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Wstęp

Zgodnie z zasobem krajowej ewidencji zabytków, gromadzonym i zarządzanym przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, w 2014 roku było w Polsce ponad 147 tys. zabytków archi-
tektury i budownictwa1. W tym 71 041 zabytków nieruchomych, zgodnie z danymi z 2016 r., 
znajduje się w rejestrze zabytków2. Zabytki nieruchome są bardzo różne. Są to: krajobrazy 
kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i bu-
downictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki (kopalnie, huty, elektrownie 
i inne zakłady przemysłowe), cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, 
miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 
instytucji3. Część z nich stanowią zabytkowe budynki. Ta kategoria zabytków ma szcze-
gólny potencjał, czyli moc, zdolność wytwórczą4, która w nich tkwi, mogą bowiem zostać 

1 Stan na 31.03.2014, Ewidencja zabytków, zestawienie statystyczne – Zabytki nieruchome, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Ewidencja_zabytkow/ [15.05.2017]. 
2 Stan na 28.09.2016, Zestawienia zabytków nieruchomych. Tabelaryczne zestawienie różnych typów zabytków 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w podziale na województwa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://www.
nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ [15.05.2017].
3 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. 
zm., art. 3 pkt 1.
4 A. Zajadacz, Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004, s. 33.
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wykorzystane dla przeróżnych współczesnych funkcji, w tym mogą zostać przekształcone 
w produkt turystyczny. Są one elementem potencjału turystycznego danego terytorium.

Potencjał ten definiowany jest jako zespół naturalnych, historycznych, kulturowych, 
społecznych, demograficznych, technicznych i ekonomicznych elementów, których możli-
wość turystycznej kapitalizacji (ang. touristic capitalization) i dawania określonych funkcjo-
nalności dla turystów są rozpoznane naukowo (ilościowo i jakościowo) oraz potwierdzone 
praktycznie. Inna definicja wskazuje, że potencjał ten jest sumą pewnych obiektywnych 
uwarunkowań (naturalnych lub społecznych), ale subiektywnych w tym względzie, iż od-
noszących się głównie do motywacji i potrzeb ludzi, które są poddawane ciągłej dynamice. 
Podobnie subiektywny wymiar wskazuje definicja mówiąca, że potencjał turystyczny jest to 
zespół elementów materialnych i niematerialnych oferowanych do konsumpcji i zaspoka-
jących potrzeby oraz pożytki turysty5. Jednak potencjał ten to także wszelkie możliwości, 
które mogą być wykorzystane do zajmowania się turystyką6. Zatem należy uznać, że 
potencjał turystyczny jest to kompleks różnych materialnych i niematerialnych elementów 
oraz atrybutów danego terenu komplementarnie zaspokajających (lub mogących zaspoka-
jać) różne potrzeby turystów, kompleks posiadający „moc zmiany” domownika w turystę. 

Analizując potencjał turystyczny danego obszaru (gminy, powiatu, województwa, 
kraju i innych), bierze się pod uwagę wszelkie elementy, które mogą umożliwić rozwój 
turystyki i dzięki którym można liczyć na ilościowe oraz jakościowe zmiany w turystyce dziś 
i w przyszłości, a wśród nich zabytki architektury jako elementy kulturowe (antropogenicz-
ne)7. Wiele zabytkowych budynków funkcjonuje już dziś w Polsce jako znakomite marki 
turystyczne. Turystyka dziedzictwa kulturowego jest ważnym segmentem branży turystycz-
nej na całym świecie, ważną formą zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz metodą 
(narzędziem) utrzymania zasobu zabytkowego w dobrej kondycji dla następnych pokoleń.

Analiza potencjału turystycznego każdego elementu składającego się na kompleks 
tworzący ten potencjał, wobec wskazanego już obiektywnego i subiektywnego wymia-
ru jego uwarunkowań, musi mieć dwa wymiary, które można nazwać: 1) eksperckim 
i 2) społeczno-psychologicznym8. W ocenie eksperckiej element potencjału oceniany 
jest przez ekspertów w jego wymiarze przedmiotowym (przykładowo zabytkowy budynek 
zostanie poddany ocenie przez historyka sztuki, konserwatora, inżyniera). W wymiarze 
społeczno-psychologicznym dany element potencjału oceniany jest przez pryzmat 
postaw, potrzeb, motywacji, możliwości, barier, ocen, wartości, stylów życia ludzi w da-
nym konkretnym społeczeństwie (przez pryzmat podmiotów, odbiorców). Oczywiście, 
istnieje jeszcze jeden wymiar oceny każdego elementu potencjału turystycznego, czyli 

5 C. Letos, D. Letos, The Determination of the Touristic Potencial for the settlements from Ozana-Topolita 
Depression, „GeoJournal of Tourism and Geosities” 2012, nr 2, s. 172.
6 P. Gabryjończyk, Potencjał turystyczny szlaku Polskich Zamków Gotyckich w województwie pomorskim – próba 
pomiaru i analizy, [w:] Potencjał turystyczny regionów, red. A. Balińska, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2009, s. 9–10.
7 Por. K. Kowalska, Próba syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Karelii Północ-
nej (Finlandia), „Turyzm” 2012, nr 22/1, s. 26; B. Marciszewska, Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego 
wizerunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 590, s. 13.
8 Por. A. Zajadacz, op. cit., s. 11.
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wymiar ekonomiczny obejmujący analizy ekonomiczno-finansowe elementu traktowa-
nego jako projekt.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie postaw dorosłej części społeczeństwa 
polskiego wobec zabytkowych budynków w perspektywie ich potencjału turystycznego. 
Artykuł uzupełnia wiedzę dotyczącą społeczno-psychologicznego wymiaru oceny zabyt-
kowych budynków w analizach potencjału turystycznego. Jest także istotnym wskazaniem 
w zakresie planowania inwestycji w zabytkowe obiekty polegających na nadawaniu im 
funkcji turystycznej oraz prowadzenia przez instytucje publiczne polityki turystycznej. 
Temat omówiony zostanie w oparciu o wyniki badania społecznego pt. „Stosunek społe-
czeństwa polskiego do zabytków oraz do polityki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
w kontekście zabytków kubaturowych”. Badanie to zostało zrealizowane przez autorkę 
niniejszego artykułu w ramach programu Badań Młodych Naukowców Kolegium Ekono-
miczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (nr zadania badawczego: 
KES/BMN16/08/16). W części ilościowej badania metodą badawczą był wywiad kwestio-
nariuszowy zrealizowany przez firmę Millward Brown S.A. techniką wspomaganego kom-
puterowo wywiadu telefonicznego (ang. CATI, Computer Assisted Telephone Interview) 
w ramach sondażu CATIBUS w dniach 19–21 sierpnia 2016 r. Próba została dobrana 
przez firmę Millward Brown S.A. w sposób reprezentatywny (metodą losowo-kwotową) 
dla dorosłej części społeczeństwa polskiego i liczyła 1002 osoby. Maksymalny błąd 
statystyczny założono na poziomie 3,2%. Wyniki tego badania uzupełniono w artykule 
wynikami badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), Głów-
ny Urząd Statystyczny (GUS), Monikę Murzyn-Kupisz oraz Zbigniewa Kobylińskiego 
i Agnieszkę Paczuską.

Zabytkowy budynek

Budynek jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz ma fundamenty i dach9. Zabytkowe 
budynki to zabytki nieruchome mieszczące się w kategorii dzieł architektury i budownic-
twa10, wyłączając budowle i obiekty małej architektury. Najogólniej rzecz biorąc, zabyt-
kowym budynkiem jest budynek stanowiący świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 
którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową11. W perspektywie prawnej istotna jest kwestia objęcia 
budynku przez władze publiczne ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków (lub 
inną formą ochrony prawnej). Jednak na gruncie obowiązującej w Polsce ustawy to nie fakt 
wpisania budynku do rejestru zabytków decyduje o tym, że jest on zabytkowy. „Konkretny 
obiekt nie staje się zabytkiem poprzez uznanie go za taki w decyzji o wpisie do rejestru. 
Jest nim już uprzednio, a wspomniana decyzja jedynie ten status potwierdza i stanowi 

9 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm., art. 3, pkt 2.
10 Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, op. cit., art. 6, ust. 1 pkt. 1.
11 Ibidem, art. 3, pkt. 2.



Katarzyna Obłąkowska-Kubiak76

podstawę do objęcia go dodatkową ochroną z wykorzystaniem władczych instrumentów 
nadzoru konserwatorskiego”12. 

Jednak w innych państwach bywa inaczej. Przykładowo w prawie francuskim definicja 
zabytku nieruchomego oparta jest na kryterium formalnym wpisu do rejestru zabytków 
lub inwentarza uzupełniającego13. We francuskim Kodeksie dziedzictwa z 2004 r. (franc. 
Code du patrimoine) zapisano, że budynki, których zachowanie, z punktu widzenia 
historii lub sztuki, leży w interesie publicznym, są klasyfikowane przez organ administra-
cyjny jako zabytki (franc. monuments historiques)14. Zaś w brytyjskim National Heritage 
Act 1983 zapisano, że zabytek (ang. ancient monument) oznacza obiekt, dzieło, miej-
sce, ogród lub obszar, który w opinii utworzonej tym aktem komisji dla Anglii o nazwie 
Historic Buildings and Monuments Commission for England ma znaczenie historyczne, 
architektoniczne, tradycyjne, artystyczne lub archeologiczne. Zaś historyczny budynek 
(ang. historic building) to budynek, który w opinii tej komisji ma znaczenie historyczne 
lub architektoniczne15. Podobnie w Polsce w okresie obowiązywania Ustawy z dnia 
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48) za 
zabytki uznawane były dobra kultury wpisane do rejestru zabytków, wchodzące w skład 
muzeów i bibliotek oraz inne, jeżeli ich charakter zabytkowy był oczywisty, a w praktyce 
jako zabytkowe traktowano obiekty figurujące w ewidencji zabytków16. Wcześniejszy 
podstawowy dla ochrony zabytków w Polsce akt prawny, czyli Rozporządzenie Prezy-
denta RP z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz.U. 1928 nr 29 poz. 265), 
podobnie stanowił, że „zabytkiem […] jest każdy przedmiot tak nieruchomy, jak rucho-
my, charakterystyczny dla pewnej epoki, posiadający wartość artystyczną, kulturalną, 
historyczną, archeologiczną lub paleontologiczną, stwierdzoną orzeczeniem władzy 
państwowej, i zasługujący wskutek tego na zachowanie”17.

Przyjmując dla celów wstępnego rozpoznania tematu, że zabytkowym budynkiem jest bu-
dynek wpisany do rejestru zabytków, zauważamy, że w Polsce jest obecnie około 54 tys. takich 
obiektów w następujących kategoriach: mieszkalne (18 931), sakralne (12 769), folwarczne 
(5 278), rezydencjonalne (4 834), publiczne (4 589), przemysłowe (2 431), gospodarcze (2 281), 
obronne (1066), zamki (408)18. Kategoria mieszkalne obejmuje domy, kamienice, chałupy wiej-
skie, pałace i dwory miejskie, plebanie, wikariaty, organistówki, domy w osiedlach. Kategoria 
sakralne obejmuje kościoły różnych wyznań, klasztory, dzwonnice, kaplice, kostnice, kapliczki 
przydroże, figury. Obiekty folwarczne to oficyny mieszkalne i gospodarcze w zespołach, budynki 

12 P. Antoniak i in., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 
2010, s. 48–49.
13 M. Drela, Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i francuskim, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 1, s. 114–115.
14 Code du patrimoine, Livre VI, Art L621-1, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6D7CD%20
47470B8C974396851429DC0A997.tpdila10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177318&cidTexte=LEGITEXT0
00006074236&dateTexte=20050908 [02.09.2016].
15 National Heritage Act 1983, Section 33(8), http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/47/crossheading/histori
c-buildings-and-monuments-commission-for-england [02.09.2016].
16 M. Kurzątkowski, Mały słownik ochrony zabytków, „Spotkania z Zabytkami” 1989, nr 1, s. 86.
17 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, Dz.U. 1928 
nr 29 poz. 265, art. 1.
18 Stan na 28.09.2016, Zestawienia zabytków nieruchomych…, op. cit.
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inwentarskie, produkcyjne i mieszkalno-usługowe w zespołach folwarcznych, pojedyncze 
obiekty po zespołach folwarcznych. Obiekty rezydencjonalne to pałace wiejskie i dwory wiejskie 
(ośrodki dóbr), pałace miejskie i dwory podmiejskie (w zespołach rezydencjonalnych). Kategoria 
obiekty publiczne obejmuje różne budowle użyteczności publicznej, takie jak: siedziby władz, 
szkoły i internaty, banki, poczty, hotele, pensjonaty, teatry, kina, koszary, więzienia, dworce 
kolejowe, szpitale, zakłady opiekuńcze, budynki administracyjne zakładów przemysłowych. 
Obiekty gospodarcze to wszelkie pojedyncze obiekty gospodarskie w zagrodach wiejskich, 
spichlerze, magazyny, budynki pomocnicze. Obiekty obronne to twierdze i ich elementy, forty, 
mury i bramy miejskie, fortyfikacje zamków i dworów obronnych (w tej kategorii nie wszystkie 
obiekty są budynkami, niektóre są budowlami)19. 

Rangę pomnika historii mają w Polsce 52 zespoły zabytkowych budynków lub poje-
dynczych obiektów20. Tą formą ochrony objętych jest w Polsce 70 obiektów, ale 18 z nich 
uznać należy za inne rodzaje zabytków nieruchomych, a nie budynki. Jedenaście zespołów 
zabytków nieruchomych i jeden pojedynczy zabytkowy obiekt w Polsce znajdują się także 
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i są to: Stare Miasto w Krakowie, Królewskie 
Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Auschwitz-Birkenau (Niemiecki nazistowski obóz 
koncentracyjny i zagłady 1940–1945), Stare Miasto w Warszawie, Stare Miasto w Za-
mościu, Średniowieczny zespół miejski Torunia, Zamek krzyżacki w Malborku, Kalwaria 

19 Definicje pojęć używanych w zestawieniu różnych typów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabyt-
ków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/
zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ [14.09.2016].
20 Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary, Chełmno – stare miasto, Duszniki Zdrój – młyn papierniczy, 
Frombork – zespół katedralny, Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku, Gliwice – radiostacja, 
Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha, Gostyń-Głogówko – zespół 
klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego 
zwany Kościołem Pokoju, Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymko-
wego, Kamień Pomorski – zespół katedralny, Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego, Katowice – 
osiedle robotnicze Nikiszowiec, Kazimierz Dolny, Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny 
państwowej, Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej, Kozłówka – zespół 
pałacowo-parkowy, Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli, 
Kraków – historyczny zespół miasta, Krzeszów – opactwo cystersów, Ląd – zespół dawnego opactwa cyster-
skiego w Lądzie nad Wartą, Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny, Leżajsk – zespół klasztorny oo. 
bernardynów, Lubiń – zespół opactwa benedyktynów, Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny, 
Łańcut – zespół zamkowo-parkowy, Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego, Łowicz – Bazylika 
Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Malbork – zespół 
zamku krzyżackiego, Nysa – zespół kościoła farnego pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy 
i Męczennicy, Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji, Pelplin – zespół pocy-
stersko-katedralny, Poznań – historyczny zespół miasta, Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne, 
Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku, Stargard – zespół kościoła 
pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta, Strzegom – kościół pw. 
św. św. Apostołów Piotra i Pawła, Sulejów – zespół opactwa cystersów, Świdnica – katedra pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika, Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. 
Świętej Trójcy, Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne 
na Łysej Górze, Toruń – Stare i Nowe Miasto, Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek, Tyniec – zespół 
opactwa benedyktynów , Wąchock – zespół opactwa cystersów, Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem 
Królewskim i Wilanowem, Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya, Wrocław – zespół historycznego 
centrum, Wrocław – Hala Stulecia, Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku, Żagań – 
poaugustiański zespół klasztorny, Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna. Za: Pomniki historii, Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/ [22.05.2017]. 
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Zebrzydowska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Drewniane kościoły południowej 
Małopolski (Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa), Hala Stulecia 
we Wrocławiu, Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat21.

Województwa w Polsce różnią się pod względem liczby zabytkowych budynków. 
Najwięcej tych zabytków jest w województwie dolnośląskim (6670), wielkopolskim (5327) 
i mazowieckim (5322). Zróżnicowanie województw pod względem liczby zabytków przed-
stawia rysunek 1. Oczywiście, dla wartości zasobu zabytkowego jako elementu potencjału 
turystycznego obszaru nie jest istotna tylko liczba zabytków. Waloryzacja zabytków opiera 
się bowiem przede wszystkim na ocenie wartości niematerialnych, „jakościowych” (nie-
mierzalnych liczbami, tj. statystycznie lub matematycznie, choć próbowano je oceniać, 
wykorzystując skale22), takich jak: wartość historyczna, naukowa, artystyczna, społeczna, 
symboliczna, duchowa, autentyczności, estetyczna, atmosfery, emocjonalna, krajobrazo-
wa, unikalności. Za wartości mierzalne liczbami, które można opisać przy wykorzystaniu 
metod statystycznych lub matematycznych, czyli wartości „ilościowe”, można uznać war-
tość rozpoznawalności, stanu zachowania, trwałości, funkcjonalności (wartość użytkowa), 
infrastruktury turystycznej, infrastruktury transportowej oraz istnienia komplementarności 
na rynku turystycznym. Za wartości ilościowo-jakościowe można uznać wartość formy 
udostępnienia i żywotności23. W każdym budynku zabytkowym zawarta jest niezliczona 
liczba faktów i problemów24, i ocena wartości każdego takiego obiektu wymaga interdy-
scyplinarnych badań łączących nauki humanistyczne, obszaru sztuki, ścisłe, techniczne 
i społeczne.

21 Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa, Polski Komitet ds. UNESCO, http://www.unesco.pl/kultura/
dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/ [03.09.2016].
22 Najbardziej znaną skalą oceny wartości zabytków w Polsce była wprowadzona w 1961 r. klasyfikacja za-
bytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków na pięć grup od „0”, czyli zabytki i zespoły zabytkowe 
o najwyższej wartości w skali światowej, do „IV”, czyli obiektów o minimalnej wartości artystycznej, historycznej 
i naukowej. Klasyfikacja ta, jak pisał Jan Pruszyński, doczekała się określenia „brzytwa w ręku szaleńca”, ponie-
waż przyczyniła się ona do zniszczenia znacznej części zabudowy drewnianej, architektury małomiasteczkowej, 
przedmiejskiej i niejednokrotnie uniemożliwiała interwencję konserwatorską nawet tam, gdzie była ona jeszcze 
możliwa. J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce. Geneza. Organizacja. Prawo, PWN, Warszawa 1989, 
s. 207–208.
23 Por. Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, red. B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 
Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013; Wartościowanie zabytków architektury, red. B. Szmygin, Polski 
Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013.
24 Por. M.E. Brykowska, Nośniki wartości w architekturze zabytkowej, [w:] Wartościowanie zabytków architektury, 
op. cit., s. 53.
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Rysunek 1. Liczba zabytków w kategoriach: mieszkalne, sakralne, folwarczne, rezydencjonalne, 
publiczne, przemysłowe, gospodarcze, obronne, zamki, wpisanych do rejestru zabytkowych budynków 
w poszczególnych województwach w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dnia 
28.09.2016.

Znajomość zabytkowych budynków wśród Polaków 

Przeprowadzone badanie pokazało, że zabytkowe budynki są fenomenem istnieją-
cym powszechnie w świadomości Polaków. 86,3% badanej populacji znało przynajmniej 
jeden zabytkowy budynek we własnej gminie/mieście. 71,5% znało zabytkowy budynek 
we własnym województwie poza gminą/miastem zamieszkania. 76,9% znało zabytkowy 
obiekt w Polsce w innym niż własne województwo. 60,5% znało taki obiekt w Europie poza 
Polską, a 37,6% w innym rejonie świata poza Europą. W sumie 92,3% interesującej nas 
populacji znało zabytek w swoim regionie zamieszkania (gmina, miasto, województwo), 
a 95,5% znało przynajmniej jeden zabytek w Polsce.

Respondenci poproszeni o podanie przykładu zabytkowego budynku w Polsce poza 
własnym województwem zamieszkania (wymiar ponadwojewódzki świadomości sponta-
nicznej) jako pierwsze spontanicznie wymienili obiekty przedstawione w tabeli 1. Rozkład 
odpowiedzi na to pytanie jest wskaźnikiem świadomości spontanicznej poszczególnych 
zabytków. Świadomość spontaniczna marki jest ważnym wskaźnikiem marketingowym, 
zakłada się bowiem, „że w sytuacji planowania lub faktycznego zakupu produktu z danej 
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kategorii konsumenci będą wybierać spośród znanych sobie marek”25. Zatem w per-
spektywie produktu turystycznego można przewidywać, że zabytki, które są bardziej 
znane, mają większą szansę stać się celem podróży turystycznej. Potwierdzają to wyniki 
badań Moniki Murzyn-Kupisz, w których znajomość (świadomość) zabytku (zbudowana 
za pośrednictwem mediów, szkoły, przewodników-wydawnictw) znalazła się wśród naj-
istotniejszych powodów, dla których turyści zdecydowali się odwiedzić zespoły zamkowe 
w Łańcucie i Pszczynie26. 

Najwyższy wskaźnik spontanicznej świadomości w wymiarze ponadwojewódzkim 
uzyskały zamki. Wymieniło je 48,6% respondentów. Najczęściej wskazywane obiekty to: 
Wawel i Zamek Królewski na Wawelu (18,6%), zamek w Malborku (8,8%), Zamek Królewski 
w Warszawie (5,2%)27, zamek Książ w Wałbrzychu (4,4%) oraz zamek w Łańcucie (1,1%). 
Zamki wobec tego wydają się w świadomości społecznej symbolami kategorii semantycz-
nej „zabytkowy budynek”. Warto zauważyć, że współcześnie pojedyncze zamki w Polsce 
łączone są w szlaki turystyczne, tworząc „marki matki”. Szlaki dziedzictwa są to sposoby 
„zorganizowania doświadczeń zwiedzających poprzez zaoferowanie im celowej, zinter-
pretowanej trasy, która może być pokonana pieszo, samochodem, rowerem lub konno”. 
Są to zbiory obiektów lub miejsc powiązanych tematycznie i połączonych przebiegającą 
przez nie trasą turystyczną28. Przykładem takich „szlaków zamkowych” są następujące 
„zamkowe marki matki”: Szlak Orlich Gniazd, Szlak Zamków Gotyckich29, Szlak Zamków 
Piastowskich, Pałace i Zamki Podkarpacia.

Na drugim miejscu pod względem spontanicznej świadomości ponadwojewódzkiej 
zabytkowych obiektów znalazły się ex aequo obiekty sakralne (3,1% kościół Mariacki 
w Krakowie i 6,3% inne obiekty sakralne) oraz budynki związane głównie z gospodarką 
i sferą publiczną (1,7% Sukiennice w Krakowie, 1,6% Pałac Kultury i Nauki w Warsza-
wie, 6,3% inne: ratusze, domy kupieckie, dworce, szkoły, teatry, obiekty pofabryczne, 
kamienice), uzyskując każdy po 9,4% wskazań. 5,2% respondentów wskazało zespoły 
staromiejskie w następujących miastach: Gdańsk, Gliwice, Gniezno, Jelenia Góra, Kazi-
mierz (w Krakowie), Kraków, Kazimierz Dolny, Warszawa, Poznań, Przemyśl, Sandomierz, 
Toruń, Zamość. Zaś 4,7% respondentów wskazało pałace i zespoły pałacowo-ogrodowe 
(1,5% Łazienki Królewskie w Warszawie, 3,2% inny pałac). 

25 R. Kozielski, J. Pogorzelski, M. Dziekoński, Komunikacja marketingowa, [w:] Wskaźniki marketingowe, red. 
R. Kozielski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 286–288.
26 M. Murzyn-Kupisz, Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, Universitas, Kraków 2016, s. 230.
27 Zamek Królewski w Warszawie został odbudowany w latach 70. XX w. Zbigniew Kobyliński i Agnieszka Pa-
czuska w swoich badaniach z 2005 r. wskazali, że w percepcji młodych warszawiaków (43,24% ankietowanych) 
nastąpiło pełne utożsamienie rekonstrukcji Zamku Królewskiego w Warszawie z autentycznym zabytkiem, że dla 
nich kryterium autentyczności zabytku to nie autentyczność substancji zabytkowej, ale autentyczność niemate-
rialnych wartości zabytkowych i autentyzm historycznej formy. Wydaje się, że proces taki nastąpił także w pewnej 
mierze w perspektywie ogólnopolskiej. Por. Z. Kobyliński, A. Paczuska, Poglądy młodzieży liceów warszawskich 
na temat zabytków: czy teorie konserwatorskie są zgodne z oczekiwaniami społecznymi, „Ochrona Zabytków” 
2007, nr 2, s. 86.
28 M. Nowacki, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej, [w:] Kultura i Tu-
rystyka. Wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Łódzkiego, Łódź 2011, s. 13–14.
29 P. Gabryjończyk, op. cit., s. 9, 13.
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Tabela 1. Spontaniczna świadomość zabytkowych budynków w Polsce w wymiarze ponadwojewódzkim 

Zabytkowy obiekt Odsetek 
wskazań

Wawel lub Zamek Królewski na Wawelu 18,6
Zamek w Malborku 8,8

Zamek Królewski w Warszawie 5,2
Zamek Książ w Wałbrzychu 4,4
Kościół Mariacki w Krakowie 3,1

Sukiennice w Krakowie 1,7
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 1,6
Łazienki Królewskie w Warszawie 1,5

Stare Miasto w Krakowie 1,4
Zamek w Łańcucie 1,1

Inny zamek*, m.in.: w Bolkowie, w Baranowie Sandomierskim, w Będzinie, w Chęcinach (Chęciny), 
Chojnik, w Ciechanowie, Czocha, w Czorsztynie, w Darłowie, w Giżycku, w Golubiu, w Gołucho-
wie, Grodno (w Zagórzu Śląskim), Kamieniec, w Kazimierzu Dolnym, w Kęcinach, w Kliczkowie 
(Kliczków), w Kole, w Kórniku, w Krągu (Krąg), w Krasiczynie, w Krupem, w Kruszwicy, Krzyż-

topór w Ujeździe, w Liwie, w Lublinie, w Łańcucie, w Łęczycy, w Mirowie, w Niedzicy (Dunajec), 
w Nowym Sączu, Ogrodzieniec, Orle Gniazda, w Olsztynie (ruiny), w Opatowie, w Oporowie, 

w Ostródzie, Pieskowa Skała, w Pszczynie, w Rytrze (ruiny), w Suchej Beskidzkiej, w Szczecinie, 
w Śląskiej Ostrawie (Śląski), w Wiśniczu, w Zamościu

10,5

Inne obiekty sakralne*, m.in.: bazyliki, katedry, sanktuaria, kaplice katolickie: sanktuarium maryjne 
w Gietrzwałdzie, katedra gnieźnieńska, bazylika Mariacka w Gdańsku, bazylika św. Anny w Kodniu, 

Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju, katedra w Pelplinie, katedra poznańska (św. Piotra i Pawła 
w Poznaniu), bazylika w Sandomierzu, sanktuarium maryjne Święta Lipka, sanktuarium św. Jadwigi 
w Trzebnicy, kolegiata w Tumie, katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, fara Elżbietańska we 
Wrocławiu, bazylika św. Jakuba Apostoła w Szczecinie; kościoły katolickie: w Brochowie (obronny), 
we Fromborku, w Gliwicach, w Gniewie, w Grójcu, w Gryfowie Śląskim, w Jaroszewie, drewniany 
św. Leonarda w Lipnicy, Fara Poznańska, drewniany kościół we wsi Sominy (dawniej luterański), 

drewniany kościół św. Floriana w Stalowej Woli; zespoły klasztorne katolickie: w Dukli, Jasna Góra, 
w Sieradzu, na Świętym Krzyżu (Łysej Górze), w Wigrach; kościoły ewangelickie: Świątynia Wang 

w Karpaczu, Kościół Pokoju w Świdnicy

6,3

Inne zespoły staromiejskie*: Gdańsk, Gliwice, Gniezno, Jelenia Góra, Kazimierz (w Krakowie), 
Kazimierz Dolny, Warszawa, Poznań, Przemyśl, Sandomierz, Toruń, Zamość 3,8

Inne pałace*, m.in.: Branickich w Białymstoku, w Golejewku, w Kozłówce, w Krokwiarkach, 
Mirów w Książu Wielkim, Miera w Leżajsku, Juliusza Heinzla w Łodzi, w Mosznej, w Nieborowie, 

Czartoryskich w Puławach, w Rytwianach, w Trzebiatowie, Pałac Prezydencki w Warszawie, Pałac 
w Wilanowie, Lobkowitzów w Żaganiu, Habsburgów w Żywcu

3,2

Inne obiekty zabytkowe*, m.in.: Dom Uphagena w Gdańsku, Dwór Artusa w Gdańsku, Latarnia 
Morska w Gdańsku, Złota Brama w Gdańsku, Wieża Więzienna w Gdańsku (siedziba Muzeum 

Bursztynu), Twierdza Kłodzko, Latarnia Morska Kołobrzeg, Wieża Ratuszowa w Krakowie, Dwór 
Starościński w Leżajsku, Fabryka Izraela Poznańskiego w Łodzi, Szkoła Małachowianka w Płocku, 

Akademia Morska w Szczecinie, Toruńskie kamienice gotyckie, Ratusz Staromiejski w Toruniu, 
Hotel Bristol w Warszawie, Teatr Wielki w Warszawie, Kopalnia Soli „Wieliczka”, dworzec kolejowy 
Wrocław Główny, Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu, Stary Ratusz we Wrocławiu, Dwo-
rzec Tatrzański w Zakopanem, Ratusz w Zamościu, budynki w osadzie fabrycznej w Żyrardowie

6,1

* W kolejności alfabetycznej miejscowości położenia lub nazwy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Wśród najczęściej wymienianych zabytków europejskich poza Polską znalazły się: 
Luwr, Wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame w Paryżu, Koloseum w Rzymie, Pałac w Wersalu, 
a najczęściej wymienianymi zabytkami na świecie poza Europą były: Wielki Mur Chiński 
(Chiny), Piramidy w Gizie (Egipt) i Taj Mahal w Agrze (Indie).

Działania podejmowane wobec zabytkowych budynków

Przedmiotem badania była kwestia interesowania się zabytkowymi budynkami 
przez pełnoletnich Polaków, a także angażowania się przez tę grupę w pracę lub 
finansowo na ich rzecz. Wyniki wskazują, że 75,5% badanej populacji podjęło w roku 
poprzedzającym badanie działania wskazujące na interesowanie się zabytkowymi 
obiektami. 55,8% powiedziało, iż zwiedzało zabytkowy budynek, 54,6%, że czytało 
o zabytkowym budynku w Internecie, w książce lub w innej publikacji, a 55,1%, że 
przekazało informacje o zabytkowym budynku rodzinie, znajomym lub innym odbior-
com. Odsetek osób angażujących się w jakiś sposób na rzecz tych zabytków ustalony 
został na 16,9%. 13,1% badanej populacji powiedziało, że przekazało własne pieniądze 
na rzecz zabytkowego budynku. 4,1% nieodpłatnie pracowało na rzecz zabytkowego 
budynku, a 3,9% działało w organizacji społecznej zajmującej się zabytkami. Zaś 
24,5% badanej grupy nie podjęło żadnych z tych działań wobec zabytków. Ziden-
tyfikowane działania podjęte przez respondentów wobec zabytkowych budynków 
w zeszłym roku prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. Działania podejmowane względem zabytkowych budynków

Działanie Odsetek  
wskazań

Zwiedzanie zabytkowego budynku 55,8

Przekazanie informacji o zabytkowym budynku rodzinie, znajomym lub innym odbiorcom 55,1

Czytanie o zabytkowym budynku w Internecie, w książce lub w innej publikacji 54,6

Przekazanie własnych pieniędzy na rzecz zabytkowego budynku 13,1

Nieodpłatna praca na rzecz zabytkowego budynku 4,1

Aktywność w organizacji społecznej zajmującej się zabytkami 3,9

Żadne z powyższych 24,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wyniki badania pokrywają się z ustaleniami badania Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
z 2011 r., w których 49% badanych zadeklarowało, że odwiedziło w ostatnim czasie jakiś 
zabytek albo obiekt dziedzictwa kulturowego30, a 62%, że generalnie odwiedza zabytko-
we obiekty (12% robi to często, ponieważ bardzo interesują się zabytkami, a 50% tylko 

30 A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport 
z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2013, s. 67.
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raz na jakiś czas, gdy „nie ma nic lepszego do roboty”)31. Jest on jednak dużo wyższy 
od wyników badania Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 r., w którym zwiedzanie 
zabytków historycznych w kraju w ciągu ostatniego roku zadeklarowało 29,4% osób, 
a za granicą 9,3%32. Wydaje się, że różnice te mogą wynikać ze sposobu zadania py-
tań. W referowanym badaniu zapytano respondentów o to, czy w ciągu ostatniego roku 
podjęli działanie polegające na zwiedzaniu zabytkowego budynku, po wyjaśnieniu (przy-
pomnieniu) we wstępie badania, że obiekty te są bardzo różnorodne33. W badaniu NID 
zapytano: „Czy odwiedziłeś ostatnio jakiś zabytek lub obiekt dziedzictwa kulturowego?” 
oraz „Czy odwiedzasz zabytkowe obiekty?”34. W badaniu GUS ankieter stawiał respon-
dentom następujące pytanie: „Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiedzał/ła Pan/
Pani zabytki historyczne (zamki, pałace, kościoły, zespoły parkowe)?”. Tymczasem słowo 
„zabytek” w języku polskim oznacza obiekt historyczny, będący reliktem z przeszłości, 
coś pozostałego z „byłych rzeczy”35. Inaczej jest w językach angielskim czy francuskim. 
Angielski termin monument i francuski monument oznaczają pomnik, coś pomnikowego, 
monumentalnego, bez zaznaczania dawności i dlatego zabytki w tamtych językach określa 
się jako: w języku angielskim ancient monuments, historic monuments, historic buildings36, 
a w języku francuskim monuments historiques37. Kategoria „zabytki historyczne” w ję-
zyku polskim może być niezrozumiała lub może wydawać się kategorią specjalistyczną, 
zawężeniem kategorii „zabytek”.

Postawy wobec zabytkowych budynków

Większość respondentów referowanego badania miało pozytywny emocjonalny sto-
sunek do zabytkowych budynków, co objawiało się emocjonalnym podejściem do sytuacji 
wyburzania takiego obiektu. 36,5% respondentów zadeklarowało, że burzenie zabytko-
wego budynku wywołuje w nich złość i oburzenie, 22,3% nostalgię, smutek, żal, a 8,9% 
poruszenie i niepokój. 14,3% zamiast emocji doświadcza w takiej sytuacji refleksji, czy 
dzieje się to zgodnie z prawem. Dla 8,3% osób wyburzanie zabytkowego budynku było 
obojętne. U 3,8% osób sytuacja taka budziła ciekawość, co powstanie na miejscu zabytku, 
a 0,3% odczuwało radość, ulgę, że znika stare. Rozkład deklarowanych odczuwanych 
emocji w takiej sytuacji prezentuje wykres 1. 

31 Ibidem, s. 71.
32 Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, s. 88.
33 Wstęp do badania: Chciał(a)bym teraz chwilkę porozmawiać o zabytkowych budynkach. Zabytkowe budynki 
są bardzo różne. Są to m.in. różne zamki, pałace, dwory, kamienice, wille, chaty, dworce, fabryki, stare kościoły, 
katedry, klasztory.
34 A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, op. cit., s. 67, 71.
35 M.S. Linde, Słownik języka polskiego, t. 6, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1860, reprint, Warszawa 
1995, s. 714.
36 National Heritage Act 1983, 1983 Chapter 47, Section 33(8), op. cit.
37 Code du patrimoine, Version consolidée au 3 avril 2017, Livre VI, Art L621-1, op. cit.
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Wykres 1. Deklarowane emocje związane z doświadczeniem wyburzania zabytkowego budynku
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Postawa jest to względnie stały emocjonalny stosunek (nastawienie) do obiektu, który 
uzewnętrznia się w zachowaniach i jest wzmacniany przez przekonania38. Większość 
respondentów miało postawę pozytywną wobec zabytkowych budynków. Postawę bardzo 
pozytywną prezentowało 14,2% badanych. Mieli oni pozytywne emocje wobec zabyt-
ków, interesowali się nimi i angażowali własny czas lub pieniądze na ich rzecz. Postawę 
pozytywną (pozytywne emocje i działalność świadcząca o zainteresowaniu zabytkami) 
przyjęło 51,4% badanych. Postawę raczej pozytywną (pozytywne emocje, brak działalności 
świadczącej o zainteresowaniu zabytkami i zaangażowaniu względem nich) miało 17,2% 
respondentów. Postawę raczej negatywną, charakteryzującą się emocjami negatywnymi 
wobec zabytkowych budynków, ale podjęciem w ciągu roku poprzedzającym badanie 
działania polegającego na wsparciu finansowym zabytku, zaprezentowało 9,9% badanych. 
Postawę bardzo negatywną, czyli negatywne emocje wobec zabytkowych budynków oraz 
brak jakiegokolwiek zainteresowania nimi i zaangażowania względem nich miało 7,3% 
osób biorących udział w badaniu. Wyniki te prezentuje wykres 2.

38 Por. J. Strelau, Osobowość jako zespół cech, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, 
red. J. Strelau, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 530; B. Wojciszke, Postawy i ich 
zmiana, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii społecznej, 
red. J. Strelau, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 79–84; A. Oppenheim, Kwestio-
nariusze, wywiady, pomiary postaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 203–209.
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Wykres 2. Postawy wobec zabytkowych budynków wśród dorosłych Polaków
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Odsetek osób negatywnie nastawionych do zabytkowych budynków (17,2%) jest 
bardzo zbliżony do grupy zidentyfikowanej w 2011 r. przez NID, która deklarowała bier-
ność w sytuacji, gdyby byli świadkami niszczenia zabytków (19%), i tej twierdzącej, że 
zabytki w ogóle ich nie interesują (14%). Odsetek osób o postawie bardzo pozytywnej 
(14,2%) pokrywa się zaś z odsetkiem osób, które w badaniu NID zadeklarowały duże 
zainteresowanie zabytkami (12%)39.

Podsumowanie

Przeprowadzone badanie wskazało, że zabytkowe budynki mają potencjał turystyczny, 
a zabytkowość jest walorem w perspektywie turystycznej, ponieważ Polacy interesują się 
zabytkami i mają wobec nich pozytywne postawy, choć nie dotyczy to 100% polskiego 
społeczeństwa. Trudno jednak, aby całe społeczeństwo ceniło w ten sam sposób pewną 
wartość. Chociaż na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że stosunek 
do zabytków raczej łączy Polaków, niż dzieli. Wyniki prezentowanego badania wskazały, 
że około połowy dorosłych osób w Polsce przynajmniej raz w roku odwiedza zabytkowe 
obiekty, które rozumiane są szeroko, zarówno jako pojedyncze budynki, jak i ich zespoły 
(np. zespoły staromiejskie) – czyli w granicach angielskiego terminu site. Podobna część 
rozmawia o zabytkach i czyta o nich, a większość emocjonalnie podchodzi do kwestii 
wyburzenia zabytkowych budynków (dwie trzecie respondentów). Zidentyfikowano także 
grono osób, które osobiście angażują się w działalność związaną z zabytkami, działają 
w organizacjach pozarządowych zajmujących się nimi, a także wspierają je finansowo.

Podsumowując, dla około 10–15% społeczeństwa polskiego zabytkowe budynki 
są czymś bardzo wyjątkowym. W omawianym badaniu 14,2% respondentów przyjęło 
postawę bardzo pozytywną wobec zabytkowych obiektów. W badaniach NID 16% res-
pondentów powiedziało, że kieruje się liczbą zabytków, muzeów i innych ciekawych 

39 A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, op. cit., s. 31, 70–71.

 

 

36,5%

22,3%

8,9%

14,3%

8,3%

3,8% 0,3% 1,0%

4,6% Złość, oburzenie

Nostalgia, smutek, żal

Poruszenie, niepokój

Refleksja, czy dzieje się to zgodnie z prawem

Jest mi to obojętne

Ciekawość, co powstanie na jego miejscu

Radość, ulga, że znika stare

Inne, jakie?

Nie wiem \ trudno powiedzieć

14,2%

51,4%

17,2%

9,9%

7,3%

Bardzo pozytywna

Pozytywna

Raczej pozytywna

Raczej negatywna

Bardzo negatywna



Katarzyna Obłąkowska-Kubiak86

miejsc do zwiedzania, wybierając destynację urlopu/wakacji, a 12%, że bardzo interesuje 
się zabytkami40. W badaniach GUS 29,4% respondentów zadeklarowało zwiedzanie 
zabytków historycznych, w tym 2,9% częściej niż cztery razy w roku, a 9,3% także za 
granicą41. I ponad 50% dorosłych Polaków to także potencjalni klienci zainteresowani 
produktami turystycznymi, dla których rdzeniem są zabytkowe budynki, choć niektórzy 
tylko wtedy, gdy nie będą mieli nic innego do roboty42. Dane te pokazują, że zabytkowe 
budynki mają potencjał turystyczny i słusznie wliczane są do potencjału turystycznego 
obszaru. Oczywiście, należy pamiętać o tym, że produkt turystyczny (także ten, dla któ-
rego rdzeniem jest zabytkowość) wymaga wielu innych produktów komplementarnych 
i sam jest jednym z dóbr komplementarnych na rynku turystycznym. Możemy liczyć 
na ilościowe i jakościowe zmiany w turystyce dziś i w przyszłości, na rozwój rynku 
turystycznego, pod warunkiem że pewne komplementarne dobra i usługi turystyczne 
zaistnieją na pewnym obszarze w odpowiedniej ilości oraz jakości: usługi noclegowe, 
gastronomiczne, rozrywkowe, infrastruktura transportowa i rekreacyjna, wydarzenia 
kulturalne, sportowe itd. Na rynku turystycznym potrzebne jest bowiem przekroczenie 
pewnego poziomu podaży dóbr komplementarnych, aby przesunął się on do wyższego 
stanu równowagi43.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono świadomość spontaniczną, rodzaje zachowań i stosunek emocjonalny 
Polaków do zabytkowych budynków w perspektywie potencjału turystycznego tych obiektów. 
Artykuł uzupełnia wiedzę niezbędną do analiz potencjału turystycznego, prowadzenia polityki 
turystycznej oraz planowania inwestycji w zabytkowe obiekty polegających na nadawaniu im 
funkcji turystycznej. Opiera się on na wynikach reprezentatywnego badania społecznego prze-
prowadzonego przez autorkę w sierpniu 2016 r. we współpracy z firmą Millward Brown S.A.

Słowa kluczowe: zabytek, zabytkowy budynek, dziedzictwo kulturowe, potencjał turystyczny, 
postawa

Abstract

The article presents a spontaneous awareness, behaviors and emotional attitudes of Poles 
to the historic buildings in the perspective of the tourism potential of these objects. The article 
complements the knowledge necessary for tourism potential analysis, tourism policy and plan-
ning investments in historic buildings in order to give them a tourist function. It is based on the 
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results of a representative survey conducted by the author in cooperation with a Millward Brown 
S.A. in August 2016.

Keywords: historic monument, historic building, cultural heritage, tourism potential, attitude
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