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Zygmunt Kruczek 
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 

ZNACZENIE SZLAKÓW KULTUROWYCH 
DLA ROZWOJU TURYSTYKI EDUKACYJNEJ 

Streszczenie: Turystyka edukacyjna to podróże nastawione na zdobywanie lub poszerzanie 
wiedzy. Zaliczane są do niej wyjazdy studyjne i tematyczne, w których często wykorzystuje 
się schematy tworzone przez szlaki kulturowe. W artykule zaproponowano klasyfikację 
szlaków kulturowych, podano zasady ich tworzenia oraz komercjalizacji. Wskazano rolę 
samorządów lokalnych i wojewódzkich w procesie tworzenia i zarządzania szlakami kultu-
rowymi. Omówiono najważniejsze bariery utrudniające tworzenie regionalnych produktów 
turystycznych na bazie szlaków kulturowych.  

Słowa kluczowe: turystyka edukacyjna, szlaki kulturowe, samorządy 

1. Wstęp 

Edukacja poprzez turystykę ma w Polsce bogatą tradycję, sięgającą okresu oświe-
cenia, kiedy narodził się ruch krajoznawczy [szerzej: Kruczek i in. 2012]. Współ-
cześnie przed turystyką powiązaną z krajoznawstwem stawia się cele zarówno 
wychowawcze, jak i kształceniowe. Funkcja kształceniowa pojmowana jest jako 
całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój człowieka oraz przygotowu-
jących go do życia w społeczeństwie, ułatwiających orientację w rzeczywistości 
przyrodniczej i społecznej. Dotyczy to głównie własnego kraju, regionu i miejsca 
zamieszkania. Uczestnicy wycieczek krajoznawczych zdobywają określony zasób 
wiedzy, umiejętności i sprawności. Udział w turystyce wpływa też na osobowość 
turystów, zmieniając ją i kształtując, doprowadzając do jej rozwoju czy wzrostu 
samoświadomości, co z kolei jest niczym innym jak wychowywaniem. Edukacja 
przez turystykę jest skuteczną i zarazem atrakcyjną formą nauczania i wychowania.  

Turystyka edukacyjna nastawiona głównie jest na zdobycie lub poszerzenie 
wiedzy w wybranym temacie lub dziedzinie [Mikos von Rohrscheidt 2010, s. 95].  
W zależności od formy organizacyjnej można odróżnić wyjazdy otwarte, przezna-
czone dla wszystkich chętnych, lub imprezy zamknięte, ograniczone do studentów, 
uczniów, uczestników szkoleń realizujących określony program dydaktyczny.  
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Do programów kształcenia w szkołach i uczelniach coraz częściej odnosi się oferta 
organizatorów turystyki, pomagająca edukatorom wykorzystać edukacyjne walory 
turystyki. Do turystyki edukacyjnej zaliczane są takie rodzaje podróży, jak wyjazdy 
studyjne, tematyczne, językowe, seminaryjne [Mikos von Rohrscheidt 2010, s. 95; 
Becker, Steinecke 1977, s. 13].  

Celem artykułu jest pokazanie roli, jaką w turystyce edukacyjnej odgrywają 
szlaki kulturowe. Na podstawie literatury przedmiotu oraz osobistych obserwacji 
autora przedstawiono klasyfikację szlaków kulturowych, podano zasady ich two-
rzenia oraz komercjalizacji. Omówiono najważniejsze bariery utrudniające tworze-
nie na bazie szlaków kulturowych regionalnych produktów turystycznych. Wska-
zano dobre i złe przykłady zarządzania szlakami kulturowym w regionie Małopol-
ski, Wielkopolski i Dolnego Śląska.  

2. Podróże studyjne i tematyczne a szlaki kulturowe 

Podróżą studyjną określany jest ukierunkowany tematycznie, wielodniowy wyjazd  
o charakterze kulturowo-edukacyjnym, w którym niewielka grupa turystów pod kierun-
kiem wykwalifikowanego specjalisty lub przewodnika zwiedza region, kraj lub szlak 
kulturowy. Cechą takich podróży jest dążenie do przekazania wielostronnej wiedzy  
z danego tematu i regionu, szerszej niż w wypadku typowych imprez turystycznych.  

Podróże tematyczne natomiast to tak zaplanowane wyjazdy turystyczne, w któ-
rych program koncentruje się wokół jednego wiodącego tematu związanego z sze-
roko rozumianą kulturą. Istotny jest w nich kontekst edukacyjny, związany z cha-
rakterem wyjazdu. Uczestnicy takich podróży nastawieni są na uzyskanie pogłę-
bionej wiedzy w danej tematyce. W programie tematycznych podróży znajdziemy 
formy wykładu realizowane in situ, spotkania z fachowcami lub pasjonatami  
w danej dziedzinie, imprezy kulturalne lub naukowe seminaria. Wysokie wymaga-
nia stawiane są osobom prowadzącym takie wyjazdy: przewodnikom turystycznym 
czy pilotom wycieczek. 

Turystyka edukacyjna często wykorzystuje schematy tworzone przez szlaki 
kulturowe. Ich istnienie ułatwia organizację wycieczek, a efekt promocyjny szla-
ków pozwala na akwizycję uczestników wyjazdów. Dlatego też organizatorzy tury-
styki edukacyjnej poszukują nowych szlaków o atrakcyjnych marketingowo tema-
tach, a także często uczestniczą w ich tworzeniu i promowaniu. 

Istotę szlaku kulturowego określa definicja zaproponowana przez L. Puczko  
i T. Ratz [2007, s. 133]: szlak kulturowy to szlak tematyczny, posiadający punkt 
ogniskujący – walor kulturowy lub element dziedzictwa kulturowego. Opierając się 
na tej definicji oraz na pojęciu szeroko rozumianej kultury, A. Mikos von Rohrsche-
idt [2008, s. 291-311] podjął próbę kategoryzacji szlaków turystycznych, które 
posiadają charakter kulturowy, wyodrębniając je spośród pozostałych. W typologii 
szlaków kulturowych autor proponuje następujące ich rodzaje: szlaki historyczne 
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(militarne, pielgrzymie, biograficzne, archeologiczne), historyczne szlaki handlo-
we, szlaki etnograficzne, szlaki kultury architektonicznej i budowlanej, szlaki daw-
nych rzemiosł, szlaki techniki i przemysłu, inne (takie, które odpowiadają tematyką 
wybranym typom wypraw turystyki kulturowej). 

Tworzenie szlaków turystycznych o przewodniej tematyce pozwala łączyć 
obiekty i miejscowości w pewien logiczny temat, będący podstawą kreowania no-
wego produktu turystycznego. Potrzeba poszukiwania nowych tematów i atrakcji 
turystycznych stanowi wyzwanie dla organizatorów turystyki i lokalnych samorzą-
dów do tworzenia koncepcji oraz wdrażania pomysłów na nowe trasy turystyczne 
[Kruczek 2011, s. 101]. 

Klasyfikację szlaków turystycznych, metodę oceny ich potencjału i znaczenie 
dla turystyki kulturowej analizuje w rozległej monografii Mikos von Rohrscheidt 
[2010]. Warto zwrócić uwagę na istotne odróżnienie przez autora tzw. szlaków 
materialnych, spełniających wszystkie kryteria produktu turystycznego, od szlaków 
wirtualnych, pozostających w sferze pomysłów i internetowych fantazji. Szlakiem 
materialnym można nazwać tylko szlak, który poza posiadaniem nazwy, trwałości 
oferty (szlak nie może stanowić oferty sezonowej, krótkoterminowej lub jednora-
zowej) oraz własnego logo, urzeczywistnia cztery podstawowe kryteria: 
• kryterium dostępności (wszystkie lub prawie wszystkie obiekty, które znajdują 

się na szlaku powinny być dostępne dla odwiedzających), 
• kryterium oznaczenia in situ (podstawowym warunkiem szlaku turystycznego 

jest wyznaczenie go w terenie; szlak materialny musi mieć jednolite oznaczenie 
obiektów „na miejscu”, tzn. informacje zawarte w postaci znaków w terenie, na 
trasach między poszczególnymi miejscowościami znajdującymi się na szlaku, 
nieopodal obiektów oraz przy obiektach), 

• kryterium uzasadnionej tematyzacji (oprócz adekwatnej do tematyki nazwy, 
szlak powinien posiadać przebieg oraz dobór ważnych dla niego obiektów), 

• kryterium koordynacji (w momencie utworzenia bądź nadawania materialnego 
statusu szlaku zostaje powołany także jego koordynator; mogą nim być władze 
publiczne, podmioty życia gospodarczego, instytucje, stowarzyszenia lub inne 
określone formalnie zespoły osób). 

 

 
Rys. 1. Podział szlaków kulturowych 

Źródło: [Mikos von Rohrscheidt 2010, s. 60]. 
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Wyróżnić można cztery grupy istotnych komponentów składających się na 
szlak kulturowy: 
• atrakcje pierwotnie stworzone nie dla celów turystycznych; zatem obiekty ory-

ginalne, stanowiące właściwe nośniki wartości kulturowych (zamki, świątynie, 
zabytkowe centra miast, dawne obiekty techniki itd.); 

• atrakcje stworzone dla celów turystycznych (muzea, eventy, parki tematyczne 
itd.);  

• miejsca usług dla turystów (obiekty noclegowe, restauracje, sklepy z pamiąt-
kami, wypożyczalnie samochodów i rowerów, amfiteatry itd.); 

• instytucje, organizacje i stowarzyszenia powołane w celach obsługi szlaku lub 
wykonujące tę działalność obok innych swoich czynności [Puczko, Ratz 2007, 
s. 133; Mikos von Rohrscheidt 2010, s. 60].  
 

 
 
Rys. 2. Komponenty szlaku turystyczno-kulturowego: atrakcje, usługi, instytucje 

Źródło: [Mikos von Rohrscheidt, 2010, s. 60]. 

 
Dobrze zarządzane szlaki kulturowe1 udowadniają, jak dziedzictwo kulturowe 

może stać się motorem ożywienia gospodarczego regionu. Turysta otrzymuje pa-
kiet atrakcji na szlaku, a jego czas zostaje zagospodarowany przez rozrywkę: poka-
zy, koncerty, wykłady. Miejscowość, przez którą przebiega szlak, rozwija się, two-
rząc atrakcyjną, niepowtarzalną ofertę turystyczną. Jednocześnie rozwój turystyki 
przyczynia się do rozwoju ekonomicznego miejscowości poprzez tworzenie no-

                      
1 Przykładem dobrej praktyki może być Szlak Piastowski, którego przebudowę proponuje Mikos 

von Rohrscheidt [2013], prezentując m.in. wynik audytu przeprowadzonego na szlaku oraz propo- 
zycje jego modyfikacji i przebudowy.  
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wych miejsc pracy, zachęcanie do rozwijania przedsiębiorczości, pracy na rzecz 
własnego regionu [Nobis 2007, s. 26]. 

Ważnym elementem lokalizującym szlak w przestrzeni jest oznaczenie wszyst-
kich jego obiektów lub dróg dojazdowych za pomocą tablic informacyjnych lub 
kierunkowych. Tablice mogą zostać zastąpione kompleksową informacją znajdują-
cą się w wydawnictwach analogowych lub dostępnych w wersji cyfrowej. Podają 
one niezbędne dla odwiedzających informacje o szlaku, zawierające opis całej tra-
sy, poszczególnych obiektów, ich lokalizację, zasady zwiedzania. Publikacje te 
związane są bezpośrednio ze szlakiem i stanowią istotną część jego funkcjonowa-
nia. Materiały informacyjne powinny być dystrybuowane w punktach informacji 
turystycznej oraz w poszczególnych obiektach. Wykorzystanie edukacyjnych walo-
rów turystyki w znacznej mierze zależy od jakości tych materialnych atrybutów 
szlaków, czyli oznakowania i oprawy informacyjnej.  

Proces powstawania szlaków kulturowych zapoczątkowany został w latach 80. 
ubiegłego wieku. W 1985 r. z inicjatywy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy powołano Radę Programową Europejskich Szlaków Kulturowych (Euro-
pean Cultural Route), która zaproponowała koncepcję szlaków, mających na celu: 
• przyczyniać się do uświadomienia wspólnej wielowiekowej tożsamości, 
• chronić i zachowywać kulturalne dziedzictwo, 
• podkreślać indywidualne prawa każdego państwa, narodu, społeczności, 
• kultywować tolerancję i solidarność wśród społeczności lokalnych. 

Obecnie Rada Programowa Szlaków Europejskich nadzoruje prawie 30 szlaków 
[http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en]. Jako główne tematy ofi-
cjalnie powoływanych szlaków wyznaczono m.in. wątki biograficzne wielkich Euro-
pejczyków, historyczne migracje oraz rozprzestrzenianie się głównych osiągnięć 
cywilizacyjnych [Orzechowska-Kowalska 2003].  

Przekształcanie szlaków tematycznych w zintegrowane produkty turystyczne 
ma duże znaczenie dla regionów, przyczynia się do deglomeracji ruchu turystycz-
nego, pobudzenia innych segmentów ruchu turystycznego oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy [Kruczek 2006, s. 8]. 

3. Rola samorządów w kreowaniu  
    i zarządzaniu szlakami kulturowymi 

W ostatniej dekadzie obserwujemy w Polsce lawinowy proces tworzenia tematycz-
nych szlaków turystycznych (tzw. szlakomania). Najczęściej pojawia się pomysł 
stworzenia szlaku wokół konkretnego tematu, a następnie rozpoczyna się jego 
promocję, podczas gdy proces tworzenia produktu turystycznego, jakim jest szlak, 
nie został ukończony. Działanie takie prowadzi do powstania szlaku wirtualnego. 
Aby szlak żył i uzyskał status materialny, konieczne jest m.in.: oznakowanie go  

http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en
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w terenie, utworzenie usług skoncentrowanych wokół tematu, koordynacja działań 
oraz poparcie władzy samorządowej. Pomysły otwierania szlaków tematycznych są 
w dużej mierze inspirowane dopływem środków z budżetu UE, w latach 2007- 
-2012 przeznaczono z nich na szlaki ok. 200 mln zł [Kałucki 2011]. Często żywot 
tych pomysłów jest krótki, kończy się po rozliczeniu dotacji. Turystyka edukacyjna 
połączona ze zwiedzaniem szlaków doczekała się też zapisu w rządowej strategii 
rozwoju turystyki na lata 2008-2015; działanie strategiczne I.3.1 zakłada opraco-
wanie programów budowy i rozwoju produktów wokół wybranych szlaków tema-
tycznych wraz z infrastruktura specjalistyczna oraz zagospodarowaniem głównych 
atrakcji [Kierunki rozwoju turystyki… 2008, s. 63 i n.]. 

Na tworzenie szlaków szlaku kulturowego można uzyskać fundusze zewnętrz-
ne, ale nie można finansować z tych środków kosztów utrzymania szlaku. Szlaki 
powstają zwykle bez biznesplanu, dla samorządów są formą promocji gminy (stro-
na internetowa, foldery, tablice) lub realizacji remontów infrastruktury. Brakuje 
myślenia o szlaku jako przedsięwzięciu biznesowym, które mogłoby funkcjonować 
na zasadzie sieciowego produktu turystycznego. W ten sposób z małych lokalnych 
zasobów można stworzyć silną markę i jeden produkt [Fidyk 2011, s. 93]. 

Aby szlak turystyczny mógł stać się pełnym, rozwiniętym produktem tury-
stycznym, konieczna jest jego komercjalizacja, czyli skonstruowanie gotowej do 
sprzedaży oferty, która będzie w stanie zaspokajać konkretne potrzeby określonego 
segmentu docelowego (kręgu osób potencjalnie zainteresowanych tym rodzajem 
produktu turystów), a więc dostarczyć im korzyści, wiedzy, satysfakcji, przeżyć, 
emocji itd., a następnie skierowanie tej oferty do owej grupy docelowej [Mikos  
von Rohrscheidt 2010]. 

Szlak jest produktem skierowanym do określonej grupy odbiorców i nie może 
generować tak dużego ruchu turystycznego, jak np. dynamicznie rozwijające się w 
ostatnich latach parki rozrywki [Kruczek, 2012]. Nadany szlakowi temat zawęża 
jego ofertę do turystów zainteresowanych danym zagadnieniem. Samorządy, które 
najczęściej są inicjatorami powstania szlaków, upatrują w tego typu produkcie 
turystycznym szansy na znaczne zwiększenie ruchu turystycznego w swoim regio-
nie. Równocześnie oczekują, że ten wzrost nastąpi w nieproporcjonalnie krótkim 
czasie. Stworzenie oferty turystycznej i jej komercjalizacja, a także dotarcie do 
konkretnej grupy odbiorców to jednak zadania długofalowe [Fidyk 2011, s. 92]. 

Barierami rozwoju produktów turystycznych opartych na szlakach kulturowych 
są czynniki zewnętrzne, związane z błędnymi założeniami strukturalnymi dotyczą-
cymi informacji, promocji i finansowania, oraz czynniki wewnętrzne polegające na 
błędnych założeniach zarządzania szlakiem przez jego administratora. Pomysłodaw-
cy szlaku powinni wokół swojego projektu zgromadzić wszystkich potencjalnych 
interesariuszy, tworząc koalicje podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych 
lub pozarządowych posiadających zasoby lub kompetencje przydatne w funkcjono-
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waniu szlaku. Działania takie wzbogacą ofertę szlaku o nowe obiekty. Ważna jest 
współpraca z administratorami innych szlaków dla wspólnej promocji projektu2.  

Ważnym działaniem dla poprawnego budowania oraz funkcjonowania szlaku 
jest wyznaczenie jego koordynatora. Może nim być osoba prywatna, instytucja, 
stowarzyszenie. Do jego zadań należy m.in. monitoring stanu obiektów i ich fak-
tycznej dostępności, aktualizacja danych o szlaku, tworzenie materiałów informa-
cyjnych i promocyjnych dotyczących trasy, dbanie o promocję i rozwój szlaku, 
tworzenie i realizacja oferty turystyczno-kulturowej, organizacja wydarzeń na szlaku 
[Mikos von Rohrscheidt 2008, s. 25]. Najczęściej koordynatorami szlaków są organi-
zacje pozarządowe, które w ramach różnych programów grantowych zdobywają 
środki na uruchomienie szlaku. Po zakończeniu realizacji projektu, polegającej  
z reguły na stworzeniu tablic i folderów, dalsze działania nie są podejmowane. 

W przypadku gdy szlakiem zarządza organ samorządowy lub urząd marszał-
kowski, informacja o trasie umieszczana jest na stronie internetowej należącej do 
koordynatora. Szlak sam w sobie jednak nie posiada osobnej, czytelnej strony in-
ternetowej, dobrze pozycjonowanej i pozwalającej się łatwo wyszukiwać w sieci. 
Innym typem koordynatora szlaku są instytucje kultury, które nie mają kompeten-
cji tworzenia i zarządzania produktem turystycznym ani stałego źródła finanso-
wania takiego przedsięwzięcia. W każdym z tych przypadków brak jest pomysłów 
i konsekwencji w podejmowaniu dalszych działań związanych ze szlakiem – two-
rzenia oferty i jej realizacji [Fidyk 2011, s. 94]. 

Przykładem złego zarządzania jest Szlak Architektury Drewnianej (SAD). Nie 
ma on przejrzystej konstrukcji struktury zarządzania, pozwalającej na podział za-
dań i kompetencji. W oficjalnych materiałach znajdujemy informację, że koordy-
natorem szlaku jest województwo małopolskie. Ta bezosobowa formuła, odnoszą-
ca się do potężnego aparatu administracyjnego, nie tylko uniemożliwia identyfika-
cję podmiotu zarządzającego, ale w praktyce nie pozwala na prowadzenie spój-
nych, komplementarnych działań w obrębie szlaku. Osoby zajmujące się pewnymi 
fragmentami SAD umiejscowione są w różnych strukturach, przede wszystkim 
Urzędu Marszałkowskiego (Departament Promocji i Turystyki) i Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej, ale również Małopolskiego Instytutu Kultury (MIK), 
będącego organizatorem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. To rozpro-
szenie powoduje brak sprawnego przepływu informacji, a w konsekwencji prowa-
dzenie podobnych działań równolegle, bez współpracy partnerskiej; najbardziej 
wyrazistym przykładem jest tutaj całkowity brak porozumienia pomiędzy MOT  
a MIK [Gaweł 2011]. 

Tworząc szlak turystyczno-kulturowy, należy się zastanowić, co może on zao-
ferować turyście. Udostępnienie atrakcji turystom jest podstawą funkcjonowania 
                      

2 Przykładem może być współpraca samorządów województw małopolskiego, podkarpackiego  
i śląskiego w tworzeniu i promocji Szlaku Architektury Drewnianej, realizowana na podstawie zawar-
tego porozumienia.  
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szlaku i zarazem szansą stworzenia rozbudowanej oferty turystycznej. W zależno-
ści od rodzaju obiektu możliwe jest zwiedzanie tylko z zewnątrz lub także we-
wnątrz, na jasno określonych zasadach (godziny wstępu, możliwość wynajęcia 
przewodnika, kwestia opłat). Musi być zapewniona dostępność komunikacyjna 
oraz precyzyjnie podana lokalizacja (w formie informacji na stronie internetowej, 
dokładnego opisu w przewodniku, folderze lub funkcjonalnej mapy). Udostępnie-
nie nie jest jednak jeszcze produktem turystycznym. Aby szlak funkcjonował, mu-
szą być podejmowane różnorodne działania mające na celu animację szlaku jako 
spójnej oferty edukacyjnej, kulturalnej czy krajoznawczej. Oferta może składać się 
z wielu elementów, np. stałych wydarzeń cyklicznych lub specjalnych projektów 
realizowanych w sezonie turystycznym, utrzymujących i rozwijających zaintere-
sowanie szlakiem [Fidyk 2011, s. 94]. 

Obok najbogatszej w szlaki kulturowe Małopolski [http://szlakimalopolski. 
mik.krakow.pl/], efektowanie przedstawia się oferta Dolnego Śląska. Składa się na 
nią 14 szlaków tematycznych prezentujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
regionu. Założony został portal zawierający informacje o wszystkich regionalnych 
szlakach województwa dolnośląskiego. Znalazły się tam szlaki oferujące zwiedza-
nie m.in. zamków piastowskich, zabytków techniki, pałaców i ogrodów, sanktua-
riów i ośrodków pielgrzymkowych, szlak Marianny Orańskiej [http://www. 
szlakikulturowe.dolnyslask.pl]. Oferta ta z powodzeniem może być wykorzystana 
do rozwoju turystyki edukacyjnej w regionie.  

4. Podsumowanie 

Turystyka edukacyjna to podróże nastawione na zdobywanie lub poszerzanie wie-
dzy. Zalicza się do niej wyjazdy studyjne i tematyczne, często wykorzystujące 
schematy tworzone przez szlaki kulturowe. Inicjatorem lub wykonawcą szlaków są 
na ogół instytucje czy organizacje, które na co dzień działają w branżach luźno 
związanych z turystyką (starostwa powiatowe, urzędy gmin, instytucje kultury). 
Dla nich impulsem do kreowania szlaku jest możność wykorzystania dostępnych 
funduszy na rozwój turystyki. Najczęściej brakuje długofalowego planu funkcjo-
nowania i rozwijania szlaku, a wiele projektów funkcjonuje w perspektywie „od 
grantu do grantu”, a w przypadku nieotrzymania dofinansowania przestaje funk-
cjonować. 

Błędne jest założenie samorządów regionów, że większa liczba szlaków spo-
woduje wzrost ruchu turystycznego. W efekcie zamiast skupić się na realizacji 
jednego, dobrze przemyślanego szlaku, co roku inicjują one nowe przedsięwzięcia.  

Kluczowym problemem związanym z zarządzaniem szlakami kulturowymi jest 
wyłonienie jego koordynatora (administratora), dbającego o jego prawidłową kon-
strukcję na etapie tworzenia oraz proces komercjalizowania, a także oprawę infor-
macyjną, oznakowanie oraz aktualizowanie oferty w zależności od potrzeb. Samo-

http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/
http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/
http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/
http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/
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rządy lokalne i wojewódzkie nie pełniące w odniesieniu do wielu szlaków funkcji 
koordynatora nie wywiązują się z tych zadań dostatecznie.  

Warto podkreślić, że budowanie szlaku to długi, praktycznie nieustający pro-
ces, związany zarówno z dużym nakładem pracy, jak i znacznymi kosztami. Z dru-
giej strony prawidłowo pod względem metodologicznym skonstruowany i za- 
rządzany szlak tworzy ogromną szansę dla regionu, zwłaszcza dla jego promocji  
i rozwoju lokalnego. 
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THE IMPORTANCE OF CULTURAL ROUTES  
FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM 

Summary: Educational tourism is travel aimed at acquiring or expanding knowledge.  
The category includes field and theme trips. Educational tourism is often using for its own 
benefit schemes created by cultural routes. This paper proposes a classification of cultural 
routes, gives the rules for their creation and commercialization. The role of local and regional 
government in the creation and management of cultural routes has been pointed out. The 
most important barriers to the creation of cultural routes based on regional tourism products 
have been discussed. 
Keywords: educational tourism, cultural routes, local governments. 
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