


Cel Porozumienia Zagłębie Ambitnej Turystyki 

Stworzenie nowego rodzaju komercyjnej turystyki połączonej organizacyjnie 
(sezon niski/sezon wysoki) i/lub funkcjonalnie z przemysłem edukacyjno-
wychowawczym. 

 

Stworzenie zagłębia turystycznego słynnego na cały świat. 

 

Zagłębie winno "powielać się" łukiem Karpat oraz Krainą Wielkich Jezior i stać 
się swoistym produktem wzajemnej wymiany turystycznej i integracyjnej  
oraz produktem eksportowym Trójmorza. 

 

Odpowiedź na pułapkę demograficzną i sposób by zbudować przykład na 
skuteczne zatrzymanie rujnującego drenażu mózgów i ludzi (że i na 
peryferiach da się stworzyć coś ciekawego, co będzie ekscytować i zatrzymywać 
młodych ludzi w ich lokalnym środowisku) 
 
wyjście z pułapki średniego produktu turystycznego w Beskidzie Niskim i nie 
tylko. 



konsumpcjonizm i smartfonowa 
narracja w jego służbie 

Presja, której przez powszechny konsumpcjonizm jako obowiązujący i głęboko 
błędny koncept na rozwój (raczej ślepy wzrost)  

 

poddane są nasze dzieci, właściwie bezbronne wobec całego arsenału 
atrakcyjnych, teleinformatycznych narzędzi sprzedaży, którym ufają bo są im te 
wspaniałe przecież urządzenia pomocne jak telefon, ipad czy tablet -  

 

jest ogromna i osobom dorosłym trudno sobie wyobrazić jej skalę w relacji do 
wspaniałego lecz często naiwnego optymizmu dziecka - człowieka w krainie 
marzeń - które chciałoby ono spełniać wierząc, że ma do tego prawo.  

 

 

Wiara w to prawo jest chyba najpiękniejszą cechą wolnego człowieka. 



prawo - tak; roszczeniowość - nie 

 

prawo obywatelskie a "human-rightism"   

 

Obawiałem się – lecz niewystarczająco – stopniowego przesuwania się od praw 
obywatelskich do praw człowieka. Nie widziałem siły „ideologii praw człowieka” 
(human-rightism) i nie przewidziałem jego konsekwencji.  
 
„Ideologia praw człowieka” nie ma nic wspólnego z praktycznymi zagadnieniami 
osobistej wolności i wolnego dyskursu politycznego. Jest ona o uprawnieniach, 
roszczeniach, formalnym dyskryminowaniu i politycznej poprawności.   

Vaclav Klaus UKSW 2012 
 

w świecie uzależnionym od wzrostu (gospodarka na dopingu) 



Popularne postawy wobec świata – absencja obowiązku 

 
 
 
Kompromis - tak ale nie moim kosztem 

 

dla mnie radość - oni niech rozwiązują problemy czyli 
ekonomia łatwizny 
 
 

zero wysiłku (no, może protest) w zamian - przywileje 
 
 

lepiej zamknąć się w wirtualnej przestrzeni i mieć spokój 



Istotą niechęci do wyzwań jest  
ta właśnie chęć odizolowania się 

 
Sprzątanie (Przełomów Wisłoka) to klasyczne wyzwanie - niepopularne, dziwne 
nawet. Sprzątanie różnych śmieci symbolizuje uniżoną pokorę, z którą przyznaję, 
że świat jest wspólnym dobrem i mam obowiązek angażować się w jego sprawy. 

 

Choćbym - nie wiem jak - chciał się od nich odizolować.  

 

Szczególnie od tych złych. Tę myśl pięknie oddaje gest pochylania się by 
podnieść czyjeś śmieci. 

 

Generalnie chodzi o (jeden z wielu) obowiązek, od którego nie można 
się uchylić, przed którym nie można zdezerterować - tak to ujął 
papież Polak. Chodzi oczywiście o zaangażowanie. 



WORTEKS 

 

Wygodnictwo - Aktywność 

Obojętność - zaangażowanie, miłość, przyjaźń 

Roszczeniowość - Szczodrość, wdzięczność 

Tymczasowość - Trwałość, Wierność, efektywność 

Egozim - Poświęcenie 

Kapitulacja - Zwycięstwo, Wytrwałość, waleczność 

Samotność - Zespołowość, radość, 

kultura śmierci ---------------------- kultura życia 
 

wybór jest oczywisty a jednak codzienny wybór jest inny 



  Bezsilność popytu na silne 
pokolenia 

 

 

Eugeniczne nie jest dostarczanie dobrego wychowania ale 
bezkrytyczne pozwalanie by mechanizm rynkowy udostępniał 
dobre wychowanie tylko dla nielicznych 
 
  

 

Przez dziesięciolecia ludzie stanowili dla władzy "problem", manifestujący 
się bezrobociem i bezdomnością. I można udawać, że sprawy nie ma 
importując pracowników albo podjąć wyzwanie. 



podsumowanie autorstwa 
 papieża Franciszka (Skopje, maj 2019) 

Przyzwyczailiśmy się do jedzenia twardego chleba dezinformacji  
i staliśmy się więźniami dyskredytacji, etykiet i niesławy.  

 

Uwierzyliśmy, że konformizm zaspokoił nasze pragnienie  
i doszliśmy do pojenia się obojętnością i niewrażliwością.  
 

Karmiliśmy się marzeniami o świetności i wielkości,  
a skończyliśmy na jedzeniu rozrywki, zamknięcia i samotności.  

 
Napakowaliśmy się połączeniami i zatraciliśmy smak braterstwa. Szukaliśmy szybkiego i pewnego 
rezultatu, a jesteśmy uciskani przez niecierpliwość i niepokój.  

 

Będąc więźniami świata wirtualnego, zatraciliśmy gust i smak rzeczywistości. 
 
 
Gdyż człowiek najbardziej ze wszystkiego potrzebuje dziś kontaktu z drugim 
człowiekiem i to człowiek właśnie, który chce, potrafi, jest gotów dawać i ma poczucie 
obowiązku jest najbardziej deficytowym produktem współczesnej cywilizacji. 



otoczenie (środowisko) coraz bardziej 
technologiczne. 

podstawowe pytanie w zakresie wychowania (kształtowania postawy 
człowieka wobec siebie, rodziny, ludzi i świata) brzmi następująco - 
fragment Memorandum ws. ujęcia ZAT w Strategii: 

 

(ponieważ realne otoczenie człowieka przestało być środowiskiem, które 
samo wychowuje tak jak kiedyś podwórko, ulica, praca z rodzicami w 
gospodarstwie rolnym czy warsztacie rzemieślniczym) 

 

Czy zapewnienie dostatku materialnego i sprawnej organizacji 
szkół wystarczy by zapewnić dobre wychowanie na ludzi 
samodzielnych, niezależnych, gotowych na wyzwania, 
potrafiących i chcących pracować? Zakładających wzorowe 
rodziny? 

 



Odpowiedź jest negatywna - nie wystarczy. Na odwrót: trzeba wytworzyć 
substytut braku dobrobytu, który to brak jeszcze kilkanaście lat wstecz skłaniał 
ludzi do współpracy tworzącej więź społeczną i obywatelskie wzajemne 
bezpieczeństwo, również socjalne.  

Wygodnictwo idące za "sterylnym dobrobytem, bez głębszych wartości" zabija 
więź społeczną i jest też objawem jej braku jako postawa życiowa. 
  

Nadmierny indywidualizm, dostatek materialny jako skutek państwa 
opiekuńczego (które bynajmniej nie jest przejawem gospodarki rynkowej nie 
neoliberalnej ani chrześcijańskiej myśli ekonomiczno-społecznej) 
 

oraz niewyobrażalna ofensywa izolujących jednostki od grup i uzależniających 
treści filmowych (obrazkowych) z realnego świata  - łatwo i powszechnie 
dostępnych w telefonie - oraz pochodzących z szybko rosnącej przestrzeni 
wirtualnej - niszczą dobre wychowanie.  

 

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to paradoksem - fakty z państw 
wysokorozwiniętych są jednoznaczne. 

otoczenie (środowisko) coraz bardziej 
technologiczne. 



Zagłębie Ambitnej Turystyki 
Besko  - Bukowsko  -  Dębowiec  -  Dukla  -  Iwonicz-Zdrój  -  Jaśliska  

-  Krempna   -  Komańcza  -  Nowy Żmigród  -  Osiek Jasielski  -  
Rymanów  -  Zarszyn 

 

Liczba osób nieprzystosowanych do życia, nie potrafiących 
wykonywać realnej, pożytecznej pracy, w końcu cierpiących  
na syndrom samotności będzie rosła lawinowo, chyba że dokonamy 
prawdziwej zmiany państwowego systemu edukacji i wychowania,  
i przekształcimy go w system edukacji, wspomagany przemysłem 
edukacyjno-wychowawczym.  
 

 

(Do uruchomienia takiego przemysłu w skali województwa może 
posłużyć koncept Zagłębia Ambitnej Turystyki. To ważny argument  
za ujęciem ZAT w strategii Podkarpackie 2030.) 



Człowiek jako cel Strategii 

 

Celami artykułowanymi wprost w Strategii może być powszechny udział dzieci  
i młodzieży w formujących (kształtujących postawy) letnich obozach oraz 
zajęciach o podobnym charakterze prowadzonych w innych porach roku.  

Sposobem upowszechnienia takich działań i jednocześnie zaczątkiem przemysłu 
edukacyjno-wychowawczego może być tzw. bon wakacyjny, opisany w 
materiale dot. Zagłębia Ambitnej Turystyki jako montaż finansowania 
centralnego (wojewódzkiego), gminnego oraz prywatnego (rodziców). 

Powszechność udziału "w" przemyśle edukacyjno-wychowawczym wymaga 
z jednej strony odpowiedniej bazy materialnej i know-how  
 
a z drugiej chęci uczestnictwa wyrażonej również chęcią i możnością opłacenia 
takiego pobytu przez rodziców ale i samorząd wojewódzki i gminny. 

 



Gospodarka oparta na wiedzy (mądrości) 

Celem strategii państwa winno być również samo wypracowanie 
odpowiedniego know-how, w oparciu o wiedzę naukową, praktyczną 
wiedzę nauczycieli i rodziców ale i przedsiębiorców, którzy skłonni byliby 
inwestować w przemysł edukacyjno-wychowawczy. 

Jednak człowiek nie jest w centrum zainteresowania, ba - to 
nie dobro ma w posiadaniu instrument komunikacji, który jest  
w posiadaniu każdego dziecka - ale chaos i zło.  

Odzyskujemy kontrolę nad niezależnością energetyczną 
i polityczną ale utraciliśmy kontrolę nad bezpieczeństwem 
umysłów naszych dzieci 

Dlatego istotą pomysłu Zagłębia Ambitnej Turystyki  
(w aspekcie efektywności organizacyjnej) jest powierzenie 
wychowania biznesowi, który zadba o efekty, rozliczony przez 
klienta-rodzica 











Wyzwania 

Najważniejszym  wyzwaniem  warunkującym  rzeczywiste  utworzenie  Zagłębia  Ambitnej Turystyki 
jest: 

  wspólna sieć drogowa: samorządowa, gospodarki leśnej, rolnictwa oraz turystyki rowerowej 
(turystyka piesza, konna i narciarska mają niższe wymagania w tym zakresie) ale również: 

  wystarczające  inwestycje  samorządowe  w  istniejącą  sieć  dróg  lokalnych,  dróg  PRN(dla  
turystyki  pieszej,  rowerowej  i  narciarskiej)oraz infrastrukturę komunalną, kulturalną, około-
turystyczną; 

 współpraca z wiodącą instytucją państwową w zakresie pozyskiwania inwestorów; 

 adekwatne  kryteria  wsparcia  dla  samorządów  i  inwestorów  w  najbliższej  i  kolejnych 
perspektywach budżetowych; 

 wypracowanie  propozycji  programowej  dla  przemysłu  edukacyjno-wychowawczego ale również 
bardzo konkretnym efektem prac ma być: 

powstanie Dokumentu Planistyczno-Urbanistycznego wyznaczającego kierunki rozwoju Zagłębia 
Ambitnej Turystyki, zgodnie z zawartym Porozumienie, uwzględniającego wstępną lokalizację 
kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ich uwarunkowania środowiskowe, techniczne i 
prawne 



Jakość wydatków (3 x E prof. Kieżun) 

Dlaczego nie wprowadzić bonu wakacyjnego - to jest pomysł jeszcze z 2014 r. - sprzed 
wyborów samorządowych. 

Dopłaćmy rodzicom na obóz certyfikowany przez kuratoria. Najtęższe umysły winny 
tym właśnie się zająć - jak ma taki obóz letni wyglądać, żeby był dla każdego. 
Czyli tydzień za mniej niż tysiąc złotych, za 800? Oczywiście nie może być kryteriów 
dochodowych - na wzór 500+. Ale gmina sama nie wyda pieniędzy na wychowanie 
uczniów - to zawsze przegra z drogą albo chodnikiem albo inną wspólną inwestycją.  

 

(Fiskalizm jako przejaw populizmu nie tylko że w dłuższym terminie (często 
nawet i w krótkim) zamiast wspierać budżet osłabia go ale tak jak etyka 
buduje samą kondycję ludzką w jej najważniejszym aspekcie odczuwania i 
rozumienia wspólnoty tak fiskalizm tę kondycję nadweręża a rozumienie 
wspólnoty ośmiesza i niszczy)- Choć inwestycja w wychowanie dzieci - to ta 
jest najbardziej wspólna.  

 

Jeśli jednak budżet centralny dopłaci powiedzmy 200 zł do 100 zł gminy a z kolei rodzice 
wyłożą 300. To mamy 600 zł na obóz letni dla każdego ucznia. Inny wariant to 300 - 200 
- 300 = 800 zł  



Cena niezależności =  
koszt bonu wakacyjnego 

500 milionów w skali Polski  - 25 milionów w skali 
województwa:  

czy to dużo za niezależność? 

 

Dopóki ludzie choćby pamiętają, co to jest wspólnota - mają 
zdolność do rozróżniania dobra i zła na drzewie rozwoju 
cywilizacji.  

Dopóki mają tę zdolność - świat jest bezpieczny a jeżeli miałby 
przepaść to przynajmniej świadkowie następującego upadku 
będą mieli zdolność sprzeciwienia się, podjęcia próby 
przeciwdziałania, walki. I obowiązkiem każdego człowieka jest 
dbać o to aby nowe pokolenia tę zdolność zachowały. 

 



Najpierw plan 

 

Załóżmy, że: 

uwierzyliśmy, że możemy zmienić świat, tutaj w Beskidzie Niskim 

czego nam brakuje?  

Podaży porządnej usługi edukacyjno-wychowawczej 
(turystycznej/rekreacyjnej) 

 

 

aby uruchomić tę podaż jest potrzebna baza materialna: 

 



Infrastruktura: 

wsparcie procesów rozwojowych w obszarze Beskidu Niskiego winno dotyczyć 
m.in.:  

-budowy wspólnej sieci drogowej: samorządowa, gospodarki leśnej, rolnictwa 
oraz turystyki rowerowej (pieszej, konnej i narciarskiej);  

- inwestycji samorządowych w istniejącą sieć dróg lokalnych, dróg PRN (dróg 
turystycznych - dla turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej) oraz 
infrastrukturę komunalną, kulturalną, około-turystyczną; 

- współpracy z wiodącą instytucją państwową w zakresie pozyskiwania 
inwestorów; 

- procesu wypracowania propozycji programowej dla przemysłu edukacyjno-
wychowawczego; 

- opracowania Dokumentu Planistyczno-Urbanistycznego, wyznaczającego 
kierunki rozwoju Beskidu Niskiego, zgodnie z zawartym Porozumieniem 
(Terytorialnym) uwzględniającego wstępną lokalizację kluczowych przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz ich uwarunkowania środowiskowe, techniczne i prawne 
oraz dotyczące zachowania i rozszerzenia istniejącego (niezbędnego dla ambitnej 
turystyki) środowiska przyrodniczego, kulturowego i turystyczno-edukacyjnego, 
w tym: 



- poprawy stanu sieci drogowej np. począwszy od drogi DW 893 od Gorlic przez 
gminy Dębowiec - Osiek - Żmigród po drogę DW 889 przez Duklę - Jaśliska - 
Komańczę - Bukowsko - Zarszyn - Besko - Rymanów - Daliowa oraz Sieniawa - 
Szczawne i szereg  dróg powiatowych; 

  

- dokończenia inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową; 

  

- retencji wód, szczególnie w  wypadku retencji połączonej z funkcją rekreacyjną; 

 

- budowy infrastruktury około-turystycznej (parkingi, udogodnienia komunalne, 
obiekty upowszechniania kultury, sportowe i rekreacyjne - również w PPP); 

  

- tworzenia sieci dróg turystycznych (uniwersalnych: leśno - rolniczo - 
turystycznych)   - w innowacyjnym systemie współpracy na linii: Lasy Państwowe - 
Samorządy Gminne - producenci rolni - branża turystyczna; 

Infrastruktura – ciąg dalszy 



Biznes i nauka 

inwestycje prywatne w młodzieżowe campy oraz hotele 
wielofunkcyjne 

 

oraz know-how dotycząca treści edukacyjnej, pedagogicznej, 
psychologicznej 

wtedy wyjdziemy z pułapki średniego produktu 
(pojawi się: i ekspansja zagraniczna, i polski kapitał dla 
rozwoju, a innowacyjność będzie topowa - innowacyjność pro-
kooperacyjna i gadżetowa również) 

na przykład: wyzwanie dotyczące sterowania natężeniem ruchu 
odwiedzających w Rudawce Rymanowskiej, której to zagospodarowanie 
jest niewielkim składnikiem idei Zagłębia Ambitnej Turystyki wskazuje z 
kolei na:  

 



Innowacja pro-kooperacyjna 

konieczność takiego planowania atrakcji turystycznych i ich układania w pakiety 
(np. kilkudniowe) aby wciągnąć odwiedzających do swoistej gry w 
planowanie, w której to grze konieczność zaplanowania szczegółów swojego 
pobytu nie będzie przez nich odbierana jako ograniczenie wolności ale jako 
pewne pozytywne wyzwanie i sposób współuczestnictwa tworzeniu 
inteligentnej logistyki całego obszaru; dla optymalizacji efektu wszystkich graczy. 
(jakby lustrzane odbicie konceptu MRP w przemyśle).  
 
W wypadku wielobiegunowego układu atrakcji (kilkunastu czy kilkudziesięciu) w 
planowanym Zagłębiu Ambitnej Turystyki będzie istnieć konieczność 
rezerwowania różnych aktywności (choćby z powodu ograniczoności zasobów 
różnych atrakcji czy aktywności) i tworzenia przez samych odwiedzających 
swoich indywidualnych pakietów pobytowych (programowych). Z jednej strony 
będzie to wymagać zaawansowanego narzędzia rezerwacyjno-planistycznego a z 
drugiej - inteligentnego systemu współpracy pomiędzy obcymi formalnie 
podmiotami gospodarczymi.  
 
czy to wystarczająco ambitne zadanie aby zostało ocenione za 
innowacyjne? 



Obecność a nie absencja 

Zagłębie Ambitnej Turystyki to nowoczesna koncepcja w zakresie ochrony 
środowiska. Nowoczesna - bo polegającą nie tylko na wychowaniu mądrych, 
niezależnie myślących i skłonnych do podejmowania wysiłku pokoleń ale 
również na bezpośredniej obecności świadomych ludzi w przestrzeni, której  
w ten sposób przez samą swoją obecność mogą strzec przed niepowołaną 
ingerencją.  

Przykładem może być ochrona przed wandalizmem motoryzacyjnym czy też 
dbałość o czystość wód i w ogóle - czystość w rozumieniu wolności  
od porzuconych śmieci - które to wyzwania łatwiej podjąć gdy bezpośrednim ich 
adresatem jest również klient - odwiedzający nas gość.  

Nie bez znaczenia jest perspektywa pewnej prosperity ekonomicznej czy też 
rozumianego głębiej dobrobytu - co ułatwia dbałość o środowisko a 
najważniejsza - świadomość, że dewastacja środowiska - również przez 
niepasujące do ambitnej turystyki inwestycje pseudo-turystyczne - może 
prosperitę zakończyć. 

to obecność ludzi chroni i kształtuje środowisko a nie ich absencja  
w przestrzeni geograficznej 



Cel naszego dzisiejszego spotkania Dukla 14 
grudnia 2019 

Zagłębie Ambitnej Turystyki jest na tyle złożoną koncepcją, że kolejne 
kroki zmierzające  
 
do stworzenia samej "mapy drogowej" wdrażania ZAT w 
Beskidzie Niskim - jako swoistego programu pilotażowego dla regionu 
całych Karpat i Krainy Wielkich Jezior  - muszą obejmować konferencję 
z udziałem odpowiedniego  think-tanku lub grupy wybitnych 
intelektualistów, a następnie, po kolejnym dopracowaniu opisu 
koncepcji - w efekcie konferencji i następujących po niej działań -  

podjęcie próby zainteresowania pomysłem czynników 
rządowych. Celem winno być uzyskanie adekwatnego  

programu krajowego dla 12 gmin ZAT z perspektywą 
poszerzenia obszaru Zagłębia o gminy z województwa 
małopolskiego i sąsiadujący obszar Republiki Słowackiej. 









Wymarzony dzień wybitnego produktu 
przemysłu edukacyjno-wychowawczego 

Camp Jaśliska, śniadanie - Zbiornik turystyczno-retencyjny 
Wola Niżna - Rezerwat Źródliska Jasiołki - cerkiew w Wisłoku 
Wielkim - dolina Izwór - wiata leśników 698 m.n.p.m. szlak 
czerwony - Bukowica - Camp Kiczera (Puławy), obiad - 
zwiedzanie modelowej oczyszczalni ścieków w Puławach - 
Puławy Dolne - Wernejówka - Surowica - Polany Surowiczne 
(wozy drzymały) - Las Szachty (wiata leśników, podwieczorek) 
- zbiornik turystyczno-retencyjny Wola Niżna - Szkółki - 
Lipowiecka Droga - Camp Jaśliska, kolacja 

środek transportu: rowery górskie oraz rowery górskie 
elektryki (zapewnione przez Mobilną Wypożyczalnię 
Rowerów) 

 

Czego brakuje? W gruncie rzeczy wcale nie tak wiele.  
(5 wyciągów narciarskich – bilansowanie sezonu) 




