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Synopsis. Celem artyku³u jest  ocena procesu tworzenia produktu turystycznego w regionie na przyk³adzie case
study  gminy Wo³omin oraz opinii turystów odwiedzaj¹cych gminê. Opisano atrakcyjno�æ turystyczn¹ danego
obszaru oraz formy popularyzowania walorów przyrodniczo-kulturowych w�ród turystów. Gospodarka turystyczna
postrzegana jest interdyscyplinarnie w powi¹zaniu z rozwojem dóbr kultury i instytucji infrastruktury kulturowej,
gospodark¹ przestrzenn¹, zachowaniem walorów �rodowiska przyrodniczego oraz rozwojem obszarów wiejskich.

Wstêp
W istniej¹cych warunkach globalnej konkurencji na rynku turystycznym wa¿ne staje siê two-

rzenie produktów turystycznych �wiadcz¹cych o atrakcjach regionu. Rozwój produktu turystycz-
nego w regionie zale¿y od zaanga¿owania spo³eczno�ci lokalnych, wspó³dzia³ania pomiêdzy pod-
miotami takimi jak przedsiêbiorstwa, otoczenie biznesu, jednostkami samorz¹du terytorialnego,
administracj¹ rz¹dow¹. Znaczenia nabiera fakt wsparcia tworzenia produktów turystycznych z
funduszy strukturalnych.

 Wa¿na jest równie¿ problematyka odpowiedniej organizacji i regulacji prawa, która umo¿liwia
sprawne funkcjonowanie podmiotów rynku turystycznego, maj¹ca znaczenie nie  tylko lokalne, ale
narodowe, a nawet miêdzynarodowe. Aby dobrze realizowaæ to zadanie  potrzebny jest odpowied-
ni kapita³, specjalizacja w ruchu turystycznym, wykwalifikowana kadra, gwarancje ubezpieczenio-
we i finansowe, profesjonalizm i solidno�æ w dzia³aniu [Walczak 2007]. Jednak g³ównym benefi-
cjentem prowadzonej polityki promocji produktu turystycznego jest bran¿a turystyczna (g³ównie
hotelarze, restauratorzy, biura podró¿y i przewo�nicy), czyli przedsiêbiorstwa, które wiêkszo�æ
swoich dóbr i us³ug sprzedaj¹ turystom [Pawlicz 2008]. Z tego wzglêdu istotna jest koordynacja
wspólnych dzia³añ promocyjnych bran¿y i polityki promocji gminy.

Koncepcja i rozwój oraz sprzeda¿ produktów turystycznych na terenie gminy Wo³omin jest
podstawowym wyzwaniem obszaru w perspektywie 2015 roku, szczególnie w kontek�cie posiada-
nych unikalnych zasobów, po³o¿enia geograficznego, oraz miêdzynarodowych imprez turystycz-
nych, które odbywaj¹ siê corocznie na Mazowszu [Grabowski, Majewska 2009].

Zakres i metodyka badañ
Celem artyku³u jest  ocena procesu tworzenia produktu turystycznego w regionie na przyk³a-

dzie case study gminy Wo³omin oraz opinii turystów odwiedzaj¹cych gminê. W badaniu empirycz-
nym zastosowano metodê wywiadu przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Zagadnienia
zawarte w kwestionariuszu dotyczy³y oceny znajomo�ci produktów turystycznych, kierunków
tworzenia produktów turystycznych, stopnia oceny rozwoju produktów dotychczasowych oraz
mo¿liwo�ci wykorzystania potencja³u przyrodniczo-kulturowego do promocji i rozwoju produktu
turystycznego gminy.

W badaniu empirycznym na podstawie kwestionariusza ankiety udzia³ wziê³o 70 osób  przeby-
waj¹cych  na terenie gminy Wo³omin, w okresie od listopada do grudnia 2009 roku.



166 Marzena Kacprzak

W badaniu pos³u¿ono siê tak¿e metod¹ obserwacji, której celem by³o zweryfikowanie twier-
dzeñ respondentów, odnosz¹cych siê do oceny dzia³añ podejmowanych w danym �rodowisku.
Obserwacja mia³a na celu porównanie i ocenê dzia³añ stosowanych przez samorz¹d lokalny przy
tworzeniu produktów turystycznych. Ponadto, zastosowano metodê dokumentacyjn¹, która pole-
ga³a na wykorzystaniu w badaniach informacji zamieszczonych w gminnych strategiach rozwoju.

 Charakterystyka uwarunkowañ gospodarczych rozwoju gminy Wo³omin
Gmina Wo³omin jest gmin¹ miejsko-wiejsk¹, po³o¿on¹ w �rodkowej czê�ci województwa mazo-

wieckiego, ok. 20 km od granic Warszawy w kierunku pó³nocno-wschodnim. Graniczy z miastami
Koby³ka i Zielonka oraz z gminami: Radzymin, Po�wiêtne i Klembów.

Wo³omin zajmuje 17,3 km2 powierzchni, natomiast otaczaj¹ce go od pó³nocy, wschodu i po³u-
dnia tereny wiejskie zajmuj¹ 44, 23 km2. Na koniec 2009 roku w gminie zamieszkiwa³o  50,5 tys.
mieszkañców, w tym   74% na obszarze miejskim [Bank danych... 2010]. W populacji mieszkañców
wiêkszy jest udzia³ kobiet � 53%. Udzia³ kobiet wzrasta wraz z  wiekiem mieszkañców, w grupie
wieku poprodukcyjnego � 70% mieszkañców to kobiety. Wo³omin jest gmin¹, w której systema-
tycznie przybywa mieszkañców, co mo¿e �wiadczyæ o atrakcyjno�ci gminy jako miejsca zamieszka-
nia [Grabowski, Majewska 2009].

Dzia³alno�æ gospodarcza w postaci sektora MSP rozwija siê dynamicznie. W 2007 roku zareje-
strowanych by³o 5605 podmiotów gospodarczych, a w 2009 � 5944 [Bank danych... 2010]. Zdecy-
dowana wiêkszo�æ z nich to przedsiêbiorstwa sektora prywatnego.

Rolnictwo na terenach gminy nie stanowi dominuj¹cej funkcji i ma charakter uzupe³niaj¹cy do
funkcji osiedleñczej. Potencja³ przyrodniczy jest jednym z czynników warunkuj¹cych mo¿liwo�ci
rozwoju turystyki na terenie gminy Wo³omin. Dotyczy to kreacji produktów turystycznych oraz
rozwoju turystyki jako istotnej i przysz³o�ciowej ga³êzi us³ug w gospodarce gminy. Krajobraz
przyrodniczy jest naturaln¹ przestrzeni¹ wykorzystuj¹c¹ walory gminy, na terenie której znajduje
siê fragment warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obejmu¹cego tereny dolin rzecz-
nych Wis³y i Narwi wraz z odp³ywami oraz towarzysz¹cymi im kompleksami lasów. Krajobraz pe³ni
rolê otuliny dla terenów objêtych ochron¹, w tym parków krajobrazowych, parku narodowego,
rezerwatów, obejmuje obszary pomników przyrody, zabytkowych parków podworskich oraz zorga-
nizowanych terenów wypoczynkowych [Grabowski, Majewska 2009].

Obok walorów naturalnych �rodowiska istotny jest tak¿e potencja³ kulturowy gminy, maj¹cy
wp³yw na kreowanie produktów turystycznych. W grupie tej wyró¿niæ mo¿na obiekty architekto-
niczne sakralne i �wieckie, np. ko�ció³ pw. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Wo³ominie, za³o¿enia
parkowo-pa³acowe (Zespó³ Dworski w Czarnej), obiekty poprzemys³owe, uk³ady urbanistyczne,
obiekty muzealne (muzeum im. Zofii i Wac³awa Na³kowskich �Dom Nad £¹kami�) oraz �lady dawnej
tradycji i kultury ludowej (O�rodek Dokumentacji Etnograficznej �Korozja i Kolor�).

Elementem krajobrazu kulturowego s¹ tak¿e zlokalizowane na terenie gminy miejsca pamiêci i
wspólne mogi³y ¿o³nierskie, �wiadectwa walk wyzwoleñczych w przesz³o�ci. Istotne znaczenie
posiada obszar Pól Ossowskich, gdzie rozegra³a siê kluczowa dla przebiegu obrony Warszawy w
1920 roku bitwa.

Kreowanie i rozwój produktów turystycznych gminy Wo³omin
Produkt turystyczny � z punktu widzenia turysty � jest pakietem sk³adników materialnych i

niematerialnych, opartych na mo¿liwo�ciach spêdzania wolnego czasu w miejscu docelowym oraz
jest postrzegany jako prze¿ycie dostêpne za okre�lon¹ cenê [Wiatrak 2004]. Produkt turystyczny
okre�laj¹ dobra turystyczne, spe³niaj¹ce w zale¿no�ci od ich rodzaju  ró¿ne role, które ³¹cznie
tworz¹ tzw. pakiet turystyczny, zawieraj¹cy ró¿ne kategorie produktów. S¹ to [Kaczmarek, Stasiak,
W³odarczyk 2002]: us³uga (np. nocleg), obiekt (np. pomnik przyrody), szlak (np. Ma³opolski Szlak
Architektury Drewnianej), wydarzenie, impreza (np. wycieczka), materia³y intornacyjne (przewod-
nik po regionie) lub produkt turystyczny obszaru. Produkt zawsze wybiera turysta i jest on dla
niego �ród³em satysfakcji i zbiorem przyjemno�ci. Proces jego planowania zaczyna siê od stworze-
nia samej idei produktu, która wynika z celów przedsiêbiorstwa, okre�laj¹cych jaki produkt i gdzie
chcemy sprzedaæ. Wa¿ne s¹ równie¿ zadania, które ma produkt realizowaæ oraz �rodki finansowe
przeznaczone na ten cel [Mazurkiewicz 2002].
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W�ród kierunków rozwoju spo³eczno-gospodarczego gmin, zmierzaj¹cych do poprawy jako�ci
¿ycia mieszkañców i wzrostu gospodarczego ca³ego uk³adu lokalnego, turystyka w gminie Wo³o-
min zajmuje szczególne miejsce. W³adze lokalne oraz podmioty gospodarcze na terenie gminy d¹¿¹
do uzyskania spo³ecznej akceptacji dla rozwoju przedsiêwziêæ turystycznych, w tym tworzenia
produktów turystycznych [Gralak, D³ugokêcka 2004]. Strategia rozwoju województwa mazowiec-
kiego, na terenie którego znajduje siê gmina, równie¿ przewiduje tworzenie produktów turystycz-
nych na podstawie walorów �rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. W ramach
realizacji strategii zak³ada siê podejmowanie nastêpuj¹cych dzia³añ [Grabowski, Majewska 2009]:
� wzmocnienie dotychczasowych kierunków dzia³añ samorz¹du propaguj¹cych zasoby dzie-

dzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w regionie,
� wydawanie publikacji promocyjnych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku regionu w mediach,
� rozwijanie zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej, rewitalizacja zespo³ów

zabytkowych,
� tworzenie lokalnych parków kulturowo-historycznych wokó³ istniej¹cych zabytków architektury,
� wykreowanie pasm turystyczno-kulturowych na rzecz rozwoju us³ug turystyczno-rekreacyj-

nych, przy jednoczesnym upowszechnianiu wiedzy o historii regionu, i jego zasobach,
� utworzenie, we wspó³pracy z samorz¹dami lokalnymi, regionalnej sieci obs³ugi ruchu tury-

stycznego, dostarczaj¹cej autoryzowanej oferty turystyczno-wypoczynkowej dla ró¿nych seg-
mentów rynku turystyki i wypoczynku w regionie,

� promocja warto�ci turystycznych regionu przy u¿yciu reklamy i upowszechniania wiedzy we
wspó³pracy z organizatorami turystyki.
 W aspekcie rozwoju Mazowsza istotne jest uto¿samianie siê spo³eczno�ci z zamieszkiwanym

przez ni¹ obszarem. W polityce regionalnej Unii Europejskiej równie¿ k³adzie siê nacisk na rozwój
i pielêgnowanie tradycji regionalnych, tzw. �ma³ych ojczyzn�. Dlatego te¿ celem promocji gminy
jest budowanie pozytywnych skojarzeñ zwi¹zanych z jej wizerunkiem i propagowanie produktów
turystycznych charakterystycznych dla regionu. Misj¹ rozwoju turystyki w gminie Wo³omin jest
�d¹¿enie do zrównowa¿onego rozwoju turystyki, która jest oparta na filarze gospodarczym, spo-
³ecznym i ekologicznym. G³ównym aspektem jest promocja, kreacja i sprzeda¿ atrakcyjnych pro-
duktów turystycznych, bazuj¹cych na zasobach powiatu wo³omiñskiego, integracja spo³eczno�ci
lokalnej, proekologiczne zarz¹dzanie przestrzeni¹ turystyczn¹ oraz bardzo wa¿na wspó³praca part-
nerów na rzecz rozwoju turystyki, w tym innych gmin wspó³pracuj¹cych z gmin¹ Wo³omin� [Gra-
bowski, Majewska 2009].

Do kluczowych kwestii wyzwañ rozwoju turystyki w regionie, zalicza siê: tworzenie wizji rozwo-
ju regionu w planach zagospodarowania przestrzennego, pobudzanie sektora prywatnego do an-
ga¿owania siê w inwestycje turystyczne, pobudzanie lokalnej przedsiêbiorczo�ci do inwestowania
w obs³ugê ruchu turystycznego, dzia³ania organizuj¹ce kszta³cenie na rzecz rozwoju turystyki w
regionie oraz sterowanie rozwojem turystyki, aby nie osi¹gnê³a nadmiernych rozmiarów, zagra¿aj¹-
cych �rodowisku [Go³embski 2002]. Formu³owanie rozwoju produktu turystycznego w regionie
jest przedstawiane w dokumentach takich, jak np.: strategia rozwoju regionu, powiatu, strategiczne
plany rozwoju gmin i miejscowo�ci, lokalne grupy dzia³ania, które musz¹ byæ zgodne z nadrzêdny-
mi zapisami dokumentów rz¹dowych. Te regionalne dokumenty maj¹ na celu budowanie spójnej
wizji rozwoju regionu w czasie, przez realizacjê okre�lonych celów operacyjnych, oraz wykorzysta-
nie okre�lonego potencja³u obszaru [Adamowicz 2007]. Wizj¹ analizowanej gminy jest �tworzenie
miejsca przyjaznego dla mieszkañców i turystów, dziêki dobrze zachowanemu krajobrazowi natu-
ralnemu i kulturowemu, dobrze rozwiniêtej infrastrukturze turystycznej oraz dobrej jako�ci �wiad-
czonych us³ug� [Grabowski, Majewska 2009].

Produkty turystyczne na obszarach wiejskich maj¹ szanse przynie�æ oczekiwane korzy�ci je¿eli
ich kierunek rozwoju bêdzie odpowiednio koordynowany, weryfikowany, uwzglêdniaj¹c zewnêtrz-
ne czynniki. Przychody i koszty rozwoju produktu turystycznego na takich obszarach przejawiaj¹
siê g³ównie w aspektach �ekonomicznym, spo³ecznym� i przyrodniczym [Gurgul 2005]. Istotne
znaczenie odgrywa sprawne funkcjonowanie dzia³añ proekologicznych na szczeblach samorz¹du
wspomagaj¹ce racjonalny, zrównowa¿ony rozwój produktu turystycznego [Koz³owski 2002].

Cenny potencja³ walorów wypoczynkowych, krajoznawczych, specjalistycznych oraz dobrze
rozwiniête zaplecze turystyczne, jakimi dysponuje Polska, stanowi¹ wyzwanie predysponuj¹ce do
tworzenia produktów turystycznych. Przyk³adem mo¿e byæ województwo mazowieckie, gdzie wy-
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stêpuj¹ m.in. interesuj¹ce obiekty budownictwa obronnego, sakralnego, kultury ludowej, skanse-
ny, dwory i pa³ace, parki krajobrazowe, a tak¿e rozwija siê sztuka i kultura, s¹ liczne miejsca które
odegra³y szczególn¹ rolê w historii [Gutkowska 2008].

Na terenie gminy rozwój turystyki zale¿y od dobrej oferty produktowej, atrakcyjnej dla konkret-
nej grupy odbiorców. Produkt turystyczny jest efektem mno¿nikowym, gdy¿ jest magnesem przy-
ci¹gaj¹cym turystów do miejsca, a ich obecno�æ to wzrost dochodów w sferach us³ugowych.
Propozycje produktów turystycznych gminy Wo³omin dotycz¹ przede wszystkim podjêcia odpo-
wiednich zadañ, które umo¿liwi¹ zainteresowanie lokalnej spo³eczno�ci i turystów tworzonym
produktem turystycznym oraz lepszej wspó³pracy pomiêdzy gminami powiatu wo³omiñskiego.
Wyznaczone zadania to przede wszystkim [Grabowski, Majewska 2009]:

� opracowanie i wdro¿enie programu Operacyjnego Rozwoju produktów turystycznych Gminy
Wo³omin (zdefiniowanie produktu turystycznego, przygotowanie harmonogramu zadañ, pomoc
specjalistów w tym zakresie),
� sta³a inwentaryzacja i waloryzacja potencja³u produktowego (walory naturalne i antropoge-

niczne, baza noclegowa, gastronomiczna, rekreacyjna, szlaki turystyczne),
� powstanie spo³ecznej platformy na rzecz tworzenia produktów, np. Platforma Kreacji Produk-

tów Turystycznych (prowadzenie warsztatów, konferencji, seminariów, wspieranie lokalnych
liderów, organizowanie imprez promuj¹cych produkty turystyczne Wo³omina),

� przygotowanie produktów pod imprezy takie, jak np. trwaj¹cy obecnie Rok Chopinowski, ob-
chody rocznicy Bitwy Warszawskiej i prezydencja Polski w UE.
Niestety, przygotowanie produktu turystycznego nie uczyni natychmiast gminy Wo³omin miej-

scem, gdzie masowo bêd¹ przybywaæ tury�ci. Konieczna jest dobra promocja regionu oraz przygo-
towanie odpowiedniego pakietu turystycznego, analiza rynku turystycznego.

Wyniki badañ
Celem przeprowadzonych badañ, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety, by³o uzyskanie

opinii na temat tworzenia produktów turystycznych w gminie Wo³omin. Najliczniejsz¹  grupê osób
stanowili badani w wieku 37-49 lat (28% wszystkich badanych). Drug¹ grupê wiekow¹ stanowi³y
osoby od 19 do 25 lat oraz 26-36 lat (po 23% respondentów).

Drugim czynnikiem, który istotnie wp³ywa na okre�lon¹ aktywno�æ turystyczn¹ oraz okre�la
potrzeby turystyczne jest poziom wykszta³cenia. Charakterystykê poziomu wykszta³cenia respon-
dentów  przedstawiono na rysunku 2. Jak wynika z danych, 47% osób badanych mia³o wykszta³ce-
nie wy¿sze. �rednie ogólne zadeklarowa³o 16% badanych, �rednie zawodowe �11%. W�ród in-
nych odpowiedzi znalaz³o siê wykszta³cenie policealne i zasadnicze zawodowe (9%), gimnazjalne
(7%) i podstawowe (1%).

Wa¿nym aspektem by³o ustalenie opinii respondentów na temat tworzenia produktu turystycz-
nego w gminie Wo³omin. Jedno z pytañ zamieszczonych w kwestionariuszu ankiety dotyczy³o
kwestii �czy wg Pana/Pani s¹ tworzone produkty turystyczne w gminie�. Na tak zadane pytanie
tylko 36 ankietowanych odpowiedzia³o, ¿e takie produkty s¹ tworzone, a 34 osoby stwierdzi³y, ¿e
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takich produktów brak. W uzasadnieniach znalaz³y siê: hotele, gastronomia restauracje, budowa
basenu, o�rodki sportowe,  np.  o�rodek sportu i rekreacji Huragan, kino Kultura, galerie, szlaki
turystyczne, skansen wsi polskiej w Kuligowie, kawiarnie. Znaczna czê�æ odpowiedzi dotyczy³a
imprez okoliczno�ciowych, wystaw i warsztatów organizowanych przez domy kultury. Czêsto wy-
mieniano muzeum im. Wac³awa i Zofii Na³kowskiej, oraz wskazywano, ¿e produktem s¹ obchody
upamiêtniaj¹ce Bitwê Warszawsk¹ 1920 roku.

Wa¿nym aspektem kreowania produktu jest ustalenie kwestii, jak tworzyæ produkty turystycz-
ne w regionie: jakie czynniki to umo¿liwiaj¹. Respondentów poproszone o udzielenie odpowiedzi
na pytanie �Które z uwarunkowañ rozwoju turystyki pozwalaj¹ tworzyæ produkt turystyczny w
gminie?�. Zdecydowana wiêkszo�æ ankietowanych opowiedzia³a siê za  uwarunkowaniami kultu-
rowymi, uznaj¹c je  za decyduj¹ce w tworzeniu produktu turystycznego w gminie (46 wskazañ).
Analizuj¹c dane empiryczne, zauwa¿ono pewn¹ prawid³owo�æ. Respondenci wskazuj¹c na ele-
menty, które mog³yby tworzyæ produkt turystyczny w gminie Wo³omin,  wskazywali na muzea,
skanseny, galerie, domy kultury, hotele, restauracje, kina, teatry, o�rodki sportu i rekreacji, �cie¿ki
rowerowe, szlaki turystyczne, zabytki, miejsca pamiêci, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe.
Wed³ug nich produkt turystyczny to tak¿e wydarzenia kulturalno-sportowe. Analizuj¹c dokumen-
ty �ród³owe, autorka zauwa¿y³a, ¿e te same dzia³ania s¹ zawarte w Lokalnej Strategii Zrównowa¿o-
nego Rozwoju Turystyki i Sportu analizowanej Gminy Wo³omin.  Respondenci wskazywali tak¿e
na dzia³ania kreuj¹ce ruch turystyczny oraz zwracali uwagê na walory naturalne oraz antropoge-
niczne tworz¹ce produkt.

Podsumowanie
Kreowanie produktów turystycznych powinno byæ czê�ci¹ strategii rozwoju gospodarczego

pañstwa. Dzia³ania zmierzaj¹ce do kreowania produktów turystycznych wymagaj¹ jednak stwarza-
nia warunków do ich rozwoju ze wzglêdu na specyfikê turystyki. Specyfika ta wynika czêsto, np.
uwarunkowañ kulturowych. Nie ka¿dy walor miejsca bêdzie przynosi³ zyski, poniewa¿ produkt
turystyczny charakteryzuje siê kompleksowo�ci¹ elementów tworz¹cych pewn¹ wi¹zkê atrakcji.

 Potencja³ turystyczny gminy Wo³omin umo¿liwia kreowanie produktów turystycznych. Anali-
za materia³u empirycznego pozwoli³a sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
� rozwój turystyki w gminie oparty jest na 5 dzia³aniach priorytetowych (dotycz¹cych produktu,

zasobów ludzkich, marketingu i promocji, instytucji oraz przestrzeni turystycznej,
� analiza dokumentów strategicznych gminy Wo³omin wykaza³a, ¿e dzia³ania zwi¹zane z rozwo-

jem turystyki oraz kreowaniem oferty produktu turystycznego s¹ zgodne z dzia³aniami w³adz
wojewódzkich i krajowych,

� turystyka zajmuje znacz¹ce miejsce w rozwoju gminy Wo³omin, co ma wp³yw na budowanie
pozytywnego wizerunku gminy oraz wzrost liczby turystów odwiedzaj¹cych teren gminy,

� brak zaplecza edukacyjno-turystycznego, które pozwoli³oby na wyeksponowanie najwa¿niej-
szych wydarzeñ na terenie gminy,

� promuj¹c gminê w³adze lokalne staraj¹ siê j¹ przedstawiæ jako atrakcyjne miejsce rekreacji,
wypoczynku oraz spêdzania wolnego czasu,

� zasoby przyrodnicze i kulturowe gminy pozwalaj¹ zachowaæ w³a�ciwe proporcje przy przygo-
towywaniu produktu turystycznego,

� tury�ci odwiedzaj¹cy gminê pozytywnie oceniaj¹ dzia³ania samorz¹du lokalnego w zakresie
tworzenia produktów turystycznych na terenie gminy, jednak bardzo wa¿na jest wspó³praca
wszystkich gmin powiatu wo³omiñskiego.
Wo³omin atrakcyjny dla turystów to Wo³omin, który przyci¹ga ciekaw¹ i unikaln¹ ofert¹, ofert¹

kompleksow¹, a nie pojedynczymi walorami i atrakcjami.
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Summary
The aim of the study is to evaluate a process of a tourist product�s creation on the example of the case study

of the Wo³omin municipality and opinions of tourists visiting this municipality. There were described tourist
attractiveness of this area as well as forms of popularization of natural and cultural advantages among tourists.
Tourist economy is perceived in an interdisciplinary way in connection with development of culture heritage and
institutions of cultural infrastructure, spatial economy, preservation of natural environment and rural areas
development.
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