TURYSTYKA I ROZWÓJ REGIONALNY
DOI 10.22630/TIRR.2020.13.1

Wioletta Bieŷkowska-Goųasa , Dominika Nasiadka
Szkoųa Gųówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kultura ludowa jako element promocji regionu kurpiowskiego
Streszczenie. Celem artykuųu byųa odpowiedǍ na pytanie, czy kultura ludowa moǏe mieđ wpųyw
na promocjħ regionu na przykųadzie kurpiowszczyzny? Interpretacja wyników badaŷ wskazuje,
iǏ region kurpiowski jest otwarty i przyjazny dla turystów. Wyroby regionalne, folklor natomiast
staųy siħ jednym z gųównych czynników promujČcych Kurpie.
Sųowa kluczowe: kultura ludowa, region kurpiowski, promocja, konkurencyjnoƑđ

Wstħp
W procesie kreowania wizerunku danego regionu niezbħdna jest wiedza na temat
specyfiki wybranej jednostki i dobór odpowiednich narzħdzi public relations. Sam proces ksztaųtowania wizerunku jest zųoǏony, wieloetapowy oraz dųugofalowy, a jego efekty
sČ zauwaǏalne dopiero po pewnym czasie. Dlatego tym bardziej istotne sČ analizy stanu
wyjƑciowego, aby wykorzystađ w procesie kreowania wizerunku wųaƑciwe elementy1.
Tradycje, obrzħdy, zabytki, folklor – kaǏdy z wymienionych elementów obrazuje
model tradycyjnej kultury ludowej, jej charakterystykħ i wyobraǏenie. Przy opisie wizerunku kultury ludowej nie moǏna zapomnieđ o regionie, a dokųadniej o mieszkaŷcach,
którzy go zamieszkujČ.
WspóųczeƑnie obserwuje siħ znaczČcy postħp rozwoju cywilizacyjnego i zmiany w stylu Ǐycia kaǏdego z nas. Czasy, w których kaǏdy za czymƑ goni, podČǏa do wyznaczonego
sobie celu. W tym poƑpiechu niezbħdny jest dostħp do nowych technologii. Najbardziej
korzystajČ z tego firmy, które swČ promocjČ i pakietem ofert przyciČgajČ duǏe grono
konsumentów poprzez wprowadzanie na rynek nowoczesnych produktów i zachħcajČc do korzystania z ich usųug. Obecnie kultura ludowa ulegųa przemianie. W niektórych regionach stopniowo zanika, w innych natomiast staje siħ elementem, który moǏe

1
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przyciČgnČđ turystów z kraju, jak i z zagranicy. IstotnČ rolħ w kultywowaniu tradycji
w dzisiejszych czasach odgrywa promocja regionu.
Celem artykuųu byųo szukanie odpowiedzi na pytanie, czy kultura ludowa moǏe mieđ
wpųyw na promocjħ regionu na przykųadzie kurpiowszczyzny?
Region i jego promocja w literaturze przedmiotu
Termin region wywodzi siħ od ųaciŷskiego sųowa regio(-nis), co z jednej strony oznacza ruch w okreƑlonym kierunku lub przestrzeni, z drugiej zaƑ moǏe byđ postrzegany
jako podsystem strefowy (np. kraj) o charakterze przestrzennym. MoǏna wiħc przyjČđ,
Ǐe region to zespóų obszarów graniczČcych ze sobČ, wyróǏnionych pod wzglħdem podobnych kryteriów w stosunku do obszarów przylegųych2. Region to nie tylko struktura gospodarcza i przestrzenna, to przede wszystkim okreƑlona spoųecznoƑđ, z pewnym
poczuciem toǏsamoƑci i odrħbnoƑci, np. kulturowej, etnicznej czy ekonomicznej. SpoųecznoƑci zamieszkujČce poszczególne regiony charakteryzujČ siħ okreƑlonymi wzorami
zachowaŷ, przyzwyczajeŷ, tradycji, folkloru itp., co z jednej strony stanowi czynnik integrujČcy, a z drugiej jest elementem odróǏniajČcym jČ od otoczenia. Region to nic innego
jak otoczenie dla ludzi, firm, instytucji, administracji publicznej itp., przez co stajČ siħ
oni uczestnikami procesów rynkowych. Obecnie zwraca siħ szczególnČ uwagħ na fakt,
Ǐe ksztaųtowanie siħ rozwoju regionalnego wywiera istotny wpųyw na podnoszenie lub
osųabienie konkurencyjnoƑci regionów3.
KonkurencyjnoƑđ regionów definiuje siħ zatem jako „przewagħ nad innymi regionami bħdČcČ wypadkowČ atrakcyjnoƑci oferty usųugowej kierowanej do obecnych i potencjalnych uǏytkowników regionu, którymi sČ mieszkaŷcy, firmy, inwestorzy, goƑcie.
Jej Ǎródųem jest nowoczesna infrastruktura materialna, instytucjonalna i intelektualna
regionu”4.
KonkurencyjnoƑđ regionów polega na dČǏeniu i doskonaleniu konkurencyjnoƑci gospodarki. Wedųug T. Markowskiego jest rozumiana „jako zdolnoƑđ do produkowania oraz
oferowania dóbr i usųug o takich parametrach techniczno-uǏytkowych, cenach, jakoƑci
oraz warunkach sprzedaǏy, które znajdujČ nabywców na rynku krajowym oraz rynkach
zagranicznych5”. NaleǏaųoby sobie zadađ pytanie, czym byųaby promocja bez konkurencji? Wspóųzawodnictwo miħdzy regionami polega na przystosowaniu siħ i wyksztaųceniu
zdolnoƑci do dostosowania siħ do zmieniajČcych siħ warunków. Ma to na celu poprawħ
albo chociaǏ utrzymanie swojej pozycji na rynku6. Konkurencja jest konieczna, bo pobudza
czynniki majČce wpųyw na promocjħ. KonkurencyjnoƑđ regionów moǏna rozumieđ teǏ jako
czynnČ przewagħ nad pozostaųymi, bycie kimƑ lepszym w procesie konkurowania.

2

S. Korenik, A. Zakrzewska-Póųtorak: Teorie rozwoju regionalnego – ujħcie dynamiczna, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocųawiu, Wrocųaw 2011, s. 13.
3
S. Korenik, A. Zakrzewska-Póųtorak: Teorie rozwoju regionalnego…, op. cit., s. 21.
4
D. Stawasz: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Bódzkiego, BódǍ 2004, s. 203.
5
T. Markowski: ZarzČdzeni rozwojem miast, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999, s. 71.
6
M. E. Porter: Portret o konkurencji, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001, s. 77.
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W dzisiejszych czasach promuje siħ w zasadzie wszystko po to, aby znaleǍđ i zdobyđ
jak najwiħkszČ rzeszħ klientów. W literaturze przedmiotu moǏna spotkađ siħ z wieloma
definicjami promocji, jej elementami czy funkcjami. Wedųug A. Panasiuka promocja to
zespóų taktycznych i strategicznych Ƒrodków komunikacji, za których pomocČ okreƑlony
podmiot (przedsiħbiorstwo, organizacja) przekazuje na rynek informacje i w ten sposób
ksztaųtuje przychylnČ opiniħ o sobie i swoich produktach, co w konsekwencji ma motywowađ potencjalnych i aktualnych nabywców do zakupów7.
W promocji istotnym elementem jest stworzenie wųaƑciwej drogi informacji, czego
zasadniczym celem jest poųČczenie systemu komunikacji miħdzy przedsiħbiorstwem,
regionem czy jakČƑ instytucjČ a potencjalnym klientem. JeƑli w podjħtych dziaųaniach
promocja oddziaųuje na rynek w sposób racjonalny i wpųywa na dobre wyniki sprzedaǏy,
to znaczy, Ǐe dziaųania te prowadzone sČ we wųaƑciwy sposób8.
Zdaniem J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Wųodarczyka w gospodarce rynkowej nie jest
sztukČ wyprodukowađ produkt, sztukČ jest go wypromowađ i sprzedađ9. Promocja ma
od razu wzbudziđ zainteresowanie i zachħciđ do kupna danego produktu, bČdǍ odwiedzenia danego miejsca. Musi przykuđ naszČ uwagħ, która najczħƑciej wpųywa na chħđ
posiadania danego dobra, aǏ w koŷcu skusi nas do konkretnego zakupu10.
Z kolei E. Michalski stwierdza, Ǐe promocja oznacza komunikowanie siħ producenta
nie tylko z nabywcami, ale takǏe poƑrednikami, czyli uczestnikami tego samego kanaųu
dystrybucji oraz konkurentami, inwestorami, instytucjami rzČdowymi, agencjami usųugowymi, spoųeczeŷstwem i wųasnymi pracownikami. Propaguje ona i uzasadnia istnienie
przedsiħbiorstwa oraz kreuje jego pozytywny wizerunek. Ponadto dobrze zdefiniowane
cele wpųywajČ na okreƑlenie, co dane przedsiħbiorstwo chce osiČgnČđ i oceniđ, czy promocja jest skuteczna w realizacji tych celów11.
KaǏde przedsiħbiorstwo, instytucja, wųadze lokalne, którym uda siħ stworzyđ produkt
bČdǍ usųugħ, którČ moǏna w szerokim ujħciu sprzedađ, dČǏČ do jak najlepszego wypromowania tejǏe rzeczy, realizujČc zaųoǏone cele. Istotnym elementem poza wypromowaniem danego produktu, usųugi czy miejsca jest to, aby znaleǍđ siħ w odpowiednim
miejscu i czasie. A przede wszystkim znađ potrzeby konsumentów, aby zaoferowađ im
odpowiednie dobro czy usųugħ. Na tej podstawie moǏna wskazađ podstawowe cele promocji, do których naleǏČ: wzbudzenie wewnħtrznej potrzeby poznania oferty; akceptacjħ i dalszy popyt na produkty, które konsumenci juǏ znajČ; budowanie i utrzymanie
pozytywnego wizerunku firmy czy regionu; wzrost sprzedaǏy polegajČcy na zakupie produktów, usųug Ƒwiadczonych w danym czasie (przed sezonem i po sezonie); zachħcenie
do nabycia usųug Ƒwiadczonych na okreƑlonych warunkach12.
7

A. Panasiuk (red.): Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,
s. 368.
8
J. Altkorn: Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 145.
9
Ibidem, s. 144.
10
J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Wųodarczyk: Produkt turystyczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Warszawa 2005, s. 226.
11
E. Michalski: Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 299.
12
J. Altkorn: Marketing w turystyce…, op. cit., s. 145.
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Promocja speųnia kilka funkcji, których zadaniem jest komunikowanie siħ z otoczeniem. Pierwsza z nich to funkcja informacyjna – okreƑla siħ jČ jako podstawħ komunikowania siħ przedsiħbiorstwa z rynkiem; dostarcza nabywcom najwaǏniejszych informacji o korzyƑciach produktów, cechach, odmiennoƑci, cenie i warunkach zakupu; jest
to bardzo waǏnČ funkcjČ, poniewaǏ dziħki niej dokonujemy odpowiedniego, a przede
wszystkim Ƒwiadomego wyboru, który w peųni zaspokaja nasze potrzeby. Druga to funkcja pobudzajČca – jak sama nazwa wskazuje ma na celu pobudziđ, czyli zwiħkszyđ popyt
nabywców na okreƑlone dobra; taki dynamizm wynika równieǏ z rynku i jego aktywnej
polityki promocji, który dostarcza swoim nabywcom gotowy zestaw przesųanek – czħsto racjonalnych, ale gųównie emocjonalnych. Ostatnia to funkcja konkurencyjna, która
powiČzana jest z wyǏej wymienionymi funkcjami i wystħpuje w dwóch zagadnieniach,
z których pierwsze wiČǏe siħ z siųČ przebicia i atrakcyjnoƑciČ proponowanych programów
i instrumentów promocji, drugie zaƑ sprowadza siħ do zakųócenia przez konkurencjħ
emitowanych programów promocyjnych13.
Do niedawna przewaǏaųo przekonanie, Ǐe dziaųania promocyjne i dbaųoƑđ o wizerunek powinny byđ wykorzystywane przez firmy, których gųównym celem jest nastawienie
na osiČganie zysku14. Obecnie okazuje siħ jednak, Ǐe nie tylko firmy nastawione na zysk,
ale wszystkie rodzaje organizacji (zarówno prywatne, jak i paŷstwowe) muszČ skupiađ
siħ na podejmowaniu dziaųalnoƑci promocyjnej. Dlatego teǏ koniecznoƑđ utrzymania
kontaktów z mediami, wszelkiego rodzaju promocja dotyczy teǏ osób zarzČdzajČcych
danym regionem. Jest to niezbħdne, aby nastČpių jego rozwój i wzbudziđ zainteresowanie wƑród turystów, ale i spoųecznoƑci lokalnej.
Rzeczywistym staje siħ fakt, iǏ obecnie waǏnym czynnikiem rozwoju miast, wsi, regionu jest promocja. WaǏne sČ jego zalety, które naleǏy wypromowađ, a póǍniej sprzedađ15.
eby przygotowađ jak najlepszy i wųaƑciwy program promocyjny, najpierw potrzebna
jest dobra strategia promocji, w której najwaǏniejszym i najistotniejszym czynnikiem bħdzie wiedza o danym regionie16. PoniewaǏ przemyƑlana i opracowana kampania promocyjna, która wykorzystuje róǏnorodne Ƒrodki i techniki, jak równieǏ oparta jest na wųaƑciwej kompozycji i koordynacji – pozwala nie tylko propagowađ region, ale nagųaƑniađ
i popularyzowađ go. Przekonuje odbiorców do walorów regionu, czyli jego oryginalnych
i wyjČtkowych atrakcji, ale równieǏ jest miejscem osadnictwa i znalezienia pracy17. Dlatego teǏ w tym miejscu moǏna wspomnieđ o promocji usųug turystycznych, która rozumiana moǏe byđ jako zespóų skoordynowanych, taktycznych i strategicznych dziaųaŷ
13

G. Sobczyk, A. Celoch: Promocja jako instrument komunikowania siħ przedsiħbiorstwa, [w:] Skuteczna komunikacja i promocja. Podrħcznik dla studentów specjalnoƑci Komunikacja Urzħdowa i Biznesowa, D. Filar (red.), Wydawnictwo UMSC, Lublin 2012, s. 151.
14
A. Ciarczyŷska: Public relations w sųuǏbie samorzČdów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Wydawnictwo WyǏsza Szkoųa Promocji, Warszawa 2011, s. 105.
15
L. Michaųowski: Turystyka i sposoby promocji miast, Studia regionalne i lokalne 2003, nr 4(14),
s. 91.
16
A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwer,
Warszawa 2016, s. 271–272.
17
A. Szromnik: Marketing terytorialny…, op. cit., s. 271–272.
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i Ƒrodków komunikacji stosowanych do kreowania wiedzy, zainteresowania i przychylnej opinii o przedsiħbiorstwie i jego produktach, w celu przyciČgania do nich turystów
i motywowania do zakupu, zwiedzania czy poznawania kultury18.

Charakterystyka regionu kurpiowskiego
Kurpie to termin, który odnosi siħ do pewnego regionu etnograficznego i jego mieszkaŷców, którzy zamieszkujČ tereny Puszczy Zielonej i Puszczy Biaųej19. Krajobraz kurpiowski sųynie z bogactw naturalnych. NajwaǏniejszym jest bursztyn, który wystħpuje
w wielu piħknych gatunkach20.
DziaųalnoƑđ twórcza na Kurpiach przejawia siħ w róǏnych dziedzinach sztuki, a mianowicie w malarstwie, rzeǍbiarstwie, tkactwie, garncarstwie, muzyce czy bursztyniarstwie21. W kulturħ i sztukħ kurpiowskČ angaǏujČ siħ zarówno kobiety, mħǏczyǍni, dzieci,
osoby mųodsze, jak i starsze. W Ǐyciu Kurpiów szczególnČ pozycjħ zajmuje plastyka obrzħdowa, która poprzez walory artystyczne oraz gųħboko zakorzenionČ symbolikħ lokuje
jČ na wysokiej pozycji wƑród sztuk plastycznych22. OtóǏ zasadniczym elementem, który
zdobi i dodaje uroku chatom wiejskim na Kurpiach, sČ sųynne wycinanki kurpiowskie,
które byųy wykonywane przez kobiety23. WyróǏniamy z nazw takie formy wycinanek
jak leluja gwiazda, pajČk, ptak czy kogut i kaǏda jest inna, wyjČtkowa, budzi zachwyt
w oczach odbiorcy (rys. 1). Zazwyczaj umieszcza siħ je na Ƒcianach tradycyjnych

Rysunek 1. Wycinanki kurpiowskie
ródųo: www.kadzidlo.pl (dostħp: 10.07.2018).
18

A. Panasiuk: Marketing w turystyce…, op. cit., s. 368.
M. Bogdaŷski, M. eraŷski: Gmina Kadzidųo w samym sercu kurpiowszczyzny – przewodnik turystyczny, Biblioteczka Kurpiowska tom 4, Pracownia na Pastwiskach Cieszyn–Kadzidųo 2009, s. 11.
20
A. Dobroŷski: Równianka Kurpiowska. Wybór z prac Adama Chħtnika, Ostroųħckie Towarzystwo Naukowe, Ostroųħka 1992, s. 10.
21
M. Ozorowski: Kultura religijna Kurpiowszczyzny, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko
2004, s. 7.
22
K. Mróz: Kurpiowska Sztuka Ludowa, ZwiČzek Stowarzyszeŷ „Kurpsie Razem”, Myszyniec 2009, s. 10.
23
T. Lendo: Nasze dziedzictwo Kurpiowszczyzna, Ostroųħckie Towarzystwo Naukowe, Ostroųħka 2009,
s. 46–48.
19
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kurpiowskich chaųup, tuǏ pod sufitem24. InnČ waǏnČ dziedzinČ w kulturze kurpiowskiej,
którČ trudnili siħ gųównie mħǏczyǍni, byųo rzeǍbiarstwo. Najwiħcej tworzono rzeǍb religijnych przedstawiajČcych Chrystusa ukrzyǏowanego lub figury Ƒwiħtych. Takie rzeǍby
stawiano w pobliǏu rzek, aby strzegųy wszystkich plonów przed powodziČ lub niedaleko
gospodarstw, aby chroniųy przed Ǐywioųami m.in. przed ogniem25.
Puszcza Kurpiowska jest intrygujČcym i ciekawym regionem dla turystów, a jej
mieszkaŷcy sČ bogaci w swČ kulturħ ludowČ, wesoųe pieƑni, jak równieǏ swój charakterystyczny i Ǐywy rodzaj taŷca. Ten kult tradycji przekazywany z pokolenia na pokolenie
przetrwaų do dziƑ, a to wszystko zasųuga mieszkaŷców, którzy poprzez silnČ wiħǍ do tradycji caųy czas pragnČ utoǏsamiađ siħ z Kurpami26. Najbardziej znanymi imprezami folklorystycznymi znanymi nie tylko w Polsce, ale i na Ƒwiecie sČ:
• Wesele Kurpiowskie organizowane co roku w trzeciČ niedzielħ czerwca. TuryƑci majČ
wówczas moǏliwoƑđ uczestniczenia w uroczystej mszy Ƒwiħtej, a nastħpnie w weselu.
Jest to okazja do skosztowania potraw regionalnych;
• Miodobranie Kurpiowskie – podczas festynu moǏna skosztowađ miejscowych wyrobów z miodu, dokųadnie poznađ tematykħ zajħđ bartników, wyrobiđ samodzielnie
rħkodzieųa np. kapelusz, element stroju kurpiowskiego lub obejrzeđ prezentacjħ folkloru kurpiowskiego, który prezentowany jest w pieƑni i taŷcu;
• Niedziela Palmowa – mieszkaŷcy i turyƑci wczeƑniej wųasnorħcznie wykonujČ palmy,
które nastħpnie przynoszČ na mszħ ƑwiħtČ. Palmy cieszČ siħ duǏym zainteresowaniem, a te najwyǏsze siħgajČ nawet do 7–8 metrów, poniewaǏ wedųug tradycji im
wyǏsza palma, tym bardziej potrafiųa uchroniđ dom przed zųymi duchami27.
Kultura to caųoksztaųt twórczoƑci czųowieka i jego zachowaŷ, czyli wszystko, co nas
otacza. To ona ubogaca wyobraǏenia turysty na temat odwiedzanego regionu. PoniekČd
ksztaųtuje jego obraz, cele poznawcze. Gdyby nie byųo kultury, turysta nie miaųby czego
zwiedzađ, do czego wracađ – oprócz wytworów przyrody. Jednak, aby turysta mógų dokųadnie zaobserwowađ peųny obraz danej spoųecznoƑci, pomóc moǏe mu w tym analiza
zwyczajów i obrzħdów28.

Metoda i organizacja badaŷ
Celem artykuųu byųo szukanie odpowiedzi na pytanie, czy kultura ludowa moǏe mieđ
wpųyw na promocjħ regionu na przykųadzie Kurpiowszczyzny? W badaniach empirycznych posųuǏono siħ metodČ sondaǏu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety wedųug standaryzowanego kwestionariusza, który pozwolių na zebranie niezbħdnych
informacji do realizacji postawionego celu. Kwestionariusz ankiety zostaų przeprowadzony w kwietniu 2018 roku, wƑród rodowitych mieszkaŷców, którzy osiedlili siħ na te-

24

K. Mróz: Kurpiowska Sztuka Ludowa…, op. cit., s. 10.
T. Lendo (red.): Nasze dziedzictwo Kurpiowszczyzna…, op. cit., s. 65.
26
K. Mróz: Kurpiowska Sztuka Ludowa…, op. cit., s. 4.
27
T. Lendo (red.): Nasze dziedzictwo Kurpiowszczyzna…, op. cit., s. 65.
28
K. Mróz: Kurpiowska Sztuka Ludowa…, op. cit., s. 4.
25
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renie regionu kurpiowskiego. Kwestionariusz byų wysųany drogČ elektronicznČ i skųadaų
siħ z pytaŷ zamkniħtych, które dotyczyųy gųównie:
– kultury ludowej jako wųaƑciwego sposobu na promocjħ regionu kurpiowskiego,
– wzrostu zainteresowania regionem kurpiowskim poprzez organizowanie imprez kulturalno-folklorystycznych,
– wpųywu dziaųaŷ promocyjnych na wiħksze zainteresowanie turystów regionem kurpiowskim.

Kultura ludowa jako element promocji regionu w opinii mieszkaŷców
W badaniach uczestniczyųo 168 osób, jednak po sprawdzeniu poprawnoƑci wypeųnionych ankiet do analizy zostaųo zakwalifikowanych 155 respondentów. WƑród badanych 53,3% stanowiųy kobiety i 46,7% to mħǏczyǍni. Miejscem zamieszkania wiħkszoƑci
respondentów byųy tereny wiejskie – 63,2%, z miasta natomiast pochodziųo 36,8% badanych. W badaniach wziħųy udziaų osoby w róǏnym wieku. NajwiħkszČ grupħ stanowiųy
osoby mųode, miħdzy 18. a 25. rokiem Ǐycia (58,4%), osoby znajdujČce siħ w drugiej
grupie wiekowej 26–36 lat stanowiųy 15,2%, w trzeciej 37–47 lat – 19,2% i osoby powyǏej 48. roku Ǐycia – 7,2%. Zdecydowana wiħkszoƑđ badanych legitymowaųa siħ wyksztaųceniem wyǏszym bČdǍ Ƒrednim.
Badania byųy przeprowadzone wƑród osób, które zamieszkiwaųy tereny dwóch puszcz
mazowieckich, czyli Puszczy Biaųej i Puszczy Zielonej. Odpowiedzi wskazujČ, Ǐe wiħkszoƑđ
badanych mieszkaųa w regionie kurpiowskim od urodzenia, czyli kilkanaƑcie lub nawet kilkadziesiČt lat. Wedųug mieszkaŷców regionu kurpiowskiego warto osiedliđ siħ na Kurpiach. Na
pytanie, co do toǏsamoƑci miejscowej ludnoƑci z badanym obszarem ponad 94,2% stwierdziųo, Ǐe jak najbardziej identyfikuje siħ z Kurpiami. Zadowolonych z mieszkania w tym regionie byųo aǏ 96,6% badanych. Szczegóųowe dane zaprezentowano na rysunku 2.
W badaniach podjħto próbħ uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy region kurpiowski
jest przyjazny dla turystów. AǏ 92,2% stwierdziųo, Ǐe Kurpie zdecydowanie sČ obszarem
Czy wiąże Pan/i dalszą przyszłość
z regionem kurpiowskim?

36,5
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Czy warto osiedlić się na
Kurpiach?
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*Badany mógų wskazađ wiħcej niǏ 1 odpowiedǍ.

Rysunek 2. Opinia mieszkaŷców na temat regionu kurpiowskiego* (%)
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.
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gotowym i otwartym na turystów, a 6,2% badanych zdecydowanie nie zgadzaųo siħ z tym
stwierdzeniem. Zaledwie 1,6% badanych nie miaųo zdania na ten temat.
KolejnČ kwestiČ byųo pozyskanie informacji, skČd badani czerpali wiedzħ na temat regionu kurpiowskiego. Na pierwszym miejscu uplasowali siħ najbliǏsi, czyli rodzina i znajomi. Najmniej badanych natomiast wybraųo radio jako Ǎródųo promocji. Szczegóųowe
dane przedstawiono na rysunku 3.
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*Badany mógų wskazađ wiħcej niǏ 1 odpowiedǍ.

Rysunek 3. ródųa informacji na temat regionu kurpiowskiego* (%)
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.

Wųadze lokalne bardzo czħsto zobowiČzane sČ organizowađ imprezy kulturalno-folklorystyczne, na których wystħpujČ znane i lubiane zespoųy. Zatem istotna wydaje siħ
informacja czy mieszkaŷcy Kurpi, potrafiČ wymieniđ chođ jednČ imprezħ folklorystycznČ,
która byųa albo jest organizowana na terenie regionu kurpiowskiego. Odpowiedzi byųy
róǏne, ale trzy najczħƑciej wymieniane to:
• Miodobranie Kurpiowskie,
• Niedziela Palmowa,
• Wesele Kurpiowskie.
NaleǏaųo wiħc zapytađ badanych, czy dziħki imprezom kulturalno-folklorystycznym
roƑnie zainteresowanie regionem kurpiowskim? AǏ 73,3% badanych zadeklarowaųo,
Ǐe oczywiƑcie jest to bardzo dobry sposób na promocjħ, a co za tym idzie na przyciČgniħcie turystów, 21,4% respondentów stwierdziųo, Ǐe raczej jest to dobry sposób na
wypromowanie regionu. Niewiele, bo 5,3% zadeklarowaųo, Ǐe ciħǏko oceniđ im obecnČ sytuacjħ.
Kolejna kwestia podjħta w badaniach odnosiųa siħ do form promocji, jakie moǏna spotkađ na Kurpiach. Najwiħcej gųosów otrzymaųa prasa lokalna, na miejscu ostatnim natomiast znalazųy siħ reklamy Ƒwietlne. Szczegóųowe dane przedstawiono na rysunku 4.
W podjħtych badaniach respondenci zostali poproszeni o wskazanie ewentualnych
dziaųaŷ, które wedųug nich mogųyby wpųynČđ na wiħksze zainteresowanie regionem kurpiowskim. Dane na ten temat przedstawiono w tabeli 1.
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Rysunek 4. ródųa informacji, za których pomocČ moǏna promowađ region kurpiowski* (%)
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.

Tabela 1. Dziaųania promocyjne, które mogųyby wpųynČđ na wiħksze zainteresowanie
turystów regionem kurpiowskim* (%)
Wyszczególnienie

N = 155

Organizacja imprez folklorystycznych

79,1

Organizacja warsztatów i szkoleŷ o tematyce ludowej

66,8

Rozwój szlaków pieszych i rowerowych

38,2

Podtrzymywanie tradycji przez publikacjħ ksiČǏek o charakterze ludowym

31,2

Ochrona istniejČcych zabytków

29,8

Upamiħtnianie historii regionu

21,2

Zwiħkszenie iloƑci punktów informacji turystycznej

18,4

*Badany mógų wskazađ wiħcej niǏ 1 odpowiedǍ.
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.

W promocji danego regionu niezmiernie istotne sČ specyficzne elementy miejsca,
kuchnia regionalna czy sami mieszkaŷcy, którzy zapadnČ w pamiħci turystów. Dlatego teǏ w badaniach zapytano, co wedųug mieszkaŷców jest wųaƑnie takim elementem.
Szczegóųowe dane na ten temat przedstawiono na rysunku 5.
Wedųug badanych elementem najbardziej wpųywajČcym na promocje regionu
byųa kuchnia regionalna, tak stwierdziųa ponad poųowa badanych. Muzea i wszelkiego
rodzaju miejsca, w których moǏna poznađ historiħ, stanowiųy blisko poųowħ odpowiedzi. Najmniej istotnym elementem promujČcym region byųy wųadze lokalne i sami
mieszkaŷcy.
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Rysunek 5. Formy promocji regionu kurpiowskiego* (%)
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.

Podsumowanie
Jednostki samorzČdu terytorialnego powinny dČǏyđ do stworzenia pozytywnego wizerunku i skutecznej komunikacji z interesariuszami, a w tym celu naleǏy wųaƑciwie wykorzystywađ odpowiednie elementy public relations. KaǏda organizacja czy teǏ jednostka
samorzČdu terytorialnego w sposób indywidualny dobiera narzħdzia, za których pomocČ
bħdzie realizowaųa dziaųania z tego zakresu. Narzħdzi tych jest bardzo wiele, lecz problemem staje siħ ich skuteczne wykorzystanie, którego efektem bħdzie uzyskanie planowanych rezultatów wizerunkowych i dlatego tak istotna jest analiza aktualnego wizerunku,
aby sformuųowađ na tej podstawie rekomendacje dalszych dziaųaŷ w tym zakresie29.
Kultura ludowa utrwala przynajmniej pewnČ czħƑđ bogatej historii danego regionu,
prezentuje ludowy sposób postrzegania obecnej rzeczywistoƑci. Najlepszym sposobem
jest zachowanie tych wzorców dla przyszųych pokoleŷ, bo jeƑli nie zostanČ przekazane,
zaginČ bezpowrotnie.
Dziħki przeprowadzonym badaniom empirycznym moǏna sformuųowađ wniosek, iǏ
w opinii mieszkaŷców promocja jest waǏnym elementem wpųywajČcym, na kreowanie
pozytywnego wizerunku tego regionu. Dziħki niej turyƑci majČ skČd czerpađ informacje
o danym miejscu, mogČ odkrywađ nowe atrakcje i walory turystyczne. Kultura ludowa
jest nieodųČcznym elementem zwiČzanym z regionem kurpiowskim, a takǏe na podstawie dokonanych obserwacji moǏna stwierdziđ, Ǐe tradycja, obrzħdy i zwyczaje kultywowane przez osoby starsze zachowaųy siħ do dziƑ. Nie wolno doprowadziđ do tego, aby
zostaųy one zapomniane i zanikųy.

29

E. Jaska, A. Werenowska: Instrumentarium public relations…, op. cit. s. 141.
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Folk culture as an element of the promotion of the Kurpie region
Summary. The aim of the article was to find an answer to the question whether folk culture
can influence the promotion of the region, on the example of the Kurpie region? The interpretation of the research results indicates that the Kurpie region is open and tourist-friendly. The
regional products and folklore have become one of the main factors promoting Kurpie.
Key words: folk culture, the Kurpie region, promotion, competitiveness
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