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DZIEDZICTWO KULTUROWE W ROZWOJU
SPOECZNOCI MAYCH MIAST
Renata Jaroszewska-Brudnicka
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu
Streszczenie. Rozwój turystyki kulturowej w Chemnie i Golubiu-Dobrzyniu oparty na
koncepcji funkcjonowania obszaru recepcji turystycznej i zarzdzania w warunkach rozwoju zrównowaonego sta si gównym polem zainteresowania prezentowanych bada.
Analizujc moliwoci stymulowania na badanym obszarze podanego, zrównowaonego
rozwoju turystyki, szczególny nacisk pooono na okrelenie postaw miejscowej ludnoci
wobec rozwoju tej formy dziaalnoci. Prezentowane podejcie wartociujce podkrela
konieczno gbokiego rozpoznania wiadomoci turystycznej spoecznoci lokalnej, bez
czego nie jest moliwe wyksztacenie prawidowych mechanizmów rozwoju gospodarki
turystycznej.
Sowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, rozwój spoeczno-gospodarczy, rozwój zrównowaony

WSTP
Wykorzystanie zasobów historycznych w rozwoju lokalnym nie jest zjawiskiem nowym, o czym wiadczy podjcie dyskusji w tym zakresie ju w okresie midzywojennym
[Broski 2006]. Wspóczenie obserwowany wzrost zainteresowania t problematyk odbywa si w nowych realiach gospodarki rynkowej, w sytuacji, w której wiele dotychczasowych tradycyjnych czynników rozwoju stracio na znaczeniu (upadek przemysu), co
niewtpliwie implikuje poszukiwanie nowych bod ców potencjau rozwoju lokalnego.
Rol takiego impulsu moe peni turystyka, a w szczególnoci ta jej forma, której rozwój oparty jest na zainteresowaniach turystów walorami kulturowymi. Z prowadzonych
dotychczas bada wynika, e turystyka kulturowa wkracza do maych miast, wywierajc
przy tym okrelony wpyw na ycie odwiedzanych spoecznoci [Potoczek 2000, Przybyszewska-Gudelis 2001, Szulc-Dbrowiecka 2008, Czarnecki 2009].
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Dziedzictwo kulturowe o relatywnie wysokim poziomie atrakcyjnoci turystycznej,
bdce w posiadaniu lokalnej spoecznoci maego miasta, powinno do szybko sta
si czynnikiem wspierajcym jego rozwój spoeczny i gospodarczy. Uwzgldniajc jednak fakt, i problematyka wykorzystania dziedzictwa w rozwoju lokalnym przenika si
z problematyk ochrony zasobów historycznych, na co zwracaj uwag Broski [2006]
i Murzyn [2007], zasadnym staje si pytanie: czy dziedzictwo kulturowe jest szans, czy
te barier rozwoju lokalnego?

PODSTAWOWE ZAOENIA TEORETYCZNE
Punktem wyjcia rozwaa jest przyjcie trzech koncepcji: zrównowaonego rozwoju (sustainable development), rozwoju lokalnego (local development) oraz terytorialnego
systemu spoecznego (territorial social system). Rozwój zrównowaony de niowany jest
jako rozwój gospodarczy i spoeczny, który zapewni zaspokojenie potrzeb wspóczesnego
spoeczestwa bez ograniczania nastpnym generacjom moliwoci realizacji ich aspiracji. Sporód kilkunastu zasad rozwoju zrównowaonego dla rozwaa zawartych w niniejszej pracy szczególnego znaczenia nabiera wskazujca na konieczno wykorzystania
lokalnej kultury i tosamoci mieszkaców w programowaniu rozwoju lokalnego. Udzia
mieszkaców w procesie decyzyjnym, w kreowaniu spoeczno-kulturowych skadników
produktu turystycznego pozwala na poczenie celów wasnych z celami ogólnospoecznymi. Wedug Potoczka [2000], wiadomo lokalna wsparta na wartociach historyczno-kulturowych pozwala lepiej zrozumie rzeczywisto spoeczn, identy kowa si
z ni oraz angaowa w rozwizywanie rónorodnych problemów. Jednoczenie wedug
Autora tworzone s warunki do przejawów aktywnoci i odpowiedzialnoci spoecznej,
powstaj i zmieniaj si wizi spoeczne, poszerza i intensy kuje si proces integracji
spoecznej. Sabo zintegrowane i pasywne zbiorowoci maj szans na przeksztacenie
si w kreatywne spoecznoci lokalne. Dziki temu poszczególni mieszkacy miasta czy
gminy mog partycypowa w lokalnym rozwoju. Stwarza to podstawy do inicjatyw lokalnych, rozwoju innowacji i mobilizacji spoecznej.
Zgodnie z polityk pastwa, zasady zrównowaonego rozwoju musz si przekada na róne dziedziny gospodarki, w tym take na gospodark turystyczn [Niezgoda
2006]. Podstaw koncepcji turystyki zrównowaonej stanowi zatem osignicie harmonii
midzy potrzebami turystów, rodowiska przyrodniczego i lokalnych spoecznoci, a jej
celem, jak syntetyzuje Dziedzic [2008], jest rozwój w dugim okresie, zachowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz lokalna kontrola nad kierunkiem i partycypacj
w dochodach z tytuu rozwoju dziaalnoci turystycznej.
Rozwój lokalny jest niewtpliwie elementem zrównowaonego rozwoju. Wedug Paryska [1997] zwizany jest z lokaln skal dziaalnoci spoeczno-gospodarczej, obejmuje lokalne rodowisko ycia spoecznoci. Prowadzony jest z punktu widzenia potrzeb
tych spoecznoci, lokalnych zasobów rozwoju oraz przy zaangaowaniu w ten proces
mieszkaców, struktur samorzdu terytorialnego oraz innych organizacji i instytucji.
Z powyszego wynika, e rozwój lokalny w duej mierze ma charakter rozwoju endogennego, w którym istotne znaczenie maj lokalne czynniki rozwoju. Nie oznacza to
jednak, e jest to rozwój „samowystarczalny” (autonomiczny), istotne bowiem znaczenie
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maj równie uwarunkowania zewntrzne, wynikajce z polityki pastwa oraz otoczenia
regionalnego.
Istot rozwoju lokalnego jest zaoenie, e idea ta stwarza korzystne warunki midzy
innymi do [Bagdziski 1994, Potoczek 2001]:
– wykorzystania aktywnoci spoecznoci lokalnych,
– udziau spoecznoci lokalnych w kreowaniu procesów rozwoju i kontroli ich realizacji,
– poprawy poziomu i jakoci ycia lokalnej spoecznoci,
– efektywniejszego wykorzystania lokalnych zasobów i czynników rozwoju,
– skoordynowania lokalnych zasobów i czynników rozwoju z ponadlokalnymi,
– aktywizacji gospodarczej mieszkaców,
– wspierania rozwoju zrównowaonego.
Trzecia z wczeniej wymienionych koncepcji zostaa sformuowana na gruncie geogra i spoeczno-ekonomicznej [Chojnicki 1988]. Za podstawow jednostk konceptualizacji Autor przyjmuje terytorialny system spoeczny, który de niuje jako „system
spoeczny, w którym zbiorowo ludzi trwale zajmuje, zagospodarowuje i kontroluje
wyodrbniony obszar powierzchni ziemi, czyli terytorium”. Przyjcie koncepcji terytorialnego systemu spoecznego stanowi podstaw dalszych rozwaa empirycznych
i uzasadnia analiz: zwizków pomidzy wystpujcymi na danym trenie elementami
(spoeczno lokalna, dziedzictwo historyczno-kulturowe), powiza tych elementów
z miejscem ich lokalizacji oraz relacji pomidzy skadnikami systemu.
ZAOENIA BADAWCZE
Przedmiotem niniejszego opracowania s spoecznoci lokalne maych miast (Chemna i Golubia-Dobrzynia) oraz rola tych spoecznoci w ksztatowaniu mechanizmów rozwoju turystyki (zarzdzania obszarem recepcji turystycznej) w warunkach wyposaenia
w wysokiej rangi walory kulturowe. Chemno to gówny orodek historycznego obszaru
ziemi chemiskiej pooony nad Wis, natomiast Golub-Dobrzy pooony jest nad
Drwc – rzek, która w przeszoci historycznej odegraa niezwykle wan rol jako
granica polityczna i administracyjna. A zatem Golub to jeden z orodków miejskich ziemi
chemiskiej, a Dobrzy – ziemi dobrzyskiej. W wyniku fuzji administracyjnej w 1951
roku Golub i Dobrzy stanowi jedno miasto. Dychotomia ukadu miejskiego Golubia-Dobrzynia jest jednak bardzo wyra na zarówno w organizacji przestrzeni miejskiej, jak
te w wiadomoci spoecznoci lokalnej.
Prezentowane w pracy spostrzeenia oparto na analizie materiaów ródowych (statystycznych i literaturowych) oraz badaniach empirycznych, których gównym celem
bya analiza opinii mieszkaców obu miast na temat postrzegania atrakcyjnoci turystycznej swojego miejsca zamieszkania, a take ustalenie postaw spoecznoci lokalnej
w odniesieniu do rozwoju turystyki jako potencjalnej d wigni rozwoju spoeczno-gospodarczego opartego na niekwestionowanym potencjale wynikajcym z istnienia walorów
historyczno-kulturowych. Aby rozway w rónych aspektach powysz problematyk,
przyjto nastpujce cele szczegóowe:
– analiza percepcji gównych skadowych atrakcyjnoci turystycznej (podstawa rozwoju turystyki kulturowej),
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– ocena stanu infrastruktury turystycznej i podejmowanych dziaa promujcych rozwój turystyki w miecie,

– okrelenie postrzegania dziaalnoci instytucji samorzdu lokalnego oraz innych podmiotów aktualnie kreujcych ycie spoeczno-gospodarcze w miecie.
Na podstawie przyjtych celów wery kowano nastpujc hipotez badawcz: potencja turystyczny wynikajcy z istnienia zasobów dziedzictwa historyczno-kulturowego
oraz atrakcyjnego pooenia wybranych do analizy jednostek nie jest w peni wykorzystany jako czynnik rozwoju spoeczno-gospodarczego.
W niniejszym opracowaniu przyjto podejcie opisowo-wartociujce, stanowice
uznany w literaturze wzorzec postpowania badawczego [Mazurkiewicz, Kowalczyk
2008]. Do oceny atrakcyjnoci turystycznej wybranych miast oraz wery kacji przyjtego
zaoenia wykorzystano wywiad standaryzowany, przeprowadzony technik wywiadu
ulicznego. Narzdziem badawczym by kwestionariusz ankiety (pytania w wikszoci
zamknite lub skategoryzowane). W badaniu uczestniczyo cznie 600 respondentów
(z tego w Chemnie 400). Stosujc dobór losowo-systematyczny warstwowy wywiadem
kwestionariuszowym objto ponad 2% z ogóu dorosych mieszkaców badanych miast.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI. ASPEKT SPOECZNO-GOSPODARCZY
Rozpatrujc warunki rozwoju turystyki uwzgldniono sytuacj spoeczno-gospodarcz badanych jednostek oraz wybrane elementy potencjau turystycznego.
Chemno jest miastem liczcym niewiele ponad 20 tys. mieszkaców. Caoksztat
zrónicowanych procesów demogra cznych w okresie transformacji ustrojowej spowodowa, e liczba ludnoci powoli, ale systematycznie ulega zmniejszeniu. Dzieje si tak
z powodu ubytku naturalnego oraz ujemnego salda migracji, co niewtpliwie moe by
wyznacznikiem sytuacji gospodarczej oraz atrakcyjnoci miasta jako miejsca zamieszkania. Spadek liczby ludnoci czyni Chemno porównywalnym do innych miast w Polsce,
podobnie jak sytuacja na lokalnym rynku pracy, któr znamionuje nierównowaga pomidzy popytem a poda pracy. Bezporednim efektem tej sytuacji jest zjawisko bezrobocia (11,6% udziau bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie osób w wieku produkcyjnym w 2009 r.), porednim za wzrost problemów egzystencjalnych wielu rodzin, czyli
narastajcy problem pauperyzacji spoecznoci lokalnej. Bezrobocie, które co prawda
w ostatnich latach wyra nie si zmniejszyo w porównaniu z innymi miastami, nadal
stawia Chemno w grupie miast, w których brak pracy pozostaje duym problemem.
W tym kontekcie warto równie zwróci uwag na to, e indywidualna aktywno gospodarcza mieszkaców, rejestrowana gównie jako dziaalno osób zycznych, wiadczy o niedorozwoju tej sfery, pomimo tego, e w okresie 1995–2008 stwierdzono popraw na podstawie wska nika natenia przedsibiorczoci prywatnej1 (21,5 osób/1 zakad
w 1995 r., 16,35 w 2008 r.).
1

Liczba mieszkaców na jeden zakad prowadzony przez osob zyczn. Interpretujc wska nik
naley pamita o tym, e spadek jego wartoci oznacza popraw w zakresie wzrostu przedsibiorczoci prywatnej wród mieszkaców miasta.
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W Golubiu-Dobrzyniu mieszka niespena 13 tys. mieszkaców. W okresie transformacji ustrojowej zmiany liczby ludnoci byy niewielkie, co moe wiadczy o ustabilizowanej sytuacji demogra cznej miasta (dodatnia warto przyrostu naturalnego niweluje niewielkie straty migracyjne). Z punktu widzenia problemów spoecznych, których
wyznacznikiem jest zjawisko bezrobocia, obserwowany od pocztku pierwszej dekady
XXI wieku spadek liczby osób bezrobotnych z 21% w 2003 roku do 9,9% w 2008 roku
zosta zaburzony i w konsekwencji bezrobocie wzroso do 13,1% w 2009 roku. Podobn
sytuacj na rynku pracy zaobserwowano na caym obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, co niewtpliwie zwizane jest z kryzysem gospodarczym. Pomimo problemu bezrobocia w miecie obserwuje si wzrost aktywnoci ekonomicznej mieszkaców,
o czym wiadcz wska niki przedsibiorczoci. W 1995 roku analizowany wska nik
ksztatowa si na poziomie 22,0 osób na 1 zakad, natomiast w 2008 roku – 11,2.

ASPEKT HISTORYCZNO-KULTUROWY
Miasta objte badaniem to wane z punktu widzenia przestrzeni historyczno-kulturowej jednostki osadnicze, w których na skutek okrelonych procesów historycznych
wyksztaci si specy czny miejski krajobraz kulturowy. Jako redniowieczne miasta lokowane na prawie chemiskim2, posiadaj charakterystyczny ukad ulic, przecinajcych
si pod ktem prostym, z rynkiem znajdujcym si porodku. Chemno przewidziane na
stolic zaborczego pastwa krzyackiego (civitas metropolitana) zaplanowano z wielkomiejskim rozmachem (jak na czasy redniowiecza), co skutkowao wytyczeniem ogromnego rynku, przekraczajcego rozmiarami ówczesne potrzeby handlowe. Wspóczenie
ten unikatowy ukad urbanistyczny, cenne obiekty architektury, m.in. sakralnej w postaci monumentalnych wity, wyjtkowy w skali kraju renesansowy ratusz, zachowane
w bardzo dobrym stanie mury miejskie z basztami i bramami cignce si na dugoci ponad dwóch kilometrów nadaj miastu szczególny charakter i stanowi o jego tosamoci.
W literaturze Chemno bywa okrelane mianem „Krakowa Pónocy” a take „polskiego
Carcassonne”, a jego walory (stare miasto) przesdziy o wpisaniu na List Pomników
Historii, na której znajduj si obiekty zlokalizowane w 37 miastach Polski.
Z punktu widzenia niniejszego opracowania na uwag zasuguje równie fakt zwizany z translokacj miasta. Pierwsza wzmianka ródowa dotyczca Chemna pochodzi z 1065 roku i odnosi si do jednej z wczeniejszych osad noszcych t sam nazw
przenoszon na kolejne miejscowoci wraz z ich translokacjami (Kadus, Starogród).
W obecnym miejscu miasto usytuowano okoo poowy XIII wieku, co zostao poprzedzone nadaniem przez wielkiego mistrza Zakonu NMP Hermana von Salza i mistrza
pruskiego Hermana Balka lokacyjnego prawa miejskiego. A zatem Kaldus-Starogród-Chemno to historyczny ukad osadniczy, na bazie którego w perspektywie czasu mona

2

Prawo chemiskie, po raz pierwszy zastosowane w odniesieniu do Chemna i Torunia w 1233
roku, byo pó niej wielokrotnie powielane przy lokacji innych miast na obszarze pastwa krzyackiego oraz na ziemiach polskich.
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konstruowa produkt turystyczny, tym bardziej e miejsca pierwotnej lokalizacji Chemna posiadaj odpowiednie ku temu walory3.
Wyróniajcym elementem dziedzictwa kulturowego Golubia-Dobrzynia jest wybudowany w XIV wieku zamek. Jest to typ budowli czcy w udany i oryginalny sposób cechy budowli klasztornej i warownej oraz siedziby wadzy i orodka dziaalnoci
gospodarczej. Na jego obecny stan miay wpyw mijajce epoki, nastpujcy po sobie
gospodarze zamku i podejmowane przez nich decyzje. Wprawdzie po II wojnie wiatowej ze wspaniaej gotycko-renesansowej budowli, niszczonej w trakcie dziaa wojennych poczwszy od XVII w., pozostay tylko ruiny, jednak obudowa obiektu rozpoczta
w 1947 roku przyczynia si do tego, e wzrosa ranga Golubia-Dobrzynia jako centrum
turystyczno-krajoznawczego. Ze Strategii Rozwoju Miasta wynika, e golubski zamek
jest najwiksz jego atrakcj i wszystkie dziaania zmierzajce do rozwoju funkcji turystycznej musz by skorelowane z aktywnoci tego obiektu. Warto w tym miejscu
zaznaczy, e gestorem obiektu jest PTTK. O atrakcyjnoci miasta wiadcz ponadto:
– dychotomia ukadu urbanistycznego XIII-wiecznego Golubia, pooonego na poudniowym skraju ziemi chemiskiej na prawym brzegu Drwcy, oraz znacznie modszego Dobrzynia, stanowicego przed lokacj (1789 r.) przedmiecie pierwszego,
– pooenie nad rzek Drwc, która w przeszoci dzielia miasto, wspóczenie za
moe by elementem integrujcym przez intensy kacj wykorzystania turystyczno-rekreacyjnego.
Z powyszego zestawienia wynika, e analizowane miasta, mimo podobiestw zwizanych ze specy k historyczn, róni si wyra nie pod wzgldem walorów dziedzictwa kulturowego. Kade z nich posiada swoj dominant. Chemno szczyci si zespoem
urbanistycznym, natomiast Golub-Dobrzy – zamkiem.
Pomimo obiektywnych uwarunkowa wynikajcych z istnienia cennych walorów
kulturowych i przyrodniczych oraz dobrej dostpnoci komunikacyjnej, znaczenie turystyki w gospodarce obu miast jest niewielkie. wiadcz o tym m.in. wartoci podstawowych wska ników dotyczcych poziomu rozwoju funkcji turystycznej i dynamiki ruchu
turystycznego (por. tab. 1). W ostatnich latach stwierdzono wzrost liczby turystów odwiedzajcych miasta (w okresie 2004–2008 wzrost ruchu turystycznego w Chemnie wyniós
okoo 42%, w Golubiu-Dobrzyniu okoo 65%), jednak ruch turystyczny w dalszym cigu
napotyka powan barier w postaci sabo rozwinitej bazy noclegowej. Jak wiadomo,
obok walorów przyrodniczych i antropogenicznych baza noclegowa stanowi podstawowy element warunkujcy postrzeganie atrakcyjnoci obszaru recepcji turystycznej.
W Chemnie baza ta obejmuje okoo 250 miejsc noclegowych4. Paradoksalnie, pomimo
sabego rozwoju ilociowego i wskutek specy cznej struktury (wikszo miejsc noclegowych przypada na hotele), jest ona bardziej atrakcyjna dla turystów zagranicznych
i niszowych ni dla turystyki masowej. Z kolei w Golubiu-Dobrzyniu zasoby bazy noclegowej wynosz zaledwie 84 miejsca, co zdecydowanie nie odpowiada potrzebom.
3

Kadus – pooony jest w odlegoci 4 km od Chemna. W granicach obecnej wsi znajduje si
wczesnoredniowieczne grodzisko, otoczone wysokim waem, w obrbie którego odkryto pozostaoci najstarszej na Pomorzu romaskiej budowli – bazyliki z I dekady XI w. W Starogrodzie
– miejscu drugiej lokalizacji Chemna – znajdowa si jeden z najpotniejszych zamków krzyackich.
4
Na podstawie danych Instytutu Turystyki w Warszawie – Baza danych Gmina
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Tabela 1. Chemno i Golub-Dobrzy na tle innych miast Polski
Table 1. Chemno and Golub-Dobrzy against a background of other Polish towns
Wybrane miejscowoci Wska nik rozwoju funkcji turystycznej Baretje’a i Deferta
z „Kanonu krajoznawczego Polski”

Wska nik intensywnoci ruchu
turystycznego

Dynamika
ruchu turystycznego
w%

2004

2008

2004

2008

Chemno

1,2

1,2

33,7

48,2

141,5

Golub-Dobrzy

0,5

0,6

24,2

40,2

164,7

Bytów

1,3

0,8

29,1

48,8

165,3

Lidzbark Warmiski

0,3

0,3

15,5

26,7

169,0

Darowo

2004–2008

31,3

31,5

174,2

275,9

154,7

Koronowo

8,9

3,7

201,0

100,8

50,8

Kamie Pomorski

6,5

2,0

71,2

48,5

67,8

Stary Scz

2,4

2,1

16,2

16,5

101,2

Reszel

4,2

2,4

79,2

58,8

71,3

Supral

5,4

5,7

137,0

83,1

61,3
137,2

Kazimierz Dolny

30,4

38,6

1762,2

2481,7

Krasnobród

58,7

37,0

815,1

630,4

78,2

Frombork

17,1

13,1

361,9

372,2

102,0

2,0

1,9

98,6

79,0

80,3

Putusk

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS, Kanonu krajoznawczego Polski [2005] i [Brudnicki, Jaroszewska-Brudnicka 2010].
Source: Own study on the basis of data from Bank of Regional Data GUS, Polish Sightseeing Canon [2005] and
[Brudnicki, Jaroszewska-Brudnicka 2010].

WYNIKI BADA
Na podstawie przeprowadzonych bada terenowych stwierdzono m.in.:
1. Mieszkacy Chemna i Golubia-Dobrzynia s zadowoleni z faktu zamieszkania
w danej miejscowoci. Ta lakoniczna z pozoru deklaracja wiadczy jednak o tym, e
ludno utosamia si z miejscem, co jest wane w perspektywie dalszego dziaania na
rzecz rozwoju lokalnego.
2. Mieszkacy obu analizowanych miast postrzegaj swoje miejsce zamieszkania
jako atrakcyjne pod wzgldem turystycznym. Dostrzegajc lokalne uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej (dobre i sabe strony), upatruj w niej wany czynnik rozwoju,
prezentujc przy okazji postawy optymistyczne oraz pozytywne nastawienie na przyszo. Ocena wybranych elementów charakteryzujcych potencja miast daje wyra ne
podstawy, aby stwierdzi, e mieszkacy s przekonani co do wysokiej jakoci wikszoci ocenianych elementów (rys. 1).
3. Zarówno w Chemnie, jak i w Golubiu-Dobrzyniu w ocenie respondentów bardzo sabo wypadaj instytucje i organizacje, których zadaniem powinno by kreowanie
rozwoju turystyki. Respondenci w Golubiu-Dobrzyniu szczególnie niekorzystnie ocenili
sposób zarzdzania zamkiem golubskim przez miejscowy oddzia PTTK. Zdaniem wielu
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mieszkaców oraz wadz samorzdowych, obiekt ten powinien by przekazany miastu.
Z kolei respondenci w Chemnie w swoich wypowiedziach czsto zwracali uwag na
konieczno zaangaowania samych mieszkaców w rozwój turystyki.
4. Analiza materiau ankietowego wykazaa równie, e mieszkacy Chemna i Golubia-Dobrzynia istotn rol w rozwoju turystyki przypisuj odpowiedniemu systemowi
dziaa promocyjnych obu miast. W odpowiedzi na prob o dokonanie oceny promocji
istniejcych zasobów turystycznych w badanych jednostkach przewaajca grupa osób
zdecydowanie podkrelia, e s one niewystarczajce. Pozytywnie jednak odnosz si
do niedawno zapocztkowanej akcji promujcej Chemno jako „Miasto zakochanych”
(ze wzgldu na relikwie w. Walentego znajdujce si w jednym z kocioów), co w ich
opinii pomaga wyj miastu z „turystycznego cienia”. Z kolei wiodce haso promocyjne
Golubia-Dobrzynia brzmi „Kocham Golub-Dobrzy”, co zdaniem autora naley raczej
interpretowa jako dziaanie nastawione na integracj spoecznoci (w której nadal do
wyra ny jest podzia na tych z Golubia i tych z Dobrzynia) ni jako promocj obszaru
turystycznego.

Rys. 1.

Postrzeganie wybranych elementów skadowych atrakcyjnoci turystycznej Chemna
i Golubia-Dobrzynia – opinie mieszkaców (wartoci urednione ogóem)
Fig. 1. Perception of the chosen constitutive elements of Chemno and Golub-Dobrzy touristic
attractiveness – opinions of inhabitants (total average values)
ródo: Opracowanie wasne na podstawie bada kwestionariuszowych.
Source: Own study on the basis of questionnaire research.
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5. Zdecydowana wikszo mieszkaców deklaruje ch swojego zaangaowania poprzez inwestycje w dziaalno zwizan z obsug turystów, co niewtpliwie wynika
z duej wiadomoci potencjalnego znaczenia turystyki w rozwoju spoeczno-gospodarczym miasta.

WNIOSKI
Wspóczenie turystyka czsto bywa traktowana jako panaceum na popraw sytuacji spoeczno-gospodarczej jednostki terytorialnej, nie wszdzie jednak nadzieje z tym
zwizane s uzasadnione. Sam fakt istnienia walorów nie gwarantuje sukcesu, potrzebne
s instrumenty, dziki którym bdzie moliwa transformacja zasobów dziedzictwa kulturowego w produkty dziedzictwa. Takich instrumentów potrzebuj równie analizowane
miasta: Chemno i Golub-Dobrzy. W wietle przedstawionych rozwaa potwierdzono
tez postawion w zaoeniach badawczych pracy. Oznacza to, e w przypadku obu analizowanych miast ich wysokiej rangi dziedzictwo historyczno-kulturowe, pomimo zaistnienia korzystnych warunków po 1989 roku (nowe metody zarzdzania, np. marketing
terytorialny, fundusze unijne, ksztacenie kadr itp.), niestety nie jest w peni wykorzystane jako czynnik rozwoju spoeczno-gospodarczego.
Zmiany sytuacji w tym zakresie naley upatrywa w nowym zde niowaniu dziedzictwa kulturowego przez uzmysowienie, e nie s to jedynie wiadectwa przeszoci podlegajce ochronie konserwatorskiej. „Dziedzictwo mona – i na dobr spraw powinno
si – traktowa jako materia do wykorzystania przez wielu uczestników ycia spoecznego. Szczególnie istotne jest, e dziedzictwo nie musi peni wycznie roli tworzywa
kulturowego, ale moe te znale  efektywne zastosowanie w realizacji celów politycznych i ekonomicznych” [Schröder-Esch 2007]. Wedug innego autora, „dziedzictwo to
nie tylko suma zachowanych na danym obszarze obiektów zabytkowych. To warstwa
symboliczna, zwizana z interpretacj dziedzictwa jako sacrum, ale take produkt rynkowy” [Purchla 2005]. W takim pojmowaniu dziedzictwa upatruje si szansy na wzrost jego
znaczenia i oddziaywania na ycie lokalnej spoecznoci.
Niezwykle istotne wydaje si wdroenie zasad zintegrowanego zarzdzania obszarem recepcji turystycznej na terenie obejmujcym cao historycznej ziemi chemiskiej
(a nie tyko w ramach pojedynczych jednostek). Takie holistyczne ujcie powinno sprzyja:
– integracji dziaa samorzdów lokalnych, pozarzdowych instytucji oraz spoecznoci lokalnych (np. tworzenie zwizków gmin),
– powoywaniu lokalnych organizacji turystycznych,
– planowemu zarzdzaniu zasobami dziedzictwa,
– opracowaniu strategii rozwoju turystyki opartej na uwarunkowaniach spoecznych,
gospodarczych, kulturowych obszaru,
– wdraaniu sprawdzonych metod, np. animowanie rozwoju lokalnego w ramach idei
CAL (Centrum Aktywnoci Lokalnej).
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Miasta objte badaniem pooone s w granicach historycznej ziemi chemiskiej, co
stanowi przesank do wykreowania na tej podstawie obszarowego produktu turystycznego, rozumianego jako zbiór elementów wyrónionych ze wzgldu na swoj konkretn
lokalizacj. Elementy to: dziedzictwo, infrastruktura, „warto dodana”5 oraz organizacja
i zarzdzanie. Ziemia chemiska urzeka zarówno dziedzictwem kulturowym (grodziska,
zamki, architektura miejska i wiejska, obiekty sakralne), jak te bogactwem krajobrazów
przyrodniczych. We wstpie do przewodnika po tym obszarze autor napisa: „infrastruktura turystyczna regionu, poza miejscowociami zaliczanymi do kanonu turysty, jest sabo rozwinita, zabytki s zamknite na gucho i na ogó niedostpne do zwiedzania, po
jeziorach pywaj kaczki, a w lasach atwiej spotka jelenia ni zwykego turyst. Brak
naleytej promocji i swoista nieznajomo wartoci wasnych terenów u wielu przedstawicieli wadz lokalnych s gównymi przyczynami tych turystycznych zaniedba” [Skurzyski 2006]. W tym kontekcie warto dooy wszelkich stara, aby niezbite walory
ziemi chemiskiej przeku w „sukces i zadowolenie” jej mieszkaców. Dobrym przykadem „regionalnej wspópracy” jest ekspozycja na golubskim zamku, prezentujca wyniki
prac zespou archeologów i studentów UMK prowadzonych u stóp góry w. Wawrzyca
w Kadusie – pierwszej lokacji Chemna.
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CULTURAL HERITAGE IN DEVELOPMENT OF SMALL TOWN SOCIETIES
Abstract. Development of cultural tourism in Chemno and Golub-Dobrzy based on the
concept of tourist reception area’s functioning and management in the conditions of sustainable development has become the main eld of interest in the presented study. While
analyzing the possibilities of stimulation of desired sustainable development of tourism in
the studied area, de ning the attitudes of local residents towards this form of activity was
especially emphasized. The presented approach stresses the necessity of profound recognition of the local society’s tourist awareness, without which the emergence of appropriate
mechanisms of the development of tourist economy is not possible.
Key words: cultural heritage, economical-social development, balanced development
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