
DAGMARA FISZER
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

wykorZystanie obsZaru PoPrZemysłowego miasta 
żyrardowa na rZecZ roZwoju turystyki 

aDvanTage of The inDusTrial area of żyrarDów for The 
benefiT of The Tourism DevelopmenT

Wstęp

Zaobserwowany w minionej dekadzie wzrost zainteresowania rewitalizacją obszarów 
poprzemysłowych oraz ich zwiedzaniem może przyczynić się do tego, że zabytkowe 
ośrodki poprzemysłowe, które odegrały dużą rolę w procesie industrializacji, staną się 
w najbliższych latach jednymi z głównych celów turystycznych w Polsce. 

Turystyka industrialna, o której mowa, definiowana jest jako „wszelka usługowa 
działalność turystyczna odbywająca się w obiektach i budowlach służących obecnie lub 
wcześniej do działalności produkcyjnej, a głównym jej celem jest możliwość zaprezen-
towania dziedzictwa kulturowego lub dokonań współczesnej techniki i promocja produk-
tów”1. W niniejszej pracy zastosowano pojęcie „turystyki poprzemysłowej” lub „turystyki 
na terenach poprzemysłowych”, która – w odróżnieniu od turystyki przemysłowej (wy-
korzystującej funkcjonujące budynki) – oparta jest na zwiedzaniu budynków i zabytków 
techniki, w których procesy produkcyjne zostały przerwane.

Rozwój turystyki przemysłowej i poprzemysłowej nastąpił w latach 70. i 80. XX w. 
głównie w krajach Europy Zachodniej. Miało to związek przede wszystkim z upadkiem 
tradycyjnych gałęzi przemysłu i oparciu rozwoju turystyki o dziedzictwo przemysłowe 
(pewnym światowym impulsem do wykorzystania terenów na rzecz rozwoju turystyki 
było otwarcie w 1982 r. Parku Dziedzictwa Miejskiego w Wielkiej Brytanii2). Ten kierunek 
zwiedzania, głównie w Wielkiej Brytanii, wybiera ok. 20% turystów3, natomiast w Polsce 
turystyka postindustrialna jest jeszcze nową i nie do końca poznaną formą podróżowa-
nia, która pomału nabiera znaczenia. Popularność m.in. miasta-twierdzy Zamościa, Ko-

1 B. Osiecki, Uwagi do definicji w obiektach przemysłowych, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny pro-
dukt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, red. T. Burzyński, M. Łabaj, Materiały pokon-
ferencyjne, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Wyd. GWSH w Katowicach, Wyd. UM w Zabrzu, Katowice 2005, 
s. 309–312.
2 M. Kronenberg, Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, [w:] Dziedzictwo 
przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, Materiały pokonferencyjne z IV Międzynarodowej 
Konferencji Naukowo-Praktycznej 6–7 września 2007 r., Zabrze 2007, s. 36.
3 B. Orłowski, Fenomen turystyki industrialnej, Wyd. AH, Poznań 2008, s. 9.



Dagmara Fiszer122

palni Soli w Wieliczce, Kanału Augustowskiego czy obiektów znajdujących się na Szlaku 
Zabytków Techniki w województwie śląskim świadczy o tym, że niektóre miejscowości 
potrafią czerpać znaczne korzyści z turystyki na terenach poprzemysłowych4. 

Podróże oparte na zwiedzaniu tego rodzaju zabytków mogą mieć znaczny udział 
w dochodach miast dzięki zmianom w przyzwyczajeniach ludzi co do sposobu spędzania 
czasu wolnego. Wzrost zainteresowania turystyką przemysłową może być odpowiedzią 
na zachodzące przeobrażenia w motywach podróżowania poprzez odchodzenie od tzw. 
podróży 3xS (ang. sand, sun, see) i nastawianie się na częstsze podróże kulturowe 
(w USA w 1998 r. 54 mln dorosłych odwiedziło obszar przemysłowy)5. 

Swoją opinię dotyczącą wykorzystania turystyki w rozwoju ekonomiczno-społecznym 
obszarów dotkniętych kryzysem przedstawił także Europejski Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny, który w 2005 r. uznał, że turystyka jest szansą i alternatywą dla tych terenów 
oraz że może mieć ona duże znaczenie nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, 
ale także społecznego i ekologicznego. Rewitalizacja takich terenów może doprowadzić 
do powstania nowych branż oraz polepszenia jakości życia mieszkańców. Aby turystyka 
stanowiła punkt wyjścia do rozwoju obszaru, należy najpierw zidentyfikować słabości 
danego rejonu, podtrzymywać więzi społeczne mieszkańców, tworzyć stabilne miejsca 
pracy (żeby uniknąć problemów sezonowości turystyki i migracji ludności w określonych 
porach roku), zadbać o zaangażowanie instytucjonalne – współpracę między różnymi 
instytucjami i organami, poszukiwać alternatywy dla rozwoju poprzez dialog społeczny, 
wpierać zrównoważony rozwój, chronić środowisko, a także utrzymywać i rozwijać dzia-
łalność gospodarczą6. 

W Polsce doskonałym przykładem czerpania korzyści z obszaru przemysłowego są 
prowadzone przez władze gminy Zabrze działania, które po transformacji gospodarki w re-
gionie Śląska (zamknięciu wielu firm, utraty pracy przez dziesiątki tysięcy mieszkańców) są 
ukierunkowane na wykorzystanie przemysłowego krajobrazu na cele turystyczne (obiektom 
przemysłowym nadano nowe zastosowanie). Gmina Zabrze jest uznawana od 2003 r. za 
model turystyki przemysłowej, stając się również centrum dyskusji nad rozwojem kolejnych 
projektów turystyki dziedzictwa przemysłowego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie7.

Problematyka wykorzystania obszarów poprzemysłowych dotyczy również Żyrardo-
wa, który posiada cenny obszar poprzemysłowy – zabytkową osadę fabryczną, uznaną 
w styczniu 2012 r. za pomnik historii. Miasto Żyrardów leży w centrum Polski, w połu-
dniowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie żyrardowskim. Gmina 
o powierzchni 1,433 ha i liczbie 40,3 tys. mieszkańców posiada status stolicy powiatu ziem-

4 Ibidem, s. 36–46.
5 J. Chen, D. Kerstetter, A. Graefe, Touristsʼ Reasons for Visiting Industrial Heritage Sites, „Journal of Hospita-
lity & Leisure Marketing” 2001, Vol. 8, No. 1/2, s. 20.
6 European Economic and Social Committee, The contribution of tourism to the socio-economic recovery of 
areas in decline, Declaration of Cordoba, 1st Ed., EESC Pamphlet Series, Brussels 2005, http://eur-lex.europa.
eu [12.07.2013].
7 Ibidem. 
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skiego8. Ponad 180-letnia tradycja przemysłu lniarskiego odegrała ogromną rolę w historii 
miasta, dlatego też pozostałości po fabryce wraz z istniejącą osadą są największym dzie-
dzictwem urbanistyki i architektury minionej epoki. Odkąd w 1829 r. rozpoczęto budowę 
Zakładów Lniarskich, których dyrektorem technicznym został Filip de Girard9 – twórca me-
chanicznej metody uzyskiwania przędzy lnianej (od jego nazwiska powstała nazwa miasta 
– Żyrardów), fabryka odnosiła znaczne sukcesy na skalę międzynarodową. W latach 90. 
XIX w. stała się największym zakładem włókienniczym w Europie, a jej wyroby otrzymywa-
ły medale i wyróżnienia na targach m.in. w Londynie, Filadelfii czy Amsterdamie10. 

Obszar poprzemysłowy, który definiuje się jako „zdegradowane, nie użytkowane lub 
nie w pełni wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, 
która została zakończona”11, jest szczególnym atutem Żyrardowa. Połączenie czerwonej 
cegły budynków z bujną zielenią oraz lasami otaczającymi miasto sprawia, że „czerwony” 
Żyrardów nazywany jest miastem-ogrodem. Obrazu dopełnia także unikatowa na skalę 
Europy urbanistyka, która powstała według schematów miast idealnych przełomu XIX 
i XX w. z precyzyjnym podziałem ulic oraz strukturą osady składającej się z trzech części: 
 – urzędniczo-rezydencjonalnej, usytuowanej po zachodniej stronie głównego traktu – 

ulicy 1-go Maja, która obejmuje park krajobrazowy z willą Dittricha, a także wille nale-
żące do kadry kierowniczej oraz niższych urzędników Zakładów Lniarskich;

 – przemysłowej – także usytuowanej po zachodniej stronie głównej ulicy, na południe 
od strefy rezydencji, która ograniczona jest korytem rzeki Pisi;

 – robotniczej – po wschodniej części traktu (dawnej ulicy Wiskickiej), w której na planie 
szachownicy wybudowano domki z ogródkami dla robotników. 
O specyfice miasta świadczy również fakt, że jest to jedyna żyjąca osada, która 

w 95% zachowała swój pierwotny charakter. Na terenie Żyrardowa znajduje się:
 – 371 zabytków nieruchomych, z czego 201 zostało wpisanych do ewidencji zabytków, 

w tym m.in. 26 obiektów użyteczności publicznej, cztery kościoły, 42 obiekty miesz-
kalno-usługowe oraz 225 budynków mieszkalnych;

 – 499 zabytków ruchomych objętych ochroną konserwatorską, z czego aż 170 wpisano 
do rejestru województwa mazowieckiego;

 – 11 stanowisk archeologicznych, które są ujęte w ewidencji zabytków archeologicz-
nych związanych z epokami kamienia, brązu czy starożytności.
Zdecydowana większość obiektów już ponad 100 lat spełnia te same funkcje – szpital 

jest szpitalem, przedszkole – przedszkolem, jedynie budynkom pofabrycznym nadaje się 
funkcje mieszkaniowo-usługowe, z przeznaczeniem na lofty i galerie.

8 http://www.zyrardow.pl/ [10.02.2012].
9 A. Stawarz, Żyrardów. Narodziny społeczności (1830–1870), Tow. Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Warszawa–
Żyrardów 1985, s. 38.
10 J. Naziębło, Modelowy układ urbanistyczny przemysłowego Żyrardowa czasów Dittrichów, „Żyrardowski 
Rocznik Muzealny” 1992, nr 1, s. 42.
11 Ministerstwo Środowiska, Program Rządowy dla terenów poprzemysłowych z dnia 27 kwietnia 2004 r., War-
szawa 2004, s. 3.
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Teren poprzemysłowy Żyrardowa, którego jak dotąd nie uznawano za obszar atrak-
cyjny turystycznie, nie był wizerunkiem miasta. Samorząd terytorialny nie realizował żad-
nych działań ukierunkowanych na rozwój turystyki, mimo że zadania te należą od 2001 r. 
do priorytetów gminy (np. prowadzenie punktów informacji turystycznej, utrzymywanie, 
modernizacja oraz rozbudowa obiektów i urządzeń turystycznych znajdujących się na te-
renie gminy, promocja walorów turystycznych gminy12 czy np. dbanie o gminne drogi, 
place, mosty, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, rozwój lokalnego transportu 
zbiorowego, realizacja inwestycji turystycznych i paraturystycznych)13.

Rozwój turystyki, jako jednego z głównych kierunków rozwoju gospodarki w Żyrardo-
wie, nie był wcześniej przedmiotem planowania. Dotąd nie doceniano tego, że rewalory-
zacja i promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego miasta może stać się motorem 
jego rozwoju. Natomiast od ok. sześciu do siedmiu lat zaobserwowano nasilenie działań 
prowadzonych przez samorząd i prywatnych inwestorów, które zmierzają do zagospodaro-
wania olbrzymiego terenu pofabrycznego pod nowe funkcje. Miasto zmienia się, przybywa 
inwestorów, a tereny pofabryczne ożywają, stanowiąc ciekawy cel podróży turystycznych. 

Przeznaczeniem opracowania jest analiza oraz ocena działalności samorządu teryto-
rialnego ukierunkowanej na wykorzystanie obszaru poprzemysłowego – osady fabrycz-
nej – w rozwoju społeczno-gospodarczym Żyrardowa. Uwarunkowania, jakimi są ogra-
niczony obszarowo teren Żyrardowa, uniemożliwiający rozwój przemysłu na dużą skalę, 
a także możliwości wykorzystania walorów kulturowych i przyrodniczych miasta, skłoniły 
autorkę do zbadania zagospodarowania tego obszaru pod kątem rozwoju turystyki. 

Chcąc zrealizować wcześniej postawiony cel, należy uzyskać odpowiedzi również 
na poniższe, bardziej szczegółowe pytania badawcze:

 – Jaki jest aktualny poziom atrakcyjności turystycznej Żyrardowa (walory, główne za-
bytki, poziom zagospodarowania turystycznego)? 

 – Czy i jakie są główne formy turystyki, które mogą rozwinąć się w tym mieście?
 – Czy ma ono szansę stać się ośrodkiem turystycznym o dominującym znaczeniu? 

Hipotezą roboczą jest założenie, że osada fabryczna Żyrardowa to unikatowy na ska-
lę Europy obszar poprzemysłowy miasta przełomu XIX i XX w., którego rozwój, celowo 
kierowany przez samorząd terytorialny, pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki miasta, 
warunków mieszkalno-usługowych, a przede wszystkim na aktywizację turystyki week-
endowej i postindustrialnej w Żyrardowie.

Materiał i metody

W pierwszym etapie procesu badawczego przeprowadzono krytyczną analizę źródeł 
wiedzy, w tym przede wszystkim dokumentów planistycznych opracowanych przez samo-

12 P. Gryszel, Działania samorządu terytorialnego na rzecz kształtowania regionalnej i lokalnej polityki turystycz-
nej, [w:] Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz US, Szczecin–Kopenhaga 2005, s. 167–168.
13 D. Milewski, Rola strategii rozwoju turystyki w kształtowaniu lokalnej polityki turystycznej, [w:] Polityka tury-
styczna, op. cit., s. 257–258.
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rząd żyrardowski: Strategia Rozwoju Żyrardowa do roku 2010, Projekt Strategii Rozwoju 
Żyrardowa do roku 2025, Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Żyrardów, Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa, Lokalny Program 
Rewitalizacji Żyrardowa 2004–2020. Badania wstępne bazowały na metodzie obserwacji 
bezpośredniej i uczestniczącej, której poddano prowadzone działania na terenie poprze-
mysłowym, działalność samorządu oraz rozwój infrastruktury turystycznej miasta.

Badania pilotażowe o charakterze jakościowym przeprowadzono w maju 2011 r. 
(w trakcie końcowych procedur nadania żyrardowskiej osadzie statusu pomnika historii), 
w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego – wywiadu skategoryzowanego. Pod-
czas przeprowadzania anonimowych wywiadów zastosowano zapis magnetofonowy 
oraz posługiwano się kwestionariuszem wywiadu, który zawierał sześć pytań. Bada-
niom zostało poddanych 18 respondentów, podzielonych w sposób celowy na trzy grupy 
po sześć osób w każdej. Ten wybór był inspirowany chęcią porównania opinii na te-
mat obszaru poprzemysłowego wśród władz miasta: organu ustawodawczego, którym 
są radni Miasta Żyrardowa, oraz organu wykonawczego – pracowników Urzędu Miasta 
Żyrardowa. Autorka objęła badaniami również grupę gestorów bazy turystycznej, w tym 
bazy noclegowej i gastronomicznej, których działalność jest ściśle związana z rozwojem 
turystyki. Kierowanie dokładnie tych samych pytań do respondentów umożliwiło usyste-
matyzowanie odpowiedzi, które częściowo były analizowane w arkuszu Excel.

Wyniki badań własnych

Przeprowadzenie wywiadu umożliwiło poznanie opinii respondentów na temat walo-
rów, zabytków oraz poziomu zagospodarowania turystycznego Żyrardowa, jak również 
poziomu ich wiedzy na temat form turystyki, które mogą rozwinąć się w mieście i zna-
czenia (dominującego, pośredniego lub uzupełniającego) Żyrardowa jako przyszłego 
ośrodka turystycznego.

Rycina 1. Główne walory Żyrardowa w opinii respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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W odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości walorów Żyrardowa respondenci naj-
częściej wymieniali osadę fabryczną oraz charakter gminy jako miasta-ogrodu – ponad 
55,5% badanych wskazało na ten walor. Częściej niż pozostałe grupy respondentów 
wartość miasta-ogrodu wskazywali pracownicy Urzędu Miasta, natomiast osadę fabrycz-
ną wymieniła większość radnych. Pozostałymi najczęstszymi odpowiedziami responden-
tów były: dogodna lokalizacja (45%), bliskość szlaków komunikacyjnych (39%) oraz licz-
ne zabytki – 33% (ryc. 1).

Rycina 2. Główne zabytki Żyrardowa w opinii respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Badani wymienili podczas wywiadów ogółem 37 różnych zabytków leżących na te-
renie miasta, przy czym pracownicy urzędu wspomnieli o 29 unikalnych obiektach, rad-
ni – o 28, a gestorzy bazy turystycznej – o 19. Natomiast ze względu na częstotliwość 
powtarzanych odpowiedzi wśród grup najwięcej zabytków łącznie wymienili również pra-
cownicy Urzędu Miasta (56 razy), następnie radni (54). Najsłabszą grupą okazali się 
znowu gestorzy bazy turystycznej – łącznie tylko 34 razy wskazali na zabytki.

Ze względu na dużą liczbę wymienionych podczas przeprowadzania wywiadu zabyt-
ków na rycinie drugiej przedstawiono jedynie siedem najczęściej wymienianych, które 
wskazało minimum sześciu respondentów.

Zdecydowanie największa część badanych jako zabytek wymieniła Resursę (77,8% 
badanych). Dość dużo osób podało również Kantor (61%), Pałacyk Tyrolski, kościół farny 
(po 55,5%) oraz Ochronkę (44%), natomiast pałacyk Dittricha oraz wille dyrektorskie wy-
mieniło po 33,3% respondentów (ryc. 2). Biorąc pod uwagę poszczególne badane grupy, 
nie widać większych zróżnicowań między radnymi, urzędnikami i gestorami.

Istotne jest również to, że siedmiu z 18 respondentów (trzech gestorów, trzech rad-
nych oraz jeden pracownik Urzędu Miasta), co stanowi 39% ogółu badanych, wskazało, 
że zabytkiem jest cała osada fabryczna, która pretenduje do miana pomnika historii. 

Analizując poziom zagospodarowania turystycznego Żyrardowa, respondenci wyra-
żali się bardzo różnie o każdym z jego elementów, chwaląc bazę kulturalno-rozrywkową 
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(o której świadczą przede wszystkim obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, koncerty 
Sinfonii Varsovia, organizowane przez Centrum Kultury imprezy, koncerty, festyny, a tak-
że działalność osiedlowych domów kultury, które oferują mieszkańcom – głównie dzie-
ciom i młodzieży – liczne warsztaty taneczne, plastyczne czy muzyczne), a także bazę 
sportowo-rekreacyjną (dobrze wyposażone obiekty sportowe: lodowisko, basen kryty, 
korty tenisowe, kręgielnia). Poziom komunikacji wewnątrz miasta – według pracowników 
urzędu i radnych – oceniany jest dobrze, natomiast gestorzy przyznali, że jest to najsłab-
szy ze wszystkich elementów. Zaletami tej bazy są liczne firmy taksówkarskie, busy oraz 
autobusy PKS Grodzisk Mazowiecki, natomiast głównymi wadami – zakorkowana przez 
TIR-y główna ulica przebiegająca przez centrum Żyrardowa oraz słaba komunikacja po-
między dwoma częściami miasta podzielonymi przez tory kolejowe.

Respondenci zauważyli, że najwięcej problemów dotyczy bazy noclegowej. Prawie 
wszyscy badani uznali, że brakuje miejsc noclegowych, przede wszystkim dla dużych, 
zorganizowanych grup. Część osób nie potrafiła dokładnie nazwać wymienionych obiek-
tów noclegowych – podawali zazwyczaj ich lokalizację w mieście oraz błędnie określali 
ich rodzaj – obiekt, który oferuje jedynie pokoje noclegowe, określali mianem hotelu. 
Bardzo słabo wypadła również baza gastronomiczna, chociaż prawie 50% badanych 
zauważyła znaczny jej rozwój w stosunku do lat poprzednich. 

Istotnie większa część respondentów (72%) wskazała na znajomość form turystyki, 
które mają duże szanse rozwoju w Żyrardowie.

Rycina 3. Formy turystyki o największych możliwościach rozwoju w Żyrardowie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Respondenci, którzy twierdząco odpowiedzieli na poprzednie pytanie, wśród form 
turystyki, które mogłyby rozwinąć się w Żyrardowie, najczęściej wskazywali na turystykę 
weekendową, następnie rowerową, kajakową, postindustrialną oraz pieszą (ryc. 3).
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Rycina 4. Znaczenie turystyczne Żyrardowa w najbliższych latach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Połowa respondentów uznała, że znaczenie turystyki w Żyrardowie w najbliższych la-
tach będzie dominujące, przy czym najwięcej osób, które wybrało tę odpowiedź, należało 
do grupy urzędników (83%) oraz radnych (50%). Drugim najczęściej wskazywanym ele-
mentem było znaczenie turystyki jedynie na poziomie uzupełniającym – 39%, na które 
wskazała większość gestorów – 66,6%. Natomiast 11% badanych uznało, że turystyka 
będzie odgrywała znaczenie pośrednie (ryc. 4).

Dyskusja

Samorząd miasta Żyrardowa opracowuje i wykonuje zadania zawarte w dokumen-
tach planistycznych, z których wynika, że władze opierają najważniejsze cele rozwoju 
miasta na wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego do celów turystycznych. Naj-
ważniejszym obszarem są tereny poprzemysłowe Centrali oraz Bielnika – prowadzone 
tam działania poprawią przede wszystkim estetykę miasta, zapobiegną zniszczeniu za-
bytkowych budynków oraz zwiększą ruch turystyczny. 

Głównymi walorami Żyrardowa są: osada fabryczna, charakter miasta-ogrodu, do-
godna lokalizacja między Łodzią a Warszawą, bliskość szlaków komunikacyjnych oraz 
zabytki, wśród których za najważniejsze należy uznać: Resursa z kręgielnią, Kantor, ko-
ściół farny, Pałacyk Tyrolski, Ochronkę, wille dyrektorskie oraz pałacyk Dittricha. Można 
przypuszczać, że głównym powodem wskazania na te zabytki są prowadzone lub już 
przeprowadzone prace rewitalizacyjne w większości z tych obiektów. Największy poziom 
znajomości zabytków zaprezentowali urzędnicy, najmniejszy zaś gestorzy bazy tury-
stycznej. Ponadto – biorąc pod uwagę fakt, że wśród ponad 200 zabytków wpisanych do 
ewidencji większość to budynki mieszkalne, a „wolnych” obiektów, które posiadają swoją 
nazwę, jest w Żyrardowie około 45 – poziom znajomości zabytków świadczy o posiada-
nej wiedzy. Podczas ich wymieniania badani kierowali się myślą „od centrum miasta (plac 
J.P. II) na zewnątrz (poza osadę fabryczną)”. Natomiast, mimo dobrze ocenianej bazy 
kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, poziom zagospodarowania turystycznego jest niewy-
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starczający dla rozwoju turystyki przyjazdowej. Największe braki widoczne są w bazie 
noclegowej, gastronomicznej oraz komunikacyjnej. 

Istotny odsetek respondentów zadeklarował znajomość form turystyki, które mają 
największe szanse na rozwój w Żyrardowie. Zdaniem osób poddanych badaniu turyści 
będą tu przyjeżdżać jedynie na dwa do trzech dni, przede wszystkim w celu zwiedzania 
pieszo lub rowerem osady fabrycznej i związanych z nią zabytków poprzemysłowych. 
W najbliższych latach Żyrardów ma szansę na przekształcenie się w znaczący ośrodek 
turystyczny. Z badań wynika, że według grupy pracowników urzędu oraz radnych tury-
styka będzie miała wpływ polaryzujący, czyli będzie determinowała rozwój obszaru, na-
tomiast gestorzy nie widzą potrzeby oraz możliwości wykorzystania istniejących walorów 
i atrakcji w rozwoju miasta.

Obserwacje respondentów podczas wywiadu pozwoliły stwierdzić, że największy pro-
blem z odpowiedzią na pytania miała grupa gestorów bazy turystycznej, którzy nie posia-
dali dostatecznie dobrej wiedzy na temat Żyrardowa. Przyczyną może być fakt, że radni 
oraz pracownicy Urzędu Miasta na co dzień mają styczność z działaniami na rzecz jego 
rozwoju, natomiast gestorzy – oprócz prowadzenia działalności – nie zwracają zbytniej 
uwagi na otaczający ich rynek.

Podsumowanie

Niniejsze badania potwierdzają, że Żyrardów jest miejscem, które cechuje wysoki 
potencjał, a żyrardowska osada to bezcenna wartość, która może determinować rozwój 
miasta i całego regionu. Coraz więcej osób stwierdza, że ceglana starówka to nie tylko 
budynki komunalne. Zakłady Lniarskie upadły, lecz za sprawą determinacji i pewnego 
zaangażowania władz odzyskują obecnie dawny blask i znowu zaczynają tętnić życiem. 

Niestety wiele obszarów poprzemysłowych, dla których turystyka może stać się alter-
natywą rozwoju, napotyka duże problemy – czasami brakuje atrakcji turystycznych lub te 
istniejące są zniszczone. Kolejnym problemem jest brak kapitału do tworzenia produk-
tów i infrastruktury turystycznej, kompetencji i umiejętności ludności miejscowej w sferze 
zatrudnienia usług turystycznych czy brak promocji turystycznej i specjalistycznego do-
radztwa technicznego14. W Żyrardowie utrudnieniem w wykorzystaniu osady fabrycznej 
na cele turystyczne, zarówno dla władz, jak i zewnętrznych inwestorów, jest istniejący 
kryzys gospodarczy, wpływający na niski poziom promocji turystycznej miasta, a także 
niewystarczający poziom zagospodarowania turystycznego, które na dzisiaj uniemożli-
wiają obsługę przyjeżdżających turystów.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że miasto jest pewnym turystycznym odkryciem ostat-
nich lat, rozwój turystyki weekendowej, postindustrialnej, rowerowej i pieszej w Żyrar-
dowie jest możliwy. Zabytkowa osada, która uzyskała certyfikaty Polskiej Organizacji 
Turystycznej za „Najlepszy produkt turystyczny roku 2010” oraz tytuł „Najlepszej Euro-

14 European Economic and Social Committee, op. cit.
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pejskiej Destynacji Turystycznej EDEN 2011”, w styczniu 2012 r. została uznana przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za pomnik historii, najwyższą formę ochrony 
zabytków w Polsce, która ma charakter przede wszystkim prestiżowy. Fakt ten umożliwia 
zarazem podjęcie działań na rzecz ubiegania się o wpisanie osady na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Procedura ta, którą w Polsce zaj-
muje się Narodowy Instytut Dziedzictwa (realizujący część zadań Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wynikających z przystąpienia Polski w 1972 r. do Konwencji 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO15), jest jednak długo-
trwała i wieloetapowa. 

Według opinii Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego konieczna jest 
promocja spuścizny kulturowej, walorów przyrodniczych i produktów turystycznych 
danego regionu, zapewnienie zakwaterowania w pobliżu atrakcji turystycznych (baza 
turystyczna przynosi stabilność sektora turystycznego), stosowanie kryteriów zrówno-
ważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska, stworzenie kon-
kurencyjnego otoczenia biznesu, wspieranie szkoleń zawodowych czy tworzenie sieci 
wzmacniającej promocję wszystkich marek czy produktów16.

Jest to trudne wyzwanie dla instytucji publicznych wszystkich szczebli, a także oby-
wateli oraz różnych partnerów. Powyższe aspekty nie mogą być jednak ignorowane, 
jeżeli chcemy uniknąć wykluczenia regionu, ubóstwa ludności czy migracji. Biorąc pod 
uwagę wzrost możliwości wyboru celu podróży oraz wzrostu konkurencyjności pomiędzy 
poszczególnymi miastami i regionami, władze samorządowe poddawane są stałej presji 
w walce o nowego klienta – turystę17.
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Streszczenie

Celem badań była analiza i ocena działalności samorządu terytorialnego Żyrardowa w aspek-
cie wykorzystania XIX w. osady fabrycznej. Badania pilotażowe przeprowadzono w 2011 r. 
w formie wywiadu skategoryzowanego z 18 respondentami: pracownikami Urzędu Miasta, rad-
nymi oraz gestorami bazy turystycznej. Otrzymane wyniki pozwoliły przyjąć założenie, że osada 
fabryczna to unikatowy na skalę Europy obszar poprzemysłowy, którego rozwój pozytywnie 
wpłynie na aktywizację turystyki weekendowej i postindustrialnej. 

Słowa kluczowe: turystyka postindustrialna, zagospodarowanie turystyczne obszarów poprze-
mysłowych
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Abstract

The aim of the study was the analysis and assessment of the activities of self-governmental 
authorities of Żyrardów. In the study the aspect of taking advantage of the 19th-century factory 
settlement were taken into account. The pilot study was performed in 2011 in a form of ques-
tionnaire interview with 18 respondents: the employees of the Town Council of Żyrardów, Town 
Councilors and managers of the tourist base.
Thanks to the results gained it was possible to assume that the factory settlement of Żyrardów 
is a unique in Europe postindustrial area, the development of which will positively influence the 
activation of the weekend and postindustrial tourism. 

Keywords: industrial tourism, tourism development of postindustrial areas
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