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Już na wstępie recenzji należy pod-
kreślić, że książka Piotra Zmyślonego 
dotyczy problematyki, która w zasadzie 
nie była jeszcze podejmowana w polskiej 
literaturze turystycznej, a i w innych kra-
jach trudno znaleźć pozycję, która anali-
zowałaby funkcję turystyczną w aspekcie 
internacjonalizacji miast w zaproponowa-
nym przez autora ujęciu. Jeśli dodać do 
tego fakt, że stanowi ona udaną próbę 
wytyczenia nowej, wspólnej płaszczyzny 
badań nad turystyką, w której umiejętnie 
wykorzystano i połączono dorobek róż-
nych dyscyplin nauki (w tym zwłaszcza 
ekonomii i geografii), to stanie się jasne, 
że mamy do czynienia z książką znakomi-
tą, która wypełnia wyraźną lukę w wiedzy 
na temat turystyki oraz jej współczesnych 
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uwarunkowań. O ile bowiem w ostatnim czasie pojawiło się na polskim ryn-
ku wydawniczym kilka odrębnych publikacji na temat funkcji turystycznej 
miast i regionów oraz zjawiska globalizacji, o tyle pracy podejmującej te wąt-
ki wspólnie, w dodatku w tak nowatorskim ujęciu, jeszcze nie było (recen-
zentowi nie jest znana żadna taka praca).

Książka jest wynikiem głębokich studiów literaturowych nad problema-
tyką internacjonalizacji miast oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa (może 
odgrywać) turystyka, ale jest także efektem oryginalnych badań eksplora-
cyjnych i empirycznych autora, które miały na celu weryfikację opisywanych 
w dostępnej literaturze koncepcji i teorii, mających znaczenie dla podjętej 
problematyki. Wiele z nich powstało na gruncie różnych dyscyplin nauki, 
co nadaje książce dodatkowy walor w postaci interdyscyplinarności ujęcia, 
zarówno jeśli chodzi o problematykę funkcji turystycznej miast, jak i inter-
nacjonalizacji. Pionierski charakter książki jest tym bardziej wart podkre-
ślenia, że oprócz niezwykle rzetelnego osadzenia problematyki w analizie li-
teratury (dotyczącej – co warto podkreślić – zagadnień mających wprawdzie 
fundamentalne znaczenie dla tych badań, ale najczęściej przedstawianych 
z innej niż podjęta przez autora perspektywy), praca ma bogaty wymiar 
empiryczny. Zakres wykorzystanych danych oraz różnych materiałów źród-
łowych – które nie tylko wymagały odpowiedniego dobrania i zestawienia 
w możliwie szeroką, a przy tym spójną bazę analityczną, ale także dostoso-
wania do nich właściwego zestawu metod i technik badawczych – świadczy 
o wręcz tytanicznej pracy autora oraz musi budzić uznanie czytelnika. War-
to podkreślić również fakt, że niezależnie od powszechnie znanych manka-
mentów statystyki turystycznej, która utrudnia wszelkie badania nad tury-
styką (nawet takie, które wykonywane są w ramach określonych systemów 
statystycznych w danym kraju), w przypadku badań podjętych przez autora 
trudności te zwielokrotniały się z uwagi na ich międzynarodowy charakter. 
Dotyczy to na przykład tej części pracy, w której przedstawiono najważniej-
sze metropolie turystyczne świata (rozdział 1.4), co wymagało odpowied-
niego doboru i właściwego zestawienia najczęściej bardzo zróżnicowanych 
w swoim charakterze danych statystycznych, a także odpowiedniej inter-
pretacji powstałych na ich podstawie rankingów (patrz: tabele 4-6, s. 45-47). 
Zarówno przedstawiane w nich dane, jak i procedury badawcze, stosowa-
ne przez instytucje je sporządzające, należało odpowiednio „przefiltrować” 
i przetransponować na „grunt turystyczny”, co z pewnością nie było łatwe.

Dużym walorem badań oraz ich efektu w postaci książki jest to, że za-
stosowano w nich holistyczne spojrzenie na funkcję turystyczną oraz zna-
czenie, jakie ma ona w procesie internacjonalizacji miast. To szerokie, inter-
dyscyplinarne podejście jest widoczne zarówno w retrospektywnej analizie 
dotychczasowego dorobku teoretycznego na ten temat, jak również w pre-
zentacji własnych badań empirycznych (a nawet w pewnych sugestiach do-
tyczących nowych obszarów naukowych dociekań w tym zakresie).
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Struktura pracy – ocena układu treści, spójności, 
„kompletności” poruszanej problematyki

i stawianych tez oraz jakość pracy edytorskiej

Tekst recenzowanej książki pracy (wraz z bibliografią i rozbudowanym 
aneksem) liczy 380 stron. Opracowanie ma zwartą i jednolitą strukturę 
i w pełni zasługuje na miano monografii podjętego przez autora tematu. 
Koncepcja pracy jest przemyślana i wewnętrznie spójna. Wprawdzie niektó-
re z poruszanych zagadnień są znane i zostały już opisane w literaturze, 
jednak niewątpliwą zasługą Piotra Zmyślonego jest ich umiejętne powiąza-
nie i ujęcie w całościowej, jednolitej konwencji, w odniesieniu do nowatorsko 
ujętego problemu badawczego (co pragnę jeszcze raz podkreślić) – czyli in-
ternacjonalizacji funkcji turystycznej destynacji oraz jej znaczenia dla szer-
szego procesu internacjonalizacji miast.

Układ i wewnętrzna struktura poszczególnych rozdziałów są przejrzyste 
i dobrze zorientowane pod względem tematycznym, a cała praca zredagowa-
na jest w sposób ułatwiający percepcję treści, co – przy tak szeroko zakreślo-
nej i niełatwej zapewne dla czytelników problematyce – ma duże znaczenie. 
Opracowanie składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów problemowych oraz 
podsumowania, a także wykazu bibliograficznego, odpowiednich spisów 
i aneksu (zawierającego 7 załączników). Każdy z rozdziałów spełnia kryteria 
wyodrębniania, podejmując ważny aspekt całościowej problematyki.

W rozdziale pierwszym – po przedstawieniu celów i zakresu pracy oraz 
pytań i metod badawczych (co uczyniono w obszernym kilkunastostroni-
cowym wstępie) – scharakteryzowano zmiany, jakie w funkcjonowaniu 
współczesnych miast wywołuje rozwój turystyki. Autor w dosyć syntetycz-
ny sposób przedstawia najważniejsze problemy z tym związane, wykorzy-
stując do tego dobrze dobraną literaturę przedmiotu, ciekawie formułując 
uogólnienia i wnioski. Rozdział drugi to rozważania na temat turystyki 
miejskiej, w których wykorzystano różne typologie (miast, turystów, tury-
stów miejskich itd.), koncentrując przy tym uwagę na metropoliach i tzw. 
turystyce wielkomiejskiej. Zdefiniowano pojęcie potencjału turystycznego 
i atrakcyjności turystycznej miast oraz przedstawiono Istambulską Dekla-
rację Turystyki Wielkomiejskiej (Istambul Declaration on City Tourism) 
jako przykład dokumentu, pokazującego z jednej strony problemy rozwoju 
turystyki w wielkich metropoliach, z drugiej zaś współpracę, jaką w zakre-
sie ich rozwiązywania podjęło 20 światowych metropolii. Rozdział trzeci to 
charakterystyka znaczenia turystyki w strukturze funkcjonalnej miast oraz 
– bazujące na analizie dostępnej literatury – rozważania na temat funkcji 
turystycznej miast i różnych sposobów jej pomiaru. Rozważania te są kon-
tynuowane w rozdziale czwartym, gdzie zostały osadzone w różnych kon-
cepcjach funkcjonalnych miasta (od teorii ośrodków centralnych poczyna-
jąc – przez koncepcje miast światowych i globalnych oraz miast jako bram 
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regionalnych – na teoriach miast kreatywnych i inteligentnych kończąc). 
Dopiero na tym tle, w rozdziale piątym, autor przechodzi do rozważań nad 
internacjonalizacją funkcji turystycznej miast, analizując ją w ujęciu mikro- 
i mezoekonomicznym. Rozważania na ten temat prowadzone są na grun-
cie koncepcji funkcjonalnych miast. Rozdział ten zamyka prezentacja tzw. 
miast światowej turystyki, które przez niektórych uznawane są za przejaw 
najwyższego poziomu internacjonalizacji funkcji turystycznej w miastach.

Najważniejsze treści zawierają jednak dwa ostatnie rozdziały książki. 
W pierwszym z nich przedstawiono podstawowy koncept teoretyczny ba-
dań, którym jest tzw. triada internacjonalizacji funkcji turystycznej mia-
sta. Ta oryginalna koncepcja Piotra Zmyślonego, wokół której zbudowana 
została cała konstrukcja teoretyczna pracy, stanowi także najważniejszy 
punkt odniesienia do analizy wyników badań empirycznych, które zapre-
zentowano w ostatnim rozdziale książki. W podstawowym zakresie objęto 
nimi 10 największych polskich miast, które postanowiono zbadać pod ką-
tem ich potencjału międzynarodowego w zakresie funkcji turystycznej. Pod-
stawą analiz był specjalnie dobrany zestaw cech, mierników i wskaźników, 
które analizowano osobno dla roku 2002 i 2012. Badania przeprowadzono 
według sekwencyjnej procedury, na którą złożyło się 10 etapów (zostały one 
przedstawione na rys. 20 na s. 267). Zbadanie kierunku oraz siły powiązań, 
zachodzących pomiędzy wybranymi elementami struktury internacjonali-
zacji funkcji turystycznej miast, pozwoliło nie tylko w miarę dokładnie ją 
w każdym przypadku zidentyfikować, ale także dokonać analizy najważniej-
szych podobieństw i różnic ich potencjału międzynarodowego w zakresie 
funkcji turystycznej. Wyniki badań zostały przedstawione w formie mode-
lowej wraz z prezentacją koncepcji metodyki pomiaru poziomu potencjału 
międzynarodowego miast w odniesieniu do ich funkcji turystycznej. Całe 
opracowanie wieńczy obszerne podsumowanie, w którym autor odnosi się 
do podstawowych celów pracy, odpowiada na związane z nimi pytania ba-
dawcze oraz dokonuje weryfikacji hipotez badawczych. Ostatnie elementy 
składowe struktury pracy to – tradycyjnie – bibliografia, stosowne spisy (ta-
bel i rysunków) oraz rozbudowany aneks. Starannie skomponowana, co su-
geruje dobrze wykonaną pracę, zarówno na etapie konceptualizacji badań, 
jak i tworzenia raportu końcowego. Należy też podkreślić ogólną „komuni-
katywność” treści, która jest efektem licznych rysunków, schematów i tabel.

Kompozycja pracy oraz przyjęty sposób prezentacji poruszanych treści 
są logiczne i dobrze przedstawione pod względem sztuki pisarskiej. Niektóre 
zdania są może zbyt długie i złożone, co może nieco utrudniać ich percep-
cję, ale nawet w takich przypadkach zachowują poprawną konstrukcję pod 
względem stylistycznym. W pracy jest oczywiście trochę mankamentów re-
dakcyjnych, ale ogólnie należy stwierdzić, że książka napisana jest w bardzo 
dobrym stylu. Na podkreślenie zasługują też jej walory estetyczne, zwłasz-
cza jeśli chodzi o wizualizację graficzną przedstawianych treści.
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Przedstawienie problemu w literaturze

Książka oparta jest na bardzo dobrej znajomości literatury, co warto 
podkreślić, zwłaszcza wobec faktu, że autor korzystał z dorobku kilku róż-
nych dyscyplin, umiejętnie je ze sobą zestawiając i właściwie analizując. 
W wykazie bibliograficznym trudno znaleźć jakieś znaczące braki dotyczące 
publikacji, które powinny zostać, a nie zostały przez autora uwzględnione. 
Podano w nim również akty normatywne oraz inne materiały i dokumen-
ty, a także adresy stron internetowych wykorzystanych przy pisaniu pracy. 
Wszystkie treści zawarte w opracowaniu są rzetelnie udokumentowane, no-
woczesne w przekazie, a przy tym przedstawione z dużą troską o dyscyplinę 
słowa oraz klarowność stylu. Jedyną uwagą, jaką w tym miejscu mógłbym 
zasygnalizować jest to, że w niektórych fragmentach książki brakowało mi 
większej dozy krytycyzmu przy przedstawianiu stanowisk i poglądów róż-
nych autorów. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych dwóch rozdziałów książki.

Cel, zakres przedmiotowy, hipotezy i pytania badawcze

Tytułowa internacjonalizacja miast turystycznych – którą autor rozu-
mie jako pewien rodzaj upodmiotowionej (chodzi o podmiot w postaci mia-
sta) globalizacji – jest jedną z form procesu umiędzynarodowienia teryto-
rialnego. Miasta (zwłaszcza te największe) przyczyniają się do integracji 
terytorialnej w ramach międzynarodowej sieci powiązań, w której – jak się 
powszechnie przypuszcza – turystyka odgrywa istotną rolę. Jednak kwestia 
tego, w jaki sposób się to odbywa i jakie czynniki o tym decydują, pozosta-
wała dotychczas poza sferą naukowego rozpoznania. Tym bardziej trzeba 
docenić to, że zadanie takie zostało w recenzowanej pracy (oczywiście – co 
zrozumiałe – tylko w pewnym zakresie) podjęte.

Główny problem badawczy został sformułowany w pytaniu: „Jaka jest 
natura internacjonalizacji funkcji turystycznej miasta, określona przez jej 
strukturę oraz relacje z internacjonalizacją całego systemu gospodarczego?” 
(s. 10). Cel ten starano osiągnąć przez poszukiwanie odpowiedzi na cztery 
szczegółowe pytania badawcze:
■ jakie są atrybuty turystyki w mieście oraz jej podstawowe ujęcia badaw-

cze jako funkcji miasta?
■ jaka jest rola funkcji turystycznej w funkcjonowaniu i rozwoju współ-

czesnych miast?
■ jaki jest poziom oraz struktura internacjonalizacji funkcji turystycznej 

największych miast polskich?
■ w jakim zakresie umiędzynarodowienie miast w odniesieniu do funk-

cji turystycznej determinuje ich internacjonalizację ogólnogospodarczą, 
a w jakim umiędzynarodowienie.
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Pytania badawcze zostały postawione trafnie, a ich wersyfikację w czę-
ści empirycznej pracy przeprowadzono poprawnie. Najważniejsze założenia, 
dotyczące badawczo-empirycznej części pracy, zostały oparte na oryginalnej 
własnej koncepcji, którą autor nazwał modelem triady internacjonalizacji 
funkcji turystycznej miasta. W pracy przyjęto, że model ten odzwierciedla 
faktyczne (a częściowo także potencjalne) uwarunkowania i formy, w jakich 
dokonuje się proces umiędzynaradawiania potencjału turystycznego metropo-
lii, ukazując przy tym jego wpływ na ogólnie postrzeganą internacjonalizację 
miast. Cały proces badawczy został podzielony na osiem etapów (patrz: rys. 
2, s. 12), które realizowano sekwencyjnie, dzięki czemu kolejne fazy badań 
w sposób kumulatywny wpływały na zakres i charakter badań prowadzonych 
w następnym etapie, stale przyczyniając się do wzmacniania eksplanacyjnych 
walorów pracy. Za podstawę podejścia teoretyczno-poznawczego przyjęto pa-
radygmat funkcjonalistyczny, który zdaniem autora najlepiej odpowiada spe-
cyfice badanej problematyki. Wydaje się to słuszne, tym bardziej, że rozwa-
żania oparto na strukturalnym i systemowym ujęciu badanej rzeczywistości1.

Patrząc na zastosowany w tej książce warsztat metodologiczny, należy 
stwierdzić, że autora cechuje właściwa dla doświadczonych badaczy rezer-
wa w zakresie wniosków wypływających zarówno z analizy literatury, jak 
i własnych badań empirycznych. Uwidacznia się w tym jego dojrzałość ba-
dawcza. Piotr Zmyslony ma pełną świadomość trudności zadania, jakiego się 
podjął, co wielokrotnie w pracy podkreśla, wskazując, że do wyników badań 
na temat internacjonalizacji funkcji turystycznej oraz internacjonalizacji 
miast trzeba podchodzić z należną ostrożnością. Widać to na przykład wte-
dy, gdy zastanawia się, na ile zmiany gospodarcze, społeczne i przestrzenne, 
zachodzące w miastach, mogą być wywołane lub powiązane z funkcją tury-
styczną, a nie innymi funkcjami miejskimi.

Metody i techniki badawcze

Zastosowana w pracy metodologia, zarówno jeśli chodzi o część empi-
ryczną, jak i całość procesu naukowego, zasługuje na bardzo wysoką ocenę. 
Rzetelność w tym względzie dostrzec można na wszystkich etapach procesu 
badawczego – od konceptualizacji badań, przez ich realizację, analizę wyni-
ków, a na wnioskowaniu i pisaniu raportu (czyli tekstu recenzowanej książ-

1 Aczkolwiek przy tej okazji pojawiła u mnie w czasie lektury książki pewna refleksja 
ogólniejszej natury, dotycząca istoty funkcjonalizmu, który – jak wiadomo – najczęściej koncen-
truje uwagę na badaniu wpływu zjawiska (lub czynnika) „A” na szerszy system „B”, natomiast 
nie zawsze daje satysfakcjonujące odpowiedzi na pytania dotyczące tego, dlaczego dane zjawi-
sko w ogóle zachodzi. Dylemat ten wykracza jednak poza wyraźnie sprecyzowany przez autora 
zakres badań, gdzie zarówno rozważania teoretyczne, jak i badania empiryczne skoncentrowa-
no na przejawach, a nie przyczynach internacjonalizacji funkcji turystycznej miast.
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ki) kończąc. W pracy zastosowano wiele metod i technik badawczych, które 
zostały odpowiednio dobrane do podstawowej koncepcji teoretycznej, jaką 
była wspomniana już triada internacjonalizacji funkcji turystycznej miast. 
Kluczową sprawą był odpowiedni wybór mierników, współczynników i wy-
odrębnionych komponentów, co nie było łatwe ze względów wskazanych na 
początku recenzji (związanych przede wszystkim z mankamentami staty-
styki turystycznej). Autor poradził sobie jednak z tym zadaniem dobrze, do-
bierając je w sposób, który dodatkowo stwarzał możliwości do prowadzenia 
analiz w różnych ujęciach i przekrojach typologicznych. Być może autor uła-
twiłby sobie nieco zadanie, gdyby wykorzystał do tego celu także koncepcję 
SICTA (Standard International Classification of Tourism Activities), którą 
posługuje się Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO). O tym, że tego 
nie uczynił, zadecydowało zapewne to, że jej praktyczne zastosowanie w dal-
szym ciągu w wielu krajach (w tym także w Polsce) jest ograniczone.

Spośród wszystkich przyjętych do analiz mierników i wyznaczników 
internacjonalizacji funkcji turystycznej polskich miast, moje wątpliwości 
dotyczą jedynie tych, które zastosowano w doniesieniu do zbadania tego 
zjawiska w ujęciu relacyjnym, czyli poziomu międzynarodowego „usiecio-
wienia” miast. O ile wykorzystanie do tego celu różnych mierników okre-
ślających dostępność komunikacyjną miast (lotniczą, kolejową, drogową) 
nie budzi wątpliwości, o tyle zastanawia, dlaczego nie uwzględniono wielu 
innych przejawów uczestniczenia polskich miast w międzynarodowej sieci 
powiązań. Dlaczego na przykład nie starano się wziąć pod uwagę takich cech 
i przejawów usieciowienia, jak międzynarodowy ruch telekomunikacyjny 
czy pocztowy (zarówno jeśli chodzi o różne instytucje, jak i mieszkańców – 
ewentualnie także turystów). Nie jestem wprawdzie tego pewien, ale sądzę, 
że dane na temat połączeń telefonicznych oraz tzw. białej korespondencji 
(listowej) są możliwe do uzyskania. To samo dotyczy środków masowego 
przekazu o zagranicznym lub ponadnarodowym charakterze, które działają 
w Polsce. W dzisiejszych czasach media są przecież podstawowym nośni-
kiem usieciowenia, dlatego też badania dotyczące wydawanych w naszym 
kraju zagranicznych gazet, stacji radiowych i telewizyjnych, działających na 
polskim rynku medialnym, a także różnych podmiotów związanych z funk-
cjonowaniem Internetu, mogłyby dostarczyć ciekawych informacji o mię-
dzynarodowym usiecioweniu polskich miast. Wydaje mi się, że lepszy obraz 
tego usieciowienia można było uzyskać również przez włączenie do analiz 
informacji na temat obecności w badanych miastach placówek dyplomatycz-
nych (np. ambasad, konsulatów oraz innych podobnych instytucji), a także 
działalności klubów sportowych, w tym zwłaszcza ich udziału w rozgryw-
kach międzynarodowych2. Jeszcze innym – chyba nawet łatwiejszym do zi-

2 Oprócz relacji instytucjonalnych (czyli między klubami) w tej sferze zachodzą także waż-
ne relacje – zarówno indywidualne, jak i grupowe – związane z kibicowaniem swoim drużynom, 
wyjazdami na mecze rozgrywane z zagranicznymi klubami, udziałem w międzynarodowych 
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dentyfikowania – przejawem internacjonalizacji funkcji turystycznej miast 
(a także internacjonalizacji miast w ogóle) jest współpraca w ramach idei 
miast bliźniaczych i miast partnerskich. W przypadku wielu miast polskich 
jest ona dosyć dobrze rozwinięta (np. Kraków ma podpisane takie umowy 
z ponad 20 miastami, w tym z Bratysławą, Budapesztem, Florencją, Göte-
borgiem, Insbruckiem, Lipskiem, Lwowem, Orleanem, Rzymem, San Fran-
cisco, Tbilisi i Wilnem). Przedstawione propozycje dodatkowych wyznacz-
ników międzynarodowego usieciowienia w szczególny sposób dotyczą miast 
o charakterze metropolitalnym, gdyż większość z nich wskazywana jest w li-
teraturze jako tradycyjne atrybuty metropolii.

Jedną z najważniejszych zalet recenzowanej książki są rzetelne opisy za-
stosowanych metod i technik badawczych. Rzadko się zdarza, aby autor aż 
tak szczegółowo wyjaśniał czytelnikowi, co i w jaki sposób zamierzał przez 
swoje badania osiągnąć oraz dlaczego chciał to zrobić właśnie tak, a nie ina-
czej. Jest to tym cenniejsze, że w warstwie metodologicznej badania nie na-
leżały do łatwych. Na wyjątkowe podkreślenie zasługuje też to, że – pomimo 
ogromnej ilości danych, obliczeń oraz uzyskanych w ich toku wyników – praca 
jest bardzo dobrze udokumentowana (nawet jeśli do jakichś szczegółowych 
danych lub informacji autor nie odnosi się w danym momencie wprost, to 
wszelkie niezbędne informacje czytelnik znajdzie w tabelach – czy to w tek-
ście głównym pracy, czy też w załącznikach zamieszczonych w aneksie). W 
głównym tekście pracy (a więc bez uwzględnienia aneksu) znajdują się 23 
tabele i 42 rysunki, które ilustrują wyniki badań oraz przedstawiane treści.

W wielu miejscach pracy autor wykazał się wyjątkowo dużą dociekliwoś-
cią w wyjaśnianiu kwestii trudnych i niejasnych. Dotyczy to również pewnej 
sytuacji, w której uzyskano niespodziewane wyniki badań. Przy analizach 
usieciowenia miast polskich zauważono nietypowe zależności dotyczące pew-
nych wskaźników, w tym zwłaszcza liczby zagranicznych przedsiębiorstw 
sfery organizacji i obsługi ruchu turystycznego oraz natężenia spotkań mię-
dzynarodowych, które – jak wykazały badania – cechuje korelacja ujemna. 
Autor słusznie stwierdził, że taka sytuacja wydaje się nie mieć merytorycz-
nego wyjaśnienia i postanowił to dodatkowo sprawdzić. Okazało się, że „…
dogłębna analiza tego przypadku pozwoliła jednak stwierdzić, że przyczyna 
tkwi w ograniczonej jakości i wiarygodności danych źródłowych zawartych 
w raportach na temat polskiego rynku spotkań i wydarzeń, gromadzonych 
przez regionalne biura kongresów i spotkań publikowanych przez Poland 
Convention Bureau” (s. 279).

Badawczo-empiryczna część pracy ujawniła prawdziwie dojrzały war-
sztat naukowy oraz wyjątkową rzetelność metodologiczną autora. Przepro-
wadzone i przytoczone badania stanowią bez wątpienia najbardziej wartoś-

rozgrywkach itd. (być może za pewien przejaw internacjonalizacji w tym obszarze można na-
wet uznać coraz większą obecność zagranicznych zawodników w czołowych polskich klubach, 
a także odpływ polskich zawodników z badanych miast do klubów zagranicznych).
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ciową część pracy, która w wielu elementach stanowić może wzór nie tylko 
dla badaczy podejmujących podobną problematykę, ale dla wszystkich osób 
prowadzących badania nad turystyką.

Konkluzja

Moim zdaniem książka Piotra Zmyślonego Funkcja turystyczna 
w procesie internacjonalizacji miast3 jest przykładem bardzo dobrej, 
a w niektórych elementach wręcz „błyskotliwej” (w dobrym tego słowa zna-
czeniu) „naukowej roboty”, którą przeczytałem z prawdziwą przyjemnością. 
Autor nie tylko przedstawia w niej ciekawy, nowatorski i ważny problem 
badawczy, ale czyni to w sposób wszechstronny, wyczerpujący oraz bardzo 
rzetelny pod względem metodologicznym. Dlatego też z pełnym przekona-
niem rekomenduję ją czytelnikom jako pracę bardzo wartościową i oryginal-
ną, będąc przekonany, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem.

3 Książka powstała jako bezpośredni efekt realizacji indywidualnego projektu badaw-
czego Piotra Zmyślonego, zatytułowanego Znaczenie funkcji turystycznej w procesie interna-
cjonalizacji miast (3838/B/H03/2011/40), który został sfinansowany ze środków Narodowego 
Centrum Nauki.


