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Abstract

Slow tourism – the idea, conditions and prospects of development

Tourism is one of the luxury goods which satisfy higher-level needs. This means that the pur-
chase of tourism goods and services is realized after satisfying the basic needs. However, 
the development of societies and the ability to satisfy increasingly sophisticated needs of 
consumers cause that tourism is becoming a widespread phenomenon and tourist attendance 
is increasing on a world scale. As a consequence, the number of tourist travels is in creasing, 
the new form of tourism are sought, and people travel more and more. This growth is ty-
pical of developed countries populations. They have greater opportunities to travel and can 
get involved in more varied ways of spending time more and more often. Therefore, an 
important issue is to identify new phenomena which are characteristic of tourism, including 
slow tourism. The purpose of the paper is to characterize the slow tourism phenomenon. 
The authors also present its conditions and development perspectives. Particular attention 
is paid to trends of the social value, which has an impact on slow tourism development.
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SLOW TOURISM – IDEA I POJĘCIE

Omawiając pojęcie slow tourism, warto roz-
począć od przedstawienia genezy turystyki 
powolnej jako reakcji wobec narastających 
procesów globalizacyjnych. Należy podkre-
ślić, iż w dobie globalizacji obserwuje się zja-
wisko powszechnego ujednolicania się prefe-
rencji konsumenta, co oznacza, iż niezależnie 
od szerokości geograficznej, pod którą miesz-
kają nabywcy, można wyróżnić pewne grupy 
klientów charakteryzujących się wspólną 
wiązką potrzeb i aspiracji uniwersalnych, 
którzy oczekują wystandaryzowanych pro-
duktów oraz preferują jednolite procedury 
i standardy obsługi. Ujednolicenie wzorców 
konsumpcji, stylów życia czy technologii 
w skali świata determinuje przedsiębiorstwa 
do stosowania strategii globalnych i ofero-
wania globalnych produktów (standardowe 
produkty niezależnie od obszaru działania 
przedsiębiorstw), co jest niezwykle kuszące 
z punktu widzenia możliwości osiągnięcia 
korzyści skali czy globalnej rozpoznawal-
ności marki. Globalizację cechuje dialektyczny 
charakter, co oznacza, iż obok wspomnianej 

standaryzacji następuje również polaryzacja 
upodobań klientów, którzy ujawniają zróż-
nicowane, indywidualne preferencje i wzorce 
konsumpcji. W swoim postępowaniu zaczy-
nają kierować się chęcią przeżycia czegoś 
nowego, niepowtarzalnego. Są aktywni, świa-
domi, domagają się wyższej jakości produktu, 
zaprojektowanego pod kątem indywidual-
nych potrzeb i preferencji. Dodatkowo tu-
ryści, zmęczeni intensywnym tempem życia, 
wiecznym pośpiechem, stresem, zaczynają 
poszukiwać spokoju i wyciszenia. Stają się 
bardziej odpowiedzialni za swoje działania, 
szukają autentyczności przeżyć; zdolni do 
refleksji, pragną zatrzymać się na chwilę. 
Turyści są świadomi zasad zrównoważone-
go rozwoju, pragną żyć w zgodzie ze środo-
wiskiem naturalnym i miejscową ludnością, 
chcą poznawać lokalną kulturę.

Odpowiedzią na zmiany w zachowa-
niach konsumentów jest duża liczba inicja-
tyw z zakresu powolnego życia (slow move-
ment), do których należą m.in.: slow food, 
slow school, slow money, slow life, slow city, 
slow education, slow job, slow books, slow 
planet. Według Honore’a podstawową zasadą 



ROZPRAWY NAUKOWE  
2014, 46     AWF WE WROCŁAWIU 

A. NIEZgOdA, E. MARKIEWICZ 
slow tourism – idea, uwarunkowania i perspektywy rozwoju 83
slow movement jest stwierdzenie, iż „dobrze 
żyć można tylko wtedy, gdy żyje się powoli, 
blisko natury, mając czas na drobne przy-
jemności” (za: Gralak 2012, s. 237). Dickin-
son i Lumsdon (2010) definiują slow tourism 
za pomocą trzech filarów: wykonywanie 
czynności w odpowiednim tempie, zmiana 
podejścia do prędkości oraz poszukiwanie 
jakości, a nie ilości. W literaturze odnaleźć 
można również definicje, które wyodręb-
niają dwa elementy jako te, które identyfi-
kują slow tourism. Pierwszy z nich to założe-
nie, iż turysta spędza przynajmniej jeden 
tydzień w jednym miejscu oraz wynajmuje 
pokój lub mieszkanie zamiast hotelu. Dru-
gim elementem jest zwiedzanie najbliższej 
okolicy i poznawanie wszelkich atrakcji od-
wiedzanego regionu (Nistireanu i wsp. 2011). 
Według autorek niniejszego artykułu głów-
nymi cechami charakterystycznymi dla tego 
sposobu podróżowania są: wydłużenie czasu, 
jaki turysta jest w stanie poświęcić na dany 
wyjazd, oraz wymagania związane z jakością 
świadczonych usług, co ściśle wiąże się z po-
jęciem ekonomii doznań, której rdzeniem są 
doświadczenia turysty.

Doświadczenia te wynikają z autentycz-
nych, niepowtarzalnych przeżyć, połączo-
nych z obserwacją bądź też uczestnictwem 
w danym wydarzeniu. Celem jest więc stwo-
rzenie wartości zapadającej w pamięć oraz 
wydarzeń, które osobiście zaangażują klienta. 
Maksymalizacja długości pobytu umożliwia 
autentyczne poznanie miejsc odwiedzanych, 
co doprowadza do zwiększenia i pogłębienia 
owych doświadczeń. Doświadczenia ludzi 
w trakcie podróży turystycznej odgrywają 
niezaprzeczalnie ważną rolę zarówno dla nich 
samych, jak i dla usługodawców, wpływając 
na komponowanie oferty turystycznej i suk-
ces jej sprzedaży na rynku (Niezgoda 2013b). 
Z punktu widzenia wymiaru poziomu uczest-
nictwa turysty (bierne-aktywne) oraz związku 
z otoczeniem (absorpcja-immercja) Pine i Gil-
more (1998) wyróżniają cztery rodzaje do-
świadczeń:

– Rozrywka. Turysta biernie uczestniczy 
w danym wydarzeniu, obserwując je niejako 
z pewnej odległości (np. jako widz koncertu 
zespołu folklorystycznego zorganizowanego 
w danej miejscowości), jego celem jest dobra 
zabawa.

– Edukacja. Turysta wykazuje większe za-
angażowanie (uczestnictwo aktywne), ale stoi 
niejako poza samym wydarzeniem. Mamy tu 
do czynienia z edukacją, w której najważ-
niejsza jest chęć nauczenia się czegoś (np. na-
uka wyplatania koszyków, kurs malarstwa).

– Ucieczka. Oznacza pełne zanurzenie się 
turysty w danym wydarzeniu, jego aktywne, 
fizyczne uczestnictwo, które może być źró-
dłem zarówno rozrywki, jak i edukacji (np. 
uczestnictwo w meczu piłki nożnej organi-
zowanym w danej miejscowości turystycznej).

– Estetyka. W doświadczeniach estetycz-
nych samo współuczestnictwo nie jest ważne, 
istotne jest natomiast doznanie estetyczne 
związane z zakupem danego produktu (np. 
możliwość podziwiania wyrobów sztuki lo-
kalnej czy też lokalnych krajobrazów).

Uczestnicy slow tourism nie są nastawieni 
na luksus czy wygodę, preferują powolne 
tempo zwiedzania, w stosunku do ludności 
miejscowej wykazują otwartość, tolerancję, 
skromność oraz gotowość do nawiązywania 
kontaktów. Sfera relacji międzyludzkich jest 
więc w przypadku slow tourism szczególnie 
ważna. Autorki zwracają uwagę głównie na 
wpływ ludności miejscowej na doświadcze-
nia turysty. Pozytywne nastawienie mieszkań-
ców lokalnych do turysty zwiększa bowiem 
satysfakcję z zakupu danego produktu, pod-
czas gdy zachowania i reakcje negatywne ją 
osłabiają. Należy pamiętać, iż „w relacjach 
zachodzących między turystami a ludnością 
odwiedzanych przez nich miejscowości i ob-
szarów z reguły stroną silniejszą są turyści. 
Tym samym to właśnie oni powinni dążyć 
do minimalizowania wykazywanych ocze-
kiwań, gdyż druga strona (czyli mieszkańcy 
terenów recepcyjnych) często nie ma moż-
liwości ograniczania swoich oczekiwań” (Ko-
walczyk 2014). 

Dzięki eliminacji pośpiechu i dogłębne-
mu kontaktowi z lokalnym otoczeniem tu-
rysta ma możliwość osiągnięcia wewnętrz-
nego spokoju (Gralak 2012). Należy również 
podkreślić, iż powolność nie oznacza nudy 
i bierności. Uprawianie turystyki aktywnej, 
takiej jak kolarstwo, żeglarstwo, turystyka 
konna, turystyka kajakowa czy wspinaczka 
górska, nie eliminuje użycia omawianego po-
jęcia. Liczy się raczej działanie turysty zgod-
ne z zasadami zrównoważonego rozwoju, 



ROZPRAWY NAUKOWE 
AWF WE WROCŁAWIU     2014, 46

A. NIEZgOdA, E. MARKIEWICZ 
slow tourism – idea, uwarunkowania i perspektywy rozwoju84

które są kolejnym charakterystycznym wy-
różnikiem slow tourism.

UWARUNKOWANIA ZMIAN  
W TURYSTYCE

Uwarunkowania, jakie wpłynęły na oma-
wiane procesy, można podzielić na takie, 
które są związane z ogólnymi przemianami 
charakteryzującymi współczesne społeczeń-
stwa, oraz takie, które wynikają ze zmian 
charakteryzujących samą turystykę.

Ogólnym trendem wpływającym na za-
chowania nabywcze, a przez to na rozwój 
różnych dziedzin gospodarki, jest rozwój 
społeczeństw, który powoduje, że obywatele 
chcą być zamożniejsi, lepiej wykształceni, 
bardziej doświadczeni. Cechy te związane są 
z coraz większą pewnością co do własnych 
wymagań i dążeń, również w stosunku do 
oferty turystycznej (Niezgoda 2010).

Kolejny trend wynikający z ogólnych pro-
cesów rozwojowych to indywidualizacja, 
której efektem jest poszukiwanie przez tu-
rystów coraz to nowych pakietów usług 
i form wypoczynku. Indywidualizacja wiąże 
się z porzuceniem solidarności społecznej 
(Bieger i Laeser 2005). Tradycyjne grupy 
wsparcia, takie jak rodzina, ustępują coraz 
bardziej nowym, indywidualnym relacjom 
społecznym. Proces ten wywołuje odwrót od 
turystyki masowej i skierowanie się ku tu-
rystyce indywidualnej. Ta tendencja może 
skutkować u niektórych turystów niechęcią 
do odwiedzania znanych miejsc i sławnych 
kurortów, które charakteryzują się popu-
larnymi możliwościami i formami wypo-
czynku. Zjawiskom tym odpowiada wzrost 
znaczenia Internetu w poszukiwaniu oferty, 
ale również w konstruowaniu własnych wa-
kacji. Wirtualizacja konsumpcji rozumiana 
jako zaspokajanie potrzeb za pośrednictwem 
elektronicznych środków przekazu (w tym 
Internetu) (Bywalec 2007) doprowadza do 
pojawienia się e-konsumenta, który ma coraz 
mniej czasu, zatem coraz bardziej go sobie 
ceni. Dodatkowo staje się coraz bardziej wy-
godny i niecierpliwy, nie chce wychodzić 
z domu i oczekuje, że jego potrzeby zostaną 
natychmiast zaspokojone. Jest przy tym bar-
dziej krytyczny i wymagający od konsumenta 

tradycyjnego, świadomy swoich potrzeb; wni-
kliwie analizuje oferty produktów i usług 
zamieszczane w Internecie, aby wybrać tę naj-
korzystniejszą dla siebie.

Warunkiem niezbędnym do uprawiania 
turystyki jest istnienie czasu wolnego. Jednak 
na czas wolny warto spojrzeć z szerszej pers-
pektywy, ponieważ jest to czynnik związany 
z szerokimi przemianami społecznymi, a zmia-
ny postrzegania czasu wolnego wpływają na 
zmiany stylu życia, zmiany zachowań kon-
sumpcyjnych, w także zmiany w korzystaniu 
z dóbr i usług turystycznych (Niezgoda 2014). 
Wynika to ze zmieniającej się struktury czasu 
i jego podziałów, odejścia od tzw. synchroni-
zacji, czyli zacierania się różnic pomiędzy 
czasem pracy a czasem wolnym, oraz tzw. 
kompresji czasu. Z drugiej strony udział w 
ruchu turystycznym jest zjawiskiem coraz 
bardziej powszechnym, a turystyka zaczy-
na pełnić coraz więcej funkcji, co wiąże się 
również z pojawianiem się jej nowych form 
i rodzajów.

Czynności wykonywane w czasie wol-
nym mają odzwierciedlenie w potrzebach 
konsumpcyjnych. Zróżnicowanie tych po-
trzeb oraz sposobu ich zaspokajania związane 
jest z postępem technicznym i informacyj-
nym. Źródłem popytu na zróżnicowane spo-
soby zagospodarowania czasu wolnego jest 
chęć człowieka do samorealizacji, ale rów-
nież do społecznego wyróżniania się. Ta chęć 
powoduje na przykład poszukiwanie coraz 
to nowych sposobów i miejsc wypoczynku, 
a więc stymuluje rozwój nowych form tu-
rystyki i nowych obszarów recepcji turystycz-
nej. Zagadnienie czasu wolnego to problem 
złożony. Wpływa na nie proces zmian w po-
strzeganiu czasu. Kapitalistyczny system pracy 
wymusił wyraźny podział między czasem 
pracy a czasem wolnym. Dało to podstawy 
rozwoju turystyki zorganizowanej. W wyniku 
procesów społecznych w XIX w. pojawiły się 
prawne gwarancje dotyczące czasu wolnego. 
Tradycja pewnych zachowań i rytuałów z nim 
związanych jest więc silnie zakorzeniona 
i osadzona w świadomości społeczeństwa 
XXI w. (Bombol 2008). Wypoczynek poprzez 
udział w turystyce (najczęściej zorganizo-
wanej) należy już do rutynowych zachowań 
społeczeństw krajów rozwiniętych. Ale po-
nieważ turystyka masowa bywa coraz częś-
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ciej kojarzona z dobrami powszechnymi, 
nowi konsumenci zaczynają poszukiwać 
innych form spędzania czasu oraz innych 
form turystyki. Slow tourism jest odpowie-
dzią na te zmiany.

Zgodnie z ideą slow tourism turysta na-
stawia się na przeżycie nowych doświadczeń, 
przygotowuje się do spotkania z odwiedza-
nym regionem, chce żyć według wzorców 
ludności miejscowej. Ma to związek ze wzro-
stem świadomości klientów w zakresie 
ochrony środowiska oraz zasad zrównowa-
żonego rozwoju, co powoduje, iż turyści co-
raz częściej wybierają miejsca, w których 
ludność miejscowa jest otwarta wobec przy-
jeżdżających. Agresywność, poczucie wyż-
szości zastąpione zostaje przez szacunek 
i partnerstwo w kontaktach z gospodarzami; 
wścibskość, hałaśliwość i nadmierna cieka-
wość turysty – spokojem, taktem, bliskimi, 
często przyjacielskimi kontaktami z obsługą 
i miejscową ludnością (Alejziak 2000). Tu-
rysta oczekuje autentyczności i wiarygodności 
(informacji, dialogu, przeżyć), a zakupiony 
produkt ma być doznaniem szczególnie za-
padającym w pamięć. Chęć przeżycia emo-
cjonalnych doznań doprowadza do eliminacji 
pośpiechu, zwolnienia tempa, a powolność 
rozumiana jest tutaj jako autentyczne po-
znanie miejsca destynacji turystycznej. Tu-
rysta wydłuża pobyt w danej miejscowości 
turystycznej po to, aby szczegółowo poznać 
odwiedzane miejsce (Niezgoda i Markie-
wicz 2012). Delektuje się lokalną kuchnią, 
przeprowadza rozmowy z lokalną społecz-
nością, której staje się niejako członkiem, 
uczestniczy w lokalnych wydarzeniach. Jest 
gotowy poświęcić więcej czasu w celu maksy-
malizacji swoich wrażeń, przeżyć i doświad-
czeń. Pobyt w miejscowości turystycznej 
traktowany jest przez turystę jako swoiste 
spotkanie z jej gospodarzami, a istotą do-
świadczenia dla konsumenta mogą być prze-
życia związane z owym spotkaniem (Mar-
kiewicz 2013).

Wzrost znaczenia czasu ekonomicznego 
powoduje konsumpcyjny tryb życia. Jest on 
efektem globalizacji, szczególnie widocznej 
w procesie świadczenia usług turystycznych. 
Powstaje totalna konkurencja pomiędzy re-
gionami w skali świata, między wytwórcami 
usług i pośrednikami. Za pomocą coraz nowo-

cześniejszych środków masowego przekazu, 
z Internetem na czele, kreowane są nowe 
potrzeby, które z kolei napędzają globalny 
popyt. Stąd też wzmożona konsumpcja, która 
cechuje społeczeństwo tzw. cywilizacji za-
chodniej (Gołembski i Niezgoda 2012). 

Przejawem krytycyzmu wobec masowej 
konsumpcji w wielu krajach (zwłaszcza wy-
soko rozwiniętych, w których masowa kon-
sumpcja doprowadziła do tzw. konsumpcji 
nadmiernej) jest pojawienie się zjawiska de-
konsumpcji, rozumianego jako świadome 
ograniczenie konsumpcji do rozmiarów ra-
cjonalnych (Bywalec 2007). Posiadanie i gro-
madzenie dóbr przestało być symbolem sta-
tusu społecznego i wyznacznikiem sukcesu 
życiowego. Powstało pokolenie nazwane ge-
neracją Y, charakteryzujące się wolnością 
wyboru własnej tożsamości i drogi życiowej, 
oczekujące autentyczności oraz indywidu-
alnego dostosowania produktu do jego po-
trzeb. Pokolenie to odczuwa znużenie oraz 
rozczarowanie nadmierną konsumpcją, przez 
co zauważa potrzebę racjonalizacji zakupów 
i odpowiedzialności związanej z zaspoka-
janiem własnych potrzeb. Owa odpowie-
dzialność wiąże się z umiejętnością przewi-
dywania możliwych dla otoczenia skutków 
własnego zachowania. Turysta uwzględnia 
potrzeby miejscowej ludności, jej zwyczaje, 
kulturę, religię.

Kolejnym zjawiskiem decydującym o po-
strzeganiu i wykorzystywaniu czasu wol-
nego jest ewolucja społeczeństw w kierunku 
tzw. cywilizacji czasu wolnego (leisure civi-
lization). To zjawisko spowodowane jest zmia-
nami w indywidualnych systemach wartości 
zachodzącymi pod wpływem środków ma-
sowego przekazu, a także w wyniku tzw. 
stresów cywilizacyjnych i coraz silniej odczu-
wanej potrzeby relaksu, zmiany aktywności, 
zdobywania doświadczeń, chęci poznawa-
nia nowych ludzi, miejsc itp. Wiąże się to ze 
wspomnianymi wcześniej potrzebami auten-
tycznych przeżyć i doznań. Jednocześnie 
dzięki zastosowaniu nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych konsumenci 
wchodzą również w nowe relacje społeczne, 
tworząc społeczności wirtualne, dla których 
cyberprzestrzeń stanowi naturalne miejsce 
spotkań, wymiany informacji i nawiązywa-
nia trwałych więzi.
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Turystyka jest zjawiskiem dotyczącym 
nie tylko pojedynczych osób, ale także ca-
łych społeczeństw, dlatego analizując popyt 
turystyczny i znaczenie czasu dla jego roz-
woju, nie można odejść od szeroko rozumia-
nych procesów społecznych (Niezgoda 2004). 
Badając popyt turystyczny, zauważa się 
coraz to nowe potrzeby nabywców. Złożo-
ność zjawiska turystyki oraz szerokie spek-
trum potrzeb będących podstawą tworzenia 
się popytu turystycznego powodują powsta-
wanie coraz większej liczby segmentów ryn-
kowych w ujęciu marketingowym, czy typów 
turystów w szerszym, społecznym znaczeniu. 
Ludzie wymagają szerokiego wachlarza moż-
liwości zaspokojenia potrzeby, jednocześnie 
chcą błyskawicznego dostępu do informacji, 
możliwości rezerwacji i szybkiego dokonania 
wyboru. Procesy globalizacji oraz związany 
z nimi rozwój komunikacji wraz z szerokim 
dostępem do Internetu powodują łatwość 
poszukiwania oferty oraz rezerwacji na 
własną rękę. W rezultacie turyści bardziej 
samodzielnie gospodarują swoim czasem, 
częściej decydują się na indywidualne or-
ganizowanie wakacji. Turyści chcą efektyw-
nie wykorzystywać czas. Oznacza to, że w 
czasie wyjazdu pragną jak najwięcej prze-
żyć i doświadczyć. Ludzie dążą do maksy-
malizacji doświadczeń na jednostkę czasu 
(Niezgoda 2013a). Oczywiście ta różnorod-
ność wrażeń nie może się kłócić z zapew-
nieniem jak najlepszej jakości świadczo-
nych usług.

Na rynku turystycznym konsumenci 
uczestniczą w interakcjach pomiędzy użyt-
kownikami sieci i współtworzą wartość nie 
tylko z jedną firmą, lecz z całymi społecz-
nościami profesjonalistów, usługodawców 
oraz innych konsumentów. Jak to określają 
Prahalad i Ramaswamy (2005), współtwo-
rzenie zastępuje proces wymiany. Warunkiem 
tego procesu są: istnienie forum, na którym 
może mieć miejsce dialog pomiędzy konsu-
mentem i przedsiębiorstwem, oraz istnienie 
reguł udziału w forum, które zapewniają upo-
rządkowaną, produktywną inter akcję. Moż-
liwości, jakie daje wymiana informacji po-
przez Internet, sprawiają, że dialog między 
różnymi użytkownikami oraz między użyt-
kownikami a producentami skupia się na 
zagadnieniach interesujących obie strony. 

Usługodawcy korzystają z treści umiesz-
czanych na stronach internetowych przez 
usługobiorców (np. pracownik biura podróży 
obsługujący klienta, który poszukuje hotelu, 
opiera się na informacjach umieszczonych 
na portalach społecznościowych i forach 
internetowych). Wynajdywanie w ramach 
danej grupy klientów liderów opinii, a na-
stępnie przekazywanie im nowych, niezna-
nych wcześniej przez innych konsumentów 
informacji o danym produkcie powoduje, 
iż stając się niejako ambasadorami marek, 
wybrane osoby występują w roli doradcy lub 
eksperta w rozpowszechnianiu informacji 
marketingowych (zjawisko zwane word-of-
-mouth1). Spełniając niejako rolę mentora, 
czują się przez dane przedsiębiorstwo szano-
wani i docenieni, a władza, którą posiadają, 
motywuje ich do bardziej aktywnego uczest-
nictwa w działaniu na rzecz przedsiębior-
stwa. Dodatkowo warto zaznaczyć, iż dzięki 
umożliwieniu współtworzenia produktu przez 
konsumenta przedsiębiorstwo przesyła kon-
sumentowi ważny komunikat, w którym pod-
kreślając ogromne znaczenie indywidualiza-
cji, daje mu prawo wolnego wyboru własnej 
przyszłości i decydowania o własnym losie. 
Dzięki temu konsument sam zgłasza zapo-
trzebowanie na produkty i usługi dostosowa-
ne do jego indywidualnych potrzeb i wy-
magań, co umożliwia mu wyrażenie swojej 
tożsamości i indywidualności. 

SLOW TOURISM – ZALEŻNOŚCI  
I PERSPEKTYWY

Turystyka powolna jest więc formą turystyki, 
która może się rozwijać w prawie każdych 
warunkach i w różnych regionach turys-
tycznych. Wyznacznikiem są walory natu-
ralne umożliwiające turyście „wyciszenie się”. 
Zatem miejscowości i regiony, w których ofer-
cie promocyjnej znajdzie się możliwość wy-
poczynku zgodna z ideą slow tourism, po-
winny rozwijać się zgodnie z ideą rozwoju 
zrównoważonego (zachodzi w niej współza-
leżność celów ekonomicznych, ekologicznych 

1 Word-of-mouth – nieformalne, spontaniczne 
rozpowszechnianie informacji o produkcie czy 
usłudze przez potencjalnych i faktycznych klientów.
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i społecznych). Warto w tym miejscu zazna-
czyć, że turystyka zrównoważona nie jest 
odrębną formą turystyki. Podstawę koncepcji 
turystyki zrównoważonej stanowi zatem osią-
gnięcie harmonii między potrzebami turys-
tów, środowiska naturalnego i lokalnych 
społeczności (Niezgoda 2006). Kontekst 
„zrównoważenia zasobów” nie ogranicza 
koncepcji turystyki zrównoważonej do analizy 
rozwoju samej turystyki. Należy traktować 
ją jako narzędzie realizacji rozwoju zrówno-
ważonego, a nie tylko rozwoju turystyki. 
Nie oznacza to jednak, że zasady rozwoju 
zrównoważonego nie dotyczą turystyki jako 
szczególnej formy społeczno-ekonomicznej 
aktywności (Niezgoda 2006).

Ponieważ koncepcja turystyki zrówno-
ważonej może odnosić się do każdej formy 
turystyki, pod warunkiem dążenia do celów 
rozwoju zrównoważonego, idea slow tourism 
może być zgodna z turystyką zrównowa-
żoną. Idea turystyki powolnej nie wyklucza 
uprawiania innych form turystyki, a jej cechy 
szczególne zbliżają ją do takich form turys-
tyki, jak ekoturystyka, turystyka odpowie-
dzialna czy też turystyka aktywna (ryc. 1). 
Dodatkowo w ramach turystyki aktywnej 
wymienić należy: turystykę rowerową, ka-
jakową, konną i wiele innych. Łączy je troska 
o wolniejsze tempo życia, o zdrowie czło-
wieka (fizyczne i psychiczne), zrównoważony 
rozwój, szacunek wobec tradycji miejsca od-
wiedzanego. Według Gardnera cechą łączącą 
turystów uprawiających slow tourism jest 
pewien stan umysłu, pojawiający się jeszcze 
przed rozpoczęciem podróży, który można 
zawrzeć w stwierdzeniu: „pośpiech zakłóca 
kontakt z odwiedzanym miejscem” (za: Sa-
wicka 2013, s. 188). Można nawet sądzić, że 
slow tourism może dotyczyć różnych elemen-

tów produktu turystycznego. Szczególnie 
istotna jest tu rola gastronomii. Współczesna 
moda na zainteresowanie kuchnią różnych 
krajów i regionów, a także umiejętnością 
gotowania, prowadzi do rozwoju turystyki 
kulinarnej.

 Należy w tym miejscu przypomnieć 
istotne dla omawianego pojęcia wydarze-
nie z roku 1986, kiedy to w historycznym 
centrum Rzymu planowano otworzyć ko-
lejną restaurację McDonald’s. Wydarzenie 
to spotkało się z wieloma protestami miłoś-
ników kuchni narodowej i przyczyniło do 
powstania organizacji o nazwie Slow Food. 
Dziś już jako międzynarodowa organizacja, 
Slow Food jest obecna w 150 krajach świata, 
a jej cel stanowi ochrona tradycyjnej kuchni 
różnych regionów świata poprzez promowa-
nie żywności o wysokich walorach zdro-
wotnych. Jeśli turysta smakuje potrawy i nie-
spiesznie się nimi delektuje, można uznać, 
że jego tryb życia jest zgodny z ideą slow.

Koncepcja turystyki powolnej wpisuje 
się również w ideę ekonomii współdzielenia 
(sharing economy) czy współkonsumpcji, 
której podstawowym założeniem jest zmiana 
sposobu korzystania z dóbr użytkowych 
(wcześniejszy trend do posiadania wypie-
rany jest przez trend do użytkowania). Mamy 
więc do czynienia z konsumpcją kolabora-
tywną (collaborative consumption), którą zde-
finiować można jako „ekonomiczny model 
oparty na pożyczaniu, wymianie, umowach 
barterowych lub płatnym dostępie do dóbr, 
stojący w opozycji do własności” (Botsman 
i Rogers 2010, s. 18). W literaturze odnaleźć 
można wiele form i rodzajów działalności 
kolaboratywnej. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje szybko rozwijająca się turystyka 
peer-to-peer, a w jej ramach przede wszyst-

Ryc. 1. Slow tourism a inne rodzaje turystykiźródło: dall’Aglio 2011, s. 22
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kim: zamiana domami oraz couchsurfing. Za-
miana domami polega na dosłownym wy-
mienianiu się domami pomiędzy dwiema 
stronami. Użytkownicy zarejestrowani w da-
nym serwisie (np. HomeExchange.com) za-
mieszczają informacje o sobie, swoim domu 
lub mieszkaniu i okolicy, dodają zdjęcia, a także 
okreś lają, kiedy i gdzie chcieliby pojechać oraz 
jaki dom czy mieszkanie odpowiadałoby im 
w zamian. Osoby zainteresowane zamianą 
nawiązują kontakt, wysyłając wiadomość za 
pomocą serwisu, aby poznać szczegóły. Osta-
teczne ustalenia i decyzja o zamianie nastę-
puje wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi 
stronami. Couchsurfing (np. Couchsurfing.org) 
polega natomiast na korzystaniu z gościn-
ności tych, którzy mają wolną kanapę lub 
kawałek podłogi na końcu świata, i udostęp-
nianiu podróżnikom noclegu we własnym 
domu. Turyście bardzo często w ramach za-
kupionego produktu oferowane są oprócz 
noclegu dodatkowe usługi rozrywkowe, edu-
kacyjne, estetyczne itp. Gospodarz często staje 
się swoistym przewodnikiem i opiekunem 
turysty w miejscu recepcji turystycznej. Po-
dobnie jak w przypadku slow tourism, turysta 
ma możliwość czynnego udziału w życiu spo-
łeczności lokalnej, poznaje autentyczne lo-
kalne miejsca, obiekty, ludzi, zwyczaje, przej-
muje rytm życia lokalnego i staje się częścią 
miejsca odwiedzanego.

Określając tendencje przyszłościowe oma-
wianego zjawiska, należy stwierdzić, iż slow 
tourism znajduje się w fazie rozwoju, czego 
przejawem są wspomniane wcześniej inicja-
tywy obejmujące niemalże wszystkie dzie-
dziny życia. Do światowych trendów popytu 
turystycznego determinujących rozwój slow 
tourism zaliczyć należy: wzrost liczby konsu-
mentów o wyrafinowanych gustach, którzy 
otwarcie wyrażają swoje potrzeby, są na-
stawieni na jakość i przeżycie nowych do-
świadczeń (wcześniej nastawienie na ilość 
i zaliczenie atrakcji); zmianę stylu życia w spo-
łeczeństwie zachodnim, w którym coraz więk-
szą rolę odgrywają potrzeby indywidualne; 
wzrost świadomości klientów dotyczący 
ochrony środowiska oraz zasad zrównowa-
żonego rozwoju. Pojawia się więc typ turysty 
nowego pokroju, świadomego, odpowiedzial-
nego, krytycznego wobec siebie, otwartego 
na relacje z ludnością miejscową, szanują-

cego jej zwyczaje, kulturę i religię. Wobec 
powyższego należy stwierdzić, iż slow tourism 
nadal będzie zjednywać sobie nowych zwo-
lenników, pragnących spokojnie smakować 
niepowtarzalność odwiedzanego miejsca 
i traktować wyjazd jako okazję do refleksji 
i nauki.

PODSUMOWANIE

Turystyka jest zjawiskiem ogólnospołecznym, 
a na jej zmiany wpływa wiele uwarunkowań, 
wynikających zarówno ze zmian społecz-
nych, jak i ze zmian dotyczących samego 
zjawiska turystyki. Szybkie tempo życia współ-
czesnych obywateli krajów rozwiniętych 
owocuje poszukiwaniem relaksu i spokoju, 
co znajduje odzwierciedlenie w uprawianiu 
nowych form turystyki. Jedną z nich jest tu-
rystyka powolna. Wpisuje się ona w koncep-
cję turystyki zrównoważonej, ponieważ 
sprzyja osiąganiu celów ekonomicznych, eko-
logicznych i społecznych. Uprawianie tu-
rystyki powolnej nie wyklucza uprawiania 
innych form turystyki. Dzięki temu miejsco-
wości i regiony przyjmujące turystów mogą 
rozwijać infrastrukturę, ale z zachowaniem 
zasad rozwoju zrównoważonego.

Z jednej strony więc slow tourism zapew-
nia wyższy stopień zaspokojenia potrzeb 
turystów związanych z poczuciem indywi-
dualności, dogłębnego poznania miejsc od-
wiedzanych, nawiązania trwałych, szczerych 
kontaktów ze społecznością lokalną. Turysta, 
„zagłębiając się” w odwiedzanej społecz-
ności, zaspokaja potrzebę samorealizacji 
i odkrywa nowe wartości dla siebie. Z dru-
giej strony należy zwrócić uwagę na korzyści 
wynikające z uprawiania slow tourism po 
stronie danej miejscowości turystycznej. 
Wyodrębnienie i odpowiednia promocja 
szczególnych, unikalnych walorów i pozy-
tywne nastawienie ludności miejscowej do 
turystów to elementy przyciągające turystów, 
a w konsekwencji generujące dochód. Nie-
powtarzalny produkt o odpowiedniej jakości, 
zapadający w pamięć, zapewniający dozna-
nie niezapomnianych wrażeń powoduje po-
wstanie szczególnej więzi turysty z danym 
regionem, do którego się wraca oraz który 
poleca się znajomym. Te charakterystyczne 



ROZPRAWY NAUKOWE  
2014, 46     AWF WE WROCŁAWIU 

A. NIEZgOdA, E. MARKIEWICZ 
slow tourism – idea, uwarunkowania i perspektywy rozwoju 89
dla danego regionu lokalne produkty są często 
jedyną szansą na jego rozwój i wyróżnienie. 
Stanowią sposób na ożywienie gospodarcze 
terenów (często wiejskich) i poprawę ich atrak-
cyjności. Dodatkowo, jak podkreśla Caffyn, 
slow tourism przeciwdziała sezonowości, po-
nieważ turyści często odwiedzają dany re-
gion nie tylko ze względu na atrakcje zwią-
zane z porami roku, ale przede wszystkim 
chcąc zdobyć doświadczenia niematerialne 
(za: Sawicka 2013).

Poza zaletami slow tourism warto również 
wspomnieć o pewnych niebezpieczeństwach. 
Autorki zwracają szczególną uwagę na nega-
tywne aspekty spotkania turysty (z wyma-
ganiami międzynarodowymi) z miejscową 
ludnością. Owo spotkanie może doprowa-
dzić do przekształceń w lokalnej społeczności, 
komercjalizacji tradycji i obrzędów charakte-
rystycznych dla danego regionu. Niecodzien-
ne zwyczaje z łatwością mogą przekształcić 
się w „teatr”, wyreżyserowany pod kątem 
oczekiwań i potrzeb masowego turysty (ten-
dencje ku ujednolicaniu miejsc). Wspomina 
o tym Czerny (2005, s. 220): „Aby przypo-
dobać się turystom, miejscowa ludność do-
stosowuje swoje tańce, muzykę, stroje do ich 
gustów i oczekiwań, często zmieniając pier-
wotny charakter lub wygląd tych obiektów”. 
Lokalne obrzędy, przystosowane do wymo-
gów współczesnego świata, stają się więc ko-
mercyjnymi wydarzeniem niezwiązanym 
z ludowymi wierzeniami. Dochodzi do za-
niku autentyczności miejsc odwiedzanych. 
Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie tu-
rystów na wspólną rozrywkę i niecodzienną 
zabawę.
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