
 

4. WYNIKI BADAŃ 

 

 4.1. Sylwetka turysty 

 Dane pozyskane podczas badań ankietowych pozwalają na identyfikację 

najważniejszych cech społeczno-demograficznych turystów odwiedzających region 

Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego. Dzięki tzw. metryczce 

możliwe jest określenie sylwetki „przeciętnego”, statystycznego turysty 

wypoczywającego na tym obszarze. 

 

 Płeć 

Zarówno obserwacje ankieterów, jak i odpowiedzi udzielone przez 

respondentów dowodzą praktycznie równowagi wśród turystów pod względem płci. 

Kobiety i mężczyźni stanowią po ok. 50% odwiedzających region. W żadnym                   

z punktów prowadzenia badań nie odnotowano wyraźnej przewagi jednej lub drugiej 

płci. 

 

Wiek 

 Istotne dysproporcje pojawiają się natomiast w strukturze wiekowej 

respondentów (tab. 6, rys. 1). Tutaj wyraźnie zaznacza się dominacja ludzi młodych. 

Ponad 81% badanych turystów nie skończyło 40 lat. a blisko 58% było przed 

„trzydziestką”. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale 20-24 lata (co 

czwarty ankietowany). Najrzadziej zaś wśród odwiedzających Pojezierze 

Gostynińsko-Włocławskie pojawiają się osoby starsze: pięćdziesięcio-                               

i sześćdziesięciolatkowie (zaledwie po kilka procent ogółu badanych).  

 

Tab. 6. Struktura wiekowa turystów 

 < 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 65-69 >69 

L. turystów 102 180 117 106 55 37 26 22 15 18 7 5 

Udział % 14,78 26,09 16,96 15,36 7,97 5,36 3,77 3,19 2,17 2,61 1,01 0,72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 1. Struktura wiekowa turystów (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych). 
 
 

 Wykształcenie 

 Dość wyraźne różnice w badanej populacji zaznaczają się również pod 

względem wykształcenia. Zdecydowanie przeważają absolwenci szkół średnich, 

którzy stanowili niemal połowę (48,3%) wszystkich ankietowanych. Z kolei co trzeci 

respondent zadeklarował wykształcenie wyższe. Do wykształcenia niższego 

(podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze) przyznało się tylko po kilka procent 

zapytanych.  

 Taka struktura wykształcenia turystów nie jest żadnym zaskoczeniem. Z jednej 

strony stanowi odzwierciedlenie ogólnej tendencji wzrostu wykształcenia polskiego 

społeczeństwa w ostatnim dwudziestoleciu, z drugiej zaś potwierdza ogólną 

prawidłowość obserwowaną w wielu badaniach, że ludzie bardziej wyedukowani 

charakteryzują się większą ciekawością świata, przejawiającą się m.in. w wyższej 

aktywności turystycznej. Dominacja osób ze średnim wykształceniem w dużej mierze 

wynika z pewnością z młodego wieku respondentów. Znaczna część z nich 

kontynuuje jeszcze naukę w szkołach wyższych (por. status zawodowy).  

Interpretując wyniki dotyczące edukacji trzeba jednak pamiętać o częstej 

niechęci respondentów do ujawniania prawdziwego wykształcenia. Brak matury lub 

dyplomu ukończenia studiów wyższych powszechnie uznawany jest za wstydliwy.   
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W efekcie uzyskane wyniki mogą być nieco zawyżone. Potwierdzeniem tego 

zjawiska jest też w kilkunastu przypadkach brak odpowiedzi na to pytanie ankiety. 

 

Tab. 7. Wykształcenie turystów 

  podstawowe gimnazjalne zasadnicze średnie wyższe brak odp. 

Liczba turystów 11 38 54 333 242 12 

Udział % 1,59 5,51 7,83 48,26 35,07 1,74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 2. Wykształcenie turystów (w %) (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych). 

 

 

 Status zawodowy 

 Zdecydowana większość badanych (prawie 2/3) była aktywna zawodowo (por. 

tab. 8, rys. 3). Bezrobotni stanowili jedynie 7,5%. Co czwarty ankietowany jeszcze się 

uczył – czy to w szkole średniej, czy wyższej. Najmniej wśród turystów było 

emerytów oraz rencistów (2-3%). 

 

Tab. 8. Status zawodowy turystów 

  
aktywny 

zawodowo bezrobotny uczeń student emeryt rencista 

Liczba turystów 430 52 65 104 24 15 

Udział % 62,32 7,54 9,43 15,07 3,48 2,17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 



 17 

aktywny zawodowo; 

62,32
bezrobotny; 7,54

uczeń; 9,43

student; 15,07

emeryt; 3,48

rencista; 2,17

 
Rys. 3. Status zawodowy turystów (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych). 

 

 

Ocena własnej sytuacji materialnej 

 Z uwagi na dość powszechną niechęć do ujawniania swoich dochodów przez 

respondentów, w badaniu zastosowano metodę subiektywnej oceny sytuacji 

ekonomicznej. Trzeba jednak mieć świadomość, że w zależności od indywidualnych 

preferencji i oczekiwań ankietowanego, ocena ta może istotnie odbiegać od 

obiektywnych wskaźników (takich, jak np. wielkość dochodów przypadających na 

jednego członka gospodarstwa domowego). Osoby stosunkowo zamożne mogą 

określać swoją sytuację jako przeciętną, gdyż nie wystarcza im środków finansowych 

na wszystkie potrzeby, i odwrotnie – osoby słabiej sytuowane również mogą uznać, 

że powodzi im się nie najgorzej, bo w końcu udaje się zaspokajać najbardziej 

podstawowe potrzeby życiowe. Istotną rolę dla uzyskanych wyników odgrywają też 

inne typowe reakcje zapytanych: ocena swojej sytuacji materialnej na tle innych 

(rodziny, sąsiadów, znajomych) oraz niechęć do ujawniania złej kondycji finansowej. 

 Znając wymienione ograniczenia należy z dużą ostrożnością podchodzić do 

uzyskanych wyników badań. Tym niemniej odpowiedzi na pytanie dotyczącego 

sytuacji materialnej turystów wypoczywających na terenie Nadwiślańskiego 

Pogranicza Kujawsko-Mazowieckiego przedstawiają się dość interesująco (tab. 9, 

rys. 4). 
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 Prawie połowa badanych uznała swoją sytuację za dobrą, niemal co czwarty 

za bardzo dobrą lub średnią. Tylko niewiele ponad 3% respondentów wybrało opcje 

odpowiedzi: „zła” lub „bardzo zła”. Co ciekawe, jest to dwa razy mniej niż osób 

bezrobotnych, a więc osób w teoretycznie najgorszej sytuacji finansowej. 

 

Tab. 9. Ocena własnej sytuacji materialnej 

 
bardzo 
dobra 

dobra średnia zła bardzo zła 
brak 

odpowiedzi 

Liczba turystów 164 335 161 19 3 8 

Udział % 23,77 48,55 23,33 2,75 0,43 1,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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1,16    

 
Rys. 4. Ocena własnej sytuacji materialnej (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
ankietowych). 
 

 

Otrzymane wyniki (nawet jeśli trochę zawyżone) potwierdzają jednak znaną 

tezę, że w turystyce z reguły biorą udział ludzie co najmniej średnio zamożni, którzy 

mają zabezpieczone codzienne, podstawowe potrzeby życiowe. Dlatego nadwyżki 

dochodów są w stanie przeznaczać na przyjemności, w tym na podróżowanie                       

i wypoczynek. 
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Podsumowując wyniki tzw. metryczki można pokusić się o nakreślenie sylwetki 

typowego turysty odwiedzającego Pojezierze Gostynińskie. Statystycznie jest to 

kobieta lub mężczyzna, osoba w młodym wieku: 20- lub 30-letnia, z wykształceniem 

co najmniej średnim, aktywna zawodowo lub studiująca, określająca swoją sytuację 

ekonomiczną najczęściej jako dobrą.  

 

 

 4.2. Pochodzenie turystów 

Zasięg przestrzenny ruchu turystycznego na terenie Nadwiślańskiego 

Pogranicza Kujawsko-Mazowieckiego został określony za pomocą dwóch metod: 

informacji o pochodzeniu turystów uzyskanych podczas bezpośrednich wywiadów              

z nimi oraz identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów parkujących w pobliżu 

wybranych atrakcji turystycznych regionu. Obie metody doprowadziły do podobnych 

wniosków. 

 Na podstawie wyników badań ankietowych ruch turystyczny na Pojezierzu 

Gostynińskim należy określić jako mocno lokalny. Jest to obszar wypoczynku przede 

wszystkim dla samych jego mieszkańców. Co trzeci ankietowany pochodził z powiatu 

gostynińskiego, ponad 40% z Płocka i powiatu płockiego, niemal co dziesiąty                            

z powiatu kutnowskiego (tab. 10). Łącznie na te cztery sąsiadujące ze sobą powiaty 

przypada ponad 80% respondentów! 

Dodatkowo występuje przy tym duża koncentracja pochodzenia turystów                    

w obrębie samego regionu. Najliczniej reprezentowany był Gostynin (25,8%), Płock 

(15,9%), Kutno (6,8%) i Gąbin (6,2%), a więc największe miasta obszaru. Z innych 

miejscowości warto jeszcze wymienić: Łąck i Nowy Duninów (pow. płocki) oraz 

Kowal (pow. włocławski). 

Istotne znaczenie jako centra generujące ruch turystyczny miały poza tym 

duże miasta (aglomeracje) położone na obrzeżach badanego regionu i poza nim: 

Włocławek i okolice, Warszawa, Łódź ze Zgierzem. Udział turystów z tych ośrodków 

sięgnął poziomu 4-5%.  

Liczba przybyszów z innych powiatów była już nieznaczna i wynosiła co 

najwyżej po kilka osób. Warto tylko odnotować najbardziej odległe miejsca,                    

z których turyści dotarli na Pojezierze Gostynińskie. Były to: Frącki (pow. olsztyński) 

oraz Gdańsk, Wrocław i Radom. W trójkącie, którego wierzchołki wyznaczają trzy 

ostatnie miasta, mieszkali praktycznie wszyscy ankietowani.  
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Tab. 10. Miejsce zamieszkania turystów wg powiatów 

Powiat Liczba turystów Udział % 

gostyniński 211 30,58 

płocki 150 21,74 

Płock 127 18,41 

kutnowski 67 9,71 

Warszawa 31 4,49 

Łódź 19 2,75 

włocławski 18 2,61 

Włocławek 14 2,03 

zgierski 14 2,03 

sochaczewski 7 1,01 

płoński 6 0,87 

legionowski 3 0,43 

łęczycki 3 0,43 

bełchatowski 2 0,29 

bydgoski 2 0,29 

Poznań  2 0,29 

aleksandrowski 1 0,14 

Bydgoszcz 1 0,14 

ciechanowski 1 0,14 

Gdańsk 1 0,14 

inowrocławski 1 0,14 

Katowice 1 0,14 

kolski 1 0,14 

łaski 1 0,14 

łęczycki 1 0,14 

olsztyński 1 0,14 

poznański 1 0,14 

Radom 1 0,14 

Wrocław 1 0,14 

żyrardowski 1 0,14 

RAZEM 690 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Tab. 11. Miejsce zamieszkania turystów wg miejscowości 

L.p. Miejscowość Powiat Liczba turystów Udział % 

1.  Gostynin gostyniński 178 25,80 

2.  Płock Płock 110 15,94 

3.  Kutno kutnowski 47 6,81 

4.  Gąbin płocki 43 6,23 

5.  Warszawa Warszawa 31 4,49 

6.  Nowy Duninów płocki 29 4,20 

7.  Łąck płocki 19 2,75 

8.  Łódź Łódź 19 2,75 

9.  Kowal włocławski 14 2,03 

10.  Włocławek Włocławek 14 2,03 

11.  Zgierz zgierski 14 2,03 

12.  Grabina płocki 10 1,45 

13.  Nowe Rumunki płocki 9 1,30 

14.  Szczawin Kościelny gostyniński 9 1,30 

15.  Sochaczew sochaczewski 7 1,01 

16.  Krośniewice kutnowski 6 0,87 

17.  Matyldów Płock 6 0,87 

18.  Pacyna gostyniński 6 0,87 

19.  Płońsk płoński 6 0,87 

20.  Zdwórz płocki 6 0,87 

21.  Koszelówka Płock 5 0,72 

22.  Sanniki gostyniński 5 0,72 

23.  Zaździerz płocki 5 0,72 

24.  Dobrzyków płocki 4 0,58 

25.  Korzeń płocki 4 0,58 

26.  Słubice płocki 4 0,58 

27.  Legionowo legionowski 3 0,43 

28.  Piątek łęczycki 3 0,43 

29.  Stary Duninów płocki 3 0,43 

30.  Wincentów płocki 3 0,43 

31.  Bedlno kutnowski 2 0,29 

32.  Bełchatów bełchatowski 2 0,29 

33.  Dąbrowice kutnowski 2 0,29 

34.  Kępina płocki 2 0,29 

35.  Leszczynek kutnowski 2 0,29 

36.  Poznań Poznań  2 0,29 

37.  Radziwie Płock 2 0,29 

38.  Sierakówek gostyniński 2 0,29 

39.  Solec Kujawski bydgoski 2 0,29 

40.  Stefanów gostyniński 2 0,29 

41.  Strzelce kutnowski 2 0,29 

42.  Wistka Królewska włocławski 2 0,29 

43.  Wyszogród płocki 2 0,29 
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44.  Żychlin kutnowski 2 0,29 

45.  Aleksandrów Kujawski aleksandrowski 1 0,14 

46.  Baruchowo włocławski 1 0,14 

47.  Białotarsk gostyniński 1 0,14 

48.  Bielsko Płock 1 0,14 

49.  Bydgoszcz Bydgoszcz 1 0,14 

50.  Ciechanów ciechanowski 1 0,14 

51.  Czermno  płocki 1 0,14 

52.  Drobin płocki 1 0,14 

53.  Emilianow gostyniński 1 0,14 

54.  Frącki (Dywity) olsztyński 1 0,14 

55.  Gdańsk Gdańsk 1 0,14 

56.  Górki płocki 1 0,14 

57.  Góry Płock 1 0,14 

58.  Góry Małe płocki 1 0,14 

59.  Inowrocław inowrocławski 1 0,14 

60.  Kamień Stary Płock 1 0,14 

61.  Katowice Katowice 1 0,14 

62.  Koło kolski 1 0,14 

63.  Krzewent włocławski 1 0,14 

64.  Lisica gostyniński 1 0,14 

65.  Luboń poznański 1 0,14 

66.  Lucień gostyniński 1 0,14 

67.  Ludwików Płock 1 0,14 

68.  Łanięta kutnowski 1 0,14 

69.  Łask łaski 1 0,14 

70.  Łęczyca łęczycki 1 0,14 

71.  Miksztal kutnowski 1 0,14 

72.  Nowe Grabie płocki 1 0,14 

73.  Nowe Ostrowy kutnowski 1 0,14 

74.  Radom Radom 1 0,14 

75.  Sieraków gostyniński 1 0,14 

76.  Słupno płocki 1 0,14 

77.  Soczewka płocki 1 0,14 

78.  Sokołów gostyniński 1 0,14 

79.  Szkarada gostyniński 1 0,14 

80.  Witonia kutnowski 1 0,14 

81.  Wrocław Wrocław 1 0,14 

82.  Zawady k. Kutna kutnowski 1 0,14 

83.  Zwoleń gostyniński 1 0,14 

84.  Żyrardów żyrardowski 1 0,14 

RAZEM: 686 99,42 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 Jak wspomniano, podobne wyniki do rezultatów badań ankietowych uzyskano 

w trakcie ewidencji numerów tablic rejestracyjnych pojazdów parkujących na 

parkingach w pobliżu wytypowanych atrakcji turystycznych. Wynika to zapewne                

z faktu, iż obu badań dokonywano w tym samym czasie.  

 Należy jednak pamiętać, że każda metoda ma swoje niedoskonałości                      

i ograniczenia. Spisując numery tablic samochodowych uzyskujemy przede 

wszystkim informacje o miejscu zarejestrowania pojazdu, a nie miejscu zamieszkania 

jego właściciela i/lub pasażerów. Dane te mogą się znacząco różnić, np.                         

w przypadku korzystania ze służbowego auta lub zwiedzania okolicy samochodem 

rodziny/znajomych mieszkających na danym terenie. Niekiedy występują również 

nietypowe (przydzielane na specjalne życzenie) numery rejestracyjne. Identyfikacja 

pochodzenia takiego auta nie jest wtedy w ogóle możliwa. Są to jednak sporadyczne 

przypadki. Poza tym ewidencja pojazdów nic nie mówi o liczbie osób nimi 

podróżujących. Tym niemniej obie metody (ankietowa i spis rejestracji) doskonale się 

uzupełniają i pozwalają „uszczelnić” pomiar ruchu turystycznego. 

W ramach badania na Pojezierzu Gostynińskim udało się zidentyfikować 1355 

numerów tablic rejestracyjnych, tj. niemal dwa razy więcej niż przeprowadzonych 

ankiet. Przygniatająca większość pojazdów (71%) pochodziła z województwa 

mazowieckiego. Dwa dalsze województwa: kujawsko-pomorskie i łódzkie 

reprezentowane były przez ok. 14% samochodów. Pięć aut zarejestrowano                     

w Wielkopolsce, a po jednym na Podlasiu i w Świętokrzyskiem (tab. 12, mapa 2). 

Taki rozkład przestrzenny pochodzenia aut potwierdza dobitnie transgraniczny 

charakter badanego regionu, na styku trzech województw. 

 

Tab. 12. Pochodzenie pojazdów zidentyfikowanych podczas badań terenowych (wg województw) 

Województwo Liczba Udział 

mazowieckie 964 71,14 

kujawsko-pomorskie 196 14,46 

łódzkie 188 13,87 

wielkopolskie 5 0,37 

podlaskie 1 0,07 

świętokrzyskie 1 0,07 

RAZEM 1355 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Mapa 2. Pochodzenie pojazdów zidentyfikowanych podczas badań terenowych (wg województw) 
(Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych). 

 
 

 Tablice rejestracyjne pojazdów pozwalają zidentyfikować nie tylko 

województwo, ale również i powiat, z którego pochodzi samochód. Szczegółowe 

informacje na ten temat prezentuje tab. 13. 

 Kolejność powiatów na pierwszych miejscach zestawienia jest niemal taka 

sama, jak w przypadku badań ankietowych. Udział procentowy powiatu 

gostynińskiego jest jednak jeszcze większy (43% wobec 30,6%), podobnie jak 

powiatu włocławskiego (10,8% wobec 2,6%). Zmalał natomiast odsetek 

reprezentantów dużych miast (np. Łodzi i Warszawy). Zdaje się to potwierdzać tezę, 

że mieszkańcy innych regionów Polski, np. odwiedzający w regionie rodzinę, w celu 

penetracji okolicy przesiadają się do samochodu miejscowego kierowcy. 

Prawdopodobnie też pojazdy z odległych regionów kraju są bardziej „zapełnione” 

(choćby ze względów ekonomicznych), w przeciwieństwie do lokalnych aut, którymi 

częściej podróżują tylko 2-3 osoby. To by mogło tłumaczyć pewną nadreprezentację 

samochodów z powiatu gostynińskiego. 

  Na podstawie tablic rejestracyjnych można ustalić, iż auta, które pokonały 

najdłuższą drogę pochodziły z powiatu ostrowieckiego (woj. świętokrzyskie) oraz 

Poznania i Białegostoku. 
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Tab. 13. Pochodzenie pojazdów zidentyfikowanych podczas badań terenowych (wg powiatów) 

Nr 
rejestracyjny 

Powiat Województwo Liczba Udział 

WGS gostyniński mazowieckie 583 43,03 

WPL płocki mazowieckie 232 17,12 

EKU kutnowski łódzkie 156 11,51 

CWL włocławski kujawsko-pomorskie 146 10,77 

WP Płock mazowieckie 119 8,78 

EL Łódź łódzkie 30 2,21 

CLI lipnowski kujawsko-pomorskie 26 1,92 

CW Włocławek kujawsko-pomorskie 19 1,40 

WX warszawski mazowieckie 8 0,59 

WL legionowski mazowieckie 6 0,44 

WSC sochaczewski mazowieckie 6 0,44 

WZ warszawski zachodni mazowieckie 4 0,30 

WSE sierpecki mazowieckie 4 0,30 

CT Toruń kujawsko-pomorskie 4 0,30 

PKL kolski wielkopolskie 3 0,22 

PO Poznań wielkopolskie 2 0,15 

EZG zgierski łódzkie 2 0,15 

WW warszawski mazowieckie 1 0,07 

TOS ostrowiecki świętokrzyskie 1 0,07 

BI Białystok podlaskie 1 0,07 

CRA radziejowski kujawsko-pomorskie 1 0,07 

WE warszawski mazowieckie 1 0,07 

RAZEM 1355 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

 
 
 
 4.3. Przyjazdy na Pojezierze Gostynińskie 

 Skonstruowany na potrzeby badań kwestionariusz ankiety zawierał szereg 

pytań dotyczących przyjazdów turystów na teren Nadwiślańskiego Pogranicza 

Mazowiecko-Kujawskiego. Dzięki temu możliwa jest m.in. charakterystyka 

wykorzystywanych środków transportu czy też liczby i częstotliwości przyjazdów. 

 Środki komunikacji 

Dominującym środkiem komunikacji umożliwiającym turystom przybycie na 

Pojezierze Gostynińskie jest własny samochód. W ten sposób dotarło tu blisko 88% 

ankietowanych. Co dziesiąty respondent wybrał wariant odpowiedzi: „inne”. Były to  

w kolejności: rower (38 osób, 5,51%), pieszo (14, 2,03%), żaglówka/łódka (11, 

1,59%), taksówka (1, 0,14%) i autostop (1, 0,14%).  

 Praktycznie żadnej roli w przyjazdach do regionu nie odgrywa transport 

publiczny. Ankieterzy nie spotkali żadnego turysty, który korzystałby z pociągu (PKP). 

Liczba klientów PKS-u wyniosła zaś zaledwie kilkanaście osób (ok. 2%). Jeszcze 

mniej było podróżujących autokarem (3 osoby).  
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 Wydaje się, że taki rozkład odpowiedzi jest efektem dwóch zjawisk. Z jednej 

strony powszechne posiadanie samochodów osobowych sprawia, że jest to 

najwygodniejszy i najczęściej wykorzystywany przez turystów środek komunikacji,          

z drugiej zaś – stałe ograniczanie siatki połączeń PKS i PKP skutecznie utrudnia 

dotarcie i poruszanie się po regionie za pomocą transportu zbiorowego. Na słabą 

dostępność komunikacyjną Pojezierza Gostynińskiego ankietowani zwracali uwagę 

również w innych punktach ankiety. 

 

Tab. 14. Środki transportu wykorzystywane przez turystów 

  samochód PKS autokar PKP inne 

Liczba turystów 606 16 3 0 65 

Udział % 87,83 2,32 0,43 0,00 9,42 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 5. Środki transportu wykorzystywane przez turystów (Źródło: opracowanie własne na podstawie 
badań ankietowych). 

 

 

 Liczba wizyt 

Turystów zapytano, która to jest ich wizyta na Pojezierzu Gostynińskim? 

Okazuje się, że tylko nieliczni przyjechali tu po raz pierwszy (niecałe 6%). Dla 

większości był to już kolejny pobyt (tab. 15, rys. 6). Mniej więcej co dziesiąty badany 

przyznał, że jest to jego druga lub trzecia wizyta. Dominowali jednak stali bywalcy 

regionu. Dla prawie ¾ ankietowanych był to już co najmniej czwarty pobyt na tym 

terenie (wiele osób nie było nawet w stanie określić liczby dotychczasowych wizyt). 
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Tab. 15. Liczba wizyt na Pojezierzu Gostynińskim 

  pierwsza druga trzecia 4. i kolejna 

Liczba turystów 41 63 76 510 

Udział % 5,94 9,13     11,01     73,91     

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 6. Liczba wizyt na Pojezierzu Gostynińskim (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
ankietowych). 

 

 

Częstotliwość przyjazdów 

Uzyskane wyniki potwierdzają również kolejne odpowiedzi respondentów. 

Pytanie o częstotliwość przyjazdów na teren Nadwiślańskiego Pogranicza 

Mazowiecko-Kujawskiego sprawiło wprawdzie ankietowanym – nie wiadomo 

dlaczego – pewne problemy. Część z nich nie potrafiła precyzyjnie określić, jak 

często wypoczywa w tym regionie1. Stąd też odpowiedzi nie sumują się do 100%. 

Tym niemniej, można pokusić się o pewne uogólnienia. 

Grono stałych, wiernych bywalców w regionie składa się z dwóch 

podstawowych grup:  

 tych, którzy wypoczywają na Pojezierzu Gostynińskim regularnie i często             

(z reguły 2-4 razy w miesiącu) oraz  

 tych, którzy przyjeżdżają regularnie, ale zdecydowanie rzadziej (co najmniej 

raz w roku).  

Do pierwszej grupy należał co trzeci badany, do drugiej – co czwarty (por. tab. 

16, rys. 7). W obu przypadkach byli to przede wszystkim mieszkańcy regionu. 

                                                           
1
 Być może powodem był fakt, że było to pierwsze pytanie ankiety i niektórym respondentom 

brakowało jeszcze odpowiedniego skupienia. Z drugiej strony, w przypadku jednej lub dwóch wizyt 
pytanie o ich częstotliwość rzeczywiście mogło nastręczać trochę kłopotów. 



 28 

Tab. 16. Częstotliwość odwiedzin Pojezierza Gostynińskiego 

  
raz  

w tygodniu 
kilka razy  

w miesiącu 
raz na kilka 

miesięcy 
raz  

w roku 
raz  

na kilka lat 

Liczba turystów 94 147 54 113 23 

Udział % 13,62 21,30 7,83 16,38 3,33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 7. Częstotliwość odwiedzin Pojezierza Gostynińskiego (Źródło: opracowanie własne na 
podstawie badań ankietowych). 

 
 
 
  
 4.4. Wielkość i sezonowość ruchu turystycznego 
 

 Jednym z podstawowych parametrów określających rozwój funkcji 

turystycznej w regionie jest wielkość ruchu turystycznego. Nawet przy zastosowaniu 

badań na szeroką skalę szacunkowe określenie liczby turystów przybywających na 

dany teren jest bardzo trudne i pracochłonne. Obok ewidencji właściwych turystów 

(nocujących w obiektach hotelarskich) wymaga bowiem także dokonywania 

pomiarów natężenia ruchu tzw. odwiedzających jednodniowych (osób 

wypoczywających bez noclegu). 

 Wobec braku możliwości prowadzenia badań na tak szeroką skalę oraz 

niepełnych danych statystycznych dotyczących liczby udzielonych noclegów 

dokładne oszacowanie globalnej wielkości ruchu turystycznego na terenie 

Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego jest niemożliwe. Tym 

niemniej uzyskane informacje o ruchu turystycznym w bazie noclegowej regionu             

w latach 2008-10 pozwalają na uchwycenie kilku tendencji. 

Wielkość ruchu turystycznego 

 Funkcjonujące na terenie Pojezierza Gostynińskiego obiekty hotelarskie są 

bardzo zróżnicowane pod względem rodzaju i standardu. Istnieją tu zarówno hotele, 
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ośrodki wypoczynkowe, schroniska młodzieżowe, jak i gospodarstwa 

agroturystyczne. Już samo to zróżnicowanie rodzajowe w decydujący sposób wpływa 

na wielkość frekwencji w poszczególnych obiektach. 

Liczba turystów nocujących w  2010 r. w 13 obiektach, które wypełniły ankietę 

była diametralnie różna (tab. 17). Najwięcej gości przyjął hotel „Dębowa Góra”                

w Nowych Rumunkach (ponad 6,7 tys.). Drugim pod względem frekwencji okazało 

się schronisko młodzieżowe w Sendeniu Małym (ponad 1,2 tys.). Z kolei 3 

gospodarstwa agroturystyczne nie podały w ogóle liczby turystów (otwarte pozostaje 

więc pytanie: czy w ostatnich latach nie miały ani jednego gościa, czy też nie chciały 

podzielić się tymi informacjami?). Ogółem badane obiekty w 2010 r. udzieliły gościny 

ponad 8,5 tys. turystów. 

 
Tab. 17. Ruch turystyczny w obiektach noclegowych regionu w latach 2008-10 

Liczba turystów 
Rok 

2008 2009 2010 

Hotel "Dębowa Góra"/Nowe Rumunki 7158 6320 6713 

SSM-Zielona Szkoła/Sendeń Mały 1594 1663 1243 

Osada Dębowo 120 200 280 

Siedlisko "Pod Lipą"/Budy Lucieńskie 168 192 138 

Zdwórz 120 102 95 

Gospodarstwo agroturystyczne/Koszelówka 67 78 52 

Agroturystyka LEWMAR/Huta Nowa - - 37 

"Zacisze" - - 24 

Gospodarstwo agroturystyczne/Wólka Niska 24 26 22 

Gospodarstwo agroturystyczne/Sierakówek 17 12 18 

Gospodarstwo agroturystyczne/Holendry 15A - - - 

Gospodarstwo agroturystyczne/Holendry 21 - - - 

Gospodarstwo agroturystyczne/Jadwiga Dan - - - 

RAZEM: 9268 8593 8622 

Liczba udzielonych noclegów 
Rok 

2008 2009 2010 

Hotel "Dębowa Góra"/Nowe Rumunki 11223 10145 7826 

SSM-Zielona Szkoła/Sendeń Mały 3221 2764 2674 

Siedlisko "Pod Lipą"/Budy Lucieńskie 748 892 762 

Osada Dębowo 120 200 280 

Zdwórz 200 180 155 

Gospodarstwo agroturystyczne/Wólka Niska 52 79 97 

"Zacisze" - - 95 

Gospodarstwo agroturystyczne/Sierakówek 60 40 75 

Agroturystyka LEWMAR/Huta Nowa - - 74 

Gospodarstwo agroturystyczne/Koszelówka 67 78 52 

Gospodarstwo agroturystyczne/Holendry 15A - - - 

Gospodarstwo agroturystyczne/Holendry 21 - - - 

Gospodarstwo agroturystyczne/Jadwiga Dan - - - 

RAZEM: 15691 14378 12090 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 Bardzo podobnie wygląda struktura udzielonych noclegów. W tej kategorii 

również prym wiedzie hotel „Dębowa Góra” w Nowych Rumunkach (ponad 7,8 tys. 

noclegów). Za nim znalazło się schronisko młodzieżowe w Sendeniu Małym (blisko 

2,7 tys. noclegów). Na trzecim miejscu uplasowało się jednak Siedlisko „Pod Lipą”          

w Budach Lucieńskich (762 noclegi). Dowodzi to zdecydowanie dłuższych pobytów 

turystów w tym obiekcie. Ogółem w 2010 r. udzielono ponad 12 tys. noclegów. 

Ważniejszą od identyfikacji wielkości frekwencji w 2010 r. (w końcu tylko             

w kilkunastu obiektach) jest analiza trendu w latach 2008-10. Niestety, wnioski z niej 

płynące nie są optymistyczne. W większości obiektów (niezależnie od rodzaju) 

odnotowano wyraźny spadek, zarówno liczby turystów, jak i liczby udzielonych 

noclegów. Do wyjątków, które zanotowały wzrost należą: Osada Dębowo, 

gospodarstwo agroturystyczne/Sierakówek i gospodarstwo agroturystyczne/Wólka 

Niska (tylko w liczbie noclegów) (por. rozdz. 4.7). 

Sezonowość ruchu turystycznego 

W ciągu roku kalendarzowego w polskich warunkach klimatycznych występują 

znaczne wahania natężenia ruchu turystycznego. Generalnie mamy do czynienia            

z dwoma wyraźnymi szczytami wyjazdów: letnim i zimowym (określanymi mianem 

sezonu turystycznego) i okresami przejściowymi, w których ruch turystyczny jest 

bardzo ograniczony (wczesna wiosna, późna jesień – tzw. martwy sezon). 

Uwarunkowane jest to nie tylko zmianami pogodowymi, ale także społeczno-

kulturowymi.  

W ślad za ogólnoświatowymi tendencjami również w Polsce obserwuje się 

coraz powszechniejszą skłonność do skracania długości wyjazdów turystycznych, ale 

zarazem zwiększania ich liczby. Podejmowane są one nie tylko w sezonie letnim, ale 

– jeśli tylko obowiązki zawodowe na to pozwalają – również  w innych porach roku. 

Jeszcze do niedawna wypoczynek zimowy w naszym kraju nie był szczególnie 

popularny. Obecnie występuje dość często. Coraz większe uznanie Polaków                   

w ostatnim czasie zyskują też krótkie wyjazdy (np. typu city break) realizowane            

w miesiącach niewakacyjnych (często przy okazji tzw. długich weekendów). 

Oprócz sezonowości w ujęciu rocznym możemy także obserwować zmiany 

natężenia ruchu turystycznego w rytmie tygodniowym (dni robocze – weekend),                  

a nawet dziennym (godziny poranne, południowe, popołudniowe, wieczorne). 
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 W badaniach ruchu turystycznego w regionie Nadwiślańskiego Pogranicza 

Mazowiecko-Kujawskiego skupiono się przede wszystkim na identyfikacji i analizie 

sezonowości w ujęciu rocznym. Na podstawie informacji przekazanych przez 

pracowników LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjęto, że największe natężenie 

przyjazdów na ten obszar ma miejsce w sezonie letnim podczas weekendów. Wtedy 

też prowadzone były badania ankietowe2. Ich wyniki, jak również analiza obłożenia 

obiektów hotelarskich (ankiety dla gestorów bazy noclegowej), w pełni potwierdziły 

wstępne założenie. 

 Zdecydowana większość respondentów (ponad 80%), zapytana o porę roku, 

w której wypoczywa na Pojezierzu Gostynińskim, wskazała lato. Pozostałe trzy pory 

wymieniło tylko po kilka procent ankietowanych (por. tab. 18, rys. 8).  

 

Tab. 18. Okres wypoczynku na Pojezierzu Gostynińskim 

  wiosną latem jesienią zimą 

Liczba turystów 53 554 48 37 

Udział % 7,68 80,29 6,96 5,36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 8. Okres wypoczynku na Pojezierzu Gostynińskim (Źródło: opracowanie własne na podstawie 
badań ankietowych). 
 

  

Bardziej szczegółowych danych do analizy sezonowości ruchu turystycznego 

dostarczyła ankieta skierowana do gestorów bazy noclegowej. Mimo, wspomnianej  

w rozdz. 3, pewnej ułomności tego narzędzia (niewielki zwrot formularzy), możliwe 

było dokonanie charakterystyki zmian natężenia przyjazdów turystów w kilkunastu 

                                                           
2
 Z uwagi na stosunkowo późne podpisanie umowy o realizację badań, jak również konieczność prac 

koncepcyjno-przygotowawczych nie udało się przeprowadzić badań ankietowych w miesiącu czerwcu 
(np. podczas długiego weekendu z Bożym Ciałem). W przypadku kontynuacji badań w kolejnym roku 
wydaje się to niezbędne. 
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obiektach hotelarskich. Z dużą dozą ostrożności wyniki te oraz wnioski można 

próbować przenosić na cały region. 

Wyraźnie widoczna jest korelacja pomiędzy rodzajem i kategorią obiektu 

noclegowego a liczbą gości. Gospodarstwa agroturystyczne są obiektami wybitnie 

sezonowymi – odwiedzane są przez turystów przede wszystkim w sezonie letnim, od 

maja do września (w innych miesiącach sporadycznie pojawiają się w nich 

pojedyncze osoby). Natomiast im wyższy standard obiektu, tym więcej gości i choć 

niejednolite, ale całoroczne obłożenie (por. tab. 19).  

 W celu określenia zmian natężenia ruchu turystycznego w ujęciu rocznym 

wzięto pod uwagę jedynie trzy obiekty całoroczne i w oparciu o zgłoszoną frekwencję 

wyliczono tzw. wskaźnik sezonowości wg wzoru: 

 

Ws = Li/Lś*100% 

gdzie: 

 Ws – wskaźnik sezonowości, 

 Li – liczba turystów w danym miesiącu, 

 Lś – średnia miesięczna liczba turystów w danym roku (Σ Li/12). 

 

 Szczegółowe wartości wskaźnika sezonowości dla poszczególnych obiektów 

oraz ogółem przedstawia tab. 20 i rys. 9.   

 Wyraźnie zarysowują się dwa maksima ruchu turystycznego: w czerwcu                 

i wrześniu, choć przez cały okres letni (od maja do września) wskaźnik sezonowości 

waha się w przedziale 100-170%. W przypadku poszczególnych obiektów 

noclegowych występują jednak dość istotne różnice.  

Schronisko młodzieżowe Zielona Szkoła w Sendeniu Małym charakteryzuje 

się wysoką sezonowością – maksimum ruchu przypada na maj i czerwiec, kiedy 

wskaźnik sezonowości osiąga niemal 300%, a więc frekwencja jest trzykrotnie 

większa od miesięcznej średniej z całego roku. Drugi, zdecydowanie niższy, szczyt 

przypada na luty (117%), czyli okres ferii zimowych.  

Zupełnie inny rozkład frekwencji notuje hotel „Dębowa Góra”, w którym 

największy ruch jest w czerwcu (145%) i we wrześniu (160%).  
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Tab. 19. Liczba turystów w obiektach noclegowych regionu w 2010 r. 

Obiekt noclegowy 

Liczba turystów 

L/ 
% 

Miesiąc 
Razem 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Hotel "Dębowa Góra"/ 
Nowe Rumunki 

L. 274 245 419 555 562 814 480 684 897 716 627 440 6713 

% 4,08 3,65 6,24 8,27 8,37 12,13 7,15 10,19 13,36 10,67 9,34 6,55 100,00 

SSM-Zielona Szkoła/ 
Sendeń Mały 

L. 14 122 21 81 251 306 131 20 93 63 87 54 1243 

% 1,13 9,81 1,69 6,52 20,19 24,62 10,54 1,61 7,48 5,07 7,00 4,34 100,00 

Osada Dębowo 
L. 7 10 17 24 48 48 12 48 10 24 8 24 280 

% 2,50 3,57 6,07 8,57 17,14 17,14 4,29 17,14 3,57 8,57 2,86 8,57 100,00 

Siedlisko "Pod Lipą"/ 
Budy Lucieńskie 

L. 12 - - - 26 18 36 28 18 - - - 138 

Zdwórz L. 1 - 6 9 9 12 18 30 10 - - - 95 

Gosp. agroturystyczne 
/Koszelówka 

L. - - - - 10 12 14 16 - - - - 52 

"Zacisze" L. - - - - - 5 8 8 3 - - - 24 

Gosp. agroturystyczne 
/Wólka Niska 

L. 2 - - 4 3 2 5 2 - 2 - 2 22 

Gosp. agroturystyczne 
/Sierakówek 

L. - 2 - - - - 9 4 - 3 - - 18 

Agroturystyka LEWMAR/ 
Huta Nowa 

L. - - - - - - - - - - - - 0 

Gosp. agroturystyczne 
/Holendry 15A 

L. - - - - - - - - - - - - 0 

Gosp. agroturystyczne 
/Holendry 21 

L. - - - - - - - - - - - - 0 

Gosp. agroturystyczne 
/Jadwiga Dan 

L. - - - - - - - - - - - - 0 

OGÓŁEM 
L. 310 379 463 673 909 1217 713 840 1031 808 722 520 8585 

% 3,61 4,41 5,39 7,84 10,59 14,18 8,31 9,78 12,01 9,41 8,41 6,06 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 
Tab. 20. Sezonowość ruchu turystycznego (wg liczby turystów) w obiektach noclegowych regionu            
w 2010 r.  

Obiekt noclegowy 
Wskaźnik sezonowości 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Hotel "Dębowa Góra"/ 
Nowe Rumunki 

48,98 43,80 74,90 99,21 100,46 145,51 85,80 122,27 160,34 127,99 112,08 78,65 

SSM-Zielona Szkoła/ 
Sendeń Mały 

13,52 117,78 20,27 78,20 242,32 295,42 126,47 19,31 89,79 60,82 83,99 52,13 

Osada Dębowo 30,00 42,86 72,87 102,87 205,74 205,74 51,44 205,74 42,86 102,87 34,29 102,87 

OGÓŁEM 43,33 52,98 64,72 94,07 127,06 170,11 99,66 117,41 144,11 112,94 100,92 72,68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 9. Sezonowość ruchu turystycznego (wg liczby turystów) w obiektach noclegowych regionu             
w 2010 r. (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych). 
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  Identyczną procedurę zastosowano w przypadku liczby udzielonych noclegów 

(tab. 21). Wyliczone o nie wskaźniki sezonowości prezentuje tab. 22 i rys. 10. Różnią 

się one trochę od wskaźników wyliczonych na podstawie liczby turystów. Przede 

wszystkim wyraźniej zaznacza się szczyt wakacyjny w sierpniu. Dotyczy to 

zwłaszcza hotelu „Dębowa Góra” (250%), ale również i Osady Dębowo (206%).                

Z kolei we wrześniu wskaźnik sezonowości gwałtownie spada poniżej 50%. 

Wyjaśnienie tych różnic jest proste: w okresie letnim jest stosunkowo mało turystów, 

ale ich pobyty są zdecydowanie dłuższe, jesienią zaś przybywa więcej osób, ale 

zatrzymują się na krócej. 

 
Tab. 21. Liczba udzielonych noclegów w obiektach noclegowych regionu w 2010 r. 

Liczba udzielonych 
noclegów 

L./ 
% 

Miesiąc 
Razem 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Hotel "Dębowa Góra"/ 
Nowe Rumunki 

L. 333 292 521 746 704 1206 720 1564 214 112 716 698 7826 

% 4,26 3,73 6,66 9,53 9,00 15,41 9,20 19,98 2,73 1,43 9,15 8,92 100,00 

SSM-Zielona Szkoła/ 
Sendeń Mały 

L. 28 449 21 212 423 508 456 40 142 85 256 54 2674 

% 1,05 16,79 0,79 7,93 15,82 19,00 17,05 1,50 5,31 3,18 9,57 2,02 100,00 

Siedlisko "Pod Lipą"/ 
Budy Lucieńskie 

L. 36 - - - 112 68 284 168 94 - - - 762 

Osada Dębowo 
L. 7 10 17 24 48 48 12 48 10 24 8 24 280 

% 2,50 3,57 6,07 8,57 17,14 17,14 4,29 17,14 3,57 8,57 2,86 8,57 100,00 

Zdwórz L. 1 - 6 10 18 21 38 46 15 - - - 155 

Gosp. agroturystyczne/ 
Wólka Niska 

L. 2 - - 25 32 1 7 26 - 2 - 2 97 

"Zacisze" L. - - - - - 15 32 36 12 - - - 95 

Gosp. agroturystyczne/ 
Sierakówek 

L. - 8 - - - - 54 10 - 3 - - 75 

Gosp. agroturystyczne/ 
Koszelówka 

L. - - - - 10 12 14 16 - - - - 52 

Agroturystyka 
LEWMAR/Huta Nowa 

L. - - - - - - - - - - - - 0 

Gosp. agroturystyczne/ 
Holendry 21 

L. - - - - - - - - - - - - 0 

Gosp. agroturystyczne/ 
Holendry 15A 

L. - - - - - - - - - - - - 0 

Gosp. agroturystyczne/ 
Jadwiga Dan 

L. - - - - - - - - - - - - 0 

OGÓŁEM 
L. 407 759 565 1017 1347 1879 1617 1954 487 226 980 778 12016 

% 3,39 6,32 4,70 8,46 11,21 15,64 13,46 16,26 4,05 1,88 8,16 6,47 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 
Tab. 22. Sezonowość ruchu turystycznego (wg udzielonych noclegów) w obiektach noclegowych 
regionu w 2010 r.  

Obiekt noclegowy 
Wskaźnik sezonowości 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Hotel "Dębowa Góra"/ 
Nowe Rumunki 

53,27 46,71 83,34 119,33 112,61 192,91 115,17 250,17 34,23 17,92 114,53 111,65 

SSM-Zielona Szkoła/ 
Sendeń Mały 

12,57 201,50 9,42 95,14 189,83 227,98 204,64 17,95 63,73 38,15 114,89 24,23 

Osada Dębowo 30,00 42,86 72,87 102,87 205,74 205,74 51,44 205,74 42,86 102,87 34,29 102,87 

OGÓŁEM 40,65 75,80 56,42 101,56 134,52 187,65 161,49 195,14 48,64 22,57 97,87 77,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 10. Sezonowość ruchu turystycznego (wg udzielonych noclegów) w obiektach noclegowych 
regionu w 2010 r. (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych). 

 

 Wniosek końcowy:   

Region Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego jest 

sezonowym obszarem turystycznym, w którym główne natężenie ruchu 

turystycznego przypada na sezon letni: od maja do września. W zależności od 

specyfiki poszczególnych obiektów noclegowych maksymalna frekwencja występuje 

w różnych miesiącach tego okresu. 

 

 

4.5. Charakterystyka pobytów w regionie 

W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną najważniejsze cechy 

charakteryzujące pobyty ankietowanych turystów na terenie Nadwiślańskiego 

Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego. Opisane zostaną m.in. długość pobytów, cel 

przyjazdu, sposób organizacji wyjazdu, miejsca wypoczynku i najczęstsze formy 

rekreacji, a także szacunkowe wydatki poniesione podczas wyjazdu. 

 

 Długość pobytu 

 Poddane badaniu Pojezierze Gostynińskie jest obszarem krótkotrwałego 

wypoczynku. Ponad 64% respondentów przyznało, że spędza tu co najwyżej jeden 

dzień, przy czym 2/3 z nich twierdziło, że ich pobyt na tym terenie ogranicza się 

jedynie do kilku godzin (tab. 23, rys. 11). Według terminologii Światowej Organizacji 

Turystyki (UNWTO) są to więc odwiedzający jednodniowi, a nie właściwi turyści. Za 

takich uznaje się bowiem osoby podróżujące w celach turystycznych i spędzające 

przynajmniej jedną noc poza domem. Jeden nocleg na badanym obszarze 
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deklarował co dziesiąty ankietowany, a tylko co czwarty pozostawał tu dłużej (w tym: 

na 2 noce - 9,4%, na 3 noce - 6,4%, na 4 i 5 nocy - po ok. 2,5%, a także pojedyncze 

osoby na 6 i więcej nocy). 

 

Tab. 23. Długość pobytu turystów w regionie 

  kilka godzin jeden dzień jedną noc więcej nocy 

Liczba turystów 294 150 66 180 

Udział % 42,61 21,74 9,57 26,09 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 11. Długość pobytu turystów w regionie (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
ankietowych). 
 

 

Wyniki te mogą być jednak mylące. Ankiety przeprowadzane bowiem były                 

w sezonie wakacyjnym, kiedy pojawiają się dłuższe pobyty stacjonarne. Dane 

statystyczne gestorów bazy noclegowej, które obejmują cały rok, dają trochę inny 

obraz. Średnia liczba noclegów przypadająca na jednego turystę w 2010 r. wyniosła 

1,4. Niepokojący jest jednak fakt, że średnia ta wykazuje trend malejący – w 2009 r. 

było to 1,67 noclegu/turystę, w 2008 r. zaś – 1,69 noclegu/turystę. 

 

 Organizacja pobytu 

 Spośród 690 respondentów tylko 14 osób przybyło na Pojezierze Gostynińskie 

w ramach wyjazdów zorganizowanych przez różne instytucje (tab. 24, rys. 12). Ich 

pobyt przygotowały zakłady pracy, organizacje społeczne lub szkoła. Przygniatająca 

większość przyjazdów (98%) miała jednak charakter indywidualny i była 

organizowana we własnym zakresie: czy to przez samych turystów (72%), czy też 

przez ich rodziny lub znajomych (26%). 

 Taki sposób przygotowywania podróży jest ściśle powiązany z charakterem 

pobytu. Tylko co dziesiąty badany przebywał w regionie samotnie, większość 
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wypoczywała w towarzystwie: znajomych (48,1%), partnera (27,7%) czy rodziny 

(22,5%). Wartości nie sumują się do 100%, gdyż zdarzały się wyjazdy „mieszane”:           

w gronie znajomych i rodziny (por. tab. 25, rys. 13).  

Tym niemniej udział poszczególnych grup jest jednak trochę zaskakujący. Być 

może, przynajmniej częściowo, wynika to ze specyficznego rozumienia słowa 

„partner”. W dzisiejszych czasach oznacza ono zarówno sympatię, narzeczonego, 

jak i partnera w nieformalnym związku. Po zsumowaniu liczebności dwóch ostatnich 

grup odsetek podróży w gronie osób najbliższych jest już porównywalny z odsetkiem 

podróży z kolegami. 

 
Tab. 24. Organizator pobytu na Pojezierzu Gostynińskim 

 Liczba turystów Udział % 

we własnym zakresie  497 72,03 

rodzina/znajomi 179 25,94 

zakład pracy 9 1,30 

organizacja społeczna (ZHP, ZHR, PTTK itp.) 3 0,43 

inna instytucja 1 0,14 

szkoła/uczelnia 1 0,14 

biuro podróży 0 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 12. Organizator pobytu na Pojezierzu Gostynińskim (Źródło: opracowanie własne na podstawie 
badań ankietowych). 
 

Tab. 25. Towarzystwo podczas wypoczynku 

 Liczba turystów Udział % 

samodzielnie  71 10,29     

z rodziną 155 22,46     

z partnerem/partnerką 170 27,68     

ze znajomymi 332 48,12     

z grupą zorganizowaną 9 1,30     

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 13. Towarzystwo podczas wypoczynku (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
ankietowych). 

  

 

Cel przyjazdu 

 Turyści, zapytani o cel przyjazdu na Pojezierze Gostynińskie, mogli wskazać 

kilka odpowiedzi spośród kilkunastu zaproponowanych opcji (dlatego wyniki nie 

sumują się do 100%). Respondenci zgodnie jednak wybierali „wypoczynek” (niemal 

85% ankietowanych). Drugą pod względem popularności odpowiedzią było poznanie 

walorów przyrodniczych regionu (21,9%). Dla co dziewiątego badanego pretekstem 

do przyjazdu w te strony było wydarzenie rodzinne.  

Pozostałe motywy pobytu na terenie Nadwiślańskiego Pogranicza 

Mazowiecko-Kujawskiego odgrywają już zdecydowanie mniejszą rolę. Zaskakujący 

może być dość niski odsetek wskazań na turystykę aktywną (4,6%). Wymieniano tu 

m.in. jazdę rowerem, pływanie, grę w siatkówkę, bieganie, grzybobranie, jazdę 

konną,  sporty wodne, wędkarstwo, nordic walking. Wydaje się jednak, że są to 

odpowiedzi dotyczące wyłącznie głównego celu przyjazdu. Podobne aktywności, ale 

podejmowane dodatkowo, mieszczą się w szeroko rozumianym wypoczynku. 

Potwierdzają to chyba wyniki odpowiedzi na następne pytanie ankiety. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dość znaczną grupę turystów 

„przypadkowych”, którzy trafili do regionu przy okazji załatwiania innych spraw. 

Można do nich zaliczyć odwiedzających rodzinę, przejeżdżających tranzytem, 

uczestników podróży służbowych i konferencji. Łącznie stanowią oni ponad 20%! 

Generalnie jednak region Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-

Kujawskiego jawi się jako obszar wybitnie wypoczynkowy, bazujący niemal wyłącznie 
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na walorach przyrodniczych. Jego walory kulturowe mają dla turystów marginalne 

znaczenie, praktycznie nie stanowią celu przyjazdów turystycznych. 

 

Tab. 26. Cel przyjazdu na Pojezierze Gostynińskie  

 Liczba turystów Udział % 

wypoczynek 584 84,64 

poznanie walorów przyrody 151 21,88 

wydarzenie rodzinne 82 11,88 

zwiedzanie zabytków  37 5,36 

przejazd tranzytowy 33 4,78 

turystyka aktywna 32 4,64 

sprawy zawodowe 18 2,61 

konferencja 12 1,74 

rozrywka 3 0,43 

impreza kulturalna 1 0,14 

inne 5 0,72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 14. Cel przyjazdu na Pojezierze Gostynińskie (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
ankietowych). 

 

 

Formy rekreacji 

Kolejne pytanie ankiety miało na celu identyfikację sposobu spędzania czasu 

turystów przebywających na Pojezierzu Gostynińskim. Również w tym przypadku 

ankietowani mogli podać kilka wariantów odpowiedzi. Dominującą formą rekreacji 

okazał się bierny wypoczynek na plaży (ponad 77% badanych), uzupełniany 

spacerami (36,2%) oraz spotkaniami ze znajomymi (31,1%). Zdecydowanie rzadziej 

podejmowano piesze wycieczki (13,8%) i zwiedzanie (9,1%). Dla 11% respondentów 
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ważne były wizyty w klubach i dyskotekach. Z kolei spośród form turystyki aktywnej                    

i specjalistycznej najczęściej wymieniano: wędkarstwo (11%), grzybobranie (8,8%), 

wycieczki rowerowe (5,9%) i jazdę konno (2,6%). 

 

Tab. 27. Formy rekreacji podczas pobytu na Pojezierzu Gostynińskim 

 Liczba turystów Udział % 

wypoczynek bierny/plażowanie 534 77,39     

spacery 250 36,23     

spotkania ze znajomymi 215 31,16     

wycieczki piesze 95 13,77     

wizyty w klubach/dyskotekach 76 11,01     

wędkarstwo 76 11,01     

zwiedzanie  63 9,13     

grzybobranie 61 8,84     

wycieczki rowerowe 41 5,94     

uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych 31 4,49     

jazda konna 18 2,61     

inne 27  3,91     

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 15. Formy rekreacji podczas pobytu na Pojezierzu Gostynińskim (Źródło: opracowanie własne na 
podstawie badań ankietowych). 

 

 

 

 



 41 

 Korzystanie z oferty turystycznej regionu 

 Z punktu widzenia lokalnej gospodarki istotne jest, czy turyści korzystają                

z istniejącej oferty turystycznej (i zostawiają na miejscu pieniądze), czy też 

zaspokajają swoje potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe we własnym zakresie,                 

w miarę możliwości bezkosztowo. W świetle przeprowadzonych badań wydaje się, że 

na terenie Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego przeważa ten 

drugi model wypoczynku.  

Badani turyści stosunkowo rzadko korzystali z oferty turystycznej, wybierając 

tylko nieliczne, niezbędne usługi (tab. 28, rys. 16). Najwięcej ankietowanych (77,4%) 

wybrało kąpieliska i plaże, co z uwagi na wypoczynkowy charakter większości 

pobytów, nie powinno dziwić. Ale już tylko niewiele ponad 50% respondentów 

skorzystało z usług gastronomicznych. Można więc przypuszczać, że druga połowa 

turystów żywiła się we własnym zakresie. Jeszcze mniej badanych (45,5%) miało 

kontakt z bazą noclegową. Większość przyjezdnych spędzała noc we własnym domu 

lub u rodziny. Z usług dodatkowych największą popularnością cieszyły się 

wypożyczalnie sprzętu wodnego (ponad 30%). Szlaki turystyczne odwiedziło 

niespełna 13% ankietowanych. Grono wiernych amatorów miały też dyskoteki (10%)    

i wypożyczalnie rowerów (5,8%). Pozostałe elementy oferty nie wzbudzały już 

większego zainteresowania turystów. 

 

Tab. 28. Korzystanie z oferty turystycznej regionu 

 Liczba turystów Udział % 

kąpieliska/plaże 534 77,39 

gastronomia 355 51,45 

baza noclegowa 314 45,51 
wypożyczalnia sprzętu wodnego 210 30,43 

szlaki turystyczne 88 12,75 

oferta rozrywkowa (np. dyskoteka) 69 10,00 

wypożyczalnia rowerów 40 5,80 

ośrodek jeździecki/stadnina koni 18 2,61     

punkty informacji turystycznej 8 1,16 

wydarzenie kulturalne 7 1,01 

inne 12 1,74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 16. Korzystanie z oferty turystycznej regionu (Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
ankietowych). 

 

 Uzyskane wyniki, skłaniają do postawienia kilku pytań: dlaczego turyści tak 

rzadko korzystają z bazy turystycznej obszaru? czy jest ona zupełnie 

niedostosowana do ich potrzeb, czy też zbyt uboga, mało zróżnicowana? a może ta 

grupa odwiedzających region nie ma zbyt wygórowanych wymagań? Próbą 

odpowiedzi na te pytania są końcowe opinie i oceny turystów (rozdz. 4.6). Problem 

jednak wymaga głębszych badań i dodatkowej analizy. 

 

Miejsce zakwaterowania 

 Dla blisko 55% badanych bazą wypadową do penetracji turystycznej obszaru 

był własny dom. Wynika to z dominującej w regionie formy jednodniowych 

przyjazdów wypoczynkowych. Pozostali turyści wybierali na nocleg różne obiekty 

hotelarskie, głównie jednak te o niższym standardzie (tab. 29, rys. 17). Największą 

popularnością cieszyły się kempingi i pola namiotowe (23,8%). Zdecydowanie 

mniejsza liczba gości zatrzymała się w ośrodkach wczasowych (7,5%)                            

i gospodarstwach agroturystycznych (5,7%). Tylko 4,4% respondentów wybrało 

hotel.  
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Tab. 29. Baza noclegowa wykorzystywana podczas pobytu 

 Liczba turystów Udział % 

własny dom 376 54,49 

kemping/pole namiotowe 164 23,77     

ośrodek wczasowy 52 7,54     

kwatera prywatna/gospodarstwo agroturystyczne 39 5,65     

hotel 30 4,35     

rodzina/znajomi 22 3,19     

pensjonat 5 0,72     

motel 2 0,29     

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 17. Baza noclegowa wykorzystywana podczas pobytu (Źródło: opracowanie własne na 
podstawie badań ankietowych). 

  

 

Miejsca odwiedzone i planowane do odwiedzenia 

Rozkład miejsc odwiedzonych przez ankietowanych podczas ich wypoczynku 

na Pojezierzu Gostynińskim nie jest zaskakujący (tab. 30). Generalnie ruch 

turystyczny rozproszony jest po całym regionie, z wyraźną jednak koncentracją wokół 

najbardziej atrakcyjnych jezior. Ewidentnie zaznacza się przy tym przewaga zespołu 

jezior: Białe i Sumino, które skupiły niemal 18% badanych. Mniejszą popularnością 

cieszyły się: Jezioro Lucieńskie (10,4%), jeziora: Górskie i Ciechomickie (prawie 

10%), a także Skrzyneckie (8,7%) i Zdworskie (ponad 6%). Akweny mniejsze oraz 

położone na obrzeżach obszaru badań odwiedzane były zdecydowanie rzadziej 

(Soczewka – 3,3%, Rakutowskie i Lubiechowskie – 0,7%, Przytomne – 0,1%).  
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Tab. 30. Miejsca odwiedzone przez turystów 

Obszar Liczba turystów Udział % 

Jezioro Białe-Sumino i okolice, w tym: 121 17,54 

Gorzewo 9 1,30 

Klusek 1 0,14 

Płock 73 10,58 

Jezioro Lucieńskie i okolice, w tym: 72 10,43 

Miałkówek 57 8,26 

Lucień 6 0,87 

Jezioro Górskie-Ciechomickie i okolice, w tym: 68 9,86 

Grabina (Patelnia -  38, dyskoteka - 23) 51 7,39 

Nowe Rumunki 17 2,46 

Jezioro Skrzyneckie i okolice, w tym: 60 8,70 

Skrzynki 21 3,04 

Jezioro Zdworskie i okolice, w tym: 42 6,09 

Zdwórz 22 3,19 

Koszelówka 17 2,46 

Gostynin i okolice, w tym: 41 5,94 

Oz Gostyniński-Dolina Rzeki Skrwy 7 1,01 

Staw Gaśno 2 0,29 

Łąck i okolice 41 5,94 

Wincentów 1 0,14 

Nowy Duninów i okolice, w tym: 29 4,20 

regaty żeglarskie  18 2,61 

Jezioro Soczewka i okolice 23 3,33 

Krzywy Kołek 2 0,29 

Gąbin 12 1,74 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (całe pojezierze) 8 1,16 

Włocławek 5 0,72 

Jezioro Rakutowskie-Lubiechowskie i okolice, w tym: 5 0,72 

Krzewent 1 0,14 

Kowal 2 0,29 

Rezerwat Wójtowski Grąd 2 0,29 

Sanniki 2 0,29 

Wistka Szlachecka 2 0,29 

Zarzeczewo 2 0,29 

Dobrzyń nad Wisłą 1 0,14 

Jezioro Przytomne i okolice 1 0,14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 

Respondenci często podawali ankieterom nie tylko nazwę jeziora, ale również 

miejscowości, w której byli lub aktualnie wypoczywają. Wśród najczęściej 

wymienianych lokalnych „kurortów” znalazły się: Miałkówek (8,3% wskazań), Grabina 
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(7,4%, w równej mierze ze względu na plażę, jak i dyskoteki), Nowy Duninów (4,2%, 

tu rolę dodatkowego magnesu przyciągającego turystów odgrywały regaty 

żeglarskie), Zdwórz (3,2%) i Skrzynki (3%). 

Za główne centrum krajoznawcze Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-

Kujawskiego należy w świetle wyników badań uznać położony właściwie już poza 

granicami regionu Płock. Z uwagi jednak na wielkość tego miasta oraz jego dużą 

atrakcyjność turystyczną (położenie, historia, liczne zabytki) Płock odwiedził co 

dziesiąty ankietowany. Istotną rolę w turystyce poznawczej odgrywają również 

Gostynin (niemal 6%, obok zabytków miasta często wymieniano także oz „Dybankę”) 

i Łąck (niemal 6%, tu główną atrakcją była stadnina koni), zdecydowanie mniejszą – 

Gąbin (1,7%). Pozostałe miasta i wsie zarówno na badanym terenie, jak i w jego 

najbliższym otoczeniu odwiedzane były już sporadycznie, przez nielicznych turystów 

(m.in. Włocławek, Kowal, Sanniki, Dobrzyń n. Wisłą) 

Trzeba jednak mieć świadomość, że na uzyskane wyniki w pewnym stopniu 

wpłynęły miejsca prowadzenia badań. Miejscowości, w których przeprowadzano 

ankiety z pewnością są nadreprezentowane, z kolei obszary, w których ankieterzy się 

nie pojawili rzadko były wymieniane przez respondentów. Wynika to z faktu, że 

przeważająca część przyjazdów na Pojezierze Gostynińskie ma charakter 

krótkoterminowy (dosłownie kilkugodzinny) i ogranicza się jedynie do pobytu                      

w jednym miejscu, ewentualnie odwiedzeniu 2-3 miejscowości po drodze z i do 

domu. 

 Wniosek ten w pełni potwierdzają wyniki pytania o miejsca planowane do 

odwiedzenia. Ponad połowa ankietowanych (53%) nie miała takich planów! Pozostali 

zamierzali jeszcze odwiedzić inne jeziora pojezierza, przede wszystkim: Skrzyneckie 

(8,8%), Białe i Sumino (7,1%), Zdworskie (3,5%) oraz Lubieńskie (3,3%) lub 

zabytkowe miasta: Płock (4,6%), Gostynin (4,5%) oraz Włocławek (3,8%). 

Zauważalne zainteresowanie respondentów wzbudzała też stadnina koni w Łącku 

(2,9%).  

W uzyskanym zestawieniu (tab. 31) wyraźnie brakuje planów dalszych 

wypadów, wycieczek poza region (obecne są tylko 2 wyjazdy do Torunia), a także 

chęci dokładnego spenetrowania najbliższej okolicy wokół miejsca wypoczynku (kilka 

wskazań na cały Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy). Z całą pewnością 

wynika to z dominującego charakteru pobytów na pojezierzu: krótkie, wypoczynkowe, 

z przewagą wypoczynku biernego w jednym miejscu. 
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Tab. 31. Miejsca planowane do odwiedzenia 

Obszar Liczba turystów Udział % 

Jezioro Skrzyneckie i okolice, w tym: 61 8,84 

Skrzynki 30 4,35 

Jezioro Białe-Sumino i okolice, w tym: 49 7,10 

Klusek 1 0,14 

Płock 32 4,64 

Gostynin i okolice, w tym: 31 4,49 

Zalew Piechota 5 0,72 

Oz Gostyniński 1 0,14 

Włocławek 26 3,77 

Jezioro Zdworskie i okolice, w tym: 24 3,48 

Zdwórz 9 1,30 

Koszelówka 11 1,59 

Jezioro Lucieńskie i okolice, w tym: 23 3,33 

Miałkówek 15 2,17 

Lucień 6 0,87 

Łąck (stadnina koni) i okolice, w tym: 20 2,90 

Jezioro Górskie-Ciechomickie i okolice, w tym: 18 2,61 

Grabina (Patelnia, dyskoteka) 16 2,32 

Nowe Rumunki 2 0,29 

Nowy Duninów (obserwatorium - 4, regaty żeglarskie – 5) 9 1,30 

Jezioro Soczewka i okolice 8 1,16 

Jezioro Rakutowskie-Lubiechowskie i okolice, w tym: 7 1,01 

Krzewent 2 0,29 

Sanniki 4 0,58 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (całe pojezierze) 3 0,43 

Jezioro Przytomne 3 0,43 

Rezerwat Wójtowski Grąd 2 0,29 

Toruń 2 0,29 

Dobrzyń nad Wisłą 1 0,14 

Jezioro Sumino i okolice 1 0,14 

Pradolina toruńsko-eberswaldzka 1 0,14 

Strzelce 1 0,14 

Żychlin 1 0,14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

  

 

 Wydatki podczas pobytu 

 Z punktu widzenia lokalnej gospodarki jednym z ważniejszych wskaźników 

ekonomicznych rozwoju turystyki jest suma wydatków odwiedzających (często                            

w przeliczeniu na osobę lub osobodzień). To, ile pieniędzy zostawiają turyści                     

w miejscu wypoczynku zależy od wielu czynników, m.in. od ich zamożności, 
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skłonności do zakupów, ale także od długości i charakteru pobytu, wreszcie od 

zakresu oferowanych usług dodatkowych (handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych 

itd.). Krótko mówiąc wysokość wydatków uzależniona jest nie tylko od grubości 

portfela turystów, ale także od interesującej i różnorodnej oferty regionu 

recepcyjnego, skłaniającej do łatwego wydawania pieniędzy. Kluczowe przy tym jest 

zatrzymanie podróżnych na noc. Wszystkie badania ruchu turystycznego dowodzą 

bowiem, że wraz z noclegiem skokowo wzrasta suma wydatków turystów (nie tylko      

o koszt noclegu, ale również o koszty wielu innych dodatkowych dóbr i usług 

nabywanych wieczorem, w nocy i rano). 

 Znając powyższe prawidłowości oraz specyfikę regionu Nadwiślańskiego 

Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego trudno było się spodziewać innych odpowiedzi 

na pytanie o wysokość wydatków turystów (tab. 32, rys. 18).  

 
Tab. 32. Wydatki na osobę podczas pobytu na Pojezierzu Gostynińskim 

  

Wydatki na osobę w zł 

<100 <200 <300 <400 <500 <1000 <1500 <2000 >2000 

Liczba turystów 336 141 77 24 23 6 3 2 1 

Udział % 48,70 20,43 11,16 3,48 3,33 0,87 0,43 0,29 0,14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 18. Wydatki na osobę podczas pobytu na Pojezierzu Gostynińskim (Źródło: opracowanie własne 
na podstawie badań ankietowych). 
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Są one zdecydowanie niskie. Połowa ankietowanych wydała mniej niż 100 zł 

na osobę, kolejne 20% respondentów oszacowało swoje wydatki na poziomie 100-

200 zł/os., a co dziesiąty na 200-300 zł/os. Tylko nieliczni badani wydali podczas 

swojego wypoczynku powyżej 500 zł/os. 

Średnie wydatki turystów wypoczywających na Pojezierzu Gostynińskim 

można oszacować na 130-177 zł/os. (w zależności od tego, czy przyjmiemy do 

obliczeń wartość środkową, czy też górną granicę wydzielonych przedziałów). Ten 

dość niski wynik wyraźnie kontrastuje z oceną własnej sytuacji materialnej badanych. 

Czyżby turyści posiadali pieniądze, ale nie mieli gdzie ich wydać? A może jednak ich 

możliwości finansowe nie są tak duże? 

 Przyczyny pozostawiania przez turystów tych stosunkowo niskich kwot są                

z pewnością bardziej złożone i wymagają dalszych pogłębionych badań. W tej chwili 

bez większego ryzyka można wskazać, że istotną rolę odgrywa tu m.in. przewaga 

krótkich, kilkugodzinnych pobytów (bez noclegu), nastawienie większości turystów na 

bierny wypoczynek, wreszcie dość skromna oferta regionu (zarówno pod względem 

zakresu, jak i standardu usług).        

 

 

4.6. Opinie turystów 

 W końcowej części ankiety poproszono respondentów o ocenę oferty 

turystycznej Pojezierza Gostynińskiego. Badani mieli wskazać najmocniejsze strony 

(atuty) regionu, elementy, które wymagają udoskonalenia, a także zupełnie nowe 

elementy, które powinny zostać wprowadzone w najbliższym czasie. Były to pytania 

otwarte – ankietowanym nie sugerowano żadnych wariantów  odpowiedzi, mogli też 

podać ich dowolną liczbę (stąd nie sumują się one do 100%). Po niezbędnym w 

takim przypadku zagregowaniu i zgeneralizowaniu otrzymanych bardzo różnych 

odpowiedzi wyniki zostały zaprezentowane w trzech rozbudowanych tabelach 

zbiorczych (tab. 33-35). 

 Za największy atut Pojezierza Gostynińskiego badani turyści uznali – co nie 

jest wcale zaskakujące – walory naturalne regionu. Niemal połowa  respondentów 

(47%) uznała je za wyjątkowe, choć oczywiście wymieniano różne składniki 

środowiska przyrodniczego. Co czwartemu ankietowanemu najbardziej podobała się 

przede wszystkim duża ilość lasów i jezior.  
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Tab. 33. Atuty oferty turystycznej Pojezierza Gostynińskiego 

Wyszczególnienie Liczba turystów Udział % 

Lokalizacja, w tym: 67 9,71 

dogodne położenie, blisko domu/miasta 16 2,32 

dobry dojazd 2 0,29 

łatwy dostęp do jezior/lasów/Wisły 15 2,17 

Walory przyrodnicze, w tym: 325 47,10 

dużo jezior i lasów 177 25,65 

piękne krajobrazy/widoki/panoramy 20 2,90 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 15 2,17 

fauna, flora 3 0,43 

rezerwaty przyrody 2 0,29 

cisza i spokój 29 4,20 

czyste środowisko (powietrze, lasy) 14 2,03 

czysta plaża i woda w jeziorach 25 3,62 

plaże (piaszczyste, czyste, dostępne, blisko hotelu, ocienione) 37 5,36 

ciepłe jeziora 3 0,43 

Zagospodarowanie turystyczne, w tym: 115 16,67 

dobra baza noclegowa, w tym: 16 2,32 

ośrodki wypoczynkowe/domki przy jeziorze 10 1,45 

pola namiotowe 5 0,72 

baza gastronomiczna 6 0,87 

szlaki turystyczne/ścieżki rowerowe 17 2,46 

atrakcje dla dzieci/plac zabaw 14 2,03 

boisko do siatkówki 8 1,16 

pomost 5 0,72 

wypożyczalnie sprzętu wodnego 15 2,17 

zjeżdżalnia 4 0,58 

stadnina koni 4 0,58 

dyskoteki 4 0,58 

Warunki wypoczynku/rekreacji 56 8,12 

dużo miejsca do wypoczynku/mało ludzi 28 4,06 

dużo miejsc do połowu ryb/rybne jeziora 15 2,17 

możliwość aktywnego wypoczynku (jazda konna, rowery wodne) 5 0,72 

możliwość organizacji ogniska/grilla 5 0,72 

bogate w grzyby lasy 3 0,43 

Inne 47 6,81 

niskie ceny 12 1,74 

fajne imprezy/dobra zabawa 12 1,74 

atmosfera (sympatyczna, przyjazna, rodzinna) 5 0,72 

sklep spożywczy w pobliżu 4 0,58 

interesujące wydarzenia 2 0,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Podkreślano również: ogólnie „piękne krajobrazy (panoramy)” (2,9%), ciszę                   

i spokój (4,2%), a także czyste, nieskażone środowisko (powietrze, lasy, wody – 

łącznie 5,7%). Za szczególnie ważny walor wypoczynkowy regionu uznawano dużą 

liczbę plaż (5,4%). Ceniono je za piaszczysty charakter, czystość, dostępność,                 

a także za… obecność drzew dających cień.  

 Drugą grupą atutów Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego 

stanowi zagospodarowanie turystyczne. Wskazało je już jednak zdecydowanie mniej 

badanych (16,7%). Głosy rozłożyły się też stosunkowo równomiernie pomiędzy 

cztery główne elementy infrastruktury: bazę noclegową (podkreślano jednak nie 

standard obiektów hotelarskich, ale ich położenie bezpośrednio nad jeziorami), szlaki 

turystyczne i ścieżki rowerowe, atrakcje dla dzieci (w tym place zabaw) oraz 

wypożyczalnie sprzętu wodnego. 

 Dla co dziesiątego respondenta ważna okazała się dogodna lokalizacja 

regionu wypoczynku. Za taką uważano zarówno bliskość w stosunku do miejsca 

zamieszkania, jak i łatwy dostęp do jezior, lasów i Wisły.  

Zbliżony odsetek turystów (8,1%) ceni sobie odpowiednie, komfortowe 

warunki wypoczynku na Pojezierzu Gostynińskim. Podkreślano zwłaszcza, że jest to 

obszar jeszcze nie zawładnięty przez masową turystykę i że wypoczywający mają do 

swej dyspozycji duże bezludne tereny. Równie ważne okazały się szerokie 

możliwości uprawiania aktywnego wypoczynku: wędkarstwa, pływania na rowerach 

wodnych, jazdy konnej, jazdy na rowerach, zbierania grzybów itd. 

Wśród innych atutów obszaru wymieniano jeszcze m.in. niskie koszty 

wypoczynku, a także wyjątkową atmosferę regionu, związaną z pewnością po części 

z faktem wspólnej zabawy i wypoczynku w gronie rodziny i znajomych. 

 

Obok wielu atutów Pojezierza Gostynińskiego, ankietowani zauważyli też 

wiele jego słabych stron, niedociągnięć i uchybień, które negatywnie wpływają na 

wypoczynek na tym obszarze. Do największych minusów zaliczono przede 

wszystkim nie najlepszy stan infrastruktury turystycznej (tab. 34). Zwrócił na to 

uwagę co piąty zapytany (21,1%). Modernizacji wymaga zarówno baza noclegowa 

(konieczne są remonty domków letniskowych, budowa węzłów we wszystkich 

domkach i pokojach), jak i gastronomiczna (dotyczy to restauracji i zwykłych punktów 

gastronomicznych). Najwięcej jednak respondentów (9,9%) domagało się poprawy 
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zagospodarowania plaż: ich poszerzenia i uporządkowania, wytyczenia kąpielisk, 

budowy zaplecza higieniczno-sanitarnego.  

 

Tab. 34. Elementy oferty turystycznej regionu wymagające poprawy  

Wyszczególnienie Liczba turystów Udział % 

Infrastruktura turystyczna, w tym: 146 21,16 

rozwój bazy noclegowej, w tym: 30 4,35 

domki letniskowe 12 1,74 

ośrodki wczasowe/hotele 8 1,16 

łazienki w domkach/pokojach 5 0,72 

kempingi/pola namiotowe 2 0,29 

rozwój bazy gastronomicznej, w tym: 31 4,49 

restauracje/punkty gastronomiczne 10 1,45 

rozwój bazy rekreacyjnej, w tym: 6 0,87 

kluby, dyskoteki 6 0,87 

poprawa zagospodarowania plaż 68 9,86 

kąpieliska, plaże (więcej, szersze) 39 5,65 

pomosty 25 3,62 

inne (natryski, parawany, sprzęt wodny, koszenie traw) 3 0,43 

Baza paraturystyczna (sklepy/placówki handlowe) 6 0,87 

Dostępność komunikacyjna, w tym: 61 8,84 

drogi (w tym drogi dojazdowe) 29 4,20 

parkingi (przy hotelach, plażach) 13 1,88 

dojścia do jeziora (Sumino, Lucieńskiego) 6 0,87 

szlaki rowerowe (stan, liczba) 7 1,01 

połączenia autobusowe 5 0,72 

stan dworców 1 0,14 

Informacja turystyczna i promocja regionu, w tym: 26 3,77 

oznakowanie (dróg, szlaków, plaż) 22 3,19 

reklama regionu 3 0,43 

Bezpieczeństwo i porządek 4 0,58 

patrole policji 2 0,29 

ratownicy na plaży 1 0,14 

Czystość 67 9,71 

czystość (plaży, jeziora, lasów) 30 4,35 

zaplecze higieniczno-sanitarne  28 4,06 

śmietniki/kosze na śmieci 7 1,01 

ochrona środowiska 2 0,29 

Inne 9 1,30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

  

 Istotny problem dla turystów stanowi również niski stan czystości regionu               

i jego słaba dostępność komunikacyjna. Dla co dziesiątego badanego wiele do 
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życzenia pozostawia zwłaszcza czystość plaży, jezior i lasów, ubogie zaplecze 

higieniczno-sanitarne oraz brak wystarczającej liczby koszy na śmieci. W pierwszej 

kolejności właśnie te trzy elementy powinny według nich ulec zmianie. 

 Ponieważ zdecydowaną większość pytanych stanowili turyści zmotoryzowani, 

ich uwagę zwróciła przede wszystkim infrastruktura drogowa. Największą bolączką 

okazały się więc drogi: ogólnie ich kiepski stan techniczny oraz brak dogodnych dróg 

dojazdowych do plaż, a także brak wystarczającej liczby parkingów (przy hotelach              

i plażach). Poprawy według respondentów wymaga też sieć szlaków rowerowych 

(stan techniczny, oznakowanie, większa liczba tras). Narzekano również na słabą 

dostępność regionu publicznymi środkami transportu. Procentowo tych głosów nie 

jest dużo, ale wynika to z ogólnie małej liczby turystów korzystających z autobusów. 

 Stosunkowo niewielu ankietowanych postulowało poprawę informacji                     

i promocji turystycznej regionu. Najwięcej głosów (ale tylko trochę ponad 3%) 

dotyczyło oznakowania dróg, szlaków i plaż. Być może jednak dla mieszkańców tego 

obszaru (przeważających przecież wśród turystów) nie jest ono niezbędne. 

 

Z elementami oferty turystycznej wymagającymi poprawy korespondują 

propozycje wprowadzenia zupełnie nowych składników produktu turystycznego 

obszaru. Najwięcej postulatów dotyczyło rozwoju i unowocześnienia infrastruktury 

turystycznej (ogółem 19%).  

Respondentom chodziło przede wszystkim o lepsze zagospodarowanie już 

istniejących plaż: budowę pomostów na kąpieliskach oraz stosownego zaplecza 

higieniczno-sanitarnego przy każdej plaży. Równie ważne jest zdaniem 

ankietowanych doposażenie wypożyczalni w nowoczesny sprzęt wodny i budowa 

nowych atrakcji plażowych, np. zjeżdżalni. Co ciekawe, praktycznie nie było 

propozycji tworzenia zupełnie nowych plaż i kąpielisk. 

 Oprócz tego badani dość zgodnie wskazywali na konieczność rozwoju bazy 

noclegowej (w pierwszym rzędzie budowę nowych ośrodków wypoczynkowych, 

najlepiej nad samymi jeziorami), bazy gastronomicznej (więcej zakładów o wyższym 

standardzie: barów i restauracji) oraz bazy rekreacyjno-rozrywkowej (przede 

wszystkim nowe dyskoteki i kluby). Potrzeb turystów nie zaspokaja też w pełni 

istniejąca sieć handlowa. Stąd pojawiły się głosy (3,6%), by powstały nowe sklepy              

i placówki handlowe w pobliżu najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc. 
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Tab. 35. Nowe elementy oferty turystycznej regionu wymagające wprowadzenia 

Wyszczególnienie Liczba turystów Udział % 

Infrastruktura turystyczna, w tym: 131 18,99 

rozwój bazy noclegowej, w tym: 20 2,90 

ośrodki wypoczynkowe niedaleko jezior 11 1,59 

domki letniskowe 2 0,29 

ekskluzywne hotele blisko jezior 1 0,14 

pole namiotowe 1 0,14 

rozwój bazy gastronomicznej, w tym: 26 3,77 

więcej barów/restauracji 17 2,46 

więcej punktów gastronomicznych 6 0,87 

wędzarnia ryb 1 0,14 

rozwój bazy rekreacyjnej, w tym: 30 4,35 

dyskoteki/kluby 15 2,17 

park linowy 9 1,30 

boisko do siatkówki 4 0,58 

nowe zagospodarowanie plaż 55 7,97 

nowe pomosty na kąpieliskach (np. na jez. Sumino) 18 2,61 

zaplecze higieniczno-sanitarne (toalety, łazienki, natryski) 14 2,03 

sprzęt wodny (żaglówki/motorówki) 13 1,88 

zjeżdżalnia wodna 7 1,01 

powiększenie plaż/wyznaczenie nowych kąpielisk 2 0,29 

wypożyczalnia sprzętów plażowych 1 0,14 

Baza paraturystyczna (sklepy/placówki handlowe) 25 3,62 

Dostępność komunikacyjna, w tym: 9 1,30 

lepsza komunikacja/więcej autobusów 4 0,58 

nowe ścieżki rowerowe 2 0,29 

wypożyczalnia rowerów 2 0,29 

więcej miejsc parkingowych 1 0,14 

Informacja turystyczna i promocja regionu, w tym: 20 2,90 

reklamy/billboardy ze zdjęciami pojezierza 8 1,16 

reklama w mediach 6 0,87 

informacja turystyczna 3 0,43 

Internet/połączenie Wi-Fi 2 0,29 

więcej znaków i tablic informacyjnych  1 0,14 

Nowe atrakcje turystyczne 21 3,04 

imprezy masowe na świeżym powietrzu 5 0,72 

nowe imprezy żeglarskie 3 0,43 

więcej ofert rozrywkowych 2 0,29 

quady 9 1,30 

inne sporty ekstremalne 2 0,29 

Bezpieczeństwo i porządek 39 5,65 

ratownicy na plażach 26 3,77 

więcej patroli policji 4 0,58 

kontrola młodzieży/zakaz spożywania alkoholu 4 0,58 

wprowadzenie zakazów (łowienia ryb z brzegu, wprowadzania psów do 
restauracji) i surowe egzekwowanie kar (np. za zaśmiecanie) 3 0,43 

Czystość 17 2,46 

więcej koszy na śmieci 8 1,16 

poprawa czystości (na plażach, w lasach, przy parkingach) 4 0,58 

Inne (m.in. Termy Gostynińskie, bezpłatna plaża, opłaty za 
korzystanie z plaży, więcej miejsc z zezwoleniem na łowienie) 9 1,30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 W opinii ankietowanych niezbędne jest też zwrócenie baczniejszej uwagi na 

bezpieczeństwo i porządek w regionie. Dotyczy to głównie zapewnienia 

bezpieczeństwa kąpiącym się w jeziorach – stąd postulat organizacji strzeżonych 

plaż z ratownikami. Dla części badanych uciążliwe jest jednak przede wszystkim 

towarzystwo hałaśliwej młodzieży, będącej często pod wpływem alkoholu. 

Rozwiązaniem tego problemu miałyby być częstsze patrole policji i zaostrzony 

system zakazów i kar. 

 Wśród innych propozycji rozbudowy oferty regionu można jeszcze odnotować 

postulat stworzenia dla turystów zupełnie nowych atrakcji (3%). Najczęściej 

wspominano o organizacji masowych imprez plenerowych (kulturalnych i sportowych) 

oraz umożliwieniu uprawiania sportów ekstremalnych (w tym zwłaszcza jazdy na 

quadach).  

Należałoby też przeprowadzić profesjonalną kampanię informacyjno-

promocyjną oferty turystycznej Pojezierza Gostynińskiego z wykorzystaniem mass 

mediów oraz billboardów w innych regionach (dużych miastach) Polski.  

 

Praktycznym, syntetycznym wskaźnikiem zadowolenia turystów z wypoczynku 

w danym miejscu jest chęć powrotu do niego w przyszłości oraz chęć rekomendacji 

go wśród rodziny i znajomych. Na podstawie zgłaszanych deklaracji można (z dużą 

jednak ostrożnością!) szacować, jaka część respondentów może stać się lojalnymi 

gośćmi regionu, którzy będą wracać w kolejnych latach, a także ilu wśród nich 

znajduje się potencjalnych rzeczników i „ambasadorów” obszaru, którzy bezpłatnie 

będą promować walory turystyczne obszaru. Taka bezpłatna reklama „szeptana” jest 

szczególnie cenna, gdyż odbierana jest jako bezstronna i wiarygodna.  

 Ponowne odwiedziny Pojezierza Gostynińskiego zadeklarowało niemal 89% 

zapytanych (w tym: ponad połowa – zdecydowanie tak, 38% – raczej tak). Osób, 

które twierdziły, że nie przyjadą tu więcej była bardzo mało (zaledwie kilkanaście). 

Grupa niezdecydowanych liczyła 8,4% (tab. 36, rys. 19). 

 Na tle tych dobrych wyników słabiej wypada jednak chęć rekomendacji 

regionu. Odsetek tych, którzy będą zachęcać do przyjazdu w region Nadwiślańskiego 

Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego spadł o 12% (do poziomu 77%, w tym tylko 

40,5% twierdzi, że „na pewno tak”). Udział osób, które nie będą polecały wypoczynku 

na pojezierzu sięgnął ponad 6%. Poza tym dwukrotnie wzrósł odsetek respondentów 

nie posiadających zdania na ten temat (tab. 36, rys. 19). 
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Tab. 36. Ponowne odwiedziny i rekomendacje Pojezierza Gostynińskiego 

 Liczba turystów Udział % 

odwiedziny 

na pewno tak 350 50,72     

raczej tak 263 38,12     

raczej nie 15 2,17     

na pewno nie 4 0,58     

nie wiem 58 8,41 

rekomendacja 

na pewno tak 280 40,58     

raczej tak 254 36,81     

raczej nie 39 5,65 

na pewno nie 5 0,72 

nie wiem 112 16,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 19. Ponowne odwiedziny i rekomendacje Pojezierza Gostynińskiego (Źródło: opracowanie 
własne na podstawie badań ankietowych). 

 

 

 Wyniki te można chyba skomentować powiedzeniem: „jak się nie ma, co się 

lubi, to się lubi, co się ma”. Większość ankietowych wie, że choć oferta turystyczna 

regionu ma wiele niedostatków, to z uwagi na bliskość miejsca zamieszkania czy 

sytuację materialną nie mają realnej alternatywy lepszego miejsca wypoczynku 

(zwłaszcza krótkotrwałego). I z pewnością na teren Pojezierza Gostynińskiego 

jeszcze nie raz wrócą. Mając jednak świadomość istniejących minusów tego obszaru, 

innym turystom polecaliby go z pewną rezerwą i ostrożnością. 
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4.7. Opinie gestorów bazy noclegowej 

Druga część ankiety dla gestorów bazy noclegowej zawierała prośbę                    

o przedstawienie opinii na temat obserwowanych zjawisk i tendencji w ruchu 

turystycznym, zarówno w samym obiekcie, jak i w regionie. Wypełnione ankiety 

zawierały dość obszerne wypowiedzi przedsiębiorców i co najważniejsze zbliżone 

wnioski. Należy je więc potraktować jako wiarygodne – tym bardziej, że w znacznej 

części są zbieżne z wynikami badań ankietowych.  

 Do najważniejszych konkluzji tej części badań należy zaliczyć: 

 spadek zainteresowania regionem objawiający się zauważalnym 

zmniejszeniem wielkości ruchu turystycznego (nie tylko gości hotelowych, co 

oczywiście potwierdzają statystyki obiektów) – do głównych przyczyn tego zjawiska 

zaliczono m.in. wzrastającą konkurencję (także innych regionów), złą pogodę                

w sezonie wakacyjnym w ostatnich latach, ubogą ofertę turystyczną regionu, 

relatywnie niski standard usług w stosunku do stale rosnących wymagań turystów, 

 turystów jest nie tylko mniej, ale również krócej przebywają w regionie – coraz 

więcej jest pobytów weekendowych, jak również jednodobowych, spada 

zainteresowanie dłuższym wypoczynkiem (w pełni potwierdzają to wyniki badań), 

 przyjeżdża mało młodych ludzi (?) – akurat ten wniosek nie znajduje 

odzwierciedlenia w wynikach badań ankietowych. Być może wśród respondentów             

w młodym wieku przeważali jednak odwiedzający jednodniowi, którzy nie korzystali           

z bazy noclegowej,  

 turyści mają coraz wyższe wymagania: oczekują bardzo dobrych warunków 

zakwaterowania (wyłącznie pokoje z łazienkami), dużo atrakcji oraz dodatkowych 

usług  o wysokim standardzie (w przypadku gości hotelowych: usługi SPA, wellness, 

wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, restauracja na wysokim poziomie itd.), 

 mimo dużych wymagań, turyści nie chcą płacić więcej za wyższy poziom 

usług, spodziewają się raczej niskich, standardowych cen, 

 możliwa jest wysoka specjalizacja usług, prowadząca do osiągnięcia pozycji 

monopolisty – przykładem jest hotel, który postawił na centrum konferencyjne 

świadczące przede wszystkim usługi związane z organizacją konferencji, kongresów, 

sympozjów i szkoleń, 

 wśród turystów widoczne jest poszukiwanie różnych form aktywnego 

wypoczynku, możliwości uprawiania sportów lub innych czynnych sposobów 
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rekreacji, wielu turystów chciałoby jednak, żeby to były zorganizowane formy 

turystyki i wypoczynku, 

 obserwuje się wzrost liczby turystów jeżdżących na rowerach – obecna sieć 

ścieżek i szlaków rowerowych już dziś jest jednak niewystarczająca, istnieje pilna 

potrzeba wytyczenia nowych tras (wskazywano np. brak połączenia ścieżki 

rowerowej Łąck – Sendeń z Soczewką), 

 konieczne jest oznakowanie tras turystycznych prowadzących od „SSM-

Zielonej Szkoły” w Sendeniu do lokalnych walorów i atrakcji turystycznych 

(pomników przyrody, figurek przydrożnych, gospodarstw ekologicznych, rezerwatów, 

jezior, m.in.: Sendeńskiego, Białego, Sumino, Soczewka),  

 dużą popularnością cieszy się turystyka fotograficzna (brzmienie oryginalne), 

 wśród turystów wzrasta zainteresowanie konsumpcją/degustacją potraw 

regionalnych (w gospodarstwach agroturystycznych, karczmach regionalnych itp.),  

 konieczna jest poprawa stanu czystości i estetyki regionu – turyści oglądają 

zaniedbany teren: brak dojazdu, brak plaż i miejsc do kąpieli w jeziorze, 

nieuregulowana linia brzegowa (Jez. Lucieńskiego), brud i śmieci w lasach, 

 niezbędne jest zintensyfikowanie działań promocyjnych regionu, w tym m.in. 

poprawa oznakowania turystycznego, reklama atrakcji turystycznych, wydanie 

folderów, przewodników turystycznych, a także bardzo poszukiwanych mapek 

kieszonkowych, 

 w regionie powstaje dużo nowych obiektów turystycznych, ale wiele z nich nie 

utrzymuje się zbyt długo na rynku. 

 

 


