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1. Marketingowe podejście do kształtowania potencjału turystycznego 
regionu

Dynamicznie rozwijający się sektor turystyki, a także umocnienie roli sa-
morządów terytorialnych spowodowały wzrost zainteresowania koncepcją mar-
ketingu turystycznego w zarządzaniu regionem. Koncepcja ta eksponuje tury-
styczny profi l regionu1 i ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb oraz życzeń 
różnych grup turystów.

Wykorzystanie możliwości tkwiących w marketingu turystycznym wyma-
ga jednak pogłębienia wiedzy na temat preferencji i zachowań konsumenckich2. 
Preferencje te determinowane są splotem czynników o różnym charakterze, dzia-
łających z różną siłą, wśród których wyróżnić można czynniki związane z pro-
duktem, konsumentem i środowiskiem.

Można przypuszczać, że zachowania i preferencje konsumenckie w okresie 
transformacji uległy pewnym zmianom. Zmienił się nie tylko sposób spędzania 
wolnego czasu, ale także wybór miejsc podróży. Stale ewoluują także potrzeby 
oraz wymagania nabywców względem oferty turystycznej. Ta poszerzyła się za-

1 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Warszawa 2007; M. Fontanari, S. Scherhag, 
Wettbewerb der Destinationen. Erfahrungen, Konzepte und Visionen, Wiesbaden 2000.

2 Szerzej zob. J. Rachocka, Współczesne tendencje konsumenckie w Polsce, “Marketing 
i Rynek” 2005, nr 5, s. 30; F. Popcorn, The Popcorn Raport: Faith Popcorn on the Future of Your 
Company, Your World, Your Life, Doubleday, New York 1991.
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równo pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Obecnie o wyborze miej-
sca spędzenia wolnego czasu decyduje jakość usługi, a także wizerunek regionu3.

Na zmianę preferencji i wzorców zachowań turystycznych bez wątpienia wy-
warło wpływ również otwarcie się rynków zagranicznych i integracja z Unią Euro-
pejską. Obserwowane procesy prowadzą do upodabniania się czy nawet ujednoli-
cenia zachowań. Istotnego znaczenia nabiera także efekt naśladownictwa związany 
z faktem, że polscy konsumenci starają się osiągnąć podobny poziom życia, a tak-
że wyrażania siebie w określonym stylu życia, wzorując się na społeczeństwach za-
chodnich4. W konsekwencji wielu z nich decyduje się na spędzenie czasu wolnego 
za granicą i przestaje doceniać zalety własnego regionu. To pociąga za sobą okre-
ślone konsekwencje rynkowe. Stanowi jednocześnie przesłankę oraz wyzwanie dla 
władz samorządowych do kształtowania, wzbogacania i uatrakcyjniania potencjału 
turystycznego regionu zgodnie z wymaganiami odbiorców wewnętrznych.

Stąd celem prezentowanych w niniejszym artykule badań było zbadanie ak-
tywności turystycznej mieszkańców Opola i ich popytu na usługi turystyczne 
oferowane w województwie oraz czynników kształtujących ten popyt. Przepro-
wadzone badania potwierdziły, że:

 –  województwo opolskie ma znaczne walory rekreacyjno-wypoczynkowe, lecz 
wykorzystuje je w niewielkim stopniu,

 –  niedostatecznie jest rozwinięta i zbyt słabo reklamowana baza turystyczno-
wypoczynkowa,

 –  województwo nie wykorzystuje w należytym stopniu możliwości, jakimi 
dysponuje.

Zakres przedmiotowy badań dotyczył rozpoznania dotychczasowej aktyw-
ności i zamierzeń turystyczno-wypoczynkowych mieszkańców Opola oraz usta-
lenia kryteriów wyboru formy oraz miejsca wypoczynku, którymi się kierują5. 
Założono, że dla osiągnięcia celu badania konieczne jest uzyskanie informacji o:

 –  poziomie aktywności turystyczno-wypoczynkowej, zwłaszcza sobotnio-nie-
dzielnej, mieszkańców Opola,

 –  formach rekreacji turystycznej i wypoczynkowej, z jakich w minionym roku 
mieszkańcy skorzystali,

3 E. Zeman-Miszewska, I. Matias, Produkt turystyczny na przykładzie Beskidu Śląskiego, w: 
Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. H. Szulce, M. Florek (red.), Poznań 
2005, s. 225.

4 J. Rachocka, op.cit., s. 31.
5 Zbadano aktywność turystyczno-wypoczynkową opolan w roku 2009 i ich zamierzenia na 

rok 2010.
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 – indywidualnym i rodzinnym spędzaniu wypoczynku,
 – zamierzeniach co do sposobu wypoczynku w przyszłości (w obecnym roku),
 – kryteriach wyboru miejsca i formy wypoczynku,
 – tym, czy w ogóle wypoczywali już na terenie województwa,
 –  ocenie oferty turystyczno-wypoczynkowej województwa i jego walorach na-
turalnych,

 – preferencjach wypoczynkowych na terenie województwa.
Badanie miało charakter incydentalny i niewyczerpujący. Spośród wielu 

sposobów doboru próby do badań wybrano dobór przypadkowy z cechami dobo-
ru warstwowego. Badania przeprowadzone były we wszystkich parafi ach Opola, 
a badaniu poddana została taka liczba respondentów każdej parafi i, która pozo-
staje w proporcji do liczby mieszkańców Opola6. W opracowaniu przedstawiono 
wyniki badań7, które przeprowadzone zostało w październiku 2009 roku i obję-
ły grupę 500 osób o różnych cechach społeczno-ekonomicznych mieszkających 
w Opolu. Wyniki opracowano na podstawie 459 poprawnie wypełnionych kwe-
stionariuszy8. W celu zbadania i określenia siły zależności pomiędzy wybranymi 
cechami w populacji zastosowano test9 χ2 oraz testy nieparametryczne.

W przebadanej grupie znalazło się 214 kobiet (47%) i 245 mężczyzn (53%), 
w wieku od 20 do 70 lat. Średnia wieku respondentów osiągnęła poziom 41 lat, 
przy odchyleniu standardowym 14 lat i współczynniku zmienności 34%10. Ze 
względu na płeć i wiek struktura badanych odpowiada strukturze mieszkańców 
Opola11. Podobieństwo rozkładów zbadano przy pomocy testu Kołmogorowa-

6 Badaniu poddano tylko osoby powyżej 18 lat, tzn. te, które mogą samodzielnie podejmować 
decyzje  o sposobie i miejscu wypoczynku.

7 Dane zgromadzone zostały przez studentów w ramach zajęć prowadzonych przez autorki. 
8 Kwestionariusz zawierał 8 pytań.
9 Test χ2 jest nieparametrycznym testem niezależności, który pozwala w sposób syntetyczny 

porównać rozkład liczebności empirycznych z rozkładem liczebności teoretycznych. Statystyka 

wykorzystywana w teście ma postać:
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liczebności w i-tym wierszu i j-ej kolumnie, ijn̂ – oczekiwane liczebności w i-tym wierszu i j-ej 
kolumnie.

10 Średnia wieku dla mieszkańców Opola wyniosła 42 lata przy odchyleniu standardowym 13 lat 
i współczynniku zmienności 32%.

11 Na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate 
=3&p _ grup= 7&p_pgru=2137&p_dane=0, 22.02.2010.
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Smirnowa12, a uzyskane wartości krytyczne testu (λ = 1,33 < λ0,05 = 1,358) po-
zwoliły na przyjęcie hipotezy, że rozkłady opolan oraz osób ankietowanych ze 
względu na wiek nie są istotnie różne od siebie.

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 40–59 lat, co stanowi 34%. 
Kolejną bardzo liczną grupę (33%) reprezentowały osoby w wieku od 25–39 lat. 
Prawie 14% stanowiły osoby w wieku 60–70 lat, natomiast 19% respondentów 
było w wieku od 20 do 24 lat. Uzyskana w badaniach struktura ludności oraz 
duża ich liczba i różnorodność respondentów13 pozwalają przyjąć, że badana pró-
ba może być traktowana jako reprezentatywna dla miasta.

2. Struktura demografi czna ludności a popularność wypoczynku 
w regionie

Wypoczywa każdy z nas, niezależnie od wieku, wykształcenia i płci. Różne 
są jedynie formy spędzania czasu wolnego. Obecnie obserwujemy coraz więk-
szą stagnację na rynku wewnętrznym, przejawiającą się w rezygnacji ze spędza-
nia czasu wolnego w kraju na rzecz wyjazdów zagranicznych. Istotną rolę wyda-
je się odgrywać tutaj także niedostateczna dostępność komunikacyjna kraju, jak 
i niezadawalający stan bezpieczeństwa pobytu i podróży. Ponadto według danych 
GUS ponad 65% Polaków w ogóle nie wyjeżdża. Wyniki badań tendencji tych 
jednak nie potwierdzają.

Prawie 74% opolan deklaruje spędzanie czasu wolnego w pobliżu miejsca 
zamieszkania. Tak duży odsetek osób spędzających czas w regionie pozytywnie 
świadczy o ofercie i atrakcyjności turystycznej regionu. Mieszkańcy Opola prefe-
rują wypoczynek wakacyjny (277 wskazań w ankiecie) w gronie rodziny. Ta for-
ma atrakcyjna jest przede wszystkim ze względu na mnogość okolic sprzyjają-
cych turystyce rowerowej. Szlaki są tak wyznaczone, że pozwalają zwiedzić głów-
ne atrakcje przyrodnicze i historyczne regionu (np. szlak drewnianego budownic-
twa sakralnego). W prawie 30 gminach istnieją lokalne ścieżki rowerowe, brakuje 
jednak ścieżek prowadzących przez cały region. O atrakcyjności wypoczynku wa-

12 Test Kołmogorowa-Smirnowa to test nieparametryczny używany do porównywania rozkła-
dów jednowymiarowych cech statystycznych. Istnieją dwie główne wersje tego testu – dla jed-
nej próby i dla dwóch prób. Wersja testu dla dwóch prób, pozwalająca na porównanie rozkła-
dów dwóch zmiennych losowych. Jego zaletą jest wrażliwość zarówno na różnice w położeniu, 
jak i w kształcie dystrybuanty empirycznej porównywanych próbek. Statystyka testowa ma postać 
D = sup|Fn1-Fn2|.

13 Warunki reprezentatywności por. Badania rynkowe i marketingowe, J. Kramer (red.), War-
szawa 1994, s. 212.
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kacyjnego świadczyć też mogą dobre warunki do rozwoju szlaków wodnych. Tu-
taj konieczne wydaje się jednak sporządzenie przez władze regionu komplekso-
wego planu ich przebiegu i odpowiednie przygotowanie terenów do przyjęcia tu-
rystów. W regionie występują też szanse rozwoju górskiej turystyki kajakowej. 
Obecnie gmina Głuchołazy wraz z czeskim Jesenikiem podejmuje starania urucho-
mienia turystyki kajakowej na rzece Biała Głuchołaska. Pomimo w zasadzie nizin-
nego ukształtowania regionu opolskiego, wiele jest w nim szlaków górskich (Góry 
Opawskie, Pogórze Paczkowskie), których łączna długość wynosi 125 km.

Prawie 1/3 opolan (33,5%) w 2009 roku spędziła w regionie ferie zimowe. 
Tę formę wypoczynku wybierali głównie mężczyźni w wieku od 25 do 40 lat. 
Uwzględniając fakt, że region opolski nie dysponuje wieloma atrakcjami sprzyja-
jącymi rozwojowi sportów zimowych, odsetek ten wydaje się duży. Może to być 
m.in. konsekwencją położenia w pobliżu narciarskich tras zjazdowych w Cze-
chach. Wskazuje także na potencjał regionu w tym zakresie. Tutaj istnieją np. 
dobre warunki do rozwoju narciarstwa biegowego (m.in. tereny leśne Niemo-
dlina, Góry Opawskie, Strzeleczki, Kluczbork). Ta forma wypoczynku w Polsce 
jest mało popularna, w krajach Europy Zachodniej zyskuje jednak coraz więk-
szą popularność. Można się zatem spodziewać, że i ta forma rekreacji będzie się 
w Opolskiem rozwijać.

Na krótkie weekendowe wycieczki opolanie wybierają się głównie z przy-
jaciółmi (49%). Zaledwie 23% respondentów (w tym głównie kobiety w wie-
ku 25–39 lat) na weekendowy wypoczynek wybiera się samotnie. Do wyjazdów 
weekendowych po Opolszczyźnie zachęca m.in. mnogość stanowisk i obiektów 
archeologicznych (np. w ziemi namysłowskiej, głubczyckiej oraz dolinach rzek 
Odra, Nysa Kłodzka i Mała Panew). W regionie znajduje się też sporo zamków 
i pałaców. Wiele z nich popadło niestety w ruinę. Rozmieszczone są one na tere-
nie całego województwa, ale w szczególności w części południowej, południo-
wo-zachodniej i zachodniej. W północnej części regionu znajduje się zaś najwię-
cej obiektów drewnianych.

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że na popularność wypoczyn-
ku w regionie wpływa etap cyklu życia gospodarstwa domowego. Im „młodsze” 
gospodarstwo domowe i im większa liczba w nim dzieci, tym większa aktywność 
wypoczynkowo-turystyczna w regionie. Przyczyn wyboru wyjazdów w regionie 
dopatrywać się można w niewielkim funduszu swobodnej decyzji pozostającym 
w dyspozycji ludzi młodych, który niejednokrotnie uniemożliwia wyjazdy w dal-
sze zakątki, a tym bardziej za granicę. Pewną rolę odgrywać może również ak-
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tywność zawodowa, stale wydłużający się czas pracy, a przede wszystkim ocze-
kiwana przez pracodawców pełna dyspozycyjność pracownika. To niekorzystnie 
wpływa na wyjazdy w dalsze okolice i zachęca do turystyki regionalnej.

Rys 1. Podział respondentów według formy spędzania czasu wolnego
Źródło: opracowanie własne.

Niewielki odsetek aktywnych turystycznie osób starszych stanowi istotny, nie 
wykorzystany przez władze regionu potencjał. Ta grupa osób jest atrakcyjna dla 
rynku turystycznego, stosunkowo niewielka natomiast jest oferta kierowana do tego 
segmentu. Tutaj szanse rozwoju mogłaby mieć turystyka prozdrowotna i uzdrowi-
skowa. Obecnie w regionie brakuje uzdrowisk. Występuje jedynie kilka miejsc (Po-
krzywna, źródła wody mineralnej w gminie Reńska Wieś, Kamień Śląski, solan-
ki w gminie Wołczyn) umożliwiających tego typu rekreację. Światowa Organiza-
cja Turystyki prognozuje, że przez najbliższe 40 lat będzie się ona szczególnie in-
tensywnie rozwijała, co jest istotną wskazówką dla rozwoju turystyki w regionie.

Przeprowadzone badania własne wykazały również, że mężczyźni częściej 
niż kobiety jeżdżą po regionie, co wynikać może z upodobań i większej mobilno-
ści mężczyzn oraz mniejszych obciążeń wynikających z utrzymania rodziny. Oni 
też częściej uprawiają regularnie sporty.

3. Oferta turystyczna regionu opolskiego a zachowania konsumpcyjne 
opolan 

Położenie i historia województwa opolskiego sprawiają, że znajduje się 
w nim wiele atrakcji turystycznych, które mogą zachęcić mieszkańców do ak-
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tywnego spędzenia czasu wolnego. Bogata oferta rekreacyjna regionu sprawiła, 
że znaczna większość ankietowanych spędza weekendy poza Opolem. Najwięk-
szą popularnością cieszą się pobyty w lesie i nad wodą. Kobiety wybierają z re-
guły wypoczynek aktywny, tzn. wycieczki rowerowe (54%) i zwiedzanie zabyt-
ków (58%). Mężczyźni z kolei wybierają polowania i grzybobranie (57%). Du-
żym zainteresowaniem cieszą się również wędrówki po górach (rys. 2).

Rys. 2. Formy spędzania czasu wolnego
Źródło: opracowanie własne.

Najmniejszą popularnością wśród opolan cieszy się jazda konna, co wyni-
kać może z faktu, że w regionie nie ma znakowanych szlaków turystyki konnej. 
Uprawiający ten rodzaj sportu zwiedzać mogą jedynie tereny położone w po-
bliżu stadnin i ośrodków hipicznych. Aktywna turystyka konna jest specyfi cz-
nym produktem turystycznym skierowanym do stosunkowo wąskiej grupy od-
biorców. Niewielkie zainteresowanie nią sprawia jednak, że baza ta w regionie 
nie została jeszcze należycie rozbudowana. Z drugiej jednak strony można poku-
sić się o stwierdzenie, że brak odpowiedniej bazy dla uprawiania sportów kon-
nych jest istotną barierą rozwoju tej formy turystyki. Równie niewielką popular-
nością cieszą się zgrupowania sportowe (51 wskazań), co również wynika z ma-
łej oferty w tym zakresie. Fakt ten wydaje się konsekwencją postrzegania regionu 
przez jego włodarzy jako mało atrakcyjnego dla rozwoju turystyki sportowej. To 
zaś może być następstwem niemożności opracowania jednolitego profi lu sporto-
wego regionu. Znajduje się tutaj bowiem wiele możliwości uprawiania sportów, 
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żadna z nich nie jest jednak dominująca i konkurencyjna dla innych, np. typowo 
górskich regionów kraju.

Dziwić natomiast może niewielka popularność konferencji organizowanych 
w regionie (49 wskazań). Liczbę tę należy jednak zrelatywizować. Opole jest 
miastem akademickim, w którym znajduje się 6 uczelni wyższych, o dużym po-
tencjale intelektualnym. Nie wszyscy mieszkańcy Opola są jednak pracownika-
mi naukowymi, do których konferencje te są adresowane. Na uczelniach wyż-
szych pracuje około 1300 pracowników naukowych, co stanowi zaledwie 1% 
wszystkich mieszkańców miasta. Liczba wskazań to natomiast 11% badanej pró-
by. Poza tym organizowane przez uczelnie wyższe, i nie tylko, konferencje mają 
z reguły charakter międzynarodowy, co sprawia, że uczestniczy w nich wiele 
osób spoza regionu.

Istotne różnice w formach spędzania czasu wolnego wynikają z wieku Opo-
lan. Osoby młode w wieku od 20 do 24 lat spędzają czas aktywnie, spacerując po 
górach, jeżdżąc na rowerze i zwiedzając malownicze miasta Opolszczyzny. Oso-
by starsze, po sześćdziesiątce, korzystają natomiast najczęściej z turystyki proz-
drowotnej i pielgrzymkowej. Ta pierwsza nie jest specjalnie rozbudowana. Roz-
wojowi drugiej sprzyja występowanie w regionie wielu miejsc kultu sakralnego, 
jak np. Góra św. Anny (czynione są starania o wpisanie jej na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO) czy Kamień Śląski.

Największe spektrum form spędzania czasu wolnego deklarują małżeństwa 
z dziećmi, co wynikać może z chęci poznania regionu, a także urozmaicenia po-
ciechom czasu wolnego.

Ciekawym wydaje się fakt, że o wyborze oferty decydują głównie kobiety. 
Świadczy o tym średnio 12-procentowa większość wskazań przy każdym kryte-
rium. Różnice są jednak wśród czynników decydujących o wyborze oferty. Dla 
kobiet ważne są przede wszystkim cena (58%), walory naturalne (55%) oraz 
atrakcyjna oferta rozrywkowa (56%). Dla mężczyzn – gastronomia (57%), do-
bra infrastruktura (49%) oraz wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne 
(49%). Osoby samotne przy wyborze oferty kierują się odpowiednio: ceną, wy-
posażeniem w urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz atrakcyjną ofertą rozrywko-
wą. Osoby starsze, co wydaje się interesujące, nie kierują się ceną tylko walora-
mi naturalnymi oraz dobrą gastronomią. Najmniej jednoznaczne wypowiedzi po-
chodzą od małżeństw bezdzietnych. Tutaj proporcje odpowiedzi prawie w ogóle 
się nie różnią i oscylują w okolicach 5%. Dla osób tych ważna wydaje się jedynie 
atrakcyjność oferty rozrywkowej (17%). Z kolei dla małżeństw z dziećmi, co ra-
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czej nie dziwi, najważniejszym kryterium wyboru jest cena i atrakcyjność oferty 
rozrywkowej. Stosunkowo duże znaczenie przypisują także gastronomii. Respon-
denci wykazujący dochody powyżej 6 tys. najmniejsze znaczenie przypisują ce-
nie (11%) jako kryterium wyboru oferty, największe zaś – infrastrukturze hotelo-
wej (23%). Najbardziej wymagające są zaś osoby zarabiające od dwóch do czte-
rech tysięcy. One przywiązują wagę do wszystkich elementów, a przede wszyst-
kim do dobrego dojazdu, walorów naturalnych, ceny, gastronomii.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że formy wypoczynku deklarowa-
ne w roku 2009 i te planowane w 2010 roku nieco różnią się od siebie. I tak, 
w 2009 najwięcej opolan spędzało czas wolny nad wodą i w lesie (288 osób), 
w 2010 liczba ta spadnie o 7%. Podobnie kształtuje się zwiedzanie zabytków, 
gdyż w 2010 roku liczba zadeklarowanych odpowiedzi spadnie w stosunku do 
2009 o około 14%. W pozostałych formach rekreacji odnotowane spadki były 
stosunkowo niewielkie i kształtowały się na poziomie 2%. Takie same zaintere-
sowanie dotyczy sportów zimowych, polowań, łowienia ryb, a także pobytów sa-
natoryjnych. Cieszy natomiast przewidywany w roku 2010 prawie 20% wzrost 
popytu na sporty letnie. Z opinii respondentów wynika także prawie 17% wzrost 
zainteresowania ofertą konferencyjną, co świadczyć może o szybkim rozwoju 
potencjału intelektualnego regionu.

4. Ocena zadowolenia opolan z oferty turystycznej regionu

Decydując się na spędzenie czasu wolnego w pobliżu miejsca zamieszka-
nia, niejednokrotnie kierujemy się odczuciami po zakupie, tzn. doświadczeniami 
z poprzednich pobytów. Te zaś są wypadkową oceny poszczególnych elementów 
oferty turystycznej, jak np. bazy hotelowej czy gastronomicznej. Wśród respon-
dentów średnia ocena kształtuje się na poziomie dobrym z odchyleniem standar-
dowym 0,8. Oznacza to, że przeciętny opolanin ocenia ofertę regionu między 3,5 
a 4,5 (rys. 3). Zróżnicowanie jest średnie i kształtuje się na poziomie około 30%.

Ocena ta świadczy o przeciętności oferty turystycznej, a zarazem o koniecz-
ności jej uatrakcyjnienia. Do największych mankamentów regionu responden-
ci zaliczyli brak odpowiedniej bazy hotelowej, głównie w małych, atrakcyjnych 
miastach województwa. Dobrze oceniona została dostępność regionu (infrastruk-
tura komunikacyjna), a w szczególności komunikacja drogowa. Wynika to z fak-
tu, że region opolski posiada jedną z najlepiej rozwiniętych sieci dróg w kraju. 
Najważniejsza osią komunikacyjną regionu jest autostrada A4, która jest częścią 
panadeuropejskiego korytarza transportowego Berlin – Kijów, a w przyszłości 
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Bruksela – Rostów nad Donem. Dobre oceny uzyskała również komunikacja ko-
lejowa, której sieć przewyższa na Opolszczyźnie prawie dwukrotnie gęstość sie-
ci innych regionów. Najlepsze oceny uzyskała obsługa turystyczna, która, zda-
niem respondentów, jest kompetentna i wskazuje na stosunkowo duże zadowole-
nie klientów obiektów turystycznych.

Rys. 3. Ocena oferty turystycznej regionu opolskiego
Źródło: opracownaie własne.

Dokonując oceny dotychczasowego pobytu wypoczynkowego na terenie 
Opolszczyzny, zastosowano test χ2. Pozwolił on na stwierdzenie, że nie istnieją 
istotne zależności miedzy oceną oferty regionu a płcią respondentów, jak również 
między wiekiem badanych, oceną oferty, a dochodami obiektów badanych. Nato-
miast na podstawie uzyskanej wartości χ2 = 18,12 > χ2

0,05 = 11,07 można stwier-
dzić, że ocena oferty uzależniona jest od etapu cyklu życia rodziny. Sprawdzając 
testem Kołmogorowa-Smirnowa, uzyskano ponadto informacje, że oferta tury-
styczna Opolszczyzny jest podobnie oceniana przez kobiety i mężczyzn.

Przez znaczną część respondentów (46%) pozytywnie oceniona została re-
lacja ceny oferty do jej jakości. Niewielki odsetek badanych (6%) twierdzi, że 
cena jest bardzo przystępna, a niecałe 7% – że jest wygórowana. Badając rela-
cje cena – jakość, w zależności od charakterystyk respondentów stwierdzić moż-
na, że zależy ona od wieku (χ2 = 26,1 > χ2

0,05 = 21,02), etapu cyklu życia rodziny 
(χ2 = 33,06 > χ2

0,05 = 31,4) oraz od dochodu (χ2 = 27,6 > χ2
0,05 = 21,02). Nie za-

leży ona od płci, co nie zmienia faktu, że kobiety oceniają ją lepiej. Najkorzyst-
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niejszą ocenę wystawili tutaj respondenci młodzi (25–39 lat), a najgorzej senio-
rzy (60–70 lat), co wskazywać może na fakt, że wraz z wiekiem wzrastają wy-
magania turystów.

5. Podsumowanie

Supranarodowa dyfuzja wzorców kulturowych, w tym także tych dotyczą-
cych form spędzania czasu wolnego, pozwala przypuszczać, że coraz częściej 
czas wolny będziemy spędzali poza miastem. To wpłynie na spopularyzowanie 
wyjazdów i to nie tylko zagranicznych czy krajowych, ale także regionalnych. 
Mieszkańcy Opola już teraz chętnie spędzają czas wolny w pobliżu swego miej-
sca zamieszkania.

Na popularność wyjazdów w regionie wpływa przede wszystkim mnogość 
atrakcji turystycznych. Województwo opolskie jest regionem, w którym można wy-
poczywać zarówno nad jeziorem, jak i w górach czy gospodarstwach agroturystycz-
nych. To sprawia, że rozbudowa walorów turystycznych i zaplecza regionu mogła-
by być istotnym obszarem wzrostu gospodarczego województwa. Wielu mieszkań-
ców w sektorze tym mogłoby znaleźć zatrudnienie, a także czerpać dochody.

Bogata oferta nie jest jednak gwarantem popularności wyjazdów w regio-
nie. Pomimo iż opolanie dostrzegają potencjał turystyczny regionu, to jednak są 
zdania, że jego możliwości nie są wykorzystane. Jest to konsekwencja niedosta-
tecznie rozwiniętej i słabo rozreklamowanej bazy turystyczno-wypoczynkowej.

FROM THE RESEARCH CONCERNING THE BEHAVIOUR AND TOURIST 
PREFERENCES IN OPOLE REGION-OPOLE CITIZENS’ OPINIONS

Summary

Together with the opening of markets and the appearance of the region competition, 
the concept of tourist marketing gains more force. Its major task is to fulfi l the expectancies 
of different group of tourists in a way that would be an advantage to the region. The knowl-
edge of preferences and behaviour of the potential clients allows the local governments to 
prepare an appropriate tourist offer. In Opole region this offer is relatively rich and attrac-
tive in such a way that you can rest there both at the weekends and during holidays. How-
ever the existing capabilities of the region are, according to the experts, not used properly. 
The tourist accommodation and resting facilities are not well developed and advertised.

Translated by Sabina Kauf and Agnieszka Tłuczak


