
  

 

 

PRZYSTANEK IDEA: Turystyka pyta o drogę  

 

Prelegenci:  

Anna Jędrocha – Prezes Zarządu, Symposium Cracoviense  

Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu  

dr Joanna Sanetra-Szeliga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   

prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie    

Rozmowę poprowadził: Krzysztof Berenda – dziennikarz RMF FM 

 

10 czerwca odbyło się on-line 10 już spotkanie Przystanku IDEA, inicjatywy stworzonej w 

ramach ruchu Open Eyes Economy. Tym razem dyskusja dotyczyła turystyki jako tego sektora 

gospodarki, który najmocniej odczuł kryzys będący konsekwencją rozwoju pandemii. Nasi 

prelegenci rozważali trzy aspekty zagadnienia: co już się wydarzyło i jakie są tego konsekwencje 

(„co już za nami”), z czym aktualnie boryka się branża turystyczna („co teraz”), a także co jeszcze 

czeka ten sektor gospodarki, na co należy się nastawić i jakie działania podjąć na szczeblu 

lokalnym oraz globalnym („co będzie”).  

 

Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała Anna Jędrocha, który rozpoczęła swoje rozważania od 

podsumowania najbardziej istotnych kwestii związanych ze stopniowym odmrażaniem 

gospodarki. Pierwsze decyzję rządu, który zezwolił na funkcjonowanie branży turystycznej w 

ograniczonym zakresie, sprawiły, iż zarówno hotelarze (dla których szybkie i niepełne otwarcie 

obiektów nie jest opłacalne), jak i potencjalni klienci nie byli przygotowani na zmiany. Jędrocha 

podkreśliła, że podstawą funkcjonowania turystyki jest otwarcie granic oraz zapewnienie 

odpowiednich standardów bezpieczeństwa, aby również zagraniczni turyści zdecydowali się 

wybrać Polskę na cel podróży.  

 

Profesor Krzysztof Borodako zauważył, że w społeczeństwie, a szczególnie w środowisku, które 

najbardziej związane jest z turystyką, pojawiły się oznaki radości. Ostrzegł przy tym, że pomimo 

otwartości na przyjmowanie turystów powinno się działać rozważnie. W ostatnim czasie w 

naszym kraju liczba zachorowań na COVID-19 ponownie znacząco wzrosła. Należy wziąć 

również pod uwagę, że w dzisiejszych czasach turyści, wybierając cel podróży, będę analizować 

liczbę chorych w danym kraju.    

 

 



  

 

 

Prezydent Spotu Jacek Karnowski odwołał się do kwestii ograniczeń liczby gości na festiwalach, 

kongresach oraz innych wydarzeniach kulturalnych, jakie odbywały się i nadal będą się odbywać 

w Sopocie. Nasz rozmówca podkreślił, że miasto jest bardzo otwarte, a podróżnych powoli 

zaczyna przybywać. Karnowski zaznaczył jednak, że obroty w branży turystycznej długo jeszcze 

nie wrócą do poziomu sprzed pandemii. Sektor ten boryka się z ogromnymi stratami, a wielu 

firmom nie udało się spełnić wyśrubowanych wymagań tarcz antykryzysowych, nie uzyskały 

więc rządowej pomocy. 

 

„Skala zniszczeń jest spora, z całą pewnością wszystko stoi, ale stoi też kultura” – od takich słów 

rozpoczęła swoje wystąpienie dr Joanna Sanetra-Szeliga. Nasza prelegentka podkreśliła, jak 

dużą rolę w turystyce odgrywa turystyka kulturalna oraz festiwalowa W niektórych miastach w 

Polsce, na przykład w Kazimierzu Dolnym, Janowcu czy Cieszynie turystyka festiwalowa stanowi 

główne źródło utrzymania wielu osób. Z całą pewnością polska gospodarka jest obecnie w 

bardzo trudnej sytuacji, jednak warto przemyśleć strategię oraz etapy znoszenia ograniczeń 

liczebnościowych z odpowiednim wyprzedzeniem i nie na „pół gwizdka”, jak miało to miejsce 

przy otwieraniu hoteli.  

 

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia całej transmisji z tego niezwykle interesującego spotkania 

on-line!  

Patronem medialnym wydarzenia był RMF FM.  

 

  


