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7Przedsłowie

PRzEdSłowIE

Turystyka polonijna stanowi część polskiej turystyki. Minister Sportu i Tu-
rystyki podejmuje działania, aby turystyka polonijna nie była tylko „częścią”, 
ale istotną częścią naszej turystyki.

Świadomi jesteśmy wagi problemu – tak społecznej, ekonomicznej, jak 
i moralnej, szczególnie w odniesieniu do naszych Rodaków na Wschodzie. 
Świadomi jesteśmy też potrzeb w tym zakresie, pewnych zaniedbań, ale i na-
szych możliwości we wspieraniu jej rozwoju. Wszyscy podzielamy przeko-
nanie, że ten rodzaj turystyki stanowi dla Polski wyjątkowy atut i niezwy-
kle sprzyjającą okoliczność, dzięki której możliwy jest znacznie szybszy, niż 
w przypadku innych krajów, rozwój turystyki przyjazdowej. Dlatego też np. 
bez wahania wsparłam pomysł powstania publikacji Turystyka.polonijna..Zarys.
problemu, który zrodził się w wyniku rozmów z p. Ambasadorem Witoldem 
Rybczyńskim podczas jednego ze spotkań funkcjonującego pod auspicjami 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii 
i Polaków za Granicą.

Według danych szacunkowych, poza terytorium Polski mieszka do 21 mi-
lionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Rozwój turystyki polonijnej 
był możliwy wraz z postępującym procesem demokratyzacji życia w Polsce, 
a pełne szanse rozwoju zyskał dopiero po pełnym odzyskaniu niepodległości 
przez naszą Ojczyznę w 1989 roku. 

W wielu krajach promotorami rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski 
były polonijne biura podróży. Najbardziej znanym przykładem zrzeszenia ta-
kich właśnie biur jest istniejące w Stanach Zjednoczonych od 12 września 
1959 r. Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Biur Podróży – SPATA (So-
ciety.of.Polish-American.Travel.Agents). Biura polonijne istnieją zresztą wszę-
dzie tam, gdzie są skupiska Polonii – w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Szwecji, Niemczech czy Argentynie – by wymienić kilka przykładów.

Co ważne, przyjazdy tzw. „Polonusów” do Polski realizowane były nawet 
w najtrudniejszych chwilach historii naszego kraju. Wynika to z faktu, iż mo-
tywem podróży do Polski dla tej grupy turystów są silne związki rodzinne  
i emocjonalne z krajem ich przodków i znacznie lepsza, niż przeciętnego turysty, 
wiedza o aktualnej sytuacji w Polsce. Z drugiej strony – z racji na zmiany poko-
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leniowe – promowanie i informowanie wśród tej grupy potencjalnych turystów 
o tym, że Polska jest interesującą europejska destynacją, jest koniecznością.

Kolejnym krokiem ku zainteresowaniu turystyką polonijną była konferencja 
pn. „Turystyka polonijna – stan i potrzeby”. Jej rezultatem powinny być nie tyl-
ko interesujące badania naukowe, ale także wskazówki dla osób bezpośrednio 
zaangażowanych w rozwój i realizację turystyki – konkretne kierunki – i zada-
nia do realizacji. Już sam fakt, że rezultatem konferencji było doprecyzowanie 
definicji turystyki polonijnej oraz wskazanie jej aktualnego stanu i potrzeb, na-
leży uznać za spełnienie pokładanych w tym spotkaniu nadziei.

O docenieniu problemu świadczą plany organizatorów konferencji – Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, Wyższej Szkoły ekonomicznej AlMAMeR 
i Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, którzy uznali konieczność 
organizowania kolejnych konferencji w cyklu trzyletnim. Przyczynić się to po-
winno do uporządkowania procesu monitorowania stanu i rozwoju turystyki 
polonijnej poprzez utworzenie konkretnych ram czasowych dla przeprowa-
dzenia kolejnych badań i oceny realizacji wniosków wynikających z choćby tej 
konferencji.

Jak ważnym dzisiaj dla nas tematem jest turystyka polonijna i – szerzej, zna-
czenie Polonii i Polaków mieszkających za granicą, świadczy również dobitnie 
wzrastające ranga problematyki polonijnej w polityce zagranicznej kraju.

Najbliższe lata – dzięki takim prestiżowym wydarzeniom, jak np. przewod-
nictwo Polski w Radzie Unii europejskiej w drugiej połowie 2011 roku czy 
też organizacja wspólnie z Ukrainą Finałowego Turnieju Mistrzostw europy 
w Piłce Nożnej UeFA eURO 2012® – dadzą turystyce polskiej niezwykłą 
szansę na jej szybszy rozwój. 

Dla realizacji – zakończonej sukcesem – tych ambitnych zamierzeń bę-
dzie miało także bardzo duże znaczenie wsparcie ze strony Polonii i Polaków 
mieszkających za granicą.

Wydanie, po raz pierwszy w Polsce, publikacji dotyczącej bezpośrednio 
turystyki polonijnej również jest dobrym świadectwem wprowadzania jej na 
należyte miejsce w kontekście całokształtu polskiej turystyki.

Katarzyna.Sobierajska
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PREfaCE

Tourism of Polish communities constitutes a part of Polish tourism. The 
Minister of Sport and Tourism makes efforts to make it not only a „part” but 
an important part of our tourism. 

We are aware of the social, economic and moral significance of the problem, 
especially with regard to our Countrymen in the east. We are also aware of 
the needs in this matter, certain negligence and our abilities to support its 
development as well. We all share the opinion that this sort of tourism provides 
an exceptional asset and favourable opportunity for Poland, thanks to which 
the development of incoming tourism can be much faster than in case of other 
countries. That is why I have supported without hesitation issuing „Tourism 
of Polish Communities – state and needs” which was conceived as a result of 
talks with Ambassador Witold Rybczyński, during one of the meetings of the 
Interministerial Group for the Polish and Polish Communities Abroad under 
the auspices of the Ministry of Foreign Affairs. 

According to the approximates, there are up to 21 million Poles and people of 
Polish origin outside the territory of Poland. Development of tourism of Polish 
communities was possible along with the ongoing process of democratisation 
of life in Poland and strated to develop fully afetr full regaining independence 
by our Fatherland in 1989. 

In many countries travel agencies in Polish communities were the promoters 
of developing incoming tourism in Poland. The most famous example is SPATA 
(Society of Polish-American Travel Agents) existing since 12 September 1959. 
Similar travel agencies also exist in numerous Polish communities in Canada, 
Great Britain, France, Sweden, Germany, Argentina – just to mention a few 
examples.

A fact of greater importance is that arrivals of Polish emigrants appeared 
even during the most difficult moments of Polish history. This is due to the 
reason that a motive for travel to Poland for this group of tourists have been 
strong family and emotional bonds with the country of their ancestors and 
obviously bigger than in case of an average tourist, knowledge about the 
current situation in Poland. On the other hand, because of generation changes 
– promoting and informing potential tourists within this group about Poland 
as an interesting european destination not only necessity. 
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A next step towards arousing interest in tourism of Polish communities was 
the conference „Tourism of Polish Communities – state and needs”. It should 
result not only in interesting scientific research but also some instructions for 
people directly engaged in development and realisation of tourism regarding 
particular destinations and tasks to fulfil. 

The result of the conference has already been clarifying the term „tourism 
of Polish communities” as well as indicating its current state and needs can be 
regarded as coming up to expectations.

To prove the appreciation of the problem the organisers of the conference 
– The Ministry of Sport and Tourism, AlMAMeR Warsaw University of 
economics and the Association for Tourism Development Support recognised 
the necessity to hold subsequent conferences in a three-year cycle. It ought to 
contribute to sort out the process of monitoring the state and development 
of tourism of Polish communities via setting determined time frameworks 
for fulfilling further tasks and estimating the realisation of conclusions made 
during this conference. 

Increasing importance of the topic of tourism of Polish communities in 
Polish foreign policy also proves the significance of the Polish living abroad. 

The next several years, thanks to such prestigious events such as Polish 
leadership in the Council of european Union in the second half of 2011 or 
together with Ukraine organising european Football Championship UeFA 
eURO 2012 will bring to Polish tourism an exceptional chance for quick 
development. 

Support from Polish communities will be of great importance to fulfil such 
ambitious tasks successfully. 

Issuing a publication which directly concerns the tourism of Polish 
communities for the first time in Poland is evidence in favour of introducing 
this subject within the entirety of Polish tourism. 

Katarzyna.Sobierajska
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wSTęP

Turystyka polonijna to nie tylko sentymentalne wojaże do dawnej ojczy-
zny, ale również okazja do nawiązania kontaktów i współpracy w wielu dzie-
dzinach. Niezwykle istotne i obustronnie korzystne mogą być podróże do 
Starego Kraju przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, m.in.: lekarzy, 
inżynierów, przedsiębiorców czy naukowców. Turystów polonijnych fascynują 
m.in. organizowane w kraju polonijne festiwale teatrów oraz zimowe czy let-
nie igrzyska sportowe. 

Kulturowa, gospodarcza i promocyjna rola turystyki polonijnej jest waż-
nym elementem tożsamości narodowej. Jest to także ogromny potencjał, do-
tychczas nie w pełni jeszcze wykorzystany. Nie można wszakże zapominać, że 
Polonię szacuje się na około 20 mln osób. 

W obrębie samej Polonii też zachodzą zmiany – zaczyna przeważać emi-
gracja zarobkowa, a nie – jak wcześniej – polityczna. Samo wejście Polski do 
Unii europejskiej zmieniło niedostępne dotąd kraje europy Zachodniej w ot-
warty rynek pracy. Nowe fale emigracji, a więc tworzenie „nowych” Polonii, 
skutkują potrzebą wypracowania nowych form współpracy. 

Powstaje więc potrzeba zdefiniowania nowej polityki wobec Polonii, jej 
aktywizacja, uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji 
stanu oraz promocja polskiego dziedzictwa w nowoczesny, interesujący spo-
sób. Te kluczowe zadania wymagają współpracy wielu instytucji społecznych, 
rządowych, ale i edukacyjnych. M.in. specjalnego znaczenia nabiera tu po-
trzeba przygotowywania kadr obsługujących ruch turystyczny ze specjalnoś-
cią „Polonia i Polacy z zagranicy”.

Wydaje się też bardzo potrzebne zwiększenie badań naukowych w tym ob-
szarze, nie tylko z historii turystyki polonijnej, ale co będzie przydatne – badań 
dla współczesnego biznesu turystycznego dotyczącego turystyki polonijnej.

Dotychczasowe działania instytucji rządowych, Polskiej Organizacji Tury-
stycznej, środowisk turystycznych i polonijnych w celu zbliżenia Polonii do 
Macierzy zasługują na poparcie. Jednak brak było do tej pory ściślejszej wy-
miany informacji pomiędzy teoretykami a praktykami, między naukowcami  
a przedsiębiorcami – organizatorami turystyki polonijnej.
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Doceniając powagę zjawiska, AlMAMeR Wyższa Szkoła ekonomicz-
na we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, a zwłaszcza Panią 
Minister Katarzyną Sobierajską, oraz Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju 
Turystyki, zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Turystyka 
Polonijna – stan i potrzeby”. Celem konferencji było wypracowanie rozwiązań 
służących rozwojowi różnych form turystyki polonijnej – zarówno przyjaz-
dowej, jak i wyjazdowej. Konferencja zgromadziła blisko stu przedstawicieli 
uczelni wyższych, instytucji państwowych, organów samorządowych, mediów 
oraz bezpośrednio zainteresowanych tematem przedstawicieli branży tury-
stycznej z kraju i ze świata.

W licznych wystąpieniach zdefiniowano pojęcie „turystyki polonijnej”, 
określono jej funkcje, przedstawiono opisujące ją dane statystyczne, scharakte-
ryzowano główne ośrodki Polonii na świecie, wskazano motywy, jakimi kieruje 
się Polonia odwiedzając Polskę oraz Polacy podróżując do skupisk polonij-
nych, wreszcie wypracowano rekomendacje dotyczące aktywizacji i rozwoju 
branży turystycznej w odniesieniu do rodaków mieszkających poza terytorium 
Rzeczypospolitej.

AlMAMeR, kontynuując badania nad Polonią, przygotowała publikację 
Turystyka.polonijna..Zarys.problemu. Wydawnictwo to wpisuje się w szersze 
działania, celem których jest przedstawienie działań i planów jednostek od-
powiedzialnych za współpracę z Polonią, w tym organizacje polonijne promu-
jące Ojczyznę wśród Polonii.

Autorzy artykułów zgodnie zauważają, że turystyka polonijna jest wielką 
szansą na zwiększenie liczby przyjazdów gości do Polski. Ma ona przecież 
charakter nie tylko społeczny i rodzinny, ale również i ekonomiczny. Przyczy-
nia się do propagowania w świecie Polski jako nowoczesnego, rozwijającego się 
kraju środkowej europy. 

W obliczu dokonującej się na wielu płaszczyznach postępującej moderni-
zacji Polski oraz rosnącej świadomości podmiotów branży turystycznej nada-
rza się wyjątkowa okazja do zainteresowania Polską jeszcze szerszego kręgu 
odbiorców. 

Pragnę zatem wyrazić nadzieję, że ta konferencja i ta publikacja są zwia-
stunami dalszych badań nad turystyką polonijną, a wnioski z nich płynące zo-
staną wykorzystane przez branżę turystyczną do podtrzymania więzi Polonii 
z Ojczyzną.

Janusz.Merski
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InTRoduCTIon

Polish community tourism means not only sentimental trips to old fatherland 
but is also an opportunity for making contacts and cooperation in various 
fields. Moreover voyages to the Old Continent carried out by representatives 
of different professions like doctors, engineers, entrepreneurs or scientists are 
also crucial and beneficial. Polish tourists are interested in summer or winter 
Olympics or Polish community festivals organized in Poland. 

The cultural, economical and advertising role of Polish community tourism 
is an important component of national identity. It is also a great potential, 
not very used so far. We cannot forget that the number of Polish community 
reaches 20 million people. 

There are some changes within Polish community – economic migration 
starts to outnumber the political one. Joining the european Union by Poland 
has changed previously inaccessible countries of Western europe into open 
job market. New migration waves, creating new Polish communities result in 
the needs to work out new forms of cooperation. 

Therefore, a need to redefine the policy towards Polish communities arises, 
their stimulation, understanding and effective support of the Polish raison d’etat 
and promoting Polish heritage in a modern, interesting way. These key tasks 
require cooperation of many social, government and educational institutions. 
A new meaning is given to the need to prepare staff to provide tourist services 
aimed at „Polish communities and the Polish from abroad”.

Moreover, the increase of scientific research in this area seems to be useful, 
covering not only the history of tourism among Polish communities but also, 
for further use, business tourism in Polish communities.

Activities of governmental institutions, Polish Tourist Organization, tourist 
and Polish communities‘ associations aimed at approximation of Poland and 
Motherland have deserved support. However, the information exchange 
between theory and practice, scientists and entrepreneurs (tour organizers) has 
been failing so far. 

Considering this phenomenon AlMAMeR Warsaw University of 
economics in cooperation with The Ministry of Sport and Tourism, especially 
Minister Katarzyna Sobierajska and the Association for Tourism Development 
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Support, organized the First Polish Nationwide Scientific Conference „Tourism 
of Polish Communities – state and needs”. Its purpose was to find out solutions 
for developing various forms of Polish communities’ tourism – both departing 
and arriving. The conference was attended by about a hundred representatives 
of universities and colleges, state and self-government institutions, media as 
well as domestic and foreign representatives of tourism industry.

In many speeches the term of tourism of Polish communities was defined, 
its functions listed, statistical data supporting the problem presented. The 
main centers of Polish communities around the world were discussed, motifs 
of visiting Poland and the Polish traveling to Polish centres outlined. Finally, 
the recommendations concerning stimulation and development of tourism in 
relation to the Polish living outside the territory of the Republic of Poland 
were proposed.

Continuing the research over Polish communities, AlMAMeR has released 
„Tourism of Polish communities. The study of the problem”. This publication 
participates wider activity aimed at presentation of actions and plans of 
institutions responsible for cooperation with Polish communities and their 
organizations which promote the Fatherland among Polish communities. 

Authors of the articles agree that Polish communities’ tourism is a great 
opportunity to increase the number of guests coming to Poland. After all, it 
bears not only social and family but also economic character. It constitutes 
advertising and popularizing Poland as a modern Central-european country 
around the world. 

Facing the present modernization of Poland taking place in various aspects 
and increasing awareness of tourist companies an exceptional opportunity to 
attract Poland to a greater number of customers is taking place. 

I wish to express hope that the present conference and this publication will 
begin further research over Polish communities’ tourism and their conclusions 
will be used in tourist industry to maintain contacts between Polish communities 
and the Fatherland.

Janusz.Merski




