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Streszczenie  

W artykule podjęto próbę analizy zagadnienia zasięgu przestrzennego krajowych letnich 
zorganizowanych wyjazdów turystycznych dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie woje-
wództwa małopolskiego. Poddano szczegółowej analizie destynacje wyjazdów turystycznych 
podejmowanych przez badane grupy w okresie przerwy letniej. Wyjazdy te dotyczyły okre-
sów wakacji letnich w latach 2011-2016. Analiza dominujących kierunków podejmowanych 
w badanych okresach wyjazdów wskazuje, że: 
− rynek źródłowy, stanowią województwa o różnym stopniu atrakcyjności turystycznej; 
− rynek docelowy, stanowią województwa znacznie oddalone od rynków źródłowych; 
− atrakcyjność turystyczna rynków docelowych jest odwrotnie proporcjonalna do odle-

głości od rynku wysyłającego; 
− atrakcyjność turystyczna nie zawsze pokrywa się z wielkością ruchu turystycznego 

w poszczególnych powiatach. 
 

Słowa kluczowe: atrakcyjność turystyczna, przestrzeń turystyczna, turystyka dzieci i mło-
dzieży, województwo małopolskie 

 
Wstęp  

W krajach rozwiniętych dzieci i młodzież uznawane są za grupę najbardziej ak-
tywną turystycznie [Herman, Naramski, Szromek, 2015]. Podobny trend zauważalny 
jest już także w Polsce [Włastowski, Górska-Warsewicz, 2016; Wartecka-Ważyńska, 
2002]. Najaktywniejsza pod względem mobilności turystycznej jest grupa młodzieży 
szkolnej [Richards, Wilson, 2003; Łaciak, 2002]. Zgodnie z licznymi prognozami, 
turystyka dzieci i młodzieży w niedalekiej przyszłości zanotuje znaczny wzrost popu-
larności. Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej jest szeroko opisywana w publikacjach 
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Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), głównie od strony aspektów pedago-
gicznych, patriotyczno-krajoznawczych oraz rynkowych, określających dzieci i mło-
dzież jako bardzo ważny target. Opracowania z zakresu geografii turyzmu są ogólni-
kowe lub całkowicie pomijane. W związku z powyższym istotne jest przeprowadzenie 
kompleksowych badań, mających zarówno znaczenie poznawcze jak i aplikacyjne 
z zakresu geografii turyzmu. Istotne jest określenie zachodzących zmian w lokalizacji 
oraz preferencjach dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży, w aspekcie rozwoju 
tego typu turystyki. Wnioski na podstawie zgromadzonych danych mają na celu uła-
twienie postawienia pytań badawczych do szerszych badań prowadzonych w skali 
kraju. 

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja obszarów o największej atrakcyjności 
turystycznej z uwzględnieniem zasobów otoczenia poszczególnych powiatów woje-
wództwa małopolskiego, w aspekcie zorganizowanej turystyki dzieci i młodzieży. 
Identyfikacji dokonano na podstawie zebranej zbiorczej informacji Centrum Badań 
i Edukacji Statystycznej GUS, z raportu metodologicznego na temat występowania 
i wykorzystania dla celów turystycznych: bazy noclegowej oraz zasobów środowisko-
wych i kulturowych w Polsce na poziomie powiatowym oraz wojewódzkim. 

 
Atrakcyjność turystyczna – przegląd l iteratury przedmiotu  

W literaturze przedmiotu walory turystyczne są określane jako jedna ze składo-
wych atrakcyjności turystycznej. Przez pojęcie walory turystyczne należy rozumieć 
specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności 
człowieka, które są przedmiotem zainteresowania turystów [Lijewski, Mikułowski, 
Wyrzykowski, 2008]. Cechy walorów ma takie środowisko przyrodnicze, które jest 
atrakcyjne z punktu widzenia turystycznego. Walory turystyczne można podzielić na 
trzy grupy [Rogalewski, 1974]: 
− wypoczynkowe – służące regeneracji sił fizycznych i psychicznych np. tereny re-

kreacyjne cenne przyrodniczo, aglomeracje miejskie; 
− atrakcyjne krajoznawczo – walory przyrodnicze np. parki krajobrazowe i zabyt-

kowe, ogrody zoologiczne i kulturowe np. zabytki budownictwa i architektury 
oraz dotyczące współczesnych osiągnięć człowieka np. obiekty nauki i kultury, 
techniki, gospodarki; 

− specjalistyczne – umożliwiające uprawianie turystyki specjalistycznej np. żeglar-
ską, kajakową, związaną z jeździectwem. 
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Walory turystyczne dzielone są także na:  
− nieantropogeniczne (przyrodnicze), do których zaliczyć można np.: klimat, 

ukształtowanie powierzchni i bogactwa naturalne, oraz 
− antropogeniczne, obejmujące wszystkie elementy stworzone przez człowieka np. 

muzea, zabytki architektury i budownictwa, miejsca kultu religijnego, wydarzenia 
i imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i religijnym [Gaworecki, 2000].  

Walory turystyczne są uznawane jako kategoria obiektywna, gdyż stanowią poten-
cjał do rozwoju zjawisk turystycznych. Z kolei atrakcje turystyczne różnią się od wa-
lorów tym, że są elementem subiektywnym [Potocka, 2009]. 

Atrakcje turystyczne są kluczowym elementem gospodarki turystycznej, stymulują 
bowiem zainteresowanie odbyciem podróży do miejsca docelowego – (tourism destina-
tion) oraz zapewniają zadowolenie odwiedzających te miejsca. Są magnesem przyciąga-
jącym turystów do regionu, a zarazem pobudzają popyt na inne usługi turystyczne. 
Atrakcje turystyczne odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu geografii ruchu tury-
stycznego, umożliwiają identyfikacje miejscowości i regionów, określają ich tożsa-
mość i wizerunek [Kruczek, 2014]. Termin atrakcja turystyczna nie ma jednej defini-
cji. Atrakcją turystyczną może być: 
− „cokolwiek, co zaciekawia turystów” [Lundberg, 1985]; 
− „miejsce charakterystyczne, często unikalne, np. naturalne środowisko, zabytek 

historyczny, takie wydarzenia jak festiwale i imprezy sportowe” [Goodall, 1990]; 
− „wszystkie elementy, które skłaniają turystów do opuszczenia domu, włączając 

w to zarówno krajobraz, interesujące formy transportu np. statki, miejsca zakwa-
terowania np. kurorty, restauracje, warunki sprzyjające uprawianiu różnych form 
aktywności, jak i związane z nimi przeżycia” [Lew, 1974]. 

Polska literatura krajoznawcza i turystyczna unika określenia „atrakcje turystycz-
ne”. Powszechnie używane jest określenie „walor turystyczny” lub „walor krajoznaw-
czy”, przy czym pojęcia te nie są jednoznaczne. Walorami turystycznymi nazywane są 
„specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności 
człowieka, które są przedmiotem zainteresowania turystów” [Lijewski, Mikułowski, 
Wyrzykowski, 2008]. Do walorów turystycznych oprócz walorów wypoczynkowych 
i specjalistycznych zalicza się także walory krajoznawcze, które „stanowią przedmiot 
zainteresowań poznawczych”. Inną definicją waloru turystycznego jest „zespół ele-
mentów środowiska geograficznego, który może być przedmiotem zainteresowań 
turystów i stanowić zarazem motyw wyjazdu do danego regionu i miejscowości” 
[Kruczek, Sacha, 1995]. Atrakcyjność turystyczna to pojęcie złożone i trudne do jed-
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noznacznej oceny, ponieważ istotną rolę w wartościowaniu środowiska przyrodnicze-
go, kulturowego i społecznego odgrywa czynnik psychologiczny. Innymi słowy, 
atrakcyjność turystyczna to „siła, z jaką dane miejsce, obiekt lub zjawisko przyciąga 
odwiedzających lub stopień nasycenia wydzielonych układów przestrzennych okre-
ślonymi czynnikami” [Potocka, 2009]. Atrakcyjność turystyczna najczęściej rozumiana 
jest jako właściwość obszaru lub miejscowości wynikająca z zespołu cech przyrodni-
czych lub pozaprzyrodniczych, które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają tury-
stów [Kurek, 2008]. W aspekcie geograficznym – przestrzennym potencjał turystycz-
ny utożsamić można z atrakcyjnością turystyczną środowiska geograficznego, posze-
rzoną o pojemność turystyczną i optymalne okresy korzystania z walorów turystycz-
nych. O atrakcyjności turystycznej obszaru, miejscowości, obiektu czy szlaku decydu-
ją trzy czynniki: 
− ranga walorów turystycznych; 
− stopień dostępności komunikacyjnej; 
− stan zagospodarowania turystycznego. 

Stanowią one łącznie o geograficznych warunkach rozwoju ruchu turystycznego 
na danym terenie [Rogalewski, 1972; Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski, 2008]. 
Kompleksowe występowanie tych czynników w pełni zaspokaja potrzeby turystów, 
przy czym obszar, miejscowość czy szlak stają się atrakcyjne turystycznie. Niemniej 
uważa się, że o atrakcyjności turystycznej terenu decydują niewątpliwie walory tury-
styczne. Ruch turystyczny, mimo że w pewnych formach i w ograniczonych rozmia-
rach, może występować nawet na terenach niezagospodarowanych turystycznie 
i trudno dostępnych pod względem komunikacyjnym, jeśli tereny te charakteryzują się 
cennymi walorami turystycznymi [Gaworecki, 2000].  

Jednym z głównych zagadnień w badaniach migracji turystycznych jest wybór 
przestrzeni realizacji potrzeb turystycznych. Wybór kierunku podróży stanowi klu-
czową kwestię dla podejmujących decyzję o wyjeździe. Podróżujący wybierając miej-
sca, które chcieliby odwiedzić, zazwyczaj kierują się dostępnością atrakcji w ich oto-
czeniu. Dla jednych magnesem przyciągającym turystów są ciekawe miejsca związane 
z historią i kulturą, a dla innych bogate zasoby środowiskowe. W geografii turyzmu 
istnieje wiele definicji przestrzeni turystycznej: 
− przestrzeń turystyczną w każdym jednostkowym akcie percepcji konstytuują na-

jatrakcyjniejsze miejscowości oraz regiony turystyczne w danym kraju [Stachow-
ski, 1987]; 



Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej … 79 
 
− przy wyborze kierunków podejmowanych podróży brana jest pod uwagę do-

stępność komunikacyjna oraz czynniki o charakterze informacyjnym, propagan-
dowym [Ostrowski, 1972]; 

− w innym modelu turystyki wybór destynacji określa się jako funkcję piękna kra-
jobrazu oraz atrakcji turystycznych miejsca [Lancaster, 1966];  

− podkreśla się kluczową rolę atrakcyjności krajobrazu naturalnego oraz szeroko 
pojmowanych atrakcji historycznych miejsca [Seddighi, Theocharous, 2002]; 

−  wybór miejsca wyjazdu turystycznego jest najistotniejszą decyzją przy podej-
mowaniu podróży turystycznych, zaś w miarę wzrostu udziału w ruchu tury-
stycznym turysta nabiera coraz więcej doświadczenia, co z kolei wpływa na 
wzrost zainteresowania kolejnymi podróżami [Matczak, 1992]. 

 
Cel i  podstawy metodologiczne publikacji  

Waloryzacji turystycznej, tzn. wyodrębnienia za pomocą różnych metod najcen-
niejszych i najbardziej atrakcyjnych dla turystyki obszarów w Polsce dokonywano już 
przed II wojną światową, jednakże prace te nie dotyczyły całego kraju, a jedynie wy-
branych regionów np. Podhala. Dopiero M.I. Mileska w roku 1963 uwzględniła 
w swoich pracach obszar całego kraju, dzieląc go na sześć typów krajobrazu i wskazu-
jąc w każdym z nich obszary przydatne dla turystyki [Potocka, 2009]. Próba opraco-
wania metody pomiaru atrakcyjności turystycznej została podjęta w roku 2002 przez 
R. Seweryn z Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Na potrzeby 
swojej pracy autorka zdefiniowała atrakcyjność turystyczną obszaru jako „zbiór tych 
cech, zjawisk i obiektów, które przyciągają pewną unikatowością i niezwykłością, 
a jednocześnie pozwalają na zrealizowanie motywu wyjazdu oraz zaspokojenie po-
trzeb związanych z podróżą i pobytem na tym obszarze.” Natomiast skonstruowana 
przez nią syntetyczna miara atrakcyjności turystycznej (SMAT) jest funkcją pięciu 
składowych. Są to: poziom ilościowy i jakościowy walorów danego obszaru, struktu-
ralno-funkcjonalny rozwój jego infrastruktury transportowej, noclegowej, żywienio-
wej i towarzyszącej. Suma iloczynów ocen poszczególnych składowych i przypisanych 
im wag określa atrakcyjność turystyczną obszaru [Seweryn, 2002]. Metoda wyżej opi-
sana jest jedną z wielu możliwych koncepcji liczenia miernika atrakcyjności turystycz-
nej. W roku 2015 metoda waloryzacji turystycznej została uzupełniona o dokonanie 
obliczeń dla poszczególnych jednostek terytorialnych z uwzględnieniem takich czyn-
ników, jak otoczenie i efekt transgraniczny [Łysoń, Szymkowiak, Wawrowski, 2015].  
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W oparciu o publikacje z zakresu turystyki dzieci i młodzieży, wyniki kwerendy te-
renowej w kuratoriach oświaty, w 16 województwach oraz inwentaryzacji ogólnopol-
skiej bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także w wyniku monito-
ringu portali, katalogów i stron branżowych Centralnej Ewidencji Organizatorów 
i Pośredników Turystycznych, została wykorzystana metoda analizy porównawczej 
atrakcyjności turystycznej wybranych ośrodków pod kątem letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej. Na potrzeby analizy skoncentrowano się na walorach 
turystycznych, w podziale na aspekty: kulturowe, środowiskowe oraz związane z bazą 
noclegową. Zidentyfikowane i zinwentaryzowane dane podzielono na trzy grupy: 
dane z zakresu statystyki kultury, dane środowiskowe oraz dane służące wypracowa-
niu wskaźnika noclegowego. Skonstruowanie WAK, WAS i WAB umożliwiło wypra-
cowanie wskaźnika syntetycznego łączącego wyżej wymienione wskaźniki i charakte-
ryzującego atrakcyjność turystyczną tj. wskaźnika atrakcyjności turystycznej (WAT), 
gdzie: WAT, WAK, WAS i WAB są odpowiednio opisanymi powyżej wskaźnikami 
atrakcyjności turystycznej, środowiskowej, kulturowej i bazy noclegowej. Jednym 
z istotnych elementów było wyznaczenie wskaźnika atrakcyjności turystycznej woje-
wództw z wykorzystaniem średniej arytmetycznej wskaźnika atrakcyjności turystycz-
nej dla powiatów wchodzących w skład danego województwa. Uzupełnieniem po-
wyższego rankingu atrakcyjności było utworzenie kartogramu ukazującego prze-
strzenne zróżnicowanie wskaźnika atrakcyjności turystycznej województw. Na po-
trzeby klasyfikacji województw ze względu na ich atrakcyjność turystyczną utworzono 
8 klas, gdzie I oznacza klasę województw najbardziej atrakcyjnych pod względem 
turystycznym, a VIII klasę województw najmniej atrakcyjnych pod względem tury-
stycznym. 

W artykule podjęto zagadnienie zasięgu przestrzennego zorganizowanych letnich 
krajowych wyjazdów turystycznych dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie woje-
wództwa małopolskiego. Podstawowy materiał źródłowy do podjętych rozważań 
stanowiły wyniki badań pilotażowych, które przeprowadzono w latach 2011-2016 
w województwie małopolskim, które były podyktowane próbą weryfikacji wpływu 
miejsca zamieszkania młodego turysty i jego warunków geograficznych na podejmo-
wane wybory w zakresie destynacji turystycznych. Podstawowym badanym parame-
trem była liczba wyjazdów wakacyjnych i liczba ich uczestników oraz lokalizacja miej-
sca wypoczynku. Na tej podstawie wyznaczono mapę przestrzeni turystycznej wypo-
czynku dzieci i młodzieży szkolnej w poszczególnych powiatach województwa mało-
polskiego z uwzględnieniem wskaźnika atrakcyjności turystycznej. Wyniki badań po-
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zwoliły uzyskać informacje na temat destynacji krajowych wyjazdów turystycznych 
podejmowanych przez badane populacje dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 
2011-2016.  

 
Ryc. 1. Mapa atrakcyjności turystycznej województw. Źródło: opracowanie własne, 2019 

Fig. 1. Map of tourist attractiveness of voivodships. Source: own study, 2019 

Analiza danych zawartych na powyższej mapie atrakcyjności turystycznej woje-
wództw (ryc. 1) pozwala zauważyć, że do najbardziej atrakcyjnych pod względem 
turystycznym województw należą te leżące w północnej Polsce w pasie nabrzeżnym 
Morza Bałtyckiego (zachodnio-pomorskie, pomorskie oraz w mniejszym stopniu 
warmińsko-mazurskie), a także te leżące w Polsce południowej (dolnośląskie, śląskie, 
małopolskie oraz podkarpackie – z wyjątkiem województwa opolskiego). Z kolei 
województwa, które należą do mniej atrakcyjnych pod względem turystycznym, leżą 
w środkowym pasie kraju, począwszy od województwa lubuskiego, poprzez wielko-
polskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie, a na wojewódz-
twach leżących przy granicy wschodniej kończąc (podlaskie oraz lubelskie). Analiza 
porównawcza wskaźnika atrakcyjności turystycznej i rozkładu przestrzennego wyjaz-
dów wakacyjnych dzieci i młodzieży, potwierdza spostrzeżenia innych autorów, doty-
czące rozkładów przestrzennych podejmowanych przez młodzież szkolną wakacyj-
nych podróży: 
− Różycki P. [2001] prowadził badania nad aktywnością turystyczną młodzieży 

krakowskich szkół średnich (43,5% – zadeklarowało systematyczne uprawianie 
turystyki; najwyższe wskaźniki frekwencji w ruchu turystycznym odnotowano 
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w okresie wakacji letnich – 83,4%; zaznaczyła się dominacja wyjazdów w góry – 
43,4% i nad morze – 25% oraz nad jeziora – 24,6%); 

− Matczak A. [1993] prowadząc badania nad percepcją przestrzeni turystycznej 
Polski wśród młodzieży licealnej Łodzi, wskazuje, że znajomość przestrzeni tu-
rystycznej Polski dotyczy przede wszystkim najatrakcyjniejszych miejscowości 
górskich, nadmorskich i pojeziernych (93,3% – badanej młodzieży licealnej Ło-
dzi odwiedziło miejscowości nadmorskie; 84,4% – miejscowości położone w 
górach; 60,0% – Mazury oraz Małopolskę Zachodnią; 47,0% – Sudety); 

− Łaciaka J. [2002] badania prowadzone wśród uczniów szkół średnich z całej 
Polski wskazują, że istotnym czynnikiem wyboru destynacji turystycznych obok 
atrakcyjności turystycznej miejsca była jego dostępność czasowo-przestrzenna, 
na co wskazują odmienne rozkłady przestrzenne wyjazdów długo i krótkookre-
sowych (wyniki badań wskazują na dominację w zasięgach przestrzennych wy-
jazdów młodzieży do obszarów pojeziernych – 29,2%, nadmorskich – 23,4% 
i górskich – 19,6% ogółu wyjazdów długookresowych oraz dominację wyjazdów 
do miast – 35,3% oraz na inne tereny, różne od gór, pojezierzy i terenów nad-
morskich – 30,5% ogółu podróży krótkookresowych, przy czym określenie inne 
tereny należy kojarzyć z najbliższym sąsiedztwem zamieszkania badanych grup).  

 
Układ przestrzenny wypoczynku – analiza woj.  małopolskiego  

Głównym okresem aktywności turystyczno-wypoczynkowej młodzieży w okresie 
roku są wakacje letnie [Richards, Wilson, 2003; Wartecka-Wyżyńska, 2002; Łaciak, 
2002; Matczak, 1992; Stachowski, 1987]. Mapy wakacyjnej przestrzeni turystycznej 
badanej populacji wskazują na znaczne zróżnicowanie w zakresie natężenia wyjazdów 
do poszczególnych miejscowości i regionów turystycznych. Dogodne warunki pogo-
dowe w połączeniu z największą ilością czasu wolnego skłaniają do wyjazdów nie 
tylko o charakterze krajoznawczym, ale również do uczestniczenie w turystyce poby-
towej, ze względu na lepszą w okresie wakacyjnym dostępność wielu atrakcyjnych 
turystycznie miejscowości i regionów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wynika to 
z faktu, że wiele miejscowości ma walory turystyczne i recepcyjne odpowiednie do 
uprawiania turystyki przede wszystkim w sezonie wakacyjnym. W związku z tym mo-
bilność turystyczna badanej grupy w okresie wakacji jest największa, a wraz z nią naj-
szerszy jest zasięg przestrzenny podejmowanych podróży. Młody turysta, poszukując 
atrakcyjnego miejsca, kieruje się nie granicami administracyjnymi, a ilością i rangą 
atrakcji turystycznych na obszarze dostępnym podczas wyjazdu turystycznego – stąd 
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potrzeba, by w analizie przestrzennej nie ograniczać się wyłącznie do administracyj-
nych granic danego powiatu czy województwa. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia 
możliwe jest pozyskanie informacji o tych miejscach w Polsce, w których w relatyw-
nie małej odległości, umożliwiającej dotarcie w ramach jednego wyjazdu turystyczne-
go, występuje największa koncentracja walorów turystycznych, które mogą stanowić 
również wskazówkę dla osób poszukujących ciekawych miejsc na wypoczynek, także 
i takich, które dotychczas nie należały do najliczniej odwiedzanych przez młodych 
turystów. 

W aspekcie geograficznym na podstawie opracowanych materiałów zawartych na 
powyższym kartogramie (ryc. 2), przedstawiającym na jakim poziomie kształtowała się 
liczba dzieci i młodzieży szkolnej z innych województw, przebywająca w okresie ferii 
letnich na terenie Małopolski, szacuje się że najwięcej wypoczynków organizowanych 
na terenie województwa małopolskiego zgłosili organizatorzy z województw: mazo-
wieckiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego, 
wielkopolskiego i pomorskiego, a tym samym stanowią one rynki źródłowe. 

 
Ryc. 2. Mapa przestrzeni turystycznej wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu woj. 
małopolskiego (liczba dzieci) oraz wypoczywających na terenie woj. małopolskiego (liczba 

turnusów). Źródło: opracowanie własne, 2019 
Fig. 2. Map of tourist space for school children and teenagers from the voivodeship Lesser 

Poland (number of children) and vacationing in the province. Lesser Poland (number of 
stays). Source: own study, 2019 
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Organizatorzy mający siedzibę na terenie województwa małopolskiego zorgani-
zowali na terenie Małopolski największy odsetek wypoczynków – w stosunku do 
całkowitej liczby wypoczynków, zorganizowanych w czasie ferii letnich na terenie 
województwa małopolskiego. Małopolska, jako miejsce destynacji wypoczynku, wio-
dła prym wśród organizatorów wypoczynku, mających siedzibę na terenie wojewódz-
twa małopolskiego. Dopiero w dalszej kolejności, na miejsce wypoczynku, wybierali 
województwo zachodniopomorskie i województwo pomorskie oraz śląskie i podkar-
packie. Najmniejszą popularnością cieszyły się województwa kujawsko-pomorskie 
i lubuskie oraz dolnośląskie i warmińsko-mazurskie. 

Na jakim poziomie kształtowała się liczba dzieci i młodzieży szkolnej z innych 
województw, przebywająca w okresie ferii letnich w poszczególnych powiatach, na 
terenie Małopolski przedstawia poniższy kartogram (ryc. 3). Z kolei największą popu-
larnością, wśród organizatorów wypoczynku cieszyły się powiaty: tatrzański, nowosą-
decki, nowotarski, suski, limanowski, a także m. Kraków. Jako drugi na liście plasuje 
się powiat nowosądecki położony w południowo-wschodniej części województwa 
małopolskiego. Większość powierzchni powiatu zajmują tereny górskie i wyżynne 
(pogórza), a także doliny rzeczne Dunajca wraz z Zalewem Rożnowskim. Niemal 
połowę obszaru zajmują lasy i tereny leśne. Znaczną część powiatu obejmuje Po-
pradzki Park Krajobrazowy. Warte zwrócenia uwagi są również powiaty nowotarski 
i tatrzański, mieszczące się wysoko w rankingu popularności, na terenie wyżej wymie-
nionych powiatów znajdują się cztery parki narodowe: Babiogórski, Gorczański, Pie-
niński i Tatrzański, jak również Popradzki Park Krajobrazowy. Powiat nowotarski 
obok dużej powierzchni gór i obszarów chronionych dysponuje także istotnymi za-
sobami uzdrowiskowymi oraz zasobami wodnymi Zalewu Czorsztyńskiego. Zdecy-
dowanymi liderami atrakcyjności turystycznej są trzy powiaty górskie województwa 
małopolskiego: tatrzański, nowosądecki i nowotarski, które obok bogatych zasobów 
własnych, nie tylko środowiskowych, ale i kulturowych, zyskują dodatkowo na wza-
jemnej bliskości i bogatych zasobach środowiskowych i kulturowych Słowacji. 
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Ryc. 3. Rozkład przestrzenny wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w poszczególnych 

powiatach woj. małopolskiego z uwzględnieniem wskaźnika atrakcyjności turystycznej. 
Źródło: opracowanie własne, 2019 

Fig. 3. Spatial distribution of leisure for school children and youth in individual poviats of 
the voivodeship Lesser Poland, including the tourist attractiveness index. Source: own stu-

dy, 2019 

Podsumowanie  

Analizując kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży w świetle dostępnej litera-
tury, trzeba zgodzić się że „przestrzeń turystyczną postrzeganą w każdym jednostko-
wym akcie percepcji konstytuują miejscowości i obszary atrakcyjne dla turystyki” 
[Stachowski, 1987], a przeprowadzone badania pilotażowe znalazły potwierdzenie 
w literaturze przedmiotu oraz w badaniach innych autorów. Analiza zasięgu destynacji 
wszystkich wyjazdów podejmowanych przez badaną grupę w analizowanym okresie 
pozwala wnioskować, że kierunki wyjazdów były w głównej mierze determinowane: 
− kontrastem krajobrazu miejsca pochodzenia oraz miejsca recepcji – rynek źró-

dłowy, stanowią województwa o różnym stopniu atrakcyjności turystycznej; 
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− dostępnością czasowo-przestrzenną najatrakcyjniejszych regionów i miejscowo-

ści turystycznych w Polsce – rynek docelowy, stanowią województwa znacznie 
oddalone od rynków źródłowych; 

− atrakcyjnością turystyczną regionów i miejscowości położonych poza głównymi 
szlakami penetracji turystycznej – atrakcyjność turystyczna rynków docelowych 
jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od rynku wysyłającego; 

− atrakcyjność turystyczna nie zawsze pokrywa się z wielkością ruchu turystyczne-
go w poszczególnych powiatach. 
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SCHOOL AND CHILDREN`S YOUTH REST IN GEOGRAPHICAL 
APPROACH – ON THE EXAMPLE OF LESSER POLAND   

VOIVODESHIP  

The article attempts to analyze the issue of spatial coverage of national summer organized 
tourist trips for school children and youth on the example of the Lesser Poland Voivode-
ship. The destinations of tourist trips undertaken by the examined groups during the sum-
mer break were analyzed in detail. These trips concerned the periods of summer holidays in 
2011-2016. The analysis of the dominant directions undertaken in the examined travel peri-
ods indicates that: 
− source market, are voivodships of varying tourist attractiveness; 
− target market, are voivodships considerably distant from source markets; 
− the tourist attractiveness of target markets is inversely proportional to the distance 

from the sending market; 
− tourist attractiveness does not always coincide with the volume of tourist traffic in in-

dividual poviats. 

Keywords: tourist attractiveness, tourist space, tourism of children and youth, Lesser Po-
land Voivodeship 

 




