. 

• Tourin III jest to program będący kontynuacją programów Tourin I i Tourin II. 
Jego celem jest wspieranie instytucji publicznych z sektora turystyki w rozwoju oraz 
w ich restrukturyzacji. Finansowane są również różnego typu projekty wspomagające 
proces adaptacji prywatnego sektora usług turystycznych do wymogów Unii 
Europejskiej. 

• Exprom II, który ma na celu wsparcie w rozwoju eksportu małych i średnich 
przedsiębiorstw. Działanie te opierają się m.in. na opracowaniu sektorowych strategii 
eksportowych, dofinansowywaniu inwestycji zwiększających produkcję, promocję 
w Internecie. 

 
 

2. Wielonarodowe:  
• JOP, który powstał z myślą o stworzeniu zachęt, atrakcyjnych warunków dla 

inwestowania firmom z Europy Zachodniej w regionie środkowoeuropejskim, w tym 
również w Polsce. Program skierowany jest na zakładanie i rozwój spółek typu joint 
venture. Warunkiem uzyskania tej pomocy jest współpraca dwóch podmiotów 
gospodarczych (z wyjątkiem sektora finansowego) z UE i Polski, przy założeniu, iż 
inwestycja nie jest przeznaczona na finansowanie kosztów dystrybucji produktów 
partnera z Europy Zachodniej. 

• PRAQ III, w ramach tego programu środki przeznaczane są na dostosowanie norm 
jakości, standaryzacji, formy i różnego rodzaju praktyk postępowania w sektorach: 
publicznym i prywatnym.  

 
 

3. Wspólnotowe: 
• Leonardo da Vinci, którego celem jest promowanie i poprawa jakości szkolenia 

zawodowego. Obecnie już trzecia edycja tego programu opiera się na 
dofinansowaniu wymian i organizacji stażów, wspieranie projektów pilotażowych, 
mających na celu podnoszenie jakości i innowacyjności systemów szkolenia 
zawodowego, poziomu materiałów dydaktycznych.  

 
W ramach PHARE istnieje program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 
2000–2002. Wsparcie to ma polegać na wzmocnieniu instytucjonalnym i towarzyszącym im 
działań zmierzających ku osiągnięciu standardów „acquis communautaire”. Do 
podstawowych form bezpośredniego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw jak 
również pomocy dla instytucji z otoczenia biznesu zalicza się: 
 

• granty na finansowanie działań związanych z zakładaniem nowych podmiotów, 
zwiększeniem poziomu inwestycji i modernizacji tego sektora. Środki te kierowane są 
na zakładanie nowych małych i średnich przedsiębiorstw, modernizację i rozwój 
podmiotów, dzięki którym, powstaną nowe miejsca pracy, zostanie zastosowana 
nowa technologia (innowacyjna, energooszczędna, przyjazna dla środowiska), 

 
• dokapitalizacja regionalnych i lokalnych systemów pożyczkowych oraz 

systemów poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Odbywa się przez już istniejące regionalne i lokalne systemy wsparcia małych 
i średnich przedsiębiorstw. Główne instrumenty pomocy finansowej stosowane w 
ramach tej formy to:  

- dopłaty do inwestycji modernizacyjnych, 
- redukcje oprocentowań kredytów bankowych w formie 

bezpośrednich i poręczeń wzajemnych.   
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Obok bezpośredniego wspierania małego i średniego istnieją również formy pomocy 
z funduszu PHARE. Do najważniejszych z nich zaliczane są: 
 

• wspieranie procesów innowacji i transferu technologii przez współfinansowanie 
kreacji i działalności podmiotów umożliwiających wykorzystanie osiągnięć nauki dla 
gospodarki, pomoc przy wdrażaniu nowych technologii, 

 
• rozwój zasobów ludzkich i edukacji przez szkolenie i przekwalifikowanie osób 

zarejestrowanych jako bezrobotni oraz staże i praktyki zawodowe dla osób dorosłych 
i absolwentów zarejestrowanych jako bezrobotni. 

  
Z faktu, iż środki z funduszu PHARE są ograniczone, wynika podział na grupy województw 
otrzymujących roczne wsparcie finansowe na realizację programów, projektów operacyjnych. 
Kolejność jest ustalona ze względu na określone kryteria:  

• poziom rozwoju gospodarczego, 
• poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego (mierzony wskaźnikiem bezrobocia), 
• problemy związane z procesem restrukturyzacji województwa, 
• potencjał poszczególnych województw do realizacji programów rozwojowych. 

 
Podział grup na okres 2000–2003: 

• rok 2000: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, śląskie, 
• rok 2001: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, 

świętokrzyskie, 
• rok 2002: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-

pomorskie. 
  
 

Program ISPA skierowany jest do realizacji konkretnych projektów 
inwestycji transportowych. Pomoc opiera się na finansowaniu prac, planów 
mających na celu dostosowanie sieci komunikacyjnych do standardów Unii 
Europejskiej jak również budowy, rozbudowy sieci transeuropejskich. 
Drugim obszarem finansowania z programu ISPA jest ochrona środowiska. 
Działanie to skupia się wokół wspierania działań związanych 
z zaopatrzeniem w wodę do picia, poprawą jej jakości, oczyszczaniem ścieków oraz 
gospodarką odpadami. 
 
Budżet programu ISPA w latach 2000–2006 określa się na poziomie 7 mld euro, z czego 
planowana część dla Polski będzie wynosić około 250 mln euro (rocznie). Jego głównym 
priorytetem jest przygotowanie krajów ubiegających się członkostwo w dziedzinie 
infrastruktury transportu i ochrony środowiska do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.  
 
Do najważniejszych obszarów finansowania zaliczają się: 
  

• w zakresie finansowania procesów dostosowawczych polskiej sieci transportowej: 
- integracja i dostosowanie systemów komunikacyjnych 

z infrastrukturą krajów Unii Europejskiej, 
- budowa trans-europejskiej sieci transportowej, 
- rozwój i reorganizacja infrastruktury transportowej. 
 

• w dziedzinie ochrony środowiska: 
- wsparcie rozbudowy infrastruktury utylizacji odpadów, 
- pomoc w zwalczaniu problemów związanych z zanieczyszczeniem 

wód gruntowych, powierzchniowych i powietrza, 
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- wsparcie wdrażania „acquis communautaire” w dziedzinie ochrony 
środowiska. 

 
Ze względu na charakter realizowanych projektów w zakresie transportu, inicjatywa 
składania propozycji finansowania z programu ISPA należy do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych. Natomiast w zakresie ochrony środowiska prawo składania projektów 
przysługuje samorządom, władzom lokalnym, które również będą beneficjantami tychże 
propozycji.  
 
 
Program SAPARD obejmuje działania wspierające restrukturyzację branży 
rolniczo-spożywczej. Ma na celu stymulowanie procesów przemian 
w rolnictwie, jego charakteru i kierunków rozwoju. W ramach przedsięwzięć 
finansowych programu znajdują się:  

• inwestycje w gospodarstwach rolnych poprzez 
nowe technologie produkcji rolnej,  

• różnicowanie działalności gospodarczej – alternatywne źródła 
dochodu, usługi w sferze zarządzania gospodarstwami, zachowanie 
tradycji i dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury wiejskiej, 
przetwórstwa rolnego, 

• wspieranie przetwórstwa produktów rybnych, 
• zarządzania zasobami wodnymi,  
• modernizacja i restrukturyzacja systemu rejestru gruntów, ich 

podziału, 
• zarządzanie zasobami leśnymi, restrukturyzacja przemysłu 

produktów leśnych, 
• szkolenia zawodowe, pomoc doradcza, promocja programu SAPARD. 

 
Do głównych celów programu SAPARD (Specjalny Program Akcesyjny dla Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich) należą: 

• podniesie poziomu konkurencyjności polskiego sektora rolno-
spożywczego, 

• wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez dofinansowanie 
i stymulowania rozwoju infrastruktury rolno-spożywczej, 

• kreacja warunków do podejmowania działalności pozarolniczych, 
• wsparcie wysiłków w dążeniu dostosowania sektora rolno-

spożywczego do norm sanitarno-weterynaryjnych, wymagań 
obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. 

 
Budżet SAPARD, w ramach którego będą realizowane powyższe cele Polsce, określony jest 
na poziomie 168,68 mln euro (rocznie). Czas trwania realizacji programu jest wyznaczony na 
siedem lat. Zatwierdzone projekty będą finansowane w 75% z funduszu SAPARD i w 25% 
z środków budżetowych (budżet państwa i samorządów). 
 
Z programu mogą korzystać beneficjanci indywidualni, w tym rolnicy i inne podmioty 
gospodarcze oraz instytucje samorządowe. Jednostką odpowiedzialną za koordynację 
programu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucją wdrażającą środki 
pomocowe jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
 
Przedstawione fundusze są ściśle ze sobą powiązane i skoordynowane. Są odpowiednikami 
strukturalnymi funduszy funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej. Wprowadzenie ich ma 
na celu przeprowadzenia testu w ramach działań dostosowawczych naszego kraju do 
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struktur unijnych. Jest to sprawdzian determinacji i konsekwencji czynności, wysiłków 
podejmowanych przez polską stronę w dążeniu do Unii Europejskiej. 
 
 
 
 

10.3.2 Fundusze pomocowe 

Obok funduszy, których statutowym celem jest wspieranie działań przedakcesyjnych krajów 
kandydujących do Unii Europejskiej, istnieją inne źródła pomocy na rozwój turystyki. Są to 
następujące fundusze i instytucje wspierające rozwój turystyki: 
 
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, który udziela preferencyjnych dotacji i 

kredytów m.in. na: rozwój usług produkcyjnych i konsumpcyjnych na terenach wiejskich, 
rozwój agroturystyki i rekreacji, hodowli ryb słodkowodnych. Przedmiotem kredytowania 
jest adaptacja, modernizacja, rozbudowa i wyposażenia infrastruktury turystycznej. 
Instytucją, bezpośrednio współpracującą w ramach fundacji jest Bank Ochrony 
Środowiska (BOŚ). Została uruchomiona linia kredytowa na przedsięwzięcia inwestycyjne 
w zakresie bazy noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjno-sportowej w celu 
uatrakcyjnienia terenów wiejskich i miast do 10 tys. mieszkańców. Kredyty mogą zostać 
wykorzystane m.in.: na budowę, modernizację, adaptacje budynków mieszkalnych, 
obiektów gastronomicznych, pól biwakowych, kempingów, stajni, ścieżek rowerowych, 
przystani żeglarskich, obiektów lokalnej kultury ludowej. Uprawnionymi do ubiegania się 
o przyznanie kredytu są osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i zarządy gmin realizujące 
inwestycje w zakresie agroturystyki na terenach wiejskich i miast do 10 tys. mieszkańców.  

 
- Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa koncentruje swoją działalność na 

szkoleniu przyszłych właścicieli małych rodzinnych przedsiębiorstw, udzielaniu pożyczek na 
pierwotną działalność gospodarczą i tworzenia nowych miejsc pracy. 

 
- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Rolnictwa, który finansuje program „Rozwój 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Skierowany jest głównie na rozwój mniejszych 
podmiotów gospodarczych oraz na prywatyzację przedsiębiorstw państwowych. 

 
 
Do pozostałych organizacji wspierających rozwój i proces transformacji ekonomiczno-
społecznej, mogących bezpośrednio lub pośrednio pomóc w realizacji projektów przemian 
turystycznych, rozwoju infrastruktury turystycznej, zaliczają się: Europejski Bank 
Inwestycyjny, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Szwajcarski Program 
Regionalny, ECOS i TWINS (wsparcie dla współpracy miast, firm, krajów Unii Europejskiej 
z krajami Europy Środkowej), Polsko-Amerykański Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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10.3.3 Programy bilateralne 

Programy bilateralne obok programów pomocowych i przedakcesyjnych stanowią źródło 
środków finansowych wsparcia wszelkich inicjatyw, działań wspomagających proces 
reorganizacji, przebudowy obecnie istniejących struktur zarządzania, finansowania rozwoju 
regionów, gmin, przedsiębiorstw, gospodarstw. Do najbardziej znanych należą:  
 

• Duński program bilateralny opiera się na pomocy dla inwestorów 
duńskich zakładających przedsiębiorstwa z polskimi partnerami. 
Dotyczy to głównie działalności w sektorze małego i średniego 
biznesu.  

 
• Fundacja Francja – Polska, która wspiera współpracę na szczeblu 

regionalnym i lokalnym poszczególnych instytucji, organizacji o tej 
samej lub podobnej randze w formie programów partnerskich.  

 
• Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiębiorczości (CPEF), 

która działa wraz z Pomorskim Bankiem Kredytowym S.A. oferuje 
wiele produktów (m.in. kredyty krótkoterminowe na działalność 
bieżącą, inwestycyjną oraz długoterminowe typu venture), szkoleń 
i usług doradczych w zakresie prowadzenia polityki finansowej przedsiębiorstwa.  

 
• Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego, 

która oferuje pomoc w zakresie zarządzania zasobami gminy, 
planowania przestrzennego, strategii rozwoju gospodarczego gminy.  

 
 
 

Należy podkreślić, iż przedstawione informacje dotyczące źródeł finansowania inwestycji w 

danym regionie są opracowane na podstawie wiadomości przedstawionych na stronach 

internetowych, jak również periodyków i opracowań rządowych. Charakter i zasięg 

funkcjonowania poszczególnych programów jest związany z procesem dostosowania polskich 

struktur do obowiązujących w Unii Europejskiej. Ich stopień aktualizacji, poziom realizacji 

makro- i mikroekonomicznych założeń, wpływa na wielkość i rodzaj pomocy. Środki 

pomocowe jak i przedakcesyjne kierowane są na konkretne cele i projekty. Obok 

proponowanych programów z UE, poziomu negocjacji, wysokość pomocy zależy od 

zaangażowania, jakości i charakteru podjętych działań ze strony polskiej. Tworzenie własnych 

strategii regionów to pierwszy krok w kumulacji wysiłków na rzecz pozyskania dodatkowych 

źródeł finansowania na rozwój gminy.  
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ZAŁĄCZNIK 1 
RYS HISTORYCZNY REGIONU – 
KULTURA JAĆWIESKA 

mgr Marcin Engel 
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Państwowe Muzeum Archeologiczne 
 
 
 
 
Okolice Gołdapi były zamieszkiwane od niepamiętnych czasów. W epoce kamienia grupy 
myśliwych i zbieraczy przemierzały puszczę w poszukiwaniu dogodnych terenów łowieckich. 
Ślady ich obozowisk znane są m.in. nad jeziorem Gołdap. 
Początki osadnictwa bałtyjskiego na ziemiach  wschodnich Mazur i Suwalszczyzny sięgają 
połowy VI wieku p. n. e., kiedy to z Naddnieprza i z terenów położonych w dorzeczu górnego 
i środkowego Niemna docierają tam grupy osadników związanych z kulturą kurhanów 
zachodniobałtyjskich. Nowi przybysze wypierają bądź asymilują ludność zamieszkałą na tych 
terenach od najdawniejszych czasów, reprezentującą mało poznaną kulturę lokalną. Pierwsi 
osadnicy bałtyjscy mieszkali w niewielkich osadach obronnych, zajmowali się głównie 
hodowlą koni i owiec. Swoich zmarłych palili na stosach, a ich szczątki w naczyniach – 
urnach składali do grobów, nad którymi wznosili kamienne kurhany. Bałtowie w tym okresie 
budowali również duże, nawodne osady obronne na palach, których ślady odkryli 
archeolodzy m.in. na Pojezierzu Ełckim.  
Wpływ kultury celtyckiej oraz migracje plemion germańskich w Europie Środkowej w III – II 
wieku p. n. e. miały duży wpływ na sytuację osadniczą w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich 
i Pojezierza Suwalskiego. Spowodowały one zmiany w obrzędowości i kulturze materialnej 
mieszkańców tych obszarów. Od połowy I wieku p. n. e. Bałtowie mieszkają w osadach 
otwartych. Zwyczaj składania spalonych szczątków zmarłych do grobów trwa tu nadal, 
zanika natomiast tradycja wznoszenia nad pochówkami kamiennych kurhanów. Następuje 
intensywny rozwój sieci osadniczej oraz kontaktów handlowych, w tym również z odległymi 
terenami Imperium Rzymskiego. Kupcy rzymscy przybywali w rejon Morza Bałtyckiego po 
„złoto północy” (bursztyn), zdobywając przy okazji cenne informacje na temat ludów 
zamieszkujących te obszary. W źródłach pisanych z I i II wieku n. e. znajdujemy dość liczne 
wzmianki o ludach znad Bałtyku. Najobszerniejsze wiadomości o Bałtach zawierają dzieła 
Tacyta, historyka rzymskiego z II połowy I wieku n. e. Jego „Germania” zawiera opis kraju 
Estiów – tą nazwą określano Bałtów również w późniejszych źródłach gockich i bizantyjskich. 
Bałtowie postrzegani są przez Tacyta jako lud podobny pod względem zwyczajów i stroju do 
sąsiednich plemion germańskich, różniący się jednak od nich językiem i większą 



Strategia rozwoju produktu turystycznego dla regionu Gołdap 

 

PART S.A. WARSZAWA 256 

pracowitością. Najbardziej interesującą nas informację zawiera dzieło Klaudiusza 
Ptolemeusza geografa aleksandryjskiego, który ok. połowy II wieku n. e. wymienia dwa 
mieszkające obok siebie ludy bałtyjskie Galindai i Soudinoi, identyfikowane ze znanymi ze 
źródeł wczesnośredniowiecznych pruskimi Galindami i sąsiadującymi z nimi od wschodu 
Jaćwingami (Sudowami). W okresie, z którego pochodzi relacja Ptolemeusza, obszar Mazur  
zajmowało prawdopodobnie plemię Galindów. Śladem ich obecności na terenie dzisiejszego 
powiatu olecko-gołdapskiego są płaskie cmentarzyska ciałopalne znane m.in.: z miejscowości 
Botkuny gm. Gołdap i Przytuły gm. Olecko. Dopiero w drugiej połowie III wieku i pierwszej 
połowie IV wieku nad rzeką Gołdapą formuje się wyraźne skupisko osadnicze 
z cmentarzyskami kurhanowymi nawiązującymi do stanowisk znad Czarnej Hańczy. 
Archeolodzy wiążą ten fakt z pojawieniem się na terenach dzisiejszych Mazur Wschodnich 
Jaćwingów (Sudowów), których pierwotne siedziby położone były w dorzeczu Czarnej 
Hańczy. Począwszy od V – VI wieku n. e. na obszarze Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich 
rozpoczyna się proces tworzenia dużych, wyodrębnionych jednostek terytorialnych, które na 
podstawie średniowiecznych źródeł pisanych oraz danych językoznawczych można 
identyfikować z czterema plemionami jaćwieskimi. Na Pojezierzu Ełckim, nad górnym 
i środkowym biegiem rzeki Ełk siedziby swoje mieli Połększanie (Polexia). Rozległe obszary 
Pojezierza Suwalskiego i Wzgórz Szeskich zajmowali Jaćwingowie właściwi (Antivingas), 
którzy nazwę swoją przyjęli od głównej rzeki ich terytorium Czarnej Hańczy. Od północy 
graniczyli z nimi Sudawowie (Sudovia), których siedziby znajdowały się nad górną i środkową 
Szeszupą, natomiast na wschód od Jaćwingów rozciągały się terytoria Dainów (Dainowe). 
Granice wczesnośredniowiecznej Jaćwieży badacze odtworzyli na podstawie źródeł 
historycznych pochodzących okresu wczesnego średniowiecza oraz pewnych przesłanek 
archeologicznych. Na północy i wschodzie granica Jaćwieży sięgała środkowego biegu 
Niemna, oddzielona strefą puszcz i bagien od Litwy i Rusi Czarnej. Nadniemeńskie grody 
Grodno i Merecz należące do Rusi oraz litewski gród Olita były zapewne twierdzami 
granicznymi zabezpieczającymi te kraje przed zbrojną penetracją jaćwieską. Granica na 
południu między Jaćwieżą a Mazowszem opierała się na górnym i środkowym biegu Biebrzy 
oraz dolnym Lęgu (rz. Ełk). Naturalną granicę stanowił również wielokilometrowy pas bagien 
tzw. błot jaćwieskich sięgających aż do granicznego grodu Mazowszan Wizny. Najbardziej 
interesująca nas tu granica zachodnia Jaćwieży biegła wzdłuż Łęgu i górnego odcinka rzeki 
Gołdapy i dalej sięgała górnej Pregoły i dolnej Szeszupy. Jaćwież na zachodzie sąsiadowała 
z trzema dużymi pruskimi terytoriami plemiennymi: Galindią, Nadrowią i Skalowią. Według 
niektórych historyków oraz autora tej pracy okolice Gołdapi były w okresie wczesnego 
średniowiecza miejscem stykania się granic Galindii, Nadrowii i Jaćwieży. Badane przez 
ekspedycję archeologiczną Działu Archeologii Bałtów PMA grodzisko w Konikowie (Rostku) 
pod Gołdapią było zapewne graniczną twierdzą jaćwieską. 
Jaćwingowie byli ludem zachodnio–bałtyjskim blisko spokrewnionym pod względem 
językowym i kulturowym z sąsiednimi Prusami i Litwinami, jednak wyraźnie odrębnym. Na 
podstawie danych historycznych, lingwistycznych i archeologicznych podjęto próbę 
rekonstrukcji życia codziennego, kultury duchowej i materialnej oraz struktury społecznej 
Jaćwingów. Tam, gdzie informacje są szczątkowe, niejasne lub nie ma ich wcale, naukowcy 
muszą posiłkować się na zasadzie analogii danymi dotyczącymi bałtyjskich sąsiadów 
Jaćwieży. 
Podstawową jednostką terytorialną Jaćwieży była wieś (villa, seło). Kilka wsi (osad) 
i przylegających do nich pól, pastwisk, a nawet borów i jezior tworzyło włość (terrula). 
Ludność włości składała się z wielu rodów, które żyły i gospodarowały na tzw. „polu” 
(„campus”), czyli zwartej jednostce topograficzno-gospodarczej, należącej do jednej lub kilku 
osad. Według ustaleń historyków włość jaćwieska mogła liczyć nawet ponad 1000 
mieszkańców. Niewątpliwie jednak istniało duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi 
włościami, obok dużych i ludnych włości znanych ze źródeł średniowiecznych istniały 
skupiska nielicznych i biednych osad położonych na obszarach niekorzystnych gospodarczo. 
Każda włość miała na swoim terytorium gród, który był punktem centralnym włości, 
ośrodkiem obrony i administracji. Włości graniczne posiadały również sieć grodów 
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osłaniających ziemie jaćwieskie przed penetracją sąsiadów. Archeologia zarejestrowała na 
ziemiach jaćwieskich kilkadziesiąt grodzisk, niestety tylko kilka z nich było badanych 
wykopaliskowo, są to m.in. grodzisko w Rajgrodzie – utożsamiane z notowanym w źródłach 
ruskich grodem Raj, w Dybowie na Pojezierzu Ełckim, Szurpiłach i Jeglińcu na Pojezierzu 
Suwalskim. Z okolic Gołdapi znane są grodziska w Konikowie (Rostku), Grodzisku, 
Bałupianach, Kolniszkach i Maciejowiętach.  
Ruskie i krzyżackie źródła pisane wyraźnie mówią, że włości jaćwieskie były samodzielnymi, 
niezależnymi jednostkami politycznymi. Jaćwież była właściwie zbiorem niezależnych włości, 
które mogły w razie zagrożenia jednoczyć się w zbrojne federacje. Niektóre włości silne 
militarnie i gospodarczo być może przewodziły na stałe sąsiednim, słabszym i mniej ludnym 
włościom. Źródła historyczne podają nazwy 14 włości jaćwieskich, z których większość udało 
się w przybliżeniu zlokalizować na mapie. Na południu Jaćwieży, w widłach rzek Ełk i Biebrzy 
znajdowała się włość Zlina (Silia, Selia), od północy sąsiadowała z nią włość Cresmen, a od 
zachodu włość Kymenow (Pokima). Z zachodniej części Jaćwieży znane są włości Wange, 
Kirsnowia, Deynowe, Weysse, natomiast północne włości to Pamemene i Weyze. 
Interesujące nas okolice dzisiejszego miasta Gołdap obejmowała swym zasięgiem włość 
Meruniska, której warto poświęcić trochę więcej uwagi. Włość ta jest łatwa do lokalizacji, 
wiąże się ją bowiem zgodnie z osadą Mieruniszki, znajdującą się między Suwałkami 
a Gołdapią. Kronikarz krzyżacki Piotr z Dusburga wspomina, że najazd na włość Meruniska 
nastąpił bezpośrednio z terytorium Państwa Zakonnego. Oznacza to bez wątpienia 
przygraniczne położenie tej włości. Potwierdza to również traktat graniczny zawarty między 
Polską, Litwą a Krzyżakami w 1422 r., w którym przy określaniu granicy sudowskiej 
wymieniono „area Meruniski”. Opis granicy jaćwieskiej zawarty w tym traktacie wyraźnie 
wskazuje, że Meruniski, główny ośrodek włości, znajdowały się w rejonie dzisiejszych 
Mieruniszek. Biorąc pod uwagę fakt, że Mieruniszki położone są ok. 24 km na południowy 
wschód od Gołdapi, przyjąć należy, że Gołdap i okolice należały jeszcze do włości Meruniska. 
Grodzisko w Konikowie (Rostku) byłoby zatem, co już wyżej wspomniano twierdzą graniczną 
włości, chroniącą zarazem wraz z innymi okolicznymi grodziskami całą tę część Jaćwieży od 
strony Galindii i Nadrowii. 
Jaćwingowie byli ludem osiadłym, zajmującym się rolnictwem i hodowlą. Wysuwane niegdyś 
tezy o koczowniczości Jaćwingów w świetle badań historycznych i archeologicznych mijają 
się z rzeczywistością, choć prawdą jest, że głównym źródłem ich utrzymania obok rolnictwa 
były łupieżcze wypady na terytoria sąsiednie. Rolnictwo na ziemiach bałtyjskich sięga bardzo 
odległych czasów, już Tacyt (I w. n. e.) w swojej „Germanii” pisząc o Estiach (Bałtach) 
podał, że „z wielką cierpliwością obrabiają oni ziemię dla zbóż i innych płodów”. Na 
cmentarzysku w miejscowości Szwajcaria koło Suwałk odkryto grób rolnika z ok. II – III w. 
n. e., przy którym znaleziono narzędzia rolnicze, złożone do grobu w charakterze darów 
grobowych. W okresie wczesnego średniowiecza rolnictwo na ziemiach jaćwieskich musiało 
być bardzo rozwinięte, skoro książę ruski Daniel w czasie jednej z wypraw na Jaćwież znalazł 
w małej wiosce Korkowiczi tyle zboża, że starczyło go na wyżywienie całej drużyny i koni, 
a sporo nawet zostało. Podobnie znany polski kronikarz Wincenty Kadłubek przytoczył 
chełpienie się rycerzy polskich o paleniu na Jaćwieży licznych stodół wypełnionych zbożem. 
W okresie głodu, jaki nawiedził Jaćwież w 1279 r., Jaćwingowie nie mogąc obejść się bez 
zboża, importowali żyto z terenów Rusi, co poświadczają tamtejsze źródła. Dowodem 
pośrednim na istnienie u Jaćwingów rozwiniętej gospodarki rolnej jest narzekanie kronikarzy 
ruskich, polskich i krzyżackich na uprowadzanie przez Jaćwingów licznych brańców, których 
wykorzystywano później jako niewolniczą siłę roboczą. Obok uprawy roli ludność jaćwieska 
zajmowała się hodowlą bydła i koni. Jan Długosz pisze, że Jaćwingowie posiadali liczne stada 
bydła, wiadomo również, że w czasie swoich wypraw łupieskich uprowadzali głównie bydło 
i konie. Podczas badań archeologicznych prowadzonych na osadach jaćwieskich, w tym na 
stanowisku 2 w Konikowie (Rostku) znaleziono wiele kości zwierzęcych, głównie szczątki 
owiec, bydła rogatego i koni. U Jaćwingów i Prusów  znaczną rolę odgrywał koń, świadczą 
o tym liczne groby końskie z różnych okresów epoki żelaza odkrywane przez archeologów 
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oraz przekaz Wulfstana z IX w. n. e., w którym czytamy, że kobyle mleko (kumys) było 
ulubionym napojem możnych pruskich.  
Rolnictwo i hodowla nie były jedynymi źródłami pozyskiwania żywności przez Jaćwingów, tak 
jak inne ludy w tym czasie zajmowali się myślistwem, rybołówstwem i bartnictwem. Były to 
zresztą zajęcia bardzo naturalne w kraju obfitującym w lasy i jeziora. Jaćwingowie polowali 
na ptactwo, jelenie, łosie, żubry, niedźwiedzie, dziki oraz dzikie konie. Myślistwo było także 
źródłem pozyskiwania cennych skórek czarnych kun, bobrów i wiewiórek, którymi 
Jaćwingowie płacili za zboże oraz składali je w formie daniny. Obok polowań popularne 
wśród Jaćwingów było bartnictwo i rybołówstwo. Wspomniany już Wulfstan opisując Prusy 
IX wieku podał, że „jest tam bardzo wiele miodu i rybołówstwa” dodając, że picie miodu było 
rozpowszechnione wśród zwykłego ludu (szlachta preferowała kumys). Kronikarze ruscy 
wyliczając przedmioty będące zapłatą Jaćwingów za zboże wymieniają również wosk. 
W źródłach pisanych brakuje informacji na temat rzemiosł Jaćwingów i sąsiednich Prusów. 
Jedynie Piotr z Dusburga podaje informację o zwyczaju panującym wśród Prusów tkania 
lnianych i wełnianych tkanin. Dowodem na istnienie warsztatów tkackich u Jaćwingów jest 
odkrycie podczas badań wykopaliskowych prowadzonych na osadzie w Konikowie (Rostku) 
dużej serii przęślików i ciężarków tkackich. Wełnę pozyskiwali mieszkańcy tej osady dzięki 
hodowli owiec, na których kości natknęli się archeolodzy w trakcie eksploracji. Wydaje się, 
pomimo braku bezpośrednich dowodów, że Jaćwingowie zajmowali się kowalstwem 
i złotnictwem, świadczą o tym liczne znaleziska broni i ozdób z terenów Jaćwieży. Jedno 
z XIII-wiecznych źródeł ruskich przypisuje ludom bałtyckim, w tym także Jaćwingom kult 
boskiego kowala. XIX–wieczny historyk Max Toeppen, autor „Historii Mazur”, podaje ciekawą 
informację o istnieniu w okolicy Gołdapi i Wzgórz Szeskich dużych złóż wapienia. Toeppen 
pisze również, że wypalanie wapna było istotnym źródłem utrzymania miejscowej ludności, 
która handlowała tym surowcem nawet z Królewcem. W lipcu 2000 roku ekspedycja 
archeologiczna Działu Archeologii Bałtów badająca osadę w Konikowie (Rostku) zdobyła 
dowód, że już Jaćwingowie zajmowali się wypalaniem wapna. Podczas prac wykopaliskowych 
archeolodzy odkryli pozostałości pieca wypełnionego dużą ilością wapna. Jest to jedyny tego 
rodzaju piec na terenach jaćwieskich, znamy natomiast takie piece z innych obszarów 
dzisiejszej Polski. Wydaje się, że tradycja handlu wapnem z Sambią, przekazana przez 
Toeppena, mogła sięgać czasów jaćwieskich. Handel jaćwieski, podobnie jak rzemiosło, jest 
słabo poświadczony w źródłach pisanych. Dysponujemy tylko jedną wzmiankę o handlu 
zagranicznym Jaćwingów: w roku głodu zakupili Jaćwingowie od Rusi zboże oferując 
w zamian skórki czarnych kun, wiewiórek i bobrów, srebro oraz wosk. Archeologia dostarcza 
nam trochę więcej informacji o handlu jaćwieskim. Możni Jaćwingowie sprowadzali z różnych 
części Europy broń, ozdoby oraz być może tkaniny. Na grodzisku jaćwieskim w Jeglińcu na 
Pojezierzu Suwalskim archeolodzy znaleźli dużą ilość ozdób pochodzących z Rusi Kijowskiej 
i Bizancjum. Srebro, którym Jaćwingowie płacili za towar, składali daniny i wykupywali 
jeńców, było towarem pochodzenia wojennego, stanowiło bowiem podstawowy łup 
zbrojnych drużyn jaćwieskich. Wojna była ulubionym „rzemiosłem” Jaćwingów, kroniki i 
roczniki średniowieczne pełne są szczęku ich oręża. Jaćwingowie słynni byli z najazdów 
pustoszących sąsiednie kraje, nie prowadzili natomiast wojen zaborczych. Taktyka ich 
polegała na błyskawicznych atakach z zaskoczenia, niszczeniu i łupieniu zdobytych grodów i 
wsi i szybkim wycofywaniu się na własne ziemie. Niejednokrotnie zapuszczali się w głąb 
terytorium wroga, uchodząc bezkarnie z obfitym łupem. Zbrojne drużyny jaćwieskie 
wynajmowały się także chętnie za odpowiednią opłatą swoim sąsiadom lub zawierały zbrojne 
sojusze. W razie wrogiej inwazji na ziemie jaćwieskie, obrona polegała na prowadzeniu 
wojny podjazdowej, opierała się również na sieci grodów i być może ufortyfikowanych wsi. 
Dzięki informacjom zaczerpniętym z kronik ruskich wiemy, że Jaćwingowie poprzez zręczną 
dyplomację i rozwiniętą sieć szpiegów potrafili poróżnić sojusznicze wojska polsko-ruskie, 
które wtargnęły na ich ziemie. Wojsko jaćwieskie składało się z konnicy, która mogła 
stanowić 15% ogólnej liczby wojska oraz piechoty. Ulubioną bronią Jaćwingów była włócznia 
wielokrotnie przypisywana im przez źródła pisane. Na badanych przed II wojną światową 
cmentarzyskach jaćwieskich w Żytkiejmach i Deguciach gm. Dubeninki archeolodzy znaleźli 
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kilka długich grotów włóczni. Źródła archeologiczne potwierdzają, że Jaćwingowie walczyli 
także toporami i używali łuków. Cytowany już wyżej Dusburg opisując jaćwieskie oblężenie 
przygranicznej twierdzy krzyżackiej podaje, że Jaćwingowie stosowali machiny oblężnicze. 
Większość łupieskich wypraw Jaćwingów miała miejsce zimą. Wojsko jaćwieskie składało się 
z ludzi o różnej pozycji społecznej i majątkowej, którzy przez większość roku gospodarowali 
na swoich włościach i wsiach, a gdy nadchodziła zima, organizowali się i wyruszali po łupy 
i sławę wojenną. 
Społeczeństwo jaćwieskie dzieliło się na szlachtę (nobiles), wolną ludność pospolitą oraz 
niewolnych. Ludność niewolna wywodziła się od brańców wojennych, masowo zagarnianych 
przez zbrojne drużyny Jaćwingów. Niewolni przeznaczeni byli do pracy na roli, a także być 
może stanowili, w przypadku mężczyzn, czeladź zbrojną bogatych panów jaćwieskich. Wolną 
ludność pospolitą stanowili rolnicy, rybacy, bartnicy i myśliwi, którzy w razie potrzeby 
zamieniali narzędzia codziennej pracy na oręż wojenny. Szlachta stanowiła ok. 15 % wolnego 
społeczeństwa jaćwieskiego i była jego elitą militarną i majątkową. O liczebności jaćwieskich 
nobilów daje pewien pogląd najazd krzyżacki na włość Meruniska, podczas którego Krzyżacy 
zamordowali „sławnych panów tej włości osiemnastu”, natomiast „innej ludności obojga płci” 
zabito i uprowadzono do niewoli ok. „sześć setek”. Posiadłości ziemskie jaćwieskich rodzin 
szlacheckich ograniczały się do „pola” lub jakiejś jego części. Najzamożniejsi byli 
właścicielami dużych wsi i przynależnych do nich gruntów. Majątek szlachcica jaćwieskiego 
składał się z ziemi, na której gospodarował, oraz z inwentarza ruchomego m.in. koni, bydła, 
broni, kosztowności i czeladzi niewolnej, pochodzącego z wypraw łupieskich. Łupy wojenne 
stanowiły podstawowe źródło bogacenia się szlachty, a co za tym idzie – główną dźwignię jej 
znaczenia politycznego. Szlachta jaćwieska była zróżnicowana pod względem majątkowym i 
można wśród niej wyróżnić arystokrację plemienną. Już w pierwszych wiekach n. e. 
arystokracja musiała mieć duże znaczenie, świadczą o tym niezwykle bogato wyposażone 
groby wojowników z badanych przez archeologów cmentarzysk kurhanowych m.in. w 
Szwajcarii i Osowej. W średniowieczu arystokracja przewodziła prawdopodobnie wyprawom 
wojennym i miała ogromny wpływ na rządy w poszczególnych włościach. Nie ma jednak 
podstaw, by przypuszczać, że rola arystokracji jaćwieskiej miała charakter dynastyczny. 
Źródła milczą na temat istnienia scentralizowanej władzy wśród Jaćwingów, rządy we 
włościach sprawował wiec złożony ze starszych rodów, na który tylko pewien wpływ mogli 
mieć arystokraci. Wiemy natomiast, że Jaćwingowie mieli naczelników włości i grodów, 
którzy prawdopodobnie wybierani byli okresowo przez wiec np. na czas wojny. Dla 
wspólnych interesów politycznych obierani byli wodzowie federacyjni Jaćwieży. W źródłach 
średniowiecznych mowa jest o dwóch wodzach sfederowanej Jaćwieży – byli to Komat i  
Skomand (Scumandus), o których będzie jeszcze mowa niżej. 
Niewiele da się powiedzieć o życiu duchowym Jaćwingów, sfera ta ciągle jest dla nauki 
nieznana. Wiemy, że w pierwszych wiekach n. e. Jaćwingowie składali swoich zmarłych do 
grobów wraz z częścią majątku nieboszczyka. Jaćwingowie wierzyli bowiem, tak jak i inne 
ludy w tym czasie, że człowiek po śmierci jest tym, kim był za życia. Wojownik otrzymywał 
więc broń, konia lub elementy oporządzenia jeździeckiego, rolnikowi towarzyszyły zaś 
narzędzia rolnicze i zwierzęta hodowlane, etc. Umieszczano również przedmioty symboliczne, 
np. nożyce – symbol władzy ojcowskiej lub róg do picia – symbol władzy. W V w. n. e. 
prawdopodobnie pod wpływem sąsiednich Galindów  u Jaćwingów upowszechnił się zwyczaj 
palenia zmarłych na stosach, prochy umieszczali w specjalnych naczyniach – urnach, które 
wraz z przedmiotami należącymi do zmarłego umieszczali w grobach. Zwyczaj palenia zwłok 
był związany z kultem solarnym i był szeroko rozpowszechniony wśród ludów północno-
wschodniej Europy. W okresie wczesnego średniowiecza musiała nastąpić jakaś rewolucja 
w sferze kultury duchowej Jaćwingów, zanikają bowiem cmentarzyska, archeolodzy nie 
natrafili na żadne ślady obrządku pogrzebowego. Znanych jest zaledwie kilka cmentarzysk 
ciałopalnych z północno-zachodniej Jaćwieży m.in. stanowiska w Żytkiejmach i Deguciach 
gm. Dubeninki, które są jednak wyraźnym śladem silnych oddziaływań pruskich na te tereny. 
Na innych obszarach Jaćwieży zmarłych chowano w nieuchwytny dla archeologii sposób. 
O religii Jaćwingów także wiemy niewiele. Naczelnym bóstwem większości plemion bałtyckich 
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był Perkun (litewski Perkunas), odpowiednik słowiańskiego boga Peruna pana nieba i gromu. 
Jaćwingowie czcili też zapewne różne pomniejsze bóstwa związane z kultem przyrody. 
Przypisywany jest im również kult boskiego kowala, znanego także u Litwinów Talewala, 
który w swojej kuźni wykuł słońce i zawiesił je na niebie, aby oświetlić ziemię. Z XVI wieku 
pochodzi relacja, w której opisane są obrzędy żniwne przesiedlonych na Sambię Jaćwingów. 
Po zakończeniu żniw mieszkańcy wiosek zbierali się w specjalnie wyznaczonym miejscu. 
Ofiarnik – starzec (wurszajtis) z wieńcem kłosianym na głowie, kładł ręce na kozła i wzywał 
bogów sudawskich (jaćwieskich). Następnie uczestnicy obrzędu obchodzili procesjonalnie 
miejsce ofiarowania, niosąc kozła i śpiewając pieśni. Ofiarnik wygłaszał przemowę, w której 
nawoływał do uroczystego dopełnienia obrzędu powołując się na tradycję ojców. Wreszcie 
zabijał zwierzę i kropił obecnych krwią zebraną do naczynia. Kobiety przystępowały do 
gotowania mięsa, przygotowując zarazem placki z pszennej mąki. Następowała uczta 
i pijatyka. Resztki jedzenia zbierano starannie i zakopywano, aby ofiary nie splugawiły 
zwierzęta i ptaki. 
Brak zjednoczenia politycznego Jaćwingów w XIII wieku przyniósł im zgubę. Książęta polscy 
i ruscy niepokojeni ciągłymi najazdami jaćwieskimi wyniszczającymi ich ziemie, podjęli serię 
wypraw odwetowych, które poważnie osłabiły siłę militarną Jaćwieży. Najbardziej bolesna dla 
Jaćwingów była wyprawa sojuszniczych wojsk polsko-ruskich pod wodzą księcia 
włodzimiersko-halickiego Daniela, która odbyła się w 1256 r. Wojska sojusznicze rozbiły 
zjednoczonych pod wodzą Stekinta Zlinców, Krismeńców i Pokieńców (przedstawicieli trzech 
południowych włości jaćwieskich). Stekint został zabity, a jego siedzibę zajął sam książę 
Daniel. Wojska polskie i ruskie niszczyły i plądrowały wsie i włości jaćwieskie uprowadzając 
z sobą wielu jeńców. Po tej klęsce udaje się zjednoczyć Jaćwingów pod wodzą Komata, 
którego źródła określają nawet jako wodza całej Jaćwieży. To swoiste odrodzenie Jaćwieży 
nie trwało jednak długo, bowiem w 1264 r. Komat poniósł klęskę w walce z wojskami księcia 
Bolesława Wstydliwego. Jednak decydujący cios zadał Jaćwingom zakon krzyżacki, który po 
zakończeniu podboju Prus w 1277 r. skierował swoją ekspansję militarną w kierunku 
Jaćwieży. W obliczu zagrożenia włości jaćwieskie znowu się jednoczą, tym razem pod wodzą 
Skomanda, który doprowadza nawet do sojuszu militarnego z Litwą. Przez kilka lat udaje się 
Skomandowi skutecznie odpierać ataki wojsk krzyżackich aż do momentu, w którym 
Skomand z niewyjaśnionych przyczyn traci władzę nad zjednoczonymi siłami jaćwieskimi 
i przechodzi na stronę krzyżacką. Resztki Jaćwingów bronią się jeszcze pod wodzą Scurdo do 
1283 r., kiedy to pada ostatnia twierdza jaćwieska Kymenow. Pozostałą przy życiu ludność 
Krzyżacy przesiedlili na terytorium Prus i Sambii, wielu Jaćwingom udało się uciec na Litwę, 
Ruś i Mazowsze. W wyniku traktatu granicznego z 1422 r. ziemie jaćwieskie zostały 
podzielone między Litwę a Państwo Krzyżackie. Granica ta przebiegała wzdłuż rzeki Ełk, 
Mieruniszek i Jeziora Wisztynieckiego. Jaćwież przestała istnieć.   
    
 
                                      (Marcin Engel) 
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