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Rozdział I 
 
 
KSZTAŁTOWANIE SIĘ CYKLU ŻYCIA FUNKCJI 
TURYSTYCZNEJ MIASTA – PRZYKŁAD 
POZNANIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
Elementy wyznaczające funkcję turystyczną miasta po stronie zarówno popyto-
wej, jak i podażowej ulegają zmianom w czasie; dynamika tych zmian jest jed-
nak różna. Zmiany w popycie zachodzą szybciej, są bardziej gwałtowne i mniej 
przewidywalne niż dostosowanie podaży. Ponadto zakres i kształt oferty tury-
stycznej jest w dużej mierze pochodną ogólnego bogactwa kulturowego, spo-
łecznego, ekonomicznego i topograficznego miasta. Przyjmując orientację mar-
ketingową, można stwierdzić, że bogactwo to współtworzy jego megaprodukt 
[Markowski 1999], będący kombinacją zarówno konkretnych i namacalnych, jak 
i nieuchwytnych, abstrakcyjnych elementów [por. Glińska, Florek i Kowalewska 
2009]. Zależność ta dodatkowo wpływa na mniejszą elastyczność i wydłużanie 
procesów adaptacyjnych w zakresie turystyki. W tych warunkach niektóre 
aspekty zmian lub wynikające z nich nowe uwarunkowania rozwojowe są nie-
zauważalne bądź trudne do zmierzenia w kontekście podejmowania taktycznych, 
a nawet średniookresowych decyzji rozwojowych. Dlatego też wszyscy badacze 
zajmujący się turystycznym cyklem życia w aspekcie terytorialnym [m.in. 
Agarwal 1997; Butler 1980, 2000; Haywood 1986] podkreślają konieczność 
zebrania materiału źródłowego obejmującego możliwie jak najdłuższy zakres 
czasowy – krzywa ewolucji funkcji turystycznej widoczna jest dopiero w skali 
dziesięcioleci, nie zaś kilku lat. W tym kontekście wyznaczenie dotychczasowej 
ścieżki rozwoju turystyki pozwala na dokładniejsze rozpoznanie procesów i zja- 
wisk wpływających na jej obecny stan oraz wdrożenie stosownych do sytuacji 
strategii i narzędzi działania. 

Konieczne jest więc dokonanie identyfikacji i analizy przebiegu kolejnych 
faz rozwojowych składających się na cykl życia funkcji turystycznej miasta Po-
znania, bazując na koncepcji cyklu życia obszaru turystycznego (tourism area 
life cycle – TALC) sformułowanej przez Butlera [1980]. Dodatkowym celem 
jest zidentyfikowanie najważniejszych czynników mających wpływ na kształto-
wanie poszczególnych faz cyklu w analizowanym okresie. 
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1. Koncepcja cyklu życia obszaru turystycznego – TALC 
 
 
Koncepcja cyklu życia obszaru turystycznego została opracowana przez Butlera 
[1980]. Autor ten zaadaptował marketingową koncepcję cyklu życia produktu, 
który stanowi tutaj dany obszar tworzący pewną nierozerwalną całość [Tooman 
1997]. Podobnie jak każdy produkt przechodzi przez kolejne fazy rozwoju: 
wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, upadek, tak i obszary przechodzą przez różne 
stadia rozwoju – od wstępnej eksploracji, wprowadzenia, następnie dynamicz-
nego rozwoju do konsolidacji, stagnacji aż do upadku i odrodzenia. Miernikiem 
określającym fazę cyklu życia jest najczęściej liczba przyjazdów turystów. Jej 
kształtowanie się w czasie wyznacza przebieg krzywej logistycznej w kształcie 
litery S (rysunek 1). 
 

 
 

Rysunek 1. Cykl życia obszaru turystycznego 
 

Źródło: [Butler 1980] 
 

W modelu Butlera dla kolejnych etapów cyklu życia charakterystyczne są 
zmiany zachodzące na obszarze turystycznym zarówno w zakresie wielkości 
ruchu turystycznego oraz specyfiki obsługiwanych segmentów turystów (od 
turystyki elitarnej do masowej), jak i w zakresie poziomu zagospodarowania 
turystycznego czy ingerencji w środowisko przyrodnicze. Poszczególne etapy 
cyklu życia obszaru turystycznego scharakteryzowano w tabeli 1. 
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Tabela 1. Charakterystyka faz cyklu życia obszaru turystycznego 
 

Faza 
cyklu życia Opis 

Eksploracja 
(exploration 
stage) 

Charakteryzuje się niewielką liczbą odwiedzających indywidualnych. Jest to 
określony typ turystów – tzw. nastawionych na przygodę, którzy zdecydowali 
się odwiedzić dany teren ze względu na jego walory przyrodnicze lub kulturo-
we. Niska dostępność, poziom zagospodarowania turystycznego, a także ogra-
niczona wiedza lokalnej społeczności na temat rozwijania turystyki na jej tere-
nie stanowią na tym etapie najważniejsze czynniki ograniczające liczbę 
odwiedzających 

Wprowadzenie
(involvment 
stage) 

Następuje tu stopniowy wzrost liczby turystów. Stąd wzrasta potrzeba aktyw-
ności sektora prywatnego (usługi noclegowe, gastronomiczne itp.) i publiczne-
go (infrastruktura techniczna i społeczna) w zakresie obsługi odwiedzających. 
Coraz większa część mieszkańców stanowi jednocześnie grupę przedsiębior-
ców prywatnych czerpiących dochody z turystyki. Uwidacznia się tu sezono-
wość popytu turystycznego i pojawia się konieczność podejmowania aktywno-
ści w zakresie promocji obszaru jako atrakcyjnego turystycznie 

Rozwój 
(development 
stage) 

Następuje tu coraz większa ingerencja człowieka w kształtowanie atrakcyjności 
turystycznej obszaru opartej bardziej niż w poprzednich fazach na walorach 
antropogenicznych. Ponadto ofertę obszaru w coraz większym stopniu tworzą 
nie lokalni przedsiębiorcy, lecz przedsiębiorcy z kapitałem zewnętrznym, któ-
rzy uzyskują znaczną kontrolę nad rozwojem turystycznym terenu. Liczba 
turystów zaczyna się tutaj zrównywać z liczbą stałych mieszkańców i rosną 
antagonizmy między nimi 

Konsolidacja 
(consolidation 
stage) 

Liczba turystów przekracza liczbę stałych mieszkańców i ciągle rośnie, choć 
przyrosty są coraz mniejsze. Przekroczenie norm pojemności i chłonności 
turystycznej jest coraz bardziej prawdopodobne, wielkość ruchu turystycznego 
jest bowiem zbliżona do wielkości granicznych. Z tego powodu mieszkańcy 
coraz częściej sprzeciwiają się rozwojowi turystyki na swoim terenie. Na ob-
szarze, wśród innych funkcji gospodarczych, dominuje funkcja turystyczna, 
maleje jednocześnie wielkość inwestycji związanych z zagospodarowaniem 
turystycznym. Działania marketingowe podejmowane przez sektor publiczny 
i prywatny zmierzają do wydłużenia sezonu turystycznego 

Stagnacja 
(stagnation 
stage) 

Liczba turystów osiąga poziom maksymalny w stosunku do tej z poprzedniej 
fazy. Wizerunek obszaru jest dobrze ugruntowany w świadomości odwiedzają-
cych, ale jest niezgodny z bieżącymi trendami, dlatego trzeba go zmienić. 
Obszar odwiedzają już tylko stali turyści. Możliwe jest pogorszenie się satys-
fakcji odwiedzających z pobytu (m.in. z powodu coraz niższej sprawności 
urządzeń infrastruktury turystycznej) i jakości życia mieszkańców z uwagi na 
wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia norm pojemności i chłonności 
turystycznej (dominują „sztuczne” atrakcje, a nie przyrodnicze). Jeśli tak się 
stanie, spadnie atrakcyjność turystyczna obszaru, która wywoła spadek liczby 
odwiedzających.  

Upadek/spadek
(decline stage) 

Obszar przestaje być konkurencyjny. Dotychczasowi odwiedzający decydują 
się na pobyt w innych miejscach, których atrakcyjność jest w ich opinii wyższa. 
Jeśli  już  podejmują  decyzję o przyjeździe, to pobyt  ma  najczęściej  charakter 
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cd, tab. 1 
 

Faza 
cyklu życia Opis 

Upadek/spadek
(decline stage) 

krótkoterminowy – weekendowy lub jednodniowy. Funkcja turystyczna, wśród 
innych funkcji gospodarczych, przestaje być najważniejsza – obiekty zakwate-
rowania turystycznego zostają przekształcone do pozaturystycznego wykorzy-
stania 

Odmłodzenie/ 
/odrodzenie 
(rejuvenation 
stage) 

Może ona wystąpić alternatywnie do fazy spadku, gdy podmioty zarządzające 
obszarem decydują się na podjęcie działań mających na celu podniesienie 
atrakcyjności terenu, lecz wykorzystaniem innych niż dotychczasowe atrakcji. 
Celem takich działań jest pozyskanie nowego rynku nabywców oferty, ponow-
ny wzrost wielkości ruchu turystycznego i przywrócenie znaczenia funkcji 
turystycznej wśród innych funkcji gospodarczych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Butler 1980]. 
 
 

Zdaniem Butlera, większość przeprowadzonych analiz dowodzi, że poziom 
wzrostu oraz zmiany przebiegu cyklu dla poszczególnych obszarów turystycz-
nych mogą się znacznie różnić. Zróżnicowany kształt krzywej cyklu życia po-
szczególnych obszarów turystycznych wynikać może z takich czynników, jak: 
poziom rozwoju, liczba turystów, dostępność obszaru, polityka rządowa czy 
liczba istniejących podobnych konkurencyjnych obszarów [Butler 1980]. Prze-
bieg cyklu mogą też determinować czynniki losowe. Jednak w sytuacji niekon-
trolowanego rozwoju ostateczny efekt będzie, zdaniem Butlera, podobny w nie-
mal wszystkich przypadkach – wówczas etapy cyklu prowadzą do nieuchron- 
nego zaniku obszaru turystycznego [Butler 1980]. 

Mimo że model cyku życia obszaru turystycznego autorstwa Butlera podda-
wany jest w literaturze krytyce, ciągle uznaje się, go za podstawę rozważań nad 
rozwojem obszarów turystycznych. Sam autor modelu, po ponad dwóch deka-
dach od jego opracowania, w następujący sposób uzasadnia jego użyteczność 
[Butler 2006]: 
– nie ma możliwości, by obszar turystyczny mógł rozwijać się w sposób ciągły 

bez przemyślanego zarządzania i kontroli tego rozwoju; 
– istnieje stosunkowo niewiele modeli, które mogłyby stanowić alternatywę dla 

TALC; 
– zarządzanie turystyką w praktyce jest rzadko stosowane w większości obsza-

rów turystycznych i zwykle zastępowane jest promocją turystyczną; 
– w momencie powstawania modelu istniała określona liczba miejsc, które mo-

gły rozwinąć się jako obszary turystyczne; 
– konieczne jest zrozumienie procesu rozwoju obszaru turystycznego, aby sto-

sować na tych obszarach coraz szerzej wykorzystywaną, powiązaną z mode-
lem TALC, koncepcję rozwoju zrównoważonego. 
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Z przedstawionego w tabeli 1 opisu faz cyklu życia obszaru turystycznego 
wynika, że dla każdej z nich można wyodrębnić grupę charakterystycznych 
czynników. Podmioty zarządzające obszarem turystycznym będącym w danej 
fazie będą przypisywały tym czynnikom określoną rolę decydującą o podjęciu 
adekwatnych do sytuacji działań. Ważne jest w związku z tym zidentyfikowanie 
fazy cyklu, w której znajduje się dana jednostka przestrzenna, np. miasto. 
 
 
 
2. Miasto a cykl życia obszaru turystycznego 
 
 
Wyniki kwerendy literatury dotyczącej cyklu życia obszaru turystycznego są 
jednoznaczne – najrzadziej model TALC testowany jest w odniesieniu do obsza-
rów miejskich. Przez ponad trzydzieści lat analizowano i weryfikowano jego 
użyteczność przede wszystkim w obszarach nadmorskich [m.in. Agarwal 1997; 
Cooper, Jackson 1989; Corak 2006; Dietrich, Garcia-Buades 2009; Ioannides 
1992; Karplus, Krakover 2005; Lundtorp, Wanhill 2001; McElroy i inni 1993; 
Russell, Faulkner 1999; Strapp 1988], a także górskich i peryferyjnych [m.in. 
Kapczyński, Szromek 2008; Keller 1987; Schuckert, Kronenberg 2008; Tooman 
1997; Weiermair i inni 2007; Zhong i inni 2008] zarówno na szczeblu lokalnym, 
jak i regionalnym. Studiów miejskich jest zaledwie kilka. 

Do najbardziej znanych należy opracowanie Stansfielda [1978, 2006] na te-
mat fazy ożywienia turystycznego Atlantic City (USA) poprzez repozycjonowa-
nie oferty miasta w wyniku legalizacji hazardu, dzięki któremu miasto stało się 
najpopularniejszym celem wizyt turystów w USA (37 mln odwiedzin rocznie). 
Równie szeroko znana jest praca Getza [1992], który badał cykl ewolucji tury-
styki w Niagara Falls na pograniczu USA i Kanady. Dzięki słynnym wodospa-
dom miasto znajduje się w nieustającej fazie dojrzałej stabilizacji, która charak-
teryzuje się atrybutami przynależnymi do wielu faz opisanych przez Butlera. 
Z kolei Pásková [2002] dokonała charakterystyki zmian społecznych i gospodar-
czych w poszczególnych fazach cyklu ewolucji funkcji turystyki w historycz-
nym mieście Ceský Krumlov (Czechy), ze szczególnym uwzględnieniem prze-
strzennego zróżnicowania postaw mieszkańców w stosunku do rozwoju 
turystyki. O wiele szerszy zakres podmiotowy zastosował Grabler [1997], prze-
prowadzając badanie cyklu życia 43 miast europejskich. Na podstawie dziesię-
cioletnich okresów zmian liczby turystów we wszystkich miastach autor naj-
pierw stworzył syntetyczny model, w którego ramach wyróżnił sześć etapów, 
a następnie przyporządkował do nich poszczególne miasta i dokonał ich pogłę-
bionej analizy ze względu na poszczególne kryteria szczegółowe. Przechodząc 
na grunt literatury polskiej, należy wskazać badania Liszewskiego [1999] doty-
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czące procesu kształtowania się przestrzeni turystycznej Łodzi. Autor weryfikuje 
w nich stworzoną wcześniej typologizację przestrzeni turystycznej [Liszewski 
1995], która, szczególnie analizowana w ujęciu dynamicznym, wykazuje wiele 
podobieństw do modelu TALC. 

Niedostatek miejskich studiów empirycznych skłania do zastanowienia się 
nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Do najważniejszych z nich należą nastę-
pujące uwarunkowania: 
– Turystyka miejska to stosunkowo młody rodzaj turystyki, który dotąd nie do-

czekał się wielu analiz historycznych, także w zakresie odtworzenia cyklu ży-
cia [Kowalczyk 2005; Page i Hall 2003; Russo 2006]. 

– Brakuje badań weryfikujących klasyczne założenia i wskaźniki modelu Butle-
ra na potrzeby obszarów miejskich, chociażby dotyczących relacji liczby od-
wiedzających dane miasto do liczby jego mieszkańców [Berry 2006]. 

– Brakuje odpowiedniej informacji statystycznej, co zostanie szerzej omówione 
w kolejnej części opracowania. 

– Miasta są skomplikowanymi i dużymi systemami społeczno-gospodarczymi, 
w których funkcja turystyczna jest tylko jednym z komponentów, a jej zna-
czenie jest najczęściej marginalne lub uzupełniające, a tylko w przypadku ma-
łych miast podstawowe [Derek, Kowalczyk i Swianiewicz 2005; Law 1993, 
2002; van der Borg 1991] (wyjątkiem są tylko niektóre znane miasta kulturo-
we, jak Wenecja, Salzburg, Brugia czy Dubrownik, które osiągają status mon-
okultury turystycznej), zatem zmiany wywołane jej rozwojem nie są wyraźne 
i jednoznaczne, trudniej jest je analizować. 

– Istnienie wielu produktów oferowanych turystom w zależności od motywu ich 
odwiedzin dodatkowo utrudnia już skomplikowaną analizę [Grabler 1997]. 

Rzadkość wykorzystywania koncepcji TALC do opisu zmian funkcji tury-
stycznej miasta łączy się zatem z polemiką w zakresie użyteczności tej koncepcji 
w kontekście obszarów zurbanizowanych. Zarówno dla van der Borga [1991], 
jak i Russo [2002, 2006] stanowi ona punkt wyjścia do pogłębionych badań 
jakościowych bazujących na analizie kosztów i korzyści w wymiarze prze-
strzenno-ekonomicznym i wykorzystujących więcej szczegółowych kryteriów 
rozwojowych. 

Van der Borg [1991] uzupełnia model TALC dwoma dodatkowymi elemen-
tami. Pierwszy to pogłębienie charakterystyki głównego wskaźnika cyklu – 
wielkości popytu – o badanie zmian jego struktury (jako relacji liczby odwiedza-
jących jednodniowych do liczby turystów). Drugim elementem jest określenie 
rozkładu bezpośrednich i pośrednich kosztów oraz korzyści ekonomicznych 
płynących z rozwoju funkcjonowania miejskiego systemu turystyki w poszcze-
gólnych fazach cyklu i związany z tą relacją poziom cen. Koncepcja van der 
Borga zakłada istnienie czterech faz właściwych – wprowadzenia, wzrostu, sta-
gnacji i upadku – poprzedzonych fazą przedturystyczną. Autor twierdzi dodat-
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kowo, że „nie można znaleźć bezpośredniej zależności pomiędzy konkretnymi 
etapami rozwoju miasta a fazami rozwoju funkcji turystycznej” [van der Borg 
1991]. 

Z kolei koncepcja „błędnego koła rozwoju turystyki” według Russo stanowi 
szczegółowy opis negatywnych konsekwencji niekontrolowanego rozwoju funk-
cji turystycznej w mieście kulturowym znajdującym się w fazie dojrzałości, 
uwidaczniających się w wyniku koncentracji przestrzennej walorów i popytu 
turystycznego, dekoncentracji podaży usług turystycznych oraz malejącego za-
angażowania emocjonalnego i skróconej długości pobytu odwiedzających mia-
sto. Autor rezygnuje z wykresu liniowego obrazującego cykl. Kierunek i inten-
sywność ewolucji funkcji turystycznej wyznaczają, z jednej strony, koncentracja 
walorów i popytu turystycznego, przy równoczesnej dekoncentracji podaży 
usług turystycznych, z drugiej strony – malejący stopień zaangażowania emo-
cjonalnego odbiorców oraz trwania pobytu w miarę wzrostu liczby odwiedzają-
cych miasto [Russo 2002, 2006]. W odróżnieniu od długiego horyzontu czaso-
wego koncepcji Butlera i van der Borga model „błędnego koła” skoncentrowany 
jest na średnio- i krótkookresowych procesach rozwojowych. 

Uzupełniając dotychczasowe rozważania teoretyczne, należy podkreślić, że 
ze względu na różnorodność motywów przyjazdu i rodzajów podejmowanej 
aktywności turystycznej miasta funkcjonują równocześnie na wielu rynkach 
turystycznych. Odwiedzający je turyści stają się odbiorcami wielu złożonych 
produktów miejskich – miasta historycznego, miasta kultury, miasta biznesu, 
miasta sportu, miasta nocnego, miasta zakupów itp., które powstają „wokół” 
walorów turystycznych i wielu motywów podróży [Page i Hall 2003, Szmatuła 
2004]. Dodatkowo Haywood [1986] i Law [2002] podkreślają, że w miarę roz-
woju turystyki miasto lub region może wchodzić na kolejne rynki, kreując nowe 
produkty. Dlatego też, przyjmując produktową perspektywę analizy charaktery-
styczną dla wyznaczania cyklu życia, należałoby wyznaczyć i poddać analizie 
nie jeden, ale kilka niezależnych cykli [Haywood 1986]. Problem jednak w tym, 
że poziom produktu nie odpowiada dostępnej statystyce. Analiza z tego punktu 
widzenia jest zatem niemożliwa do przeprowadzenia [Grabler 1997]. Dostępne 
wskaźniki turystyczne, jak na przykład liczba udzielonych noclegów lub liczba 
turystów, są bardzo ogólnymi, syntetycznymi miernikami. W tym kontekście nie 
można mówić o cyklu życia produktu turystycznego (także jako tłumaczenie 
terminu tourism area life cycle) w odniesieniu do miast, ponieważ miasto nie 
oferuje jednego jednorodnego produktu. Należy mówić w tym wypadku o cyklu 
życia funkcji turystycznej jako jednego z wielu obszarów aktywności społeczno- 
-gospodarczej miasta. 

Co więcej, miasta nie tylko mogą być oferowane i sprzedawane na rynku tu-
rystycznym na bazie różnorodnych motywów podróży, ale zawierają w sobie 
szeroki koszyk indywidualnych produktów, takich jak atrakcje, usługi, infra-
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strukturę i inne „towary” [Ashworth i Voogd 1990]. Często zdarza się, że to 
właśnie pojedyncza atrakcja zlokalizowana w mieście posiada większy potencjał 
turystyczny niż ten, który miałoby to miasto bez niej. Dlatego też, jak zauważa 
Law [2002], w ramach miasta, które przechodzi przez pewien cykl życia funkcji 
turystycznej, poszczególne atrakcje także rozwijają się zgodnie z własnym cy-
klem, rzadko ze sobą skorelowanym – w konsekwencji kiedy jedne wchodzą 
w fazę upadku, inne przeżywają rozkwit. 

Wszystkie wymienione uwarunkowania sprawiają, że wyznaczenie i badanie 
turystycznego cyklu życia miasta jest zadaniem złożonym i trudnym, a jego 
efekty mogą mieć ograniczoną wartość poznawczą z uwagi na niemożność od-
zwierciedlenia złożoności problemu za pomocą istniejących danych statystycz-
nych. Żaden z badaczy nie odrzuca jednak koncepcji TALC jako narzędzia ana-
lizy ewolucji funkcji turystycznych miast, twierdząc, że jest to działanie 
pozbawione sensu poznawczego. Jak wcześniej wspominano, warto wskazać, że 
już sama identyfikacja bieżącej fazy stanowi cenną informację do podejmowania 
dalszych decyzji i działań o znaczeniu rozwojowym. 
 
 
 
3. Problemy wyznaczania poziomu funkcji turystycznej miasta 
w długim okresie 
 
 
Dla osiągnięcia celu postawionego we wprowadzeniu wykorzystano wtórne 
metody badawcze, tj. krytyczną analizę dostępnych źródeł, metody statystyczne 
(uproszczona analiza szeregów czasowych) oraz analizę opisową. Z uwagi na to, 
że przy tego typu badaniu, oprócz charakterystyki ilościowej, uwzględnia się 
informacje w formie jakościowo-ilościowej, wykorzystano historyczne i współ-
czesne źródła piśmiennicze i niepiśmiennicze, a także dane statystyczne, bazy 
danych oraz publikacje naukowe o charakterze monograficznym lub przeglądo-
wym. 

Prawie w każdym przypadku wykorzystanie koncepcji TALC do analizy 
rozwoju konkretnych obszarów turystycznych przysparza wielu problemów, 
wynikających przede wszystkim z niemożności pozyskania odpowiednio długich 
i kompletnych szeregów czasowych danych niezbędnych do stworzenia możli-
wie pełnego oraz niezafałszowanego obrazu kształtowania się zjawisk wpływa-
jących na rozwój turystyki. Trzeba podkreślić, że wieloczynnikowość koncepcji 
cyklu życia funkcji turystycznej, będącej próbą odzwierciedlenia kompleksowej 
natury gospodarki turystycznej, dodatkowo utrudnia jej stosowanie. Potwierdza 
to wielu badaczy zajmujących się tym tematem, w tym sam autor koncepcji 
[Agarwal 1997, 1992; Butler 1980, 2000; Getz 1992; Haywood 1986; McElroy 
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i in. 1993; Schuckert, Möller i Weiermair 2007; Stansfield 1978]. Na podstawie 
ich rozważań można wyróżnić następujące elementy utrudniające jej zastosowa-
nie w analizie konkretnych obszarów: 
– Nieciągłość danych statystycznych, wynikająca ze stosunkowo późnego zain-

teresowania urzędów zajmujących się statystyką publiczną i dokumentowa-
niem zjawisk turystycznych, wymuszająca konieczność sięgania do wielu 
zróżnicowanych wtórnych źródeł zarówno opublikowanych, jak i niepubliko-
wanych, często niemających charakteru naukowego, opartych na różnorodnej 
metodologii [Agarwal 1997]. 

– Zmieniająca się procedura pozyskiwania i publikowania danych statystycz-
nych w zakresie turystyki, przekładająca się na nieporównywalność informacji 
pozyskiwanych przez instytucje do tego powołane oraz na częste modyfikacje 
metod, zakresu przestrzennego i kryteriów kategoryzacyjnych [Agarwal 
1997]. 

– Niedostosowany zakres przestrzenny dostępnej informacji statystycznej, odno-
szący się najczęściej do skali regionalnej (województwa) lub krajowej, nie zaś 
mniejszych obszarów będących najczęściej przedmiotem analizy TALC – mi-
kroregionów i miejscowości turystycznych [Agarwal 1997]. 

– Ograniczona wiarygodność publikowanych danych statystycznych, wynikająca 
z wcześniej opisanych problemów, a także z przeprowadzania tylko częścio-
wych (niepełnych) pomiarów pod względem zakresu przedmiotowego 
(uwzględnianie wybranych wskaźników zjawisk turystycznych), podmiotowe-
go (nieobejmowanie pomiarów wszystkich obiektów) oraz czasowego (prze-
prowadzanie pomiarów w wybranych okresach w roku) [por. Marciniak, Kra-
śniewska 2009]. 

– Trudności z graficznym modelowaniem cyklu, związane z wyborem jednego 
lub kilku wskaźników najpełniej odzwierciedlających złożoność tego procesu, 
co silnie podkreśla Haywood [1986], natomiast inni badacze starają się poko-
nać ten problem, stosując jedno z trzech rozwiązań. Pierwsze z nich polega na 
graficznym przedstawieniu jednego bądź dwóch wskaźników wiodących 
i uzupełnieniu modelu opisem dodatkowych czynników. Sposób ten stosują 
np. Cooper i Jackson [1989], Corak [2006], Ioannides [1992] oraz Schuckert 
i Kronenberg [2008]. Drugie rozwiązanie opiera się na budowie wskaźnika 
syntetycznego obejmującego wiele aspektów rozwojowych po stronie popy-
towej i podażowej, czego przykładem jest np. praca Majewskiej [2008]. Trze-
cim rozwiązaniem jest całkowita rezygnacja z prezentacji modelu graficznego 
i zastąpienia go szczegółową analizę opisową. Taką metodę stosują m.in. 
Agarwal [1997] i Stansfield [1978]. 

– Trudności z dokładnym wskazaniem początku i zakończenia kolejnych faz 
rozwojowych oraz czynników wywołujących te zmiany, co wynika z ogólnej 
niemożności wyodrębnienia i zmierzenia wielu zjawisk składających się na 
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rozwój turystyki z kontekstu, w którym zachodzą (identyfikacja symptomów 
poszczególnych faz stanowi jeden z dzisiejszych kierunków badań nad TALC, 
podejmowanych m.in. przez Manente i Pechlanera [2006)] oraz Weiermaira 
[2008]). 

Wszystkie wymienione trudności wpływały na proces analityczny w zakresie 
modelowania cyklu turystycznego życia Poznania. Co więcej, były one potęgo-
wane przez dwa aspekty. Po pierwsze, analiza dotyczy przestrzeni miejskiej, 
w której, jak już podkreślano, funkcja turystyczna ma charakter uzupełniający, 
a przez to trudniejszy do zmierzenia. Po drugie, w zdecydowanie dłuższym 
okresie cykl przypadł na czasy ustroju socjalistycznego, w którym obowiązywał 
rzeczowy charakter gospodarki [Wilczyński 1996], co wywarło jednoznacznie 
negatywny wpływ na informację statystyczną w zakresie branż usługowych. 
Należy dodać, że przed I wojną światową Poznań i Wielkopolska należały do 
terenów okupowanych przez zaborcę pruskiego, a w okresie międzywojennym 
do niepodległej Polski. Można zatem doliczyć się czterech systemów ekono-
micznych (i statystycznych). 

Biorąc pod uwagę omówione problemy, przyjęto na wstępie następujące ra-
my procesu badawczego: 
1. Cykl życia funkcji turystycznej Poznania powinien być wyznaczony zarówno 

za pomocą informacji o zmianach w wielkości popytu, jak i podaży tury-
stycznej. 

2. Graficzną podstawą modelu będą dwa główne wskaźniki ilościowe: liczba 
udzielonych noclegów w hotelach, liczba miejsc noclegowych w hotelach. 

3. Analiza cyklu uzupełniona zostanie charakterystyką opisową dodatkowych 
procesów i zdarzeń zachodzących w poszczególnych fazach, nieodzwiercie-
dlonych jednak graficznie. 
Założenia te ograniczają wartość poznawczą przeprowadzonego badania 

z uwagi na nieuwzględnienie innych elementów składowych funkcji turystycz-
nej. Należy jednak podkreślić, że dzięki wybranym wskaźnikom możliwe było 
zachowanie ciągłości oraz przejrzystości analizy w kontekście ograniczonego 
zakresu dostępnych źródeł danych. 

Proces dochodzenia do tych założeń okazał się bardzo pracochłonny i skom-
plikowany. W celu zrekonstruowania ścieżki rozwoju turystyki w Poznaniu ko-
nieczne było zweryfikowanie zróżnicowanego zakresu źródeł informacji. Pod-
stawowym źródłem wiedzy z zakresu kształtowania się cyklu w okresie 
przedwojennym były księgi adresowe miasta Poznania, zarówno niemieckie 
(z okresu 1872–1917), jak i polskie (1923–1930)1. Informacje w nich zamiesz-
czone są jednak niekompletne i nieciągłe. Obejmują tylko liczbę i ogólny typ 
obiektów noclegowych. Bogatszy materiał statystyczny dostępny jest dopiero od 

 

1 Spis źródeł statystycznych znajduje się na końcu artykułu. 
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1950 roku, dlatego też autorzy badań podjęli decyzję o modelowaniu cyklu życia 
funkcji turystycznej Poznania, począwszy od tego roku. Jakość tych źródeł musi 
jednak zostać poddana bardziej szczegółowemu opisowi. 

Po II wojnie światowej, w czasach socjalizmu, informacja statystyczna w za-
kresie turystyki w biuletynach i rocznikach statystycznych Głównego Urzędu 
Statystycznego odnosiła się przede wszystkim do szczebla wojewódzkiego. 
Szczebel lokalny był mniej istotny z punktu widzenia centralnego planowania. 
Ponadto zakres przestrzenny publikowanych danych zmieniał się wraz z mody-
fikacjami podziału administracyjno-terytorialnego Polski (w czasie objętym 
analizą cztery z nich – 1950, 1957, 1975, 1999 – miało charakter reform cało-
ściowych odnoszących się do wszystkich szczebli administracyjnych [Wielka 
encyklopedia PWN 2004]) z modyfikacjami systemu statystyki publicznej (ma-
jącymi charakter ciągły). Rezultatem tych zmian i dostosowań jest zróżnicowany 
ogólnie dostępny materiał statystyczny, czego przykładem jest informacja doty-
cząca liczby udzielonych noclegów, publikowana w następujących zestawie-
niach (dane źródłowe podane na końcu opracowania): 
– w roku 1950 – w odniesieniu do tzw. hoteli uspołecznionych, szczebel miasta; 
– w latach 1950–1954 – w odniesieniu do hoteli, szczebel miasta; 
– w latach 1955–1959 – w odniesieniu do hoteli i innych wybranych obiektów 

uspołecznionych, szczebel miasta (dane niekompletne2); 
– w latach 1960–1973 – w odniesieniu do hoteli, szczebel miasta i wojewódz-

twa; 
– w roku 1974 – brak danych; 
– w latach 1975–1979 – w odniesieniu do wszystkich obiektów zagospodarowa-

nia zbiorowego, szczebel miasta i województwa; 
– w latach 1980–1989 – w odniesieniu do wszystkich obiektów zagospodarowa-

nia zbiorowego, szczebel województwa; 
– w latach 1990–2008 – w odniesieniu do wszystkich obiektów zagospodarowa-

nia zbiorowego, szczebel miasta i województwa. 
Równolegle (ale nie równocześnie) z zakresem przestrzennym zmieniał się 

zakres przedmiotowy (rodzaje wskaźników opisujących badane zjawiska, np. 
liczba wynajętych pokoi lub udzielonych noclegów), zakres podmiotowy (rodza-
je obiektów poddanych badaniu oraz reprezentatywność pomiaru) oraz zakres 
czasowy (częstotliwość oraz czas dokonywanych pomiarów) pozyskiwanych 
informacji. Powodem były wspomniane już zmiany systemu statystyki publicz-
nej oraz rozwój jakościowy podaży usług noclegowych i wynikające z niego 
modyfikacje zasad kategoryzacyjnych. Błądek i Tulibacki [2003] podają, że 

 

2 Nie obejmowały hoteli utrzymywanych na własne potrzeby przez przedsiębiorstwa, urzędy 
itp. oraz obiektów turystycznych (schroniska, domy wycieczkowe itp.) za: [Rocznik Statystyczny 
Miasta Poznania 1960]. 
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w analizowanym okresie zasady te zmieniały się aż pięciokrotnie (1958, 1964, 
1977, 1990, 1997). W efekcie podstawowe wskaźniki dotyczące popytu publi-
kowane były w sposób chaotyczny 3. Ponadto utrudnione jest porównywanie 
poszczególnych wielkości wybranych wskaźników, szczególnie tych gromadzo-
nych od wszystkich typów obiektów w kolejnych latach, bo po prostu ilustrują 
one inną strukturę zjawiska. 

Warto dodać, że metodologia statystyki publicznej dotyczącej zjawisk tury-
stycznych podlega ciągłym modyfikacjom, przy czym ostatnie, mające istotny 
wpływ na proces modelowania cyklu życia funkcji turystycznej, miały miejsce 
w 2000 roku. Wtedy to zmieniono dotychczasową podstawę czasową z kwartal-
nej na miesięczną oraz czas pomiaru z końca trzeciego kwartału na koniec roku, 
co spowodowało pominięcie w oficjalnych publikacjach czwartego kwartału 
1999 roku [Turystyka 2000]. 

W rezultacie podstawowe wskaźniki, czyli liczba udzielonych noclegów oraz 
liczba turystów w obiektach zakwaterowania zbiorowego ogółem, obarczone są 
w dużym stopniu problemem ograniczonej wiarygodności i porównywalności. 
Biorąc to pod uwagę, w procesie badawczym konieczne było nie tylko wykorzy-
stanie ogólnie dostępnych (opublikowanych) danych statystycznych w postaci 
roczników statystycznych, ale także analiza zestawień o charakterze roboczym 
w formie niepublikowanych tablic wynikowych, zawierających wszystkie ze-
brane dane w kolejnych latach, na podstawie których tworzono zestawienia dru-
kowane w rocznikach statystycznych. Archiwalne tablice wynikowe zostały 
udostępnione autorom badań przez pracowników Urzędu Statystycznego w Po-
znaniu, dzięki czemu uzupełniono, na ile to możliwe, brakujące szeregi czasowe. 
W niektórych przypadkach zastosowano metodę szacunkową z wykorzystaniem 
liniowej funkcji trendu4. Ze względu na jakość informacji źródłowej niemożliwe 
jednak okazało się wyeliminowanie wszystkich niedostatków. Ostatecznie ze-
brano informacje dotyczące następujących wskaźników: liczba obiektów nocle-
gowych, liczba miejsc noclegowych w hotelach, liczba turystów w obiektach 
zakwaterowania zbiorowego oraz liczba udzielonych noclegów, niemniej tylko 
w stosunku do wybranych szeregów czasowych. 

Dane kompletne dla całego analizowanego okresu, a więc lat 1950–2008, do-
stępne są tylko w odniesieniu do: 

 

3 Liczba osób korzystających z noclegów w Poznaniu podana jest w ogólnodostępnych publi-
kacjach w odniesieniu do hoteli (1950–1959, 1974–1975, 1984–2008) lub obiektów noclegowych 
ogółem (1974–1977, 1990–2008), natomiast liczba udzielonych noclegów w Poznaniu w odnie-
sieniu do hoteli (1950–1977, 1984–1993 oraz 1997–2008), obiektów noclegowych ogółem (1955– 
–1959, 1975–1977, 1990–1993, 1997–1998 oraz 2000–2008) lub obiektów noclegowych bez 
hoteli, moteli i pensjonatów (1994–1996). 

4 Tak stało się np. dla 1993 roku, w którym znana jest liczba udzielonych noclegów tylko dla 
trzech kwartałów. 
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– liczby miejsc noclegowych w hotelach, 
– liczby udzielonych noclegów w hotelach (z wyłączeniem lat 1994–1996, 

w których w wyniku krótkotrwałej zmiany metodologicznej pozyskiwano od 
hoteli informacje w formie wynajętych pokoi [Turystyka 1994]. 

Pomimo tych ograniczeń ostatecznie przyjęto, że te dwa wskaźniki mogą 
stanowić podstawę modelowania graficznego cyklu rozwojowego funkcji tury-
stycznej w Poznaniu. Oprócz najszerszego zakresu dostępnej informacji, można 
wskazać trzy dodatkowe argumenty. Po pierwsze, hotele zawsze pełniły główną 
rolę w oficjalnym rozwoju podaży obiektów noclegowych w mieście5. Po dru-
gie, ten typ obiektów ujmowany jest w statystyce publicznej w najszerszym 
zakresie podmiotowym (badania pełne). Po trzecie, wspomniane modyfikacje 
i zmiany metodologiczne dotknęły ten typ obiektów w najmniejszym stopniu. 

Przy ocenie wartości tych danych należy dodatkowo pamiętać o wcześniej 
określonych ograniczeniach, a także o brakach wynikających z ograniczonej 
rzetelności podmiotów gospodarczych w trakcie wypełniania formularzy staty-
stycznych oraz nieskutecznego systemu kontroli. Autorzy przyjęli jednak, że nie 
są one na tyle duże, aby istotnie wpłynąć na obraz kształtowania się funkcji tu-
rystycznej w całym cyklu jej ewolucji. 
 
 
 
 

4. Cykl życia funkcji turystycznej Poznania 
 
 
 

Jak już wspomniano, zaprezentowany na rysunku 2 model cyklu życia funkcji 
turystycznej miasta Poznania został utworzony na podstawie dwóch wskaźni-
ków: liczby udzielonych noclegów w hotelach (wskaźnik popytowy) oraz liczby 
miejsc noclegowych w hotelach (wskaźnik podażowy)6. Dodatkowo, na osi cza-
su naniesiono najważniejsze wydarzenia lub zjawiska, jakie wpłynęły na kieru-
nek ewolucji turystyki w Poznaniu. 

W wyniku prac badawczych ustalono, że cykl tworzy pięć zróżnicowanych 
pod względem czasu trwania i intensywności przebiegu faz: stagnację, rozwój, 
upadek, wprowadzenie i ponowny rozwój. 

 

5 Nie można jednak zapominać o charakterystycznej dla Poznania aktywności gospodarczej 
mieszkańców w formie wynajmowania kwater prywatnych gościom targowym. Działalność ta, 
ujmowana okresowo i w niepełnym wymiarze w statystykach podaży turystycznej, została zapo-
czątkowana już pod koniec lat 20. XX wieku z okazji PWK. Zdecydowana niepełność danych 
statystycznych na ten temat wyklucza wykorzystanie tego wskaźnika. 

6 Wszelkie dane statystyczne oraz wartości wskaźników obliczone na ich podstawie, dotyczą-
ce całej analizy przedstawionej w opracowaniu, oparte są na źródłach statystycznych, których spis 
znajduje się na końcu opracowania. 
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Dokładna analiza rozwoju turystyki w Poznaniu dotyczyła lat 1950–2008, 
jednak należy ją potraktować jako główną (udokumentowaną danymi staty-
stycznymi) część przeprowadzonych prac. Byłaby ona jednak niekompletna lub 
nie w pełni zrozumiała bez nakreślenia ogólnego obrazu rozwoju działalności 
związanej z obsługą podróżnych w czasach poprzedzających II wojnę światową. 
Pomimo braku rzetelnych źródeł informacji pochodzących z tamtego okresu, 
można wyróżnić pewne istotne uwarunkowania i wydarzenia mające wpływ na 
kierunki rozwoju podaży turystycznej miasta. 
 
 
4.1. Kształtowanie się funkcji turystycznej Poznania przed rokiem 1950 
 
Na podstawie fragmentarycznych danych statystycznych oraz innych źródeł 
i opracowań można określić, że rozwój działalności związanej z obsługą po-
dróżnych w Poznaniu rozpoczął się w drugiej połowie XVII wieku, kiedy na 
terenie miasta i w jego okolicach zaczęły działać karczmy, zajazdy i gospody 
obsługujące szlachtę, handlowców i urzędników pocztowych, a więc – posługu-
jąc się dzisiejszą nomenklaturą – podróżujących służbowo. Oprócz gospód nie 
istniało dodatkowe zagospodarowanie oraz jakiekolwiek udogodnienia dla tych 
nielicznych podróżnych, co jest charakterystyczne dla fazy eksploracji w kla-
sycznym modelu Butlera. Początkowy okres rozwoju turystyki trwał relatywnie 
długo – w ostatnich latach kolejnego stulecia, już w czasie zaboru pruskiego, 
ustalone zostały pierwsze zasady kategoryzacyjne dla gospód, powstał także 
pierwszy nowoczesny hotel (1796) [Błądek i Tulibacki 2003]. Oba te wydarze-
nia można uznać za czynnik przejścia do fazy wprowadzenia rozwoju turystyki 
w Poznaniu. 

W kolejnych latach sytuacja geopolityczna wpływała negatywnie na rozwój 
miasta pełniącego głównie funkcje militarne i handlowe. Istotnym czynnikiem 
hamującym okazała się budowa pierścienia fortyfikacji wokół miasta, co sku-
tecznie zatrzymało jego przestrzenny oraz gospodarczy rozwój. Mimo to wzro-
stowi ruchu podróżnych i rozwojowi hotelarstwa sprzyjały korzystna lokalizacja, 
rozwój kolejnictwa oraz handlu, a także późniejsza rewolucja przemysłowa. 
W kolejnych latach nastąpił rozwój inwestycji hotelarskich, głównie dzięki za-
angażowaniu polskich przedsiębiorców oraz osiedlających się na stałe obywateli 
niemieckich. Do wybuchu I wojny światowej działalność turystyczna osiągnęła 
silny, choć tylko uzupełniający w odniesieniu do podstawowych funkcji spo-
łeczno-gospodarczych, charakter. Na podstawie zachowanych źródeł można 
ustalić, że pod koniec lat 70. XIX wieku w 65-tysięcznym Poznaniu funkcjono-
wało przynajmniej 16 hoteli o wysokim standardzie oraz wiele pensjonatów 
[Adress 1879], a w przededniu wojny liczba ta wzrosła do 22 obiektów [Adress 
1913]. Należy dodać, że w owych czasach hotele łączyły funkcję obsługi po-
dróżnych z licznymi usługami skierowanymi do mieszkańców. Były one siedzi-
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bami spółek akcyjnych, towarzystw handlowych, banków, kół towarzyskich, 
a także skupiały życie towarzyskie, kulturalne i społeczne mieszkańców miasta. 
Istotnym faktem z punktu widzenia niniejszych rozważań jest to, że powstawa-
nie nowych obiektów dokonywało się według charakterystycznego dla wcze-
snych faz rozwoju turystyki w miastach efektu koncentracji przestrzennej funk-
cji turystycznej w centralnej części Poznania. Można nawet zaobserwować wy- 
tworzenie się za ich pośrednictwem nowego centrum handlowego i usługowego, 
czego efektem był rosnący poziom stawek gruntów [Błądek i Tulibacki 2003]. 
Z czasem miasto ugruntowało swój kupiecki i przemysłowy charakter, a działal-
ność turystyczna uzyskała trwały (trwający do czasów obecnych) uzupełniający 
charakter w odniesieniu do podstawowych funkcji społeczno-gospodarczych. 
Rosnąca liczba obiektów noclegowych przyczyniła się do intensyfikacji działań 
promocyjnych, zróżnicowania podaży pod względem standardu oraz rozwoju 
branż uzupełniających i wspierających obsługę przyjezdnych. Ponadto już na 
przełomie wieków polskie koła gospodarcze zaczęły organizować wystawy prze- 
mysłowe, które stały się protoplastami późniejszych targów. W 1911 roku na 
terenach podmiejskich rząd niemiecki zorganizował wielką Wystawę Wschod-
nioniemiecką, dzięki której Poznań zyskał infrastrukturę oraz wizerunek miasta, 
w którym można organizować tego rodzaju przedsięwzięcia [Januszkiewicz 
2009]. Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że I wojna światowa 
zatrzymała dalszy wzrost funkcji turystycznej wchodzący w tym czasie w fazę 
rozwoju. 

Pierwsza wojna światowa i jej ekonomiczne następstwa spowodowały 
znaczne zmniejszenie liczby podróży w całej Europie. Wielkopolska i jej stolica 
nie były wyjątkiem. Równolegle z budową krajowych struktur politycznych 
i społecznych, rozpoczął się okres odbudowy rozwoju lokalnego rynku tury-
stycznego. Można zatem wysunąć tezę, że po korekcie wszedł on powtórnie 
w fazę wprowadzenia. Warto przy tym zaznaczyć, że w tym okresie ugruntowa-
ne zostały charakter i pozycja produktu turystycznego miasta zarówno na rynku 
krajowym, jak i międzynarodowym. Od 1925 roku poprawiła się dostępność 
komunikacyjna Poznania w wyniku uruchomienia lotniska cywilnego Ławica 
z regularnymi połączeniami [Zarzycki 2001]. 

W dwudziestoleciu międzywojennym Poznań uzyskał rangę największego 
ośrodka targowego w odrodzonej Rzeczpospolitej, głównie za sprawą działalno-
ści Targów Poznańskich oraz organizacji Powszechnej Wystawy Krajowej 
(PWK) w 1929 roku. Jej celem było zaprezentowanie dorobku gospodarczego, 
kulturalnego, naukowego i politycznego Polski w okresie 10 lat niepodległości. 
W okresie 4,5 miesiąca jej trwania wystawę odwiedziło 4,5 milionów odwiedza-
jących, z czego 200 tysięcy stanowili goście z zagranicy. Na jej potrzeby rozbu-
dowano infrastrukturę miasta oraz zbudowano ponad 112 nowych obiektów, 
z których wiele istnieje w mieście do dnia dzisiejszego [Bombicki 1992; Janusz-
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kiewicz 2009; PWK 1928, 1929]. Dodatkowo w obsługę turystów w formie 
wynajmowania kwater prywatnych zaangażowała się ludność miejscowa, co 
stało się cechą poznańskiej podaży usług noclegowych w kolejnych dziesięcio-
leciach. Funkcja targowa ukształtowała charakter i wizerunek miasta, co miało 
znaczący wpływ na całokształt rozwojowy gospodarki turystycznej w Poznaniu. 
W kolejnych latach nastąpił jednak powolny upadek funkcji turystycznej aż do 
wybuchu kolejnej wojny. 

Podsumowując, można stwierdzić, że działalność turystyczna w Poznaniu 
przed rokiem 1950 najprawdopodobniej kształtowała się według następujących 
po sobie faz: eksploracja (do końca XVIII wieku), wprowadzenie (do około 
1910 roku), przejście do fazy rozwoju przerwane wybuchem I wojny światowej 
i spadkiem (1914–1918), powtórne wprowadzenie (1919–1929), upadek spowo-
dowany Wielkim Kryzysem (od 1930–1939). W tym czasie można wyodrębnić 
dwie najważniejsze siły (czynniki) rozwoju lokalnego przemysłu turystycznego. 
Pierwszy z nich, zewnętrzny, to polityka rządu (niemieckiego, a następnie pol-
skiego). Drugi, o charakterze wewnętrznym, to przedsiębiorczość (gospodar-
ność) i aktywność inwestycyjna lokalnych grup przedsiębiorców. 
 
 
4.2. Powojenna korekta i centralnie sterowana stagnacja (1950–1963) 
 
W erę upowszechnienia ruchu turystycznego Poznań wszedł z bagażem systemu 
gospodarki centralnie sterowanej. Do jej cech zaliczyć można między innymi: 
brak mechanizmów rynkowych – swobodnego kształtowania się popytu i podaży 
oraz ceny, system planowy (kluczowa rola planu centralnego i centralnego roz-
dzielnictwa zasobów gospodarczych) oraz upolitycznienie systemu gospo-
darczego (partia decydowała o mechanizmie gospodarczym – wpływała na poli-
tykę gospodarczą, określała proporcje i cele planu centralnego, kontrolowała 
stopień jego wykonania, a nawet bezpośrednio ingerowała w działalność przed-
siębiorstw). Charakterystyczne dla tego okresu były także znikome uprawnienia 
władz samorządowych, w tym miejskich, ze względu na centralizację decyzji na 
szczeblu najwyższym oraz państwowa własność czynników produkcji i ograni-
czony zakres własności prywatnej [Milewski i Kwiatkowski 2005; Wilczyński 
1991]. Wpływ tych czynników, w bezpośredni lub pośredni sposób, przejawia 
się w dalszych rozważaniach dotyczących kształtowania się funkcji turystycznej 
Poznania. 

Ponadto ze względu na konieczność odbudowy całego kraju ze zniszczeń 
wojennych, które dotknęły Poznań w 55% [www.poznan.pl 2009], w latach 50. 
nie zajmowano się rozwojem turystyki, co więcej, następował jej regres. Wyni-
kało to z obranego wówczas kierunku rozwoju gospodarczego – powszechnej 
industrializacji oraz nacjonalizacji własności prywatnej [Allock i Przecławski 
1990; Kruczała 1990]. Zapóźnienia rozwojowe w gospodarce turystycznej 
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w stosunku do innych państw europejskich powiększały się. Na przełomie 1956 
i 1957 roku liczba miejsc noclegowych w hotelach, domach wczasowych 
i schroniskach wynosiła w Polsce zaledwie 60 tysięcy, gdy w Hiszpanii samych 
miejsc hotelowych było 200 tysięcy, w Danii 150 tysięcy [Szymański 2004]. W 
samym Poznaniu większość obiektów noclegowych została zburzona lub zdewa-
stowana, tylko kilka zostało odbudowanych (m.in. hotele Bazar, Rzymski), 
a niektóre z tych, które przetrwały, zmieniały stopniowo swoją funkcję użytko-
wą (np. hotel Polonia) [Błądek i Tulibacki 2003]. Dodatkowo od 1950 roku wie-
le z nich zostało znacjonalizowanych. Liczba miejsc noclegowych spadła o bli-
sko 50% w przeciągu trzech pierwszych lat analizy (1950–1952), a następnie 
obniżała się, lecz mniej radykalnie, osiągając w 1963 roku poziom 711 łóżek. 
Odbiło się to oczywiście na wskaźnikach popytu (rysunek 2), które wahały się w 
przedziale od 320 do 245 tysięcy udzielonych noclegów (średni poziom 284 
tysięcy). Wart uwagi jest widoczny na rysunku 2 okresowy spadek ruchu tury-
stycznego będący następstwem krwawo stłumionego wystąpienia ludności Po-
znania przeciw władzy komunistycznej w czerwcu 1956 roku. 

Ze względu na pozycjonowanie produktu turystycznego miasta na rynku kra-
jowym oraz międzynarodowym ważne jest to, że począwszy od roku 1947 reak-
tywowano Międzynarodowe Targi Poznańskie, które na długie lata stały się 
ważnym instrumentem propagandy „sukcesu gospodarczego” państw socjali-
stycznych (chociaż w latach 1951–1955 zawieszono ich organizację z powodów 
ekonomicznych). Ich popularność była duża, w 1955 zarejestrowano ponad 
1,2 milionów odwiedzających, jednak pod koniec lat 50. XX wieku poziom ten 
obniżył się do 430 tysięcy odwiedzających. Działalność hotelarska oraz inne 
rodzaje działalności turystycznych były traktowane jako wspomagające w sto-
sunku do funkcji targowej, co umożliwiało rozwój i obsługę zagranicznego ru-
chu turystycznego. Poznań stawał się w tym okresie jednym z najważniejszych 
ośrodków przemysłowych w kraju, na nowo rozpoczęło się zatem kształtowanie 
biznesowego charakteru oferty turystycznej. Oprócz tego władze państwowe 
wspierały grupową turystykę zorganizowaną w formie turystyki socjalnej. 

Potencjał jakościowy i ilościowy bazy noclegowej był i tak większy od in-
nych miast w Polsce, niemniej dominowały zdekapitalizowane obiekty z począt-
ku wieku, których standard odbiegał od europejskiego poziomu. Niedorozwój 
państwowej bazy noclegowej był po części niwelowany wzrostem przedsiębior-
czości ludności miejscowej w formie krótkotrwałego wynajmowania pokoi 
i mieszkań. Była to ważna cecha poznańskiego rynku turystycznego już od cza-
sów PWK, niemniej z uwagi na nieformalny charakter rzadko (np. w drugiej 
połowie lat 80.) była ujmowana w statystykach. 

Rekapitulując, można stwierdzić, że po okresie dostosowań lokalnej gospo-
darki turystycznej do nowych uwarunkowań politycznych nie nastąpiła, jak 
można było przypuszczać, ponowna faza wprowadzenia. Kolejność faz została 
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przełamana. Turystyka w Poznaniu weszła w kontrolowaną przez władze poli-
tyczne przedwczesną stagnację, stąd też charakterystyka tej fazy różni się od 
klasycznego opisu sporządzonego przez Butlera [1980]. Po pierwsze, faza ta 
została wywołana zastojem inwestycyjnym i brakiem polityki turystycznej ze 
strony władz centralnych, choć należy dodać, że bariery rozwojowe wynikały 
z gospodarczych i społecznych strat w wyniku II wojny światowej. Po drugie, 
próg pojemności turystycznej nie został przekroczony w żadnym wymiarze 
[Martin i Uysal 1990] – dominował niedorozwój w zakresie ilościowym i jako-
ściowym zaplecza noclegowego. Z kolei w odniesieniu do popytu turystycznego 
średnia długość pobytu zmalała w latach 50 z 4,7 do 2,2 dnia, zaś fluktuacje 
ruchu turystycznego były w znacznym stopniu regulowane przez organizację 
imprez targowych. Profil turystyczny miasta, mimo silnego wpływu targów, nie 
został jednak ostatecznie uformowany, a możliwości dalszego rozwoju nie zo-
stały wyczerpane. 
 
 
4.3. Rozwój z silnymi zakłóceniami (1964–1987) 
 
W latach 60. ubiegłego wieku rosnąca urbanizacja wywołała pojawienie się 
i dynamiczny wzrost potrzeb rekreacyjnych i turystycznych, które stanowiły 
przyczynę zainteresowania rozwojem turystyki jako środka prowadzenia polityki 
społecznej [Kruczała 1990]. Czynnikiem ożywienia było zatem włączenie tury-
styki w ramy kolejnych cykli planowania społeczno-gospodarczego na szczeblu 
krajowym i wynikające z nich inwestycje w obiekty noclegowe i infrastrukturę 
turystyczną. Na rysunku 2 można dostrzec dwa charakterystyczne dla tego okre-
su aspekty rozwoju turystyki. Pierwszy to wpływ dziesięcioletnich okresów 
planowania, widoczne w wynikach statystycznych w drugim lub trzecim roku 
funkcjonowania danego okresu, począwszy od roku 1963 (szczegółowy ich opis 
znajduje się w dalszej części opracowania). Drugi to wpływ kryzysów społecz-
no-gospodarczych i związanych z nimi wydarzeń politycznych na zmniejszenie 
ruchu turystycznego, który najsilniej widoczny jest w latach 1982–1983, czyli w 
trakcie stanu wojennego. 

Faza rozwoju rozpoczęła się od 1964 roku (rysunek 2), w którym otwarty zo-
stał hotel Merkury [Błądek i Tulibacki 2003, s. 40–41]. Do roku 1989 liczba 
miejsc noclegowych w obiektach zagospodarowania zbiorowego powiększyła 
się trzykrotnie (ze średnim rocznym przyrostem równym 7%). Największy 
wzrost podaży miejsc hotelowych (z poziomu 1000 do 3200) nastąpił w latach 
70. XX wieku, między innymi w wyniku częściowego otwarcia rynku hotelar-
skiego dla międzynarodowych sieci hotelarskich (w Poznaniu był nim francuski 
koncern Accor) oraz prowydatkowej polityki gospodarczej opartej na pożycz-
kach zagranicznych [Błądek i Tulibacki 2003]. Wraz z rozwojem ilościowym 
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nastąpiły zmiany w strukturze obiektów noclegowych, wyrażające się pojawie-
niem nowych rodzajów tych obiektów i reprezentowanym przez nie standardzie. 
Wzrosła także jakość usług hotelowych, niemniej nadal nie dorównywała stan-
dardom światowym. Częste zmiany kategoryzacji i metod statystyki turystyki 
sprawiły, że zmiany te są trudne do jednoznacznego zmierzenia i oceny. 

Poza tym nastąpił wzrost ilościowy i jakościowy podstawowych elementów 
oferty turystycznej miasta, czyli walorów kulturowych i naturalnych (modyfi-
kowanych przez człowieka). Przykładowo, liczba muzeów wzrosła w tym okre-
sie z 6 do 15 [Rocznik statystyczny miasta Poznania 1966; Rocznik statystyczny 
województwa poznańskiego 1976–1988], zmodernizowano także tereny rekre-
acyjne w granicach miasta (np. jezioro Malta i jego okolice, ogród zoologiczny). 
Zwiększyła się również dostępność komunikacyjna, ale tylko w zakresie infra-
struktury drogowej. Rola ważnego z punktu widzenia rozwoju turystyki portu 
lotniczego Ławica została zmarginalizowana przez władze centralne (do roku 
1989 uruchomiono tylko osiem krajowych połączeń lotniczych) [Zarzycki 
2001]. 

Rozwój infrastruktury turystycznej oraz działalność Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich wpływała na rozpoznawalność miasta w wymiarze europej-
skim oraz napływ turystów z zagranicy (ich przeciętny udział w ogólnej liczbie 
turystów w latach 1974–1989 wyniósł 19%). Stanowiła także przesłankę dla 
działań promocyjnych przy okazji propagandy gospodarczej uprawianej przez 
władze centralne. Poza podróżami służbowymi, na terenie miasta występowała 
turystyka kulturowa (grupowa i indywidualna) oraz pobyty wakacyjne pracow-
ników w zakładowych ośrodkach wypoczynkowych zlokalizowanych w grani-
cach miasta. 

Rozwój strony podażowej przyniósł pozytywne efekty w postaci wzrostu ru-
chu turystycznego (rysunek 2). Nie należy jednak zapominać, że zarówno wiel-
kość, jak i struktura oraz kierunki strumieni turystów były także pośrednio cen-
tralnie sterowane poprzez organizowanie turystyki socjalnej i służbowej 
[Szymański 2004]. Liczba udzielonych noclegów w hotelach wzrosła niemal 
trzykrotnie do roku 1987, kiedy to zarejestrowano ich największą liczbę (729 
tysięcy noclegów, przy czym całkowita liczba udzielonych noclegów w całej 
bazie noclegowej sięgnęła poziomu 2,4 miliona). 

Z uwagi na to, że od roku 1974 dostępny jest bogatszy materiał statystyczny, 
można scharakteryzować ten okres dodatkowymi danymi. Najwyższą liczbę 
turystów w analizowanym okresie odnotowano w latach 1977–1980, w których 
przekroczyła pół miliona, oraz w roku 1987, w którym zbliżyła się do tego po-
ziomu (491 tysięcy, w tym 350 tysięcy w hotelach). Przeciętna długość pobytu 
wynosiła 2 dni, przy czym przez cały okres była stabilna. 

Mimo dotychczasowego pozytywnego opisu przebiegu fazy cyklu życia 
funkcji turystycznej miasta należy podkreślić, że przez cały okres rozwój zakłó-
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cany był przez okresowe, jednak silne perturbacje. Na podstawie przebiegu 
krzywej liczby udzielonych noclegów w hotelach (rysunek 2) można wskazać na 
występowanie spadków wielkości ruchu wywołanych kryzysami gospodarczymi 
i związanymi z nimi wydarzeniami politycznymi. Dotyczy to lat 1969–1970, 
1977, 1981–1983. W ostatnim przypadku spadek ten dotyczył także strony po-
dażowej. Najbardziej dramatyczny wpływ miało wprowadzenie stanu wojenne-
go w latach 1981–1983, które skutkowało niespotykanym wcześniej gwałtow-
nym spadkiem liczby udzielonych noclegów – o 30%, przy czym napływ 
turystów zagranicznych spadł o 64% (rysunek 2; [Tablice 1982–1984]). Warto 
dodać, że stan wojenny i związane z nim zagrożenie światowym konfliktem 
zbrojnym miało reperkusje w spadku liczby podróży turystycznych w skali Eu-
ropy oraz całego świata [WTO 2001]. 

Charakterystykę fazy rozwoju można uzupełnić następującymi atrybutami: 
– dominacja centralnych planów rozwojowych oraz centralnych źródeł inwesty-

cji; 
– średnia roczna stopa wzrostu udzielonych noclegów wyniosła 4,7% (przy 

czym w latach 1964–1980 wyniosła 6,3%, a w latach 1984–1987 aż 13,2%); 
– minimalna kontrola podaży turystycznej przez ludność miejscową, ograniczo-

na do oferowania kwater prywatnych i usług uzupełniających (np. usług prze-
wodnickich); 

– minimalny wpływ władz lokalnych na kierunki rozwoju turystyki, które nie 
miały zagwarantowanych szerokich możliwości interwencjonizmu gospo-
darczego; 

– koncentracja przestrzenna obiektów noclegowych w obrębie centrum miasta 
oraz terenów targowych; 

– niewystarczająca jakość usług turystycznych w porównaniu do światowych 
standardów, mimo wielu nowych inwestycji. 

Ze względu na występujące braki w danych statystycznych dotyczących licz-
by udzielonych noclegów, dalsza analiza zostanie wzmocniona informacjami na 
temat liczby odwiedzających korzystających z obiektów noclegowych oraz od-
rębnie dla hoteli. 
 
 
4.4. Krótkookresowy upadek o charakterze transformacyjnym/ 
adaptacyjnym (1988–1991) 
 
Począwszy od 1988 roku bankrutujący ostatecznie system gospodarki centralnie 
zarządzanej wywołał kryzys, który nie ominął działalności turystycznej. Liczba 
udzielonych noclegów zaczęła spadać w średnim tempie równym 2,8%, co sta-
nowiło preludium do całkowitej zmiany reguł gospodarczych oraz jeszcze bar-
dziej gwałtownego spadku w kolejnych latach. 
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Gospodarka centralnie zarządzana zostawiła po sobie spuściznę w formie ko-
lejnej fazy spadku, przy czym miał on ponownie charakter rewizji dotychczaso-
wych uwarunkowań oraz adaptacji do nowych warunków gospodarowania. Od-
górne planowanie zostało zastąpione przez prymat własności prywatnej oraz 
konkurencji, co spowodowało wzrost przedsiębiorczości. Wewnętrzny popyt 
został poważnie osłabiony przez hiperinflację i bezrobocie7. Efektem było nagłe 
załamanie lokalnego rynku turystycznego. W ciągu dwóch pierwszych lat funk-
cjonowania gospodarki rynkowej (1990–1991) liczba gości hotelowych spadła 
o 35% (liczba udzielonych noclegów o 31%), a Międzynarodowe Targi Poznań-
skie zarejestrowały 80-procentowy spadek liczby odwiedzających. W zakresie 
podaży miejsc noclegowych widoczna jest pełna korekta rynkowa. W pierw-
szych dwóch latach ich liczba spadła do poziomu 2875 łóżek (6%), by w kolej-
nym roku (1991) wzrosnąć o ponad 10% do poziomu 3160 miejsc. Trzeba do-
dać, że przypadku innych obiektów noclegowych korekta była o wiele bardziej 
wyrazista. Według oficjalnych statystyk w 1988 roku liczba wszystkich miejsc 
noclegowych w mieście przekraczała liczbę 16 tysięcy, by w kolejnych trzech 
latach spaść do poziomu 6,5 tysiąca (zmniejszenie o 60%). Za zdecydowaną 
większość ubytku odpowiedzialna jest zmiana kategoryzacji i zakresu podmio-
towego badań GUS mająca miejsce w 1990 roku, w wyniku której ze statystyki 
publicznej zniknęły m.in. pokoje gościnne (4,7 tysiąca miejsc) oraz inne obiekty 
wypoczynkowe (4,2 tysiące miejsc) [Rocznik statystyczny miasta Poznania 
1995]. 
 
 
4.5. Wolnorynkowe odbicie i ponowne wprowadzenie (1992–2002) 
 
W Poznaniu, silnym ośrodku handlowym i przemysłowym, zahamowanie ten-
dencji spadkowej nastąpiło już w roku 1992, w którym liczba przyjazdów tury-
stycznych (nieodzwierciedlona na rysunku) wzrosła o 12%. Efektem tego był 
wzrost liczby udzielonych noclegów. Wpływ na to miał bez wątpienia otwarty 
charakter rynku turystycznego, co przełożyło się na wzrost udziału turystyki 
zagranicznej do poziomu 45–50% ogólnej liczby turystów korzystających z ho-
teli. Rozpoczęła się ponowna faza wprowadzenia, którą w tym wypadku należy 
rozumieć jako urealnienie działalności turystycznej poprzez przywrócenie tury-
styki domenie prywatnej przedsiębiorczości oraz władz lokalnych, a także jako 
wprowadzenie produktów turystycznych miasta na międzynarodowy rynek tury-
styczny. 

 

7 Średnia roczna stopa inflacji w latach 1988–1991 wynosiła odpowiednio: 15%; 257,2%; 
586%; 71,1%. Z kolei stopa bezrobocia w przeciągu roku, od roku 1990 do 1991, wzrosła z 6,3% 
do 11,8%, by, przykładowo, w 1994 roku osiągnąć aż 16%, [Rocznik statystyczny Polski 1989, 
1990, 1991, 1992, 1995]. 
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Początkowo działania wszystkich podmiotów cechowały żywiołowość oraz 
brak integracji i strategicznego podejścia do działalności gospodarczej. Powsta-
wały obiekty średniej klasy, małej lub średniej wielkości – przyrost o 13 obiek-
tów w trakcie trwanie opisywanej fazy, przy czym liczba łóżek noclegowych 
wzrosła o blisko 2,1 tys., w tym łóżek w hotelach o 1,2 tys., co stanowi wzrost 
odpowiednio o 40% i 35%. Wciąż brakowało jednak obiektów o wysokim stan-
dardzie. Na rynek nie weszły natychmiastowo – wbrew oczekiwaniom – mię-
dzynarodowe sieci hotelowe. Wyjątek stanowiła sieć Accor, która obecna była 
tu już wcześniej, a w latach 90. zdominowała rynek poznański w wyniku inwe-
stycji pośrednio w prywatyzowaną sieć Orbis. Diametralnie wzrosła kontrola 
rozwoju przez lokalne władze. W 2000 roku została opracowana pierwsza stra-
tegia rozwoju turystyki dla miasta [Bosiacki 2000]. Pojawiły się pierwsze dzia-
łania promocyjne miasta, adresowane głównie do odbiorców krajowych oraz 
turystów z Niemiec. Miały one jednak formę krótkotrwałych, pojedynczych 
kampanii marketingowych. Biznesowy charakter miasta wpłynął na układ wahań 
czasowych popytu – spadek liczby odwiedzających obserwuje się w miesiącach 
wakacyjnych oraz grudniu. Ten trend stagnacyjny utrzymał się do roku 2003, 
kiedy kolejne ożywienie inwestycyjne umożliwiło przejście do kolejnej fazy 
cyklu życia. 
 
 
4.6. Ponowny rozwój (od 2003) 
 
Do roku 2003 wzmocnieniu i utrwaleniu uległy zarówno mechanizmy rynkowe, 
jak i rola samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta. 
W tym czasie, między innymi dzięki nowym rozwiązaniom prawnym, ale także 
ze względu na coraz bardziej odczuwalne ograniczenie budżetowe w sektorze 
publicznym, zaczęły się też intensywnie rozwijać różne formy współpracy mię-
dzy sektorem prywatnym i publicznym (samorządem lokalnym) na rzecz rozwo-
ju turystyki (np. lokalne/regionalne organizacje turystyczne). Od 2004 roku do-
stępne stały się ponadto środki pomocowe dla polskich miast, gdyż Polska stała 
się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Rok 2003 można zatem uznać 
za początek fazy rozwojowej. 

W sposób szczególny świadczy o tym, po pierwsze, początek nowych bezpo-
średnich zagranicznych inwestycji turystycznych w mieście. Rozpoczęło się 
stopniowe zmniejszanie lokalnej kontroli rynku poprzez wejście na rynek mię-
dzynarodowych sieci hotelowych (Starwood, IBB Hotels, Best Western, NH 
Hoteles), dzięki czemu podaż obiektów hotelarskich wrosła ponad 1,3 tys. 
miejsc noclegowych, ponadto uległa ona ostatecznemu zróżnicowaniu i obecnie 
obejmuje wszystkie rodzaje obiektów i poziomy standardu usług. 

Po drugie, od 2003 roku następuje dynamiczny i nieprzerwany wzrost liczby 
odwiedzających mierzony zarówno liczbą odwiedzin, jak i udzielonych nocle-
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gów w hotelach. Średnioroczny wskaźnik dynamiki wynosi 8,7% (2003–2008), 
przy czym dynamika zmian wykazuje trend wzrostowy. Średnie wykorzystanie 
pokoi także rośnie i wyniosło 48,7 w roku 2008 [GUS 2010]. 

Po trzecie, dzięki rozwojowi form współpracy, w przypadku Poznania rok 
2003 można określić jako początek prób kompleksowego i strategicznego zarzą-
dzania rozwojem turystyki w mieście. Powstała Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna, działająca jako zrzeszenie podmiotów prywatnych i samorządów 
terytorialnych. Znajduje się wciąż w długiej fazie początkowej, a jej potencjał 
nie został dotąd całkowicie wykorzystany. Jej założenie zbiegło się z realizacją 
licznych projektów, które ukierunkowane są na wzrost jakości lokalnej oferty 
turystycznej. Można powiedzieć, że z jednej strony stanowią one nadrobienie 
opóźnień w zakresie infrastruktury turystycznej oraz planowania turystycznego, 
z drugiej jednak strony przyczyniają się do wydłużenia korzystnej fazy, w jakiej 
znalazła się turystyka w Poznaniu. Do najważniejszych z nich należą: 
– wprowadzenie w przestrzeń miejską systemu identyfikacji miejskiej (od 2004); 
– powstanie Poznań Convention Bureau w celu obsługi turystyki biznesowej 

(2005); 
– tworzenie marki produktu turystyki kulturowej Trakt Królewsko-Cesarski (od 

2005) oraz stworzenie Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt” (od 2009); 
– opracowanie nowej strategii promocji Poznania, w której turystyka stanowi 

jeden z ośmiu podstawowych wymiarów wizerunku miasta (2009); 
– tworzenie formalnych zrębów aglomeracji poznańskiej (od 2009).  

Należy dodać, że skokowej poprawie uległa dostępność komunikacyjna mia-
sta poprzez wzrost połączeń lotniczych – liczba pasażerów wzrosła 4-krotnie 
w latach 2002–2008 (Rocznik statystyczny Poznania 2009) – oraz rozbudowę 
autostrady w kierunku Warszawy i Berlina. Ponadto następuje zmiana jakościo-
wa infrastruktury drogowej w mieście, tworzone są ścieżki rowerowe oraz trakty 
piesze w centrum miasta (głównie dzięki dofinansowaniu z funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej). Ponadto powstają nowe przedsięwzięcia wzbogacające 
ofertę turystyczną miasta, do których należą inwestycje muzealne, nowe obiekty 
rekreacyjno-sportowe, centra handlowo-rozrywkowe. Co ważne, nie obserwuje 
się problemu nadmiernej koncentracji usług i infrastruktury turystycznej w cen-
trum miasta i transferowania korzyści poza jego granice. Nie oznacza to jednak 
braku dominacji centrum, niemniej atrakcje, obiekty i urządzenia turystyczne są 
rozmieszczone równomiernie w przestrzeni miasta, a nowe inwestycje lokalizo-
wane są w sposób zapewniający deglomerację ruchu turystycznego (np. plano-
wane Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego zlokalizowane będzie 
w rewitalizowanej dzielnicy Śródka). Nie obserwuje się także znaczących pro-
blemów socjopsychologicznych, społecznych i ekonomicznych wynikających 
z rozwoju turystyki (np. tłoku, hałasu, nadmiernego ruchu samochodowego, 
negatywnego nastawienia mieszkańców do turystów, zwiększenia przestępczości 
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w miejscach atrakcyjnych turystycznie itp.), co wynika z nadal relatywnie 
umiarkowanej jej ekspansji oraz nieprzekroczenia wskaźników pojemnościo-
wych. Można stwierdzić, że bezpośrednie i pośrednie korzyści rozwoju funkcji 
turystycznej są znaczące i będą nadal wzrastać w najbliższym czasie. 

Przedstawiona charakterystyka wskazuje, że funkcja turystyczna Poznania 
znajduje się obecnie na etapie kolejnego przełomu w cyklu rozwoju – przejścia 
z fazy rozwoju do fazy konsolidacji (umocnienia). Poznań stoi u progu tury-
stycznej dojrzałości. Ważne jest zatem, aby możliwie jak najbardziej wydłużyć 
obecną fazę rozwoju. 
 
 
 
5. Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej Poznania 
 
 
Z przedstawionego w poprzedniej części opracowania opisu jednoznacznie wy-
nika, że rozwój funkcji turystycznej Poznania daleko odbiega od klasycznego, 
hipotetycznego modelu ewolucji zaproponowanego przez Butlera, zakładającego 
występowanie sekwencji faz: eksploracji, wprowadzenia, rozwoju, konsolidacji 
oraz stagnacji, ożywienia lub upadku. Pomijając kwestie braku wystąpienia po-
czątkowych faz, które dokonały się przed okresem objętym szczegółową analizą, 
warto podkreślić, że w przypadku cyklu życia funkcji turystycznej Poznania na 
pierwszy plan wysuwają się dwa powiązane ze sobą aspekty: modyfikacja kolej-
ności faz oraz podwójne wystąpienie fazy rozwoju (rysunek 3). 

Można postawić tezę, że w obu przypadkach przyczyną anomalii rozwojo-
wych (w stosunku do hipotetycznego modelu) było silne oddziaływanie czynni-
ków mających przede wszystkim formę zewnętrznych determinantów (w sto-
sunku do terytorium oraz funkcji turystycznej). Należy dodatkowo podkreślić, że 
powtórzenie fazy rozwoju nie jest równoznaczne z podobieństwem procesów w 
niej zachodzących. Wręcz przeciwnie, czynniki przesądzające o wzroście pod-
stawowych wskaźników różnią się zasadniczo. Wynika to przede wszystkim 
z tego, że omawiane fazy zachodziły w skrajnie odmiennych (wręcz dychoto-
micznych) warunkach ekonomiczno-społecznych: gospodarce centralnie zarzą-
dzanej oraz gospodarce rynkowej. Transformacja ustrojowa, która była bezpo-
średnią przyczyną przedwczesnego wywołania krótkotrwałej fazy upadku, 
podzieliła cykl rozwojowy na dwa podokresy, rozpoczynające się od burzliwych 
dostosowań lokalnej gospodarki turystycznej do nowych warunków gospodaro-
wania, a także doprowadziła do powtórnego pojawienia się fazy rozwoju. Można 
domniemywać, że – przy założeniu niewystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych – 
dalsza ewolucja będzie następowała według modelowej sekwencji, zatem kolej-
ną fazą będzie faza umocnienia. 
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Krzywa cyklu życia funkcji turystycznej Poznania odpowiada zatem odmia-
nie tzw. cyklu podwójnego, zwanej także przez Kotlera [2005] jako cykl – re-
cykl. W wersji klasycznej składa się on z dwóch pełnych, kolejnych cykli – pod-
stawowego i odtworzonego. Cykl rozwoju funkcji turystycznej Poznania posiada 
zmodyfikowaną formę (rysunek 3): 
– pierwszy cykl, przypadający na okres gospodarki scentralizowanej (1950– 

1989), składa się z fazy stagnacji, fazy rozwoju oraz początkowej części fazy 
schyłkowej, przy czym ze względu na niepełny charakter i uzależnienie od od-
górnych działań nie można go uznać za podstawowy; 

– drugi cykl, rynkowy (1991–2008), w ramach którego można wyróżnić końco-
wą fazę schyłku, fazę wprowadzenia oraz ponowną fazę rozwoju, można okre-
ślić jako odtworzony ze względu na kolejność występowania, a podstawowy 
ze względu na naturę czynników kształtujących jego charakter. 

W celu uzupełnienia analizy konieczne jest zatem zidentyfikowanie głów-
nych czynników kształtujących ścieżkę ewolucji funkcji turystycznej Poznania. 
 

 
 

Rysunek 3. Ogólna charakterystyka cyklu życia funkcji turystycznej Poznania 
w latach 1950–2008 
 

W pierwszym okresie cyklu głównym, a zarazem jedynym istotnym czynni-
kiem był pełen interwencjonizm władz centralnych. Dotyczył on sfery gospo-
darczej, społecznej i ideologicznej [Allock i Przepławki 1990]. Należy go po-
strzegać zarówno jako stymulantę (1964–1987), jak i destymulantę (1950–1963) 
procesu rozwojowego funkcji turystycznej. Z tego powodu rozwój turystyki 
w tym okresie można określić jako odgórnie sterowany. Interwencjonizm pań-
stwowy na tyle silnie wpłynął na charakterystykę cyklu, że wyeliminował istot-
ny wpływ innych czynników. Jedynym dodatkowym czynnikiem, bezpośrednio 
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z nim związanym, były silne kryzysy społeczno-polityczne. Wewnętrzne siły 
rozwojowe miały znaczenie trzeciorzędne, a nawet śladowe. Przykład kształto-
wania się funkcji turystycznej w Poznaniu w początkowych latach analizy jest 
także dowodem na to, że zewnętrzny czynnik może całkowicie zahamować roz-
wój turystyki na długie lata. 

Po 1989 roku znaczenia nabrały czynniki tłumione w poprzednim okresie. 
Głównymi siłami rozwojowymi stały się: lokalna przedsiębiorczość, zaangażo-
wanie władz samorządowych, konkurencja rynkowa, tendencje kooperacyjne 
i powolne zmiany w systemie zarządzania turystyką (po roku 2003), konkuren-
cja innych miast i regionów, zmiany w popycie turystycznym oraz szeroka 
struktura zagospodarowania turystycznego miasta. Na rozwój turystyki ma za-
tem wpływ szeroki wachlarz czynników, które funkcjonują równocześnie i któ-
rych wagi nie da się jednoznacznie określić. Należy zwrócić uwagę na naturalną 
równowagę czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Warto także podkreślić, 
że rozwój funkcji turystycznej w okresie rynkowym kształtowany jest pod 
wpływem dwóch równoległych tendencji. Pierwsza polega na nadrabianiu zale-
głości rozwojowych wynikających ze słabości poprzedniego cyklu, przy czym w 
pierwszym etapie dotyczyło to wielkości, struktury i jakości usług, w drugim, 
trwającym obecnie, na adaptacji rozwiązań i metod w zakresie organizacji i za-
rządzania turystyką w regionie. Druga tendencja to rywalizacja z coraz bardziej 
konkurencyjnymi miastami zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, 
przyczyniająca się do dywersyfikacji i podniesienia jakości produktów tury-
stycznych miasta. Dlatego tak ważny jest pomiar i ocena stadium rozwoju tury-
stycznego miast i analiza pozycji Poznania na tle największych miast w Polsce. 
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