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Wstęp
Uwarunkowania i rozwój turystyki młodzieży, w tym turystyki aktywnej  

i specjalistycznej1, w szczególności zależą od ich własnych preferencji i upodo-
bań, jak również obecności i atrakcyjności walorów turystycznych, głównie 
przyrodniczych. Nie bez powodu autorzy niniejszego opracowania skojarzyli 
tę tematykę z miastem Wągrowiec, z którym są bezpośrednio związani i któ-
ry stanowi ogromną różnorodność i bogactwo walorów. Jednocześnie jednak 
jest to miasto nie do końca rozpoznawalne i lokalizowane na mapie turystycz-
nych destynacji Polski. Sami jego mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież, mają 
również problem z identyfikacją i docenieniem jego zasobów. W związku  
z tym, w ramach wstępnego projektu badawczego przeprowadzono analizę 
uwarunkowań rozwoju turystyki i atrakcyjności walorów turystycznych mia-
sta Wągrowiec, w odniesieniu do potrzeb dzieci i młodzieży z tego obszaru, 
metodą bezpośrednich wywiadów oraz metodą ekspercką (Galas 2015). Głów-
nym założeniem projektu było wskazanie perspektyw rozwoju turystyki dzie-
ci i młodzieży w Wągrowcu. Niniejsze opracowanie przedstawia cząstkowe 
wyniki badań oraz odnosi je głównie do kontekstu uwarunkowań związanych 
z rozwojem aktywności ruchowej oraz turystyki aktywnej i specjalistycznej  
w tym mieście. Jego celem podstawowym jest aplikowanie uzyskanych wyni-
1	 Turystykę aktywną uważa się w tym przypadku za pojęcie nadrzędne, a za odpowiednik tury-

styki specjalistycznej uznaje się zgodnie z opinią większości autorów (Andrejuk 1998, Alejziak 
1999, Gaworecki 1997 i in.) turystykę kwalifikowaną, co zostało przedstawione w rozważaniach 
teoretycznych dotyczących omawianych pojęć.
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ków do określenia możliwości rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej 
młodzieży oraz uzasadnienie aktywnego wizerunku i spędzania wolnego cza-
su, rekreacji ruchowej w promocji miasta.

Turystyka aktywna i specjalistyczna  
w ujęciu teoretycznym

Autorzy niniejszego opracowania przyjmują podejście, iż turystyka aktyw-
na jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do pojęcia turystyki usportowionej, 
specjalistycznej czy kwalifikowanej. Termin „turystyka aktywna” pojawił się 
w latach 80. XX w. dla określenia form turystyki, które nie miały biernego 
charakteru (Kaźmierczak, Malchrowicz-Mośko 2013, s. 79). Definiowana jest 
ona jako forma turystyki, w której głównym lub ważnym elementem wyjaz-
du jest podejmowanie szczególnego rodzaju aktywności rekreacyjnej lub 
hobbystycznej (Alejziak 1999, s. 218). Według R. Krukowskiej (2012) jest ona 
adresowana do szerokiego grona odbiorców, którzy nie zawsze muszą od-
znaczać się przygotowaniem kondycyjnym lub umiejętnością posługiwania 
się odpowiednim sprzętem. Obejmuje aktywny wypoczynek oraz turystykę 
kwalifikowaną. Dodatkowo T. Łobożewicz i G. Bieńczyk stwierdzają, że jest 
„rodzajem turystyki, w której głównym lub ważnym elementem wyjazdu – 
niezależnie od czasu trwania działalności turystycznej – jest podejmowanie 
szczególnych form aktywności rekreacyjnej lub hobbystycznej” (Łoboże-
wicz, Bieńczyk 2001, s. 132). Aktywność rekreacyjna z kolei utożsamiana jest 
najczęściej z terminem rekreacji ruchowej, czyli tzw. sportu dla wszystkich. 
To pojęcie szeroko i powszechnie definiowane, które w rodzimej literaturze 
naukowej najpełniej określiła T. Wolańska, pisząc, iż „są to wszystkie zaję-
cia o treści ruchowo-sportowej lub turystycznej, którym człowiek oddaje się  
z własnych chęci, w czasie wolnym dla wypoczynku, rozrywki i rozwoju oso-
bowości, traktowane autotelicznie lub utylitarnie jako wyraz dbałości o zdro-
wie, sprawność i kondycję fizyczną” (Wolańska 1971, s. 8). 

Trudno jednoznacznie sprecyzować, kiedy rekreacja ruchowa przechodzi 
w formę aktywnej turystyki a turystyka aktywna w aktywność sportową, je-
śli odbywa się ona na podłożu turystyki krajoznawczej na obszarze swojego 
regionu i nie ma cech bezpośredniej rywalizacji. Stąd zapewne pojawił się  
w literaturze, zwłaszcza obcojęzycznej, termin turystyki sportowej czy 
usportowionej, który najczęściej odnosi się do podejmowania aktywności 
sportowej poza swoim miejscem zamieszkania, co najdziwniejsze, również  
w postaci biernej – uczestnictwie i kibicowaniu w wydarzeniach sportowych.  
W szczególności należy tu podkreślić koncepcje Schwarka, którego zdaniem, 
kwalifikowanie i różnicowanie turystyki sportowej według tego, czy sport jest 
motywem głównym czy pobocznym, odnosi się przede wszystkim do zakresu 
i intensywności podróży (Schwark 2002, cyt. za: Kaźmierczak, Malchrowicz-
Mośko 2013, s. 81). Ponadto w polskiej literaturze pojęcie turystyki sportowej 
dopiero od niedawna zaczyna być gruntownie analizowane i definiowane, po-
nieważ  do tej pory powszechnym określeniem ją zastępującym był termin 
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turystyki kwalifikowanej, wprowadzonej przez T. Łobożewicza już w 1983 r.  
i rozumianej jako „najwyższej formy specjalizacji turystycznej”. T. Łoboże-
wicz, a co za tym idzie członkowie PTTK, uważali, że uprawianie turystyki 
kwalifikowanej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, za-
hartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym  
i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez 
właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym. 
Celem działalności turysty kwalifikowanego jest wypoczynek, rekreacja, do-
skonalenie zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej oraz wszechstronne 
poznanie kraju. Turystyka kwalifikowana najbardziej zbliża człowieka do 
przyrody i tym samym najskuteczniej regeneruje jego siły psychofizyczne. 
To najdoskonalsza forma świadomie i celowo uprawianej turystyki” (Łoboże-
wicz 1983, s. 8). Zasadniczym rozgraniczeniem pomiędzy turystyką sportową 
a kwalifikowaną jest właśnie jej polska specyfika, co podkreślił już J. Merski 
stwierdzając, że „to, co za granicą nazywane jest turystyką usportowioną,  
w Polsce nazywane jest właśnie turystyką kwalifikowaną” (Merski 2002, s. 22). 
T. Łobożewicz i G. Bieńczyk podkreślili jej swoisty charakter poprzez szerzo-
ne wartości i treści o znamionach poznawczych, wychowawczych oraz kształ-
tujących emocjonalnie i intelektualnie, zwracając uwagę, że istotne jest, aby 
turystyka kwalifikowana czerpała jak najwięcej treści z podobnego ruchu na 
świecie, nie tracąc przy tym swoich wartości swoistych (Łobożewicz, Bień-
czyk 2001, s. 157). Pojęciem synonimicznym używanym w literaturze polskiej 
w stosunku do niej jest natomiast turystyka specjalistyczna (Andrejuk 1998).

Tym niemniej turystykę aktywną raczej wciąż uznaje się za wiodącą i nad-
rzędną dla większości omawianych tu pojęć, w szczególności wobec turystyki 
kwalifikowanej. Kwestię tę bardzo dosadnie ujął G. Bieńczyk, stwierdzając: 
„turystyka aktywna jest przedsionkiem – wstępem do turystyki kwalifiko-
wanej” (Bieńczyk 2007, s. 21), a jeszcze dobitniej podkreślili to inni badacze, 
konstatując: „o ile każdy turysta kwalifikowany jest zarazem turystą aktyw-
nym, o tyle nie każdy turysta aktywny jest turystą kwalifikowanym” (Merski, 
Warecka 2009, s. 24).

Walory turystyczne i infrastruktura rekreacyjna  
w mieście Wągrowiec

Jeziora, lasy, rzeki i inne walory przyrodnicze sprawiają, że to właśnie po-
łożenie geograficzne wydaje się być największym atutem miasta. Wągrowiec 
położony jest nad rzekami: Wełną, Nielbą i Strugą Gołaniecką, na przesmyku 
między jeziorami rynnowymi: Jeziorem Łęgowskim (powierzchnia 68,4 ha) 
i Jeziorem Durowskim (143,7 ha). Połączenie tych jezior Strugą Gołaniecką  
z jeziorami: Laskownickim (19,2 ha), Grylewskim (119, 1 ha), Bukowieckim 
(41,4 ha) i Kobyleckim (65,7 ha) tworzy rynnę Gołaniecko-Wągrowiec-
ką. Wełna wypływa na wysokości 98 m n.p.m. z Jeziora Wierzbiczańskiego  
k. Gniezna, uchodząc do Warty pod Obornikami na wysokości 45 m n.p.m. 
Jej długość wynosi 117 km. Drugą rzeką mającą wpływ na wody powierzchnio-
we w okolicy Wągrowca jest Nielba, która wypływa z Jeziora Rgielskiego. Jej 
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długość wynosi 7 km. Sieć hydrograficzną tego terenu uzupełniają małe cieki 
sztuczne, naturalne i melioracyjne (Makowski 1994, s. 14–15). Największą cie-
kawostką hydrograficzną w mieście jest skrzyżowanie rzek Wełny i Nielby.

Rys. 1. Skrzyżowanie Wełny i Nielby zwyczajowo zwane bifurkacją wągrowiecką  
Źródło: S. Galas (2015, s. 43)

Jeziora występujące w Wągrowcu i okolicach są powiązane ciągami rynien 
glacjalnych. Wyjątkowym i godnym szczególnej uwagi jest położone w cen-
trum miasta Jezioro Durowskie – rynnowe jezioro o powierzchni 144 ha, głę-
bokości 14,6 m, długości 4400 m, które znakomicie nadaje się do uprawiania 
kajakarstwa czy żeglarstwa (Anders 1981, s. 117). Na terenach leśnych wokół Je-
ziora Durowskiego położona jest Wągrowiecka Strefa Aktywności przystoso-
wana do uprawiania różnego rodzaju sportów, takich jak nordic walking, biegi 
czy jazda na rowerze. Jest to miejsce zarówno dla amatorów, jak i wyczynow-
ców, którzy chcą odetchnąć świeżym powietrzem i wyciszyć się wewnętrznie. 
Ponadto na obszarze miasta i powiatu rozciąga się sieć szlaków tematycznych 
i turystycznych o różnych specjalnościach (najbardziej znany to Szlak Cyster-
ski, ale istnieje też system szlaków pieszych, rowerowych czy konnych).

W pobliżu lasów i jezior znajduje się powstały w 1970 r. Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Ma on interesującą ofertę dla osób, które pragną wypocząć i od-
prężyć się. Są tu organizowane są tu letnie i zimowe obozy sportowe, treningi 
i zajęcia sportowe, mecze towarzyskie, imprezy firmowe, a nawet spotkania 
rodzinne. Na jego terenie znajduje się hala sportowa, boiska do piłki nożnej, 
korty tenisowe.

Z Wągrowca pochodzą znani w całym kraju sportowcy. Rozwój oraz zwięk-
szenie jakości usług OSiR jest jednym z głównych celów „Strategii rozwoju 
miasta do 2020 r.” (SRMW do 2020, s. 33 – 34), według której wągrowiecki 
OSiR jest miejscem, w którym koncentrują się najważniejsze obiekty sporto-
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we i rekreacyjne miasta, tutaj mają miejsce najważniejsze wydarzenia sporto-
we i rekreacyjne. Ośrodek jest również popularnym miejscem obozów klubów 
sportowych z całego kraju. Ma jednak też liczne niedostatki, jak  np. niskiej 
jakości baza noclegowa (Galas 2015, s. 45).

Rys. 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu  
Źródło: S.  Galas (2015, s. 45)

Przy brzegu Jeziora Durowskiego znajduje się również Ośrodek Reha-
bilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin.  Wybudowany został w 1975 r., wie-
lokrotnie modernizowany i unowocześniany, odpowiadający w zakresie ar-
chitektonicznym wszelkim standardom europejskim. Usytuowanie ośrodka  
w kompleksie leśnym jeszcze bardziej podnosi jego walory. Ośrodek wraz  
z otaczającym terenem pozbawiony jest barier architektonicznych, co umoż-
liwia każdej osobie niepełnosprawnej poruszanie się po nim. Organizowane 
są tam przez cały rok turnusy dla inwalidów narządów ruchu, dla osób upo-
śledzonych umysłowo, dziecięcych porażeń mózgowych, dla niesłyszących, 
niewidomych i innych, w oparciu o pełną bazę rehabilitacyjno-medyczną, 
sportową i rekreacyjną. Wykonywane są usługi z zakresu hydroterapii, elek-
troterapii, hipoterapii, laseroterapii, kinezyterapii. Można też skorzystać  
z masaży, ultradźwięków oraz z sauny (Purczyński 2006, s. 47).

Wągrowiec ma również bogatą historię, związaną głównie z zakonem  
i Szlakiem Cystersów. Jest także silnym ośrodkiem kulturalnym, co ma istotne 
znaczenie, jeśli wziąć pod uwagę, że jakakolwiek turystyka, w tym również 
aktywna, ani tym bardziej kwalifikowana (zgodnie z założeniami PTTK i Ło-
bożewicza), nie jest organizowana czy podejmowana w oderwaniu od walo-
rów i wartości kulturowych. Miasto słynie także z cyklicznych imprez kul-
turalnych, które bez wątpienia zaspokajają potrzeby osób w różnym wieku  
i preferujących różnego rodzaju aktywność (w tym ruchową). Są to m.in.:

– Dni Wągrowca;
– Dni Europy;
– Festyn Cysterski;
– Lato na Pałukach;
– Bieg nad jeziorem;
– Puchar Wielkopolski w Nordic Walking;
– Wągrowiec Aktywny Nocą;
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– turnieje szachowe i inne zawody sportowe ((http://www.wagrowiec.eu/pl/
dla-mieszkanca/kultura/imprezy-miejskie; 10.04.2015 r.).

Oddany do użytku na początku 2011 r. Aquapark stał się również jednym 
z największych walorów turystycznych miasta. Jest tam basen sportowy, re-
kreacyjny oraz grota solna. Obok funkcji rekreacyjnej ważne znaczenie ma 
akwen sportowy z widownią stałą oraz ruchomą do wykorzystania podczas 
zawodów, do nauki pływania, jak też do ćwiczeń fitness lub aqua jogi.  Zarząd 
spółki zdaje sobie sprawę z tego, że aby utrzymać i zwiększać atrakcyjność 
obiektu, niezbędne jest podjęcie w najbliższych latach licznych działań ma-
jących na celu wzbogacenie i urozmaicenie świadczonych usług („Strategia...”  
do 2020 r., s. 34).

W Wągrowcu bogata historia przeplata się z teraźniejszością i nowocze-
snością, a aktywny styl życia z wypoczynkiem zarówno mieszkańców, jak  
i osób przyjezdnych. Słowa hymnu E. Cieślika (Patro 2001, s. 49) idealnie ob-
razują magię miasta, którego potencjał turystyczno-krajoznawczy związany 
jest przede wszystkim z położeniem wśród lasów, rzek i jezior oraz z wyjątko-
wymi atrakcjami turystycznymi, a jeszcze ciągle do końca niewykorzystany. 
Przytoczmy parę strof wspomnianego hymnu.

Na starym szlaku piastowskim, wśród lasów, jezior i łąk, 
gdzie Wełna płynąc leniwie, zatacza niewielki, 
zatacza niewielki krąg. 
Krzyżując się z siostrą Nielbą, toczy dalej wody swe, 
leży stary gród Wągrowiec, najmilsze miasto me...

Badanie uwarunkowań i atrakcyjności  
turystycznej Wągrowca – materiał i metody

Atrakcyjność turystyczna regionu jest ważną problematyką, opisywaną 
wielokrotnie w literaturze zagranicznej i polskiej, najczęściej w odniesieniu 
do relacji turysta–obszar recepcji turystycznej. W pilotażowym projekcie 
przeprowadzono badanie percepcji atrakcyjności turystycznej Wągrowca 
przez dzieci i młodzież uczące się w wągrowieckich szkołach, mieszkające  
w Wągrowcu i najbliższej okolicy, jako głównych „odbiorców” produktów 
turystycznych i form aktywności ruchowej oraz wykorzystujących istniejącą 
infrastrukturę i możliwości. Ponadto miasto wszczęło kampanię promocyjną, 
głównie w oparciu o takie właśnie formy oraz hasła nawołujące do aktywności 
ruchowej, co jest podstawą do jej oceny zarówno przez społeczność lokalną, 
jak i (w dalszej perspektywie) przez samych turystów. Do realizacji założeń 
i osiągnięcia celów badawczych zastosowano następującwe metody: analizę 
dokumentów, metodę wywiadu, metodę AHP i analizę SWOT.

Celem wywiadów bezpośrednich było wskazanie perspektyw rozwoju tu-
rystyki dzieci i młodzieży w Wągrowcu na podstawie analizy atrakcyjności 
turystycznej miasta przez uczniów wągrowieckich szkół, będących na różnym 
etapie edukacji – począwszy od szkoły podstawowej, przez gimnazjum, aż do 
szkoły ponadgimnazjalnej, i skonfrontowanie ich zarówno między sobą, jak  
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i z opinią ekspertów w dziedzinie turystyki. Badanie zostało przeprowadzone 
w marcu 2015 r. wśród uczniów wągrowieckich szkół za pomocą ankiet. Ca-
łościową próbą badawczą objęta została grupa 50 uczniów. Przeprowadzone 
badanie miało charakter pilotażowy.

Pytania badawcze w ankiecie nastawione były przede wszystkim na kwe-
stie, które można by ująć w postaci następujących trzech pytań:
1)  czy Wągrowiec jest miastem atrakcyjnym pod względem turystycznym dla 

dzieci i młodzieży
2)  w jakich miejscach młodzi mieszkańcy miasta i najbliższych okolic naj-

chętniej spędzają swój wolny czas?
3)  co według nich może stać się w przyszłości produktem turystycznym za-

chęcającym do przyjazdu ich rówieśników do Wągrowca?
W niniejszej pracy zdecydowano się pominąć przedstawienie szczegó-

łowych wyników badań, a jedynie odnieść się do nich poprzez porównanie  
z opiniami ekspertów.

Do dalszej oceny atrakcyjności turystycznej Wągrowca pod względem wa-
lorów turystycznych przydatnych do uprawiania turystyki zastosowano meto-
dę analitycznego hierarchicznego procesu2.  Jest to metoda subiektywna, lecz 
duża liczba elementów do oceny pozwala na wyłonienie walorów o najwięk-
szej atrakcyjności. Badania przeprowadzono w kwietniu 2015 r. przy udziale 
pięcioosobowej grupy ekspertów w dziedzinie turystyki, dobranych w sposób 
celowy, oceniających indywidualnie. Metoda  wymagała kompleksowej anali-
zy przeprowadzonej na kilku etapach.

Pierwszym etapem było porównanie parami, w skali dychotomicznej 1–7, 
poszczególnych grup walorów turystycznych wyłonionych na podstawie do-
boru walorów według podziału G. Bieńczyka (2003, s. 154), dzielącego je (kry-
terium podziału – pochodzenie) na:
a)  naturalne, czyli te, które stworzyła przyroda – natura, czyli krajobraz, 

ukształtowanie terenu, rzeki, jeziora, lasy itp. (określone w niniejszej pra-
cy jako przyrodnicze); 

b)  antropogeniczne (kulturowe) –  które stworzył człowiek, tj. zabytki archi-
tektury, dzieła sztuki itp.
Drugi i trzeci etap stanowiło porównanie parami konkretnych walorów, 

składających się na walory przyrodnicze i antropogeniczne. Walory zapropo-
nowane w analizie analitycznego hierarchicznego procesu zostały powielone  
z najczęściej wybieranych atrakcji turystycznych przez uczniów wągro-
wieckich szkół. Eksperci porównywali walory przyrodnicze według wag  
1–3–7,  potem mieli do wyboru następujące warianty: 1 (A i B mają takie samo 
znaczenie), 3 (A ma małą przewagę nad B lub B ma małą przewagę nad A),  
5 (A ma dużą przewagę nad B lub B ma dużą przewagę nad A), 7 (A ma bardzo 

2	 Metoda podejmowania decyzji poprzez porównanie kilku alternatyw opracowana przez Tho-
masa Saaty’ego (Uniwersytet w Pittsburgu), który szczegółowo opisuje jej przeznaczenie i 
opracowanie w swojej publikacji (Saaty 1980).
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dużą przewagę nad B lub B ma bardzo dużą przewagę nad A), 9 (A ma całko-
witą przewagę nad B lub B ma całkowitą przewagę nad A) (za: Kwiesielewicz 
2002). Wyniki pozwoliły na odpowiedź na pytanie – jaka jest hierarchizacja 
wybranych walorów pod względem atrakcyjności?

Wyniki w tabelach zostały obliczone według poniższych czterech 
schematów:
1)  porównanie parami i nadanie punktów każdemu z elementów w tabeli;
2)  suma wyników w każdej z kolumn;
3)  iloraz każdego z punktów w kolumnie przez wynik sumy;
4)  dodanie wyników z poszczególnych wierszy i obliczenie wektora ważno-

ści, czyli średniej wyników z jednego wiersza.

Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji 
młodzieży w Wągrowcu w opinii ekspertów  
– wyniki badań 
Na pierwszym etapie analizy porównano między sobą parami poszczególne 
typy walorów turystycznych: walory antropogeniczne oraz przyrodnicze. 
Grupa ekspertów wskazała na bardzo dużą przewagę walorów przyrodni-
czych nad antropogenicznymi (tab. 1), przyznając im 7 punktów. Oznacza 
to, iż walory przyrodnicze decydują w większym stopniu o atrakcyjności 
turystycznej miasta dla turystyki i rekreacji młodzieży, aniżeli walory 
antropogeniczne.

Tab. 1. Porównanie przez ekspertów istotności walorów antropogenicznych i przyrodniczych  
dla atrakcyjności turystycznej Wągrowca w kontekście turystyki dzieci i młodzieży

Walory Antropogeniczne Przyrodnicze Wektor ważności

Antropogeniczne 1 0,14 0,124

Naturalne 7 1 0,876

Suma 8 1,14 X

Źródło: S. Galas (2015, s. 81).

Z tabeli uzyskano następujący ranking według wektora ważności3:
1. Walory przyrodnicze (0,876)     
2. Walory antropogeniczne (0,124).

3	 Wektor ważności obliczono poprzez porównanie pojedynczego wyniku (istotności wag 1–3–
5–7 lub 9) w stosunku do sumy ich wartości (sumy) oraz średniej wyników sum z jednego 
wiersza, a następnie ułożono według rankingu od największego do najmniejszego. Miejsce w 
rankingu wskazuje na istotność analizowanego waloru w porównaniu do pozostałych dla roz-
woju turystyki dzieci i młodzieży w Wągrowcu, według wzoru: (W1/S1+W2/S2+WN/SN)/N, 
gdzie W – przypisana waga lub iloraz wag w kolumnach, S – suma wag z kolumny i N – liczba 
ocenianych wartości w wierszu.
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Na drugim etapie porównano walory przyrodnicze miasta. Wyniki przed-
stawia tab. 2. Jezioro Durowskie uzyskało według ekspertów bardzo dużą 
przewagę nad lasami sosnowymi oraz skrzyżowaniem rzek Wełny i Nielby, 
zarówno w przypadku porównania z jednym, jak i z drugim walorem, otrzy-
mując ocenę 7. Skrzyżowanie rzek uzyskało z kolei niewielką przewagę nad 
lasami sosnowymi (waga 3), wykazując w opinii ekspertów większy potencjał 
dla rozwoju turystyki dzieci i młodzieży.

Tab. 2. Wyniki porównań parami istotności poszczególnych  
walorów przyrodniczych w Węgrowcu

Walory przyrodnicze Jezioro Durowskie Lasy sosnowe
Skrzyżowanie rzek 

Wełny i Nielby
Wektor ważności

Jezioro Durowskie 1 7 7 0,752

Lasy sosnowe 0,14 1 0,33 0,080

Skrzyżowanie rzek Wełny i Nielby 0,14 3 1 0,167

Suma 1,28 11 8,33 X

Źródło: S. Galas (2015, s. 81).

Z tab. 2 wynika następujący ranking według wektora ważności:
1. Jezioro Durowskie (0,752)
2. Skrzyżowanie rzek Wełny i Nielby (0,167)
3. Lasy sosnowe (0,080)
Trzeci etap obejmował obliczenie wyników w tab. 3 co było najbardziej 

skomplikowanym zabiegiem całej analizy, w wyniku którego największy 
priorytet cząstkowy uzyskał Aquapark (0,372), następnie Ośrodek Sportu  
i Rekreacji (0,256), a także Kino 3D (0,173). W następnej kolejności najwyżej 
oceniono Amfiteatr (0,089) oraz fontannę na rynku (0,061). Na dwóch ostat-
nich miejscach znalazły się zdecydowanie najniżej ocenione kościoły (0,038) 
i Muzeum Regionalne (0,024), które nie znalazły uznania w oczach ekspertów 
w kontekście rozwoju turystyki dla młodzieży w Wągrowcu. Miejsca poszcze-
gólnych atrakcji w hierarchii są bardzo podobne do uzyskanych wcześniej  
w ankiecie wyników ocen uczniów wągrowieckich szkół.

Tab. 3. Wyniki porównań parami istotności poszczególnych walorów  
antropogenicznych w Wągrowcu

Walory 
antropogeniczne

Amfiteatr Aquapark
Fontanna 
na rynku

Kino 3D
Kościół (klasz-

tor, fara)
Muzeum 
regionalne

Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji

Wektor 
ważności

Amfiteatr 1 0,14 3 0,2 5 7 0,2 0,089

Aquapark 7 1 9 3 9 9 3 0,372

Fontanna na 
Rynku

0,33 0,11 1 0,14 5 5 0,14 0,061

Kino 
3D

5 0,33 7 1 7 7 0,2 0,173
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Kościoły (Klasz-
tor, Fara)

0,2 0,11 0,2 0,14 1 1 0,14 0,038

Muzeum 
Regionalne

0,14 0,11 0,2 0,14 1 1 0,14 0,024

Ośrodek Sportu i 
Rekreacji

5 0,33 7 5 7 7 1 0,256

Razem 18,67 2,13 27,4 9,62 35 37 4,82

Źródło: opracowanie autorów.

Uzyskany w tab. 3 ranking według wektora ważności jest następujący:
1.  Aquapark (0,372)       
2.  Ośrodek Sportu i Rekreacji (0,256)   
3.  Kino 3D (0,173) 
4.  Amfiteatr (0,089) 
5.  Fontanna na Rynku (0,061)
6.  Kościoły – Klasztor, Fara (0,038)
7.  Muzeum Regionalne (0,024)

Podsumowanie i wnioski
Celem projektu badawczego było określenie uwarunkowań i kierunków 

rozwoju Wągrowca w zakresie jego atrakcyjności turystycznej dla dzieci  
i młodzieży, poprzez porównanie opinii uczniów, a także ekspertów z dzie-
dziny turystyki. Ponadto autorzy pracy zdecydowali się odnieść wyniki badań 
do kontekstu perspektyw rozwoju oraz promocji turystyki aktywnej i spe-
cjalistycznej młodzieży w tym mieście. Uzyskane wyniki potwierdzają taką 
możliwość.

Celem analizy eksperckiej była hierarchizacja walorów antropogenicznych 
i przyrodniczych oraz wskazanie, które z nich mają według grupy eksper-
tów większe znaczenie w perspektywie rozwoju turystyki dzieci i młodzieży  
w mieście. Według uzyskanych wyników Wągrowiec posiada duże możliwości 
rozwoju turystyki młodzieżowej, w tym dużą przewagę walorów przyrodni-
czych nad antropogenicznymi, które stanowią najlepszą bazę do aktywności 
ruchowej. Eksperci zgodnie wskazali, że to walory przyrodnicze są dominu-
jącymi walorami turystycznymi Wągrowca. Położenie miasta wśród lasów, 
jezior i rzek stanowią jego główny atut. Są to walory unikatowe, których nie 
zastąpią żadne sztucznie tworzone atrakcje. Najwyżej przez ekspertów oce-
nione zostało Jezioro Durowskie, zagospodarowane turystycznie, położone  
w centrum, cenione miejsce wśród mieszkańców do odpoczynku, relaksu i re-
generacji sił, szczególnie latem. Z kolei poprawa zagospodarowania turystycz-
nego skrzyżowania rzek może sprawić, że również to miejsce może stać się 
terenem częstszych spotkań młodzieży. Kilka ławek i położenie rzek w pobli-
żu jednego z większych osiedli miasta, to zdecydowanie za mało, by stanowić 
najbardziej atrakcyjny walor. 
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Widoczne są też różnice w pojmowaniu atrakcyjności miasta przez eks-
pertów a opiniami samej młodzieży. Ci pierwsi, jak zostało już wspomniane, 
w większym stopniu doceniają walory przyrodnicze i możliwość promowania 
miasta wśród młodzieży nie tylko poprzez kulturę, ale i aktywność plenero-
wą. Drudzy upatrują jej jednak głównie w walorach kulturowych i biernym 
wypoczynku. Ponadto młodzież nie docenia większości walorów antropoge-
nicznych, uznając je za mniej konkurencyjne w stosunku do tych, które są 
zlokalizowane w najbliżej położonym i dogodnym komunikacyjnie większym 
mieście (np. Poznaniu). Nasuwa się jednak pytanie, czy nie jest to efekt małej 
dbałości o kulturę fizyczną, a także większego nastawienia na kulturę masową 
i konsumpcjonizm, pojawiającymi się w trendach ogólnospołecznych. Nale-
żałoby to jednak potwierdzić kolenymi badaniami.

Nie oznacza to, że walory antropogeniczne nie mają w ogóle znaczenia 
dla rozwoju atrakcyjności Wągrowca. Tendencje związane z turystyką dzieci 
i młodzieży zmieniają się często, charakteryzuje je też duża rozbieżność wie-
kowa uczniów. Warto jednak zauważyć, że takie atrakcje, jak Aquapark, Kino 
3D, czy Ośrodek Sportu i Rekreacji mogą stanowić bazę do promocji Wągrow-
ca jako miasta „wyzwalającego energię”, w którym można przede wszystkim 
odpocząć, a także aktywnie spędzić czas, co staje się coraz częstszym mo-
tywem podróży dzisiejszej młodzieży4. Trendy wśród nastolatków w zakre-
sie rozwoju nowych technologii i poprawa infrastruktury kolejowej na linii 
Wągrowiec–Poznań powodują jednak, że młodzież wybiera te same atrakcje  
w stolicy Wielkopolski, łącząc je często z innymi przyjemnościami dostępny-
mi w tym mieście, których w Wągrowcu jeszcze brakuje. Takie atrakcje z kolei, 
jak Amfiteatr, fontanna na rynku i sam rynek to atrakcje sezonowe, w których 
koncerty i inne wydarzenia odbywają się tylko latem. Muzeum Regionalne 
czy bogate w historię kościoły nie są atrakcyjne dla młodzieży i nie są w stanie 
zastąpić im nowoczesnych walorów antropogenicznych. Są to miejsca godne 
jednorazowego zwiedzenia, nie stanowią jednak potencjalnego produktu tu-
rystycznego miasta, przyciągającego regularnie młodych mieszkańców i tury-
stów.  Mimo to są cennymi produktami rozwoju sezonowej turystyki szkolnej 
i młodzieżowej w mieście, którego głównej siły upatrywać jednak należy –  
w opinii ekspertów – w możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych. 
Ich znaczenie należałoby również odnieść do kontekstu aktywnego wypo-
czynku oraz możliwości rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej, na 
chęć rozwoju i promocji której wskazuje w badaniach również sama młodzież.  
W takim kierunku należałoby rozwinąć badania marketingowe oraz posze-
rzyć je o grupę samych turystów.

Ponadto dobrze rozbudowana infrastruktura sportowa i rekreacyjna,  
a także turystyczna w postaci sieci szlaków turystycznych, urządzeń i infor-
macji, umożliwia rozwój i promocję miasta przez pryzmat turystyki aktywnej 
i specjalistycznej. Miasto, zgodnie z hasłem promocyjnym „Wągrowiec – wy-

4	 Potwierdzają to wyniki badań, które przedstawione są w innych publikacjach autorów zwią-
zanych z tematyką turystyki młodzieżowej i zachowaniami rynkowymi, jak również w projek-
tach i publikacjach współautorskich (np. Kosmaczewska, Smoleńska, Bończak 2015).
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zwala energię” czy imprez pod nazwą „Wągrowiec aktywnie”, powinno konty-
nuować swoją strategię rozwoju i promocji, dążyć do rozwoju infrastruktury 
komunikacyjnej i takich form turystyki, jak wypoczynkowa i poznawcza, ale 
też właśnie, a może w szczególności, aktywna i specjalistyczna. Powinno za-
chęcać się dzieci i młodzież w mieście do aktywności fizycznej, choć nie tylko 
związanej z jego promocją (być może również poprzez działania edukacyjne), 
oraz kontynuować tradycje organizowanych w mieście cyklicznych imprez 
kulturalnych. Samo miasto Wągrowiec i jego władze powinny może bardziej 
dostosować też swoją ofertę i infrastrukturę do potrzeb młodzieży, zwłaszcza  
starszej wiekowo, której potrzeby wydają się najmniej zaspokojone. Ponadto 
wydaje się uzasadnione przygotowanie takiego produktu i jego promocji, któ-
ra trafi w wymagania tego segmentu, a jednocześnie będzie konkurencyjna 
i niekolidująca z rozwojem miasta ani uwarunkowaniami środowiskowymi. 
Takim miejscem mogłoby stać się z pewnością niedoceniane i niezbyt do-
brze zagospodarowane miejsce skrzyżowania rzek, ale też obszary położone 
bezpośrednio w otoczeniu Jeziora Durowskiego, w powiązaniu z ciekawymi 
formami turystyki aktywnej i specjalistycznej. Ważne wydaje się również pro-
mowanie walorów miasta i lokalnego patriotyzmu, zwłaszcza wśród samych 
mieszkańców, w celu zwiększenia ich poczucia wartości i przynależności do 
swojego regionu i miasta.
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