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WYBÓR TYPU SZLAKU KULTURY ŁUŻYCKIEJ 
W POWIECIE BĘDZIŃSKIM – DYLEMATY 

DECYZYJNE 
 
Streszczenie: Tematyczne szlaki kulturowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem 
i popularnością. Nie tylko przyciągają uwagę znawców i ekspertów, lecz także stanowią 
interesującą i oryginalną ofertę turystyki kultury wysokiej. 

Poruszona w artykule problematyka obejmuje zagadnienia dotyczące utworzenia 
Szlaku Kultury Łużyckiej w Powiecie Będzińskim, składającego się z miejsca byłej 
osady obronnej, byłych cmentarzysk, punktów osadnictwa, miejsc różnych znalezisk 
luźnych. Przedstawione zostały plany i pomysły związane z utworzeniem szlaku oraz 
zaprezentowano dotychczasowe działania koncepcyjne w kwestii tworzenia alternatyw-
nych typów szlaku. 

W pracy wykorzystano metody miękkich badań operacyjnych, ukierunkowane na 
wspomaganie procesu definiowania problemu decyzyjnego przy pomocy algorytmu 
PrOACT i jego strukturyzacji na potrzeby wielokryterialnej oceny. Zaprezentowano 
metodę SMART w analizie decyzyjnej dotyczącej najefektywniejszego wyboru spośród 
różnych typów szlaku: tradycyjnego, niewytyczonego, wirtualnego czy też questingowego. 
 
Słowa kluczowe: szlaki dziedzictwa kulturowego, regionalna turystyka kulturowa, struk-
turyzacja problemu decyzyjnego, metoda SMART. 
 
JEL Classification: Z310, Z320, C440, C60, C80. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Szlaki turystyki kulturowej stają się bardzo nośnym narzędziem promocji 
regionu, a jako markowe produkty regionu są jego rozpoznawalnymi wizytów-
kami [Stasiak, 2006]. Szlaki kulturowe stanowią ofertę produktową, która spo-
tyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony konsumentów turystyki  
i kultury [Rohrscheidt, 2011]. Turystyka dziedzictwa kulturowego zaliczana jest 
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do gałęzi turystyki kultury wysokiej [Rohrscheidt, 2008] i z uwagi na ten fakt 
można postrzegać jej „produkty” jako prestiżowe, markowe i nobilitujące. Tech-
nologie nowych mediów stwarzają możliwości wirtualizacji produktów turystyczno- 
-kulturalnych. W efekcie istnieje możliwość uniknięcia ponoszenia wysokich 
kosztów związanych np. z tworzeniem szlaku rzeczywistego (tradycyjnego, ma-
terialnego).  

Tematyczne szlaki kulturowe rządzą się niemal takimi samymi „prawami” 
odnośnie do szeroko pojętego wyposażenia, infrastruktury, zaplecza informacyj-
nego itp. Szlaki te możemy postrzegać jako elementy dostępności komunikacyj-
nej, elementy zagospodarowania turystycznego, jako atrakcje turystyczne oraz 
jako produkty turystyczne. Szlaki kulturowe spełniają też funkcję ochronną 
obiektów dziedzictwa kulturowego oraz prezentują kompleksowo i tematycznie 
lokalne dziedzictwo kulturowe. Powiaty w myśl ustawy o samorządzie powia-
towym wykonują określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, 
m.in. w zakresie: kultury i ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami; kultury 
fizycznej i turystyki [Ustawa o samorządzie powiatowym, 1998].  

Liczne ślady i pozostałości po kulturze łużyckiej na terenie powiatu będziń-
skiego otwierają możliwość promocji regionu przy pomocy różnych produktów 
turystyki kulturowej, np. szlaku tematycznego. Problemy decyzyjne dotyczące 
stworzenia nowych produktów turystyki kulturowej są skomplikowane, gdyż 
posiadają charakter wielokryterialny i pod uwagę trzeba wziąć kryteria zarówno 
ze strony „konsumentów” (uczestników przedsięwzięć), jak i „producentów” 
(decydentów, oferentów). Rodzą się zatem pewne dylematy, które dotyczą np. 
zdefiniowania problemu decyzyjnego, zidentyfikowania typu szlaku, kompozy-
cji szlaku w kwestii doboru punktów czy też podmiotów problemu (czy będzie 
rozważany problem jednostronny – tylko z uwagi na kryteria ze strony „produ-
centów”, czy też dwustronny). 

Celem referatu jest zbadanie możliwości wykorzystania wybranego podej-
ścia analitycznego PrOACT oraz wybranej metody wielokryterialnej analizy 
decyzyjnej SMART do strukturyzacji i analizy problemu budowy szlaku kultury 
łużyckiej w powiecie będzińskim. Badający w realizacji wyżej zdefiniowanego 
celu posłużył się zmodyfikowanym algorytmem PrOACT, w którego ostatnim 
etapie – w analizie kompensacji – zamiast metody even swaps została zastoso-
wana technika SMART. W ocenie badającego połączenie czterech etapów algo-
rytmu analitycznego w ich klasycznej formule z techniką SMART (będącą jedną 
z technik addytywnych) może stanowić swoistego rodzaju novum w procesie 
rozwiązywania nietrywialnego problemu badawczego. Specyfika strukturyzacji 
problemu, celów, kryteriów i wariantów decyzyjnych determinuje użycie takich 
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technik, których skala interpretacji natężenia (nasilenia) realizacji określonych 
charakterystyk pozwala na swobodę i szczegółowość ocen. Biorąc pod uwagę 
dużą liczbę metod wielokryterialnego wspomagania decyzji (MCDM), można 
postawić pytanie o ich ocenę oraz rodzaje zadań i problemów, do których najle-
piej je stosować. Dokonanie obiektywnej oceny jest mocno utrudnione, bowiem 
metody mogą odzwierciedlać subiektywne preferencje decydenta.  

Jednakże można wskazać na trudności w stosowaniu pewnych metod w kon-
kretnych przypadkach. Decydent może spotkać się z dużymi trudnościami, np. 
gdy ma zamiar wykorzystać metody wymagające porównania ze sobą kryteriów 
i wariantów decyzyjnych ze względu na kolejne kryteria oraz jeżeli liczba kryteriów 
i wariantów jest znaczna w rozpatrywanym problemie decyzyjnym. Wymagana 
jest merytoryczna dyskusja decydenta z analitykiem, jeśli ma zostać dokonany 
wybór metody w konkretnym problemie decyzyjnym. Sformułowane propozycje 
przez Tecle’a [1988] (model, który zawiera 49 kryteriów umożliwiających po-
równywanie wielokryterialnych metod wspomagania decyzji), a także Gershona 
[1981] (model zawierający 27 kryteriów umożliwiających porównywanie wielo-
kryterialnych metod wspomagania decyzji), nie wydają się wyczerpywać tego 
zagadnienia. Tak więc zarówno zagadnienia wyboru metody wielokryterialnej, 
jak i ocena tych metod w stosunku do odpowiednio określonych klas zadań po-
winny być przedmiotem dalszych szczegółowych badań [Trzaskalik, 2014]. 
W pierwszym punkcie artykułu badający przedstawił w sposób syntetyczny in-
formacje o dziedzictwie kultury łużyckiej (epoki brązu i epoki żelaza) zidentyfi-
kowanym na terenie obecnego powiatu będzińskiego.  

Drugi punkt wprowadza w tematykę wielokryterialnego wspomagania de-
cyzji w odniesieniu do zagadnień budowy nowych produktów turystyki kulturo-
wej w ich różnych, alternatywnych postaciach. W części tej zaprezentowano 
wykorzystanie algorytmu PrOACT do strukturyzacji podjętego problemu ba-
dawczego, jak również przedstawiono wybraną metodę (SMART) umożliwiają-
cą wybór najlepszego (najkorzystniejszego) typu (postaci) planowanego kultu-
rowego szlaku tematycznego. 
 
 
1. Dziedzictwo kultury łużyckiej na terenie teraźniejszego  

powiatu będzińskiego 
 

Cennych informacji na temat różnorodnych śladów kultury łużyckiej na ob-
szarze obecnego powiatu będzińskiego dostarczają: 
1)  wnikliwa analiza Archeologicznego Zdjęcia Polski, w szczególności map 

dotyczących obszaru obecnego powiatu będzińskiego; 
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2)  dokumentacja archeologiczna (sprawozdania, karty ewidencyjne stanowisk 
archeologicznych itp.); 

3)  literatura i publikacje naukowe m.in. takich autorów, jak: Węgrzynowicz  
i Miśkiewicz [1972], Błaszczyk [1982], Przybyła i Stefański [2004], Roga-
czewska [2004], Walczak [red., 2007], Dulias [2012], czy też Czekajski i Ro-
gaczewska [2014]. 

W ramach wymienionych śladów wyróżnić można aż 38 różnych punktów 
związanych z kulturą łużycką, a mianowicie [Archeologiczne Zdjęcie Polski…, 
1983, 1984, 1989, 1992, 1997]: 
a)  6 cmentarzysk łużyckich; 
b)  Osadę obronną na Górze św. Doroty w Będzinie-Grodźcu. O istotnych kultu-

rowo walorach tego miejsca świadczy fakt, iż pozostałości po osadzie obron-
nej kultury łużyckiej na Górze św. Doroty (stanowisko archeologiczne – gro-
dzisko z okresu brązu i żelaza) wpisane są do rejestru zabytków pod 
numerem C 820/68 z dnia 21.12.1967 r. [Rejestr zabytków województwa ślą-
skiego…, 2014]1; 

c)  26 miejsc związanych z osadnictwem (takich jak: ślady osadnictwa, punkty 
osadnictwa, mniejsze osady); 

d)  2 miejsca określane jako znaleziska luźne (archeologiczne źródła ruchome 
występujące oddzielnie) w Będzinie (na Górze Zamkowej oraz w dzielnicy 
Łagisza); 

e)  3 punkty określane jako nieznane rodzaje stanowiska (o nieokreślonych 
funkcjach obiektu). 

Interesująca historia czasów prehistorycznych Góry św. Doroty i innych 
znamiennych miejsc (zwłaszcza miejsc po cmentarzyskach), jak również bogate 
dziedzictwo kultury łużyckiej na terenie niemal całego współczesnego powiatu 
będzińskiego, stanowią istotne argumenty przemawiające za stworzeniem nie-
zwykle oryginalnego produktu turystycznego – szlaku związanego z kulturą 
łużycką. Potencjał, możliwości oraz silne strony tego dziedzictwa, przy skutecz-
nym wykorzystaniu narzędzi promocyjnych i działań marketingowych, mogą 
wykreować swoistego rodzaju novum w ofercie produktowej szeroko rozumianej 
sfery kultury i turystyki w powiecie będzińskim. 
 
 

                                                 
1 Informacja o obiektach z terenu województwa śląskiego wpisanych do rejestru zabytków doty-

czy zabytków nieruchomych (oznaczonych literą A), zabytków archeologicznych (oznaczonych 
literą C) oraz zabytków ruchomych z kategorii małej architektury (oznaczonych literą B). 



Wybór typu szlaku kultury łużyckiej w powiecie będzińskim… 

 
11 

1.1. Istotność badań nad dziedzictwem kultury łużyckiej 
 

Największe emocje wśród archeologów budzi kwestia przynależności et-
nicznej ludności kultury łużyckiej [Błażejewski, 2007]. Wiąże się to z teorią  
o autochtonicznej genezie Słowian oraz z powstaniem terminu Prasłowianie.  
W okresie międzywojennym polska archeologia, której czołowym przedstawi-
cielem był Józef Kostrzewski [1939], dążyła do udowodnienia, że ziemie polskie 
były zasiedlone przez Słowian jeszcze w epoce brązu, a osadnictwo to miało 
charakter ciągły, aż do wczesnego średniowiecza. Według hipotezy Kostrzew-
skiego to właśnie ludność kultury łużyckiej miała być przodkiem późniejszych 
Słowian.  

Koncepcja ta była obowiązującym paradygmatem polskiej archeologii  
w kilku następnych dziesięcioleciach, kiedy to badacze mieli za zadanie dowieść 
przynależności ziem zachodnich do Słowian. Była ona po części odpowiedzią na 
teorie archeologów niemieckich, a zwłaszcza Gustafa Kossinny, który doszuki-
wał się w kulturze łużyckiej etnosu pragermańskiego. Badacze niemieccy wi-
dzieli również w kulturze łużyckiej lustrzane odbicie pobytu na omawianych 
ziemiach ludów iliryjskich. Wiąże się to z wypracowanym przez Kossinnę sposo-
bem przyporządkowania kultur archeologicznych poszczególnym ludom i ple-
mionom, znanym z relacji starożytnych [Błażejewski, 2007].  

Dalej od Kostrzewskiego poszedł Aleksander Gardawski, który doszukiwał 
się istnienia Prasłowian w ramach kultury trzcinieckiej, na bazie której miała 
dopiero rozwinąć się kultura łużycka [Gardawski, 1979], natomiast najbardziej 
odważną w tej kwestii hipotezę postawił Witold Hensel [1979]. Uważał on, że 
pierwsze prasłowiańskie wspólnoty należy przypisywać do okresu kultur z ce-
ramiką sznurową. Zgodnie z tą hipotezą kultura trzciniecka i wschodnia część 
kultury łużyckiej odpowiadały plemionom słowiańskim, natomiast zachodnia 
część ziem w zasięgu kultury łużyckiej dopiero później uległa slawizacji. 
 
 
2. Wielokryterialne wspomaganie decyzji i jego implikacje 

w sferę marketingu turystyki kulturowej 
 

Wybór sposobu tworzenia nowych produktów sfery turystyki kulturowej to 
problematyka właściwa dziedzinie wielokryterialnego wspomagania decyzji. 
Sposób promowania kultury łużyckiej można rozpatrywać jako nietrywialny, 
wielokryterialny problem decyzyjny związany z możliwościami promowania 
tego dziedzictwa na podstawie jego pozostałości w powiecie będzińskim. Pro-
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mowanie nowych przedsięwzięć (de facto niezależnie od rodzaju ich przedmio-
tu) zawsze stawia decydentów przed problemami decyzyjnymi dotyczącymi 
aspektów merytorycznych, organizacyjnych, technicznych, finansowych itp.  
W analizie i w strukturyzacji postawionego problemu można posłużyć się wy-
branym podejściem analitycznym miękkich badań operacyjnych, a mianowicie 
algorytmem PrOACT [Hammond, Keeney, Raiffa, 1998]. Zgodnie z metodolo-
gią PrOACT możliwe jest stworzenie przejrzystej struktury problemu ułatwiają-
cej jego dalszą analizę, np. za pomocą prostego modelu scoringowego. Realiza-
cja całego algorytmu PrOACT prowadzi do odpowiedniej definicji i rozpoznania 
analizowanego problemu decyzyjnego. Pozwala na stworzenie systemu oceny 
alternatywnych rozwiązań, który w kolejnych etapach podejmowania decyzji 
będzie mógł być wykorzystany do rozstrzygania o akceptacji przedkładanych 
rozwiązań, stanowić będzie podstawę argumentacji wymienianej przez decyden-
tów, ponadto umożliwi analizę postdecyzyjną ukierunkowaną na poszukiwanie 
rozwiązań lepszych i poprawę wypracowanego kompromisu w kwestii alterna-
tywnych rozwiązań [Wachowicz, 2010]. Algorytm PrOACT zaproponowany 
został wyjściowo dla podejścia analitycznego w problemie wyboru wspomaga-
nego metodą even swaps [Hammond, Keeney, Raiffa, 1998]. 
 
 
2.1. Algorytm PrOACT w analizie podjętego problemu decyzyjnego 
 

Rozwiązywanie wielokryterialnych problemów decyzyjnych rodzi pytanie  
o zastosowanie uniwersalnego, generalnego algorytmu postępowania w prowa-
dzeniu ich analizy. W literaturze odszukać można wzorzec najogólniejszego 
postępowania w tym zakresie, a mianowicie algorytm PrOACT [Hammond, 
Keeney, Raiffa, 2002]. Akronim został stworzony z nazw kolejnych etapów 
analitycznych algorytmu: – Problem – Objectives – Alternatives – Consequences – 
Trade-offs. 

Dodatkowymi trzema elementami analizy PrOACT, zależnymi od sytuacji 
decyzyjnej, są: analiza ryzyka, niepewności i decyzji powiązanych [Wachowicz, 
2015]. Mogą się one stać przedmiotem dodatkowej, rozszerzonej analizy przed-
miotowego studium przypadku, wychodzącej poza ramy podjętego w tej pracy 
badania. 

W pierwszym etapie algorytmu decydent formułuje problem decyzyjny, 
który dotyczy wyboru nowego sposobu upowszechniania dziedzictwa kultury 
łużyckiej w powiecie będzińskim. Pierwszą definicją problemu decyzyjnego 
(niejako intuicyjną i najbardziej oczywistą) jest szerokie upowszechnianie dzie-



Wybór typu szlaku kultury łużyckiej w powiecie będzińskim… 

 
13 

dzictwa kultury łużyckiej w powiecie będzińskim. Należy jednakże zaznaczyć, 
iż istnieje stała wystawa poświęcona tej tematyce w Muzeum Zagłębia w Będzi-
nie [www 1]. Muzeum, dysponując kolekcją zabytków archeologicznych z epoki 
brązu, podjęło próbę odtworzenia fragmentu tej odległej rzeczywistości w mu-
zealnej sali. Wystawa obejmuje takie elementy, jak: 
a)  chatę wykonaną w konstrukcji sumikowo-łątkowej; 
b)  przedmioty potrzebne w codziennym życiu: garnki do gotowania, odzież, 

broń, ozdoby, amulety, lampę na płynny tłuszcz z dwoma knotami i inne; 
c)  pokaz zajęć ludności przynależnej kulturze łużyckiej: lepienie i wypalanie  

w ognisku naczyń, odlewanie brązu, produkcję drewnianych sierpów z krze-
miennymi wkładkami do żęcia kłosów zbóż; 

d)  wizualizację cmentarza, odkryte groby i obrzęd ciałopalenia [www 1]. 
Jakkolwiek stała wystawa muzealna poświęcona kulturze łużyckiej stanowi 

interesujący produkt sfery kultury2, niemniej zamiarem badającego problematykę 
dziedzictwa kultury łużyckiej jest stworzenie nowego produktu turystycznego – 
szlaku tematycznego – który ma szansę stać się elementem wyróżniającym port-
folio produktów regionalnej turystyki kulturowej. Wobec powyższego można 
podać drugą definicję formułującą problem decyzyjny, a mianowicie: stworzenie 
nowego produktu turystyki kulturowej – szlaku tematycznego dotyczącego dzie-
dzictwa kultury łużyckiej w powiecie będzińskim. 

Na poziomie pierwszego etapu należy również znaleźć odpowiedzi na na-
stępujące pytania: czy analizowany problem nie wiąże się z innymi problemami, 
przeszłymi i przyszłymi, a także czy nie należy zmienić perspektywy jego po-
strzegania, gdyż (być może) alternatywne, hipotetyczne rozwiązania nie będą 
adekwatne do zastosowanych metod, narzędzi i technik. 

W drugim etapie PrOACT przystępuje się do zdefiniowania celów/kryte-
riów oceny. Definicja celów fundamentalnych w hierarchii dwustopniowej  
w przykładowym problemie wyboru typu szlaku przedstawia tabela 1. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Sfera kultury sensu largo rozumiana jest jako sfera kultury (sensu stricto), sztuki i turystyki 

kulturowej. Użycie tak określonego terminu ma na celu sprawniejsze poruszanie się w zagad-
nieniach wymienionych trzech dziedzin, które dzięki wzajemnym relacjom wzajemnie się prze-
nikają. 
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Tabela 1.  Zdefiniowanie celów fundamentalnych w hierarchii dwustopniowej 
w przykładowym problemie wyboru typu szlaku 

 

Cel główny Cel szczegółowy 
Funkcje szlaku Czy dana postać szlaku spełnia np. funkcje: 

1.  Edukacyjne 
2.  Kulturalno-wychowawcze 
3.  Rekreacyjne 
4.  Promocyjne regionu 
5.  Dostępności komunikacyjnej (jako alternatywnych „korytarzy” 

komunikacyjnych między punktami) 
6.  Atrakcji turystycznej 

Misja i cele tworzenia szlaku 1.  Rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem 
2.  Upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających się pod 

względem krajobrazu, kultury, historii, geologii, przyrody itp. 
3.  Możliwość połączenia zwiedzania szlakuz uprawianiem turystyki 

kwalifikowanej (pieszej, rowerowej, konnej, nordic walking itp.) 
Atrakcje na szlaku dla turystów 1.  Wizualizacje dziedzictwa kultury łużyckiej (dioramy 3D, 

panoramy 2D itp.) 
2.  Rekonstrukcje prezentujące życie ludności przynależnej kulturze 
łużyckiej 

3.  Symulacje komputerowe wyglądu danego miejsca 
Oznakowanie i informacje dla turystów 
oraz sposób prezentacji 

1.  Jednolite znaki (symbole) i tablice informacyjne 
2.  Dedykowane strony internetowe, zakładki na stronach 

internetowych, profile w mediach społecznościowych itp. 
3.  Multimedia (interaktywna e-mapa, audiobooki, 

e-booki itp.) 
4.  Tradycyjne materiały informacyjne (ulotki, mapy, broszury itp.) 

Uogólniony poziom kosztów Szacowana wysokość nakładów finansowych związanych  
z realizacją szlaku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wachowicz [2015]. 
 

Przedstawione cele szczegółowe można scharakteryzować za pomocą pew-
nych wskaźników czy też mierników, które pozwolą na szczegółowe określenie 
stopnia realizacji danego celu. Ilustruje to tabela 2. 
 
Tabela 2.  Zdefiniowanie celów fundamentalnych w hierarchii dwustopniowej  

wraz ze wskaźnikami (miernikami) realizacji celów w skali Likerta 
 

Cel główny Cel szczegółowy 
1 2 

Funkcje szlaku Czy dana postać szlaku spełnia np. funkcje: 
1.  Edukacyjne: 
 Miernik: ilość informacji o zwiedzanym punkcie 
2.  Kulturalno-wychowawcze: 
 Miernik: jakość informacji i przekazu kulturowego 
3.  Rekreacyjne: 
 Miernik: ilość czasu wolnego przeznaczonego na eksplorację 

szlaku 
4.  Promocyjne regionu: 
 Miernik: ilość artykułów, wpisów i informacji 

o szlaku na stronach internetowych i portalach 
społecznościowych 
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cd. tabeli 2 
1 2 

 5.  Dostępności komunikacyjnej (jako alternatywnych „korytarzy” 
komunikacyjnych między punktami): 

 Miernik: stopień wykorzystania komunikacji miejskiej, dróg 
publicznych, pieszych ciągów komunikacyjnych, ścieżek 
rowerowych itp. 

6.  Atrakcji turystycznej: 
 Miernik: szacowana ilość zwiedzających punkty na szlaku 

Misja i cele tworzenia szlaku 1.  Rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem: 
 Miernik: stopień identyfikacji nowego produktu 

z regionem 
2.  Upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających się pod 

względem krajobrazu, kultury, historii, geologii, przyrody itp.: 
 Miernik: stopień popularyzacji punktów na szlaku 
3.  Możliwość połączenia zwiedzania szlaku 

z uprawianiem turystyki kwalifikowanej (pieszej, rowerowej, 
konnej, nordic walking itp.): 

 Miernik: stopień integracji ciągów komunikacyjnych 
Atrakcje na szlaku turystów 1.  Wizualizacje dziedzictwa kultury łużyckiej (dioramy 3D, 

panoramy 2D itp.): 
 Miernik: planowana ilość różnego rodzaju wizualizacji 
2.  Rekonstrukcje prezentujące życie ludności przynależnej kulturze 
łużyckiej: 

 Miernik: planowana ilość różnego rodzaju rekonstrukcji 
3.  Symulacje komputerowe wyglądu danego miejsca: 
 Miernik: planowana ilość różnego rodzaju symulacji 

Oznakowanie i informacje dla turystów 
oraz sposób prezentacji 

1.  Jednolite znaki (symbole) i tablice informacyjne: 
 Miernik: planowana ilość oznakowania i otablicowania 
2.  Dedykowane strony internetowe, zakładki na stronach 

internetowych, profile w mediach społecznościowych itp.: 
 Miernik: planowana ilość informacyjnych zasobów 

internetowych 
3.  Multimedia (interaktywna e-mapa, audiobooki, e-booki itp.): 
 Miernik: planowana ilość informacyjnych zasobów 

multimedialnych 
4.  Tradycyjne materiały informacyjne (ulotki, mapy, broszury itp.): 
 Miernik: planowana ilość tradycyjnych zasobów informacyjnych 

Uogólniony poziom kosztów Szacowana wysokość nakładów finansowych związanych  
z realizacją szlaku: 
Miernik: szacowany przedziałowo poziom kosztów na podstawie 
orientacyjnych wycen materiałów i usług 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Do oszacowania poziomu scharakteryzowanych w ten sposób wskaźników 
można posłużyć się skalą Likerta. W metodologii badań społecznych jest to 
pięciostopniowa skala, którą wykorzystuje się w kwestionariuszach ankiet i wy-
wiadach kwestionariuszowych, dzięki której uzyskać można odpowiedź doty-
czącą stopnia akceptacji zjawiska, poglądu itp. [Likert, 1932]. Bardzo często 
wykorzystywana jest do mierzenia postaw wobec konkretnych problemów czy 
opinii. W wersji klasycznej skala ta składa się z kafeterii liczącej pięć odpowie-
dzi ułożonych w porządku od stopnia całkowitej akceptacji do całkowitego od-
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rzucenia. Badany ma za zadanie określić, w jakim stopniu zgadza się z danym 
twierdzeniem. Przykładowe warianty opisane na skali: 
1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 
2 – raczej się nie zgadzam, 
3 – nie mam zdania, 
4 – raczej się zgadzam, 
5 – zdecydowanie się zgadzam. 

Liczba możliwych do wyboru odpowiedzi powinna być nieparzysta (naj-
częściej 5), tak żeby środkowe stwierdzenie było możliwie najbardziej neutralne. 
Badany wybiera tę możliwość, która najbardziej odpowiada jego odczuciom. 
Skala została stworzona na potrzeby liczenia wskaźników zbudowanych z sumy 
(lub średniej) pytań kwestionariuszowych i w związku z tym się różni od innych 
skal porządkowych, że może być i z reguły jest traktowana jako ilościowa [Gati-
gnon, 2003; Elliott, Woodward, 2007; Gamst, Meyers, Guarino, 2008]. 

W badaniach poprawności tezy badawczej, założonej dla zbioru lub jed-
nostki z określonej galerii skategoryzowanych odpowiedzi, wyznacza się predy-
lekcje (szczególne upodobanie, wysoką skłonność do kogoś albo czegoś) itp. 
Pozwala to za pomocą wymienionej skali określić paradygmat (najogólniejszy 
model) zbioru lub jednostki. W rozpatrywanym przypadku dotyczącym mierze-
nia realizacji celów stworzenia określonego typu szlaku kultury łużyckiej wa-
rianty na skali Likerta będą nastepujące: 
a)  w przypadku zmierzenia ilości: brak lub alternatywnie bardzo mała (1), mała (2), 

średnia (3), duża (4), bardzo duża (5); 
b)  w przypadku określenia jakości czegoś: brak lub alternatywnie bardzo słaba (1), 

słaba (2), średnia (3), dobra (4), bardzo dobra (5); 
c)  w kwestii stopnia nasilenia, oddziaływania: brak lub alternatywnie bardzo 

niski (1), niski (2), średni (3), wysoki (4), bardzo wysoki (5); 
d)  odnośnie uogólnionego poziomu kosztów relacja jest odwrotna, a mianowicie: 

bardzo niski (5), niski (4), średni (3), wysoki (2), bardzo wysoki (1) – wynika 
to z faktu, iż koszty to kryterium niepożądane przez decydenta, toteż mini-
malny ich poziom oceniany jest najwyżej. 

W trzecim etapie analizy decydent poszukuje i określa warianty decyzyjne 
dotyczące predefiniowanych typów szlaku. Szlaki kulturowe mogą przyjmować 
różne formy i typy. Decydent określił zatem, iż szlak kulturowy może przyjąć 
postać (m.in. z uwagi na kryterium sposobu wytyczenia i oznakowania): 
a)  tradycyjną (rzeczywistą, materialną), 
b)  szlaku niewytyczonego, 
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c)  wirtualną, 
d)  szlaku typu questingowego. 

Nawiązując do drugiej definicji sformułowania problemu decyzyjnego, 
można zatem powiedzieć, iż rodzi się pewien subproblem decyzyjny dotyczący 
wyboru typu szlaku kultury łużyckiej na terenie powiatu będzińskiego pomiędzy 
wyżej wymienionymi typami. 

W przypadku szlaku tradycyjnego (rzeczywistego, materialnego, a więc 
szlaku wytyczonego i oznakowanego w terenie) elementami wyróżniającymi 
mogą być np. dobre oznaczenie, spójne, łatwo identyfikowalne elementy małej 
architektury. Wymagana jest duża ilość oznaczeń tłumaczących i objaśniających 
krajobraz epoki brązu i żelaza w zakresie czasowym zgodnym z kulturą łużycką. 
Elementy urządzenia szlaku tradycyjnego podlegają dwóm, pozornie sprzecz-
nym uwarunkowaniom. Z jednej strony powinny one podlegać unifikacji, za-
pewniając rozpoznawalność szlaku, wspomagając orientację i budując integralność 
systemu. Z drugiej strony – podlegać muszą zasadom organicznego wtopienia  
w krajobraz, służebności, nie zaś dominacji w stosunku do form naturalnych  
i kulturowych, ścisłego nawiązania do form regionalnych, a nawet mikroregio-
nalnych [Zawilińska, red., 2013].  

Szlaki turystyczne niewytyczone nie funkcjonują ani w przestrzeni wirtual-
nej, ani rzeczywistej. Stanowią pewien zbiór punktów polecanych do odwiedze-
nia. Wirtualne szlaki turystyczne z kolei są wytyczone (np. w Internecie, w ma-
teriałach informacyjnych), ale nieoznakowane w terenie. Zasadniczy przekaz 
informacyjny (przy wykorzystaniu technologii nowych mediów) będzie odbywał 
się na poziomie wirtualnym. Szlaki typu questingowego, będące efektem wdra-
żania metody questingu, nazywane są również questami (ang. quest – poszuki-
wanie, śledztwo), szlakami lub ścieżkami tematycznymi (w zależności od zaj-
mowanej powierzchni). Wyróżniającymi cechami tego rodzaju szlaków są: 
„określona tematyka (kulturowa, historyczna lub przyrodnicza), brak oznaczenia 
w terenie, możliwość samodzielnego zwiedzania według schematycznych map  
i wierszowanych wskazówek oraz rozwiązywanie zagadek w czasie przejścia 
trasą” [Wilczyński, 2011]. Innymi słowy, questing stanowi połączenie metody 
zwiedzania, edukacji regionalnej, aktywnego wypoczynku oraz promocji dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego [Pawłowska, 2014]. 

Problem wyboru typu szlaku związany jest również z takimi kwestiami, jak: 
a)  maksymalizacja atrakcyjności nowego produktu w świetle odpowiednio wy-

branego typu (szlak tradycyjny, szlak niewytyczony, szlak wirtualny, szlak 
typu questingowego), 
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b)  minimalizacja kosztów budowy wybranej postaci szlaku do poziomu najlep-
szej relacji nakładów finansowych do stopnia zadowolenia konsumenta  
z nowego produktu. 

W czwartym etapie PROACT decydent dokonuje identyfikacji konsekwen-
cji wariantów w świetle przyjętych kryteriów oceny. Budowana jest tzw. tablica 
konsekwencji, która polega m.in. na stworzeniu nieustrukturyzowanego opisu 
słowno-ilościowego. Przykładowa tablica konsekwencji (tabela 3) dla analizo-
wanego problemu zilustrowana jest poniżej. 
 
Tabela 3. Tablica konsekwencji 

Cel ogólny (kryterium) / cel szczegółowy 
(podkryterium) T NW W Q 

1 2 3 4 5 
K1: Funkcje szlaku 
PK1: funkcje edukacyjne 
Miernik: ilość informacji o zwiedzanym punkcie 

bardzo 
duża 

średnia bardzo 
duża 

duża 

PK2: funkcje kulturalno-wychowawcze 
Miernik: jakość informacji i przekazu kulturowego 

bardzo 
dobra 

średnia dobra dobra 

PK3: funkcje rekreacyjne 
Miernik: ilość czasu wolnego przeznaczonego na 
eksplorację szlaku 

bardzo 
duża 

średnia mała duża 

PK4: funkcje promocyjne regionu 
Miernik: ilość artykułów, wpisów i informacji  
o szlaku na stronach internetowych i portalach 
społecznościowych 

bardzo 
duża 

średnia duża bardzo 
duża 

PK5: funkcje dostępności komunikacyjnej 
Miernik: stopień wykorzystania komunikacji 
miejskiej, dróg publicznych, pieszych ciągów 
komunikacyjnych, ścieżek rowerowych itp.  

wysoki średni brak bardzo 
wysoki 

PK6: funkcje atrakcji turystycznej 
Miernik: szacowana ilość zwiedzających punkty na 
szlaku 

średnia mała średnia duża 

K2: Misja i cele tworzenia szlaku 
PK7: Rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem
Miernik: stopień identyfikacji nowego produktu  
z regionem 

wysoki niski średni bardzo 
wysoki 

PK8: Upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróż-
niających się pod względem krajobrazu, kultury, 
historii, geologii, przyrody itp. 
Miernik: stopień popularyzacji punktów na szlaku  

wysoki niski średni wysoki 

PK9: Możliwość połączenia zwiedzania szlaku  
z uprawianiem turystyki kwalifikowanej (pieszej, 
rowerowej, konnej, nordic walking itp.) 
Miernik: stopień integracji ciągów komunikacyjnych 

wysoki niski brak wysoki 

K3: Atrakcje na szlaku dla turystów 
PK10: Wizualizacje dziedzictwa kultury łużyckiej 
(dioramy 3D, panoramy 2D itp.) 
Miernik: planowana ilość różnego rodzaju 
wizualizacji 

duża mała bardzo 
duża 

średnia 

PK11: Rekonstrukcje prezentujące życie ludności 
przynależnej kulturze łużyckiej 
Miernik: planowana ilość różnego rodzaju 
rekonstrukcji 

duża brak brak średnia 
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cd. tabeli 3 
1 2 3 4 5 

PK12: Symulacje komputerowe wyglądu danego miejsca
Miernik: planowana ilość różnego rodzaju symulacji 

brak brak bardzo 
duża 

mała 

K4: Oznakowanie i informacje dla turystów oraz sposób prezentacji 
PK13: Jednolite znaki (symbole) i tablice informacyjne 
Miernik: planowana ilość oznakowania i otablicowania 

bardzo 
duża 

brak brak mała 

PK14: Dedykowane strony internetowe, zakładki na 
stronach internetowych, profile w mediach 
społecznościowych itp. 
Miernik: planowana ilość informacyjnych zasobów 
internetowych 

średnia średnia bardzo 
duża 

bardzo 
duża 

PK15: Multimedia (interaktywna e-mapa, audiobooki, 
e-booki itp.) 
Miernik: planowana ilość informacyjnych zasobów 
multimedialnych (bardzo mała, mała, średnia, duża, 
bardzo duża) 

brak brak bardzo 
duża 

średnia 

PK16: Tradycyjne materiały informacyjne (ulotki, 
mapy, broszury itp.) 
Miernik: planowana ilość tradycyjnych zasobów 
informacyjnych 

duża mała brak bardzo 
duża 

K5: Uogólniony poziom kosztów 
Miernik: szacowany poziom kosztów 

bardzo 
wysoki 

bardzo 
niski 

wysoki niski 

Legenda: 
Typy szlaku: 

T – tradycyjna postać szlaku, 
NW – postać szlaku niewytyczonego, 
W – wirtualna postać szlaku, 
Q – postać szlaku typu questingowego. 

Cele ogólne (kryteria) / cele szczegółowe (podkryteria): 
K1, K2, … – kolejne kryteria oceny, 
PK1, PK2, … – kolejne podkryteria oceny. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Piąty etap procedowania według PrOACT to przeprowadzenie analizy 
kompensacji/preferencji. Analiza kompensacji może być przeprowadzona za 
pomocą różnych sposobów np. przy użyciu metody even swaps. 
 
 
2.2. Technika SMART w aspekcie analizy kompensacji 
 

Za najprostszą i najpopularniejszą technikę prowadzenia analizy kompensa-
cji uznaje się metodę SMART [Wachowicz, 2010, 2015]. Ideą SMART (Simple 
Multi-Attribute Ranking Technique) [Edwards, 1971] jest przypisywanie elemen-
tom problemu decyzyjnego punktów ratingowych w wybranej skali (np. 0-100). 
Ustalając oceny wariantów decyzyjnych ze względu na poszczególne kryteria, 
wykorzystuje się unitaryzację, ocenę bezpośrednią lub funkcję wartości. Wagi 
kryteriów uzyskuje się dzięki porównaniu zmian z najmniej pożądanego na naj-
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bardziej korzystny stan pod względem jednego z kryteriów z podobną zmianą  
w odniesieniu do innego kryterium. Ocena końcowa interpretowana jest jako 
globalna użyteczność danego wariantu [Trzaskalik, 2014]. Metoda bazuje na 
teorii użyteczności wieloatrybutowej i stanowi jedną z najwcześniej opracowa-
nych i wykorzystywanych metod MCDM. W metodzie tej zakłada się, że prefe-
rencje decydenta są jasne i skutkują dobrym uporządkowaniem wariantów 
względem przyjętych kryteriów [Trzaskalik, red., 2014]. 

W kolejnym etapie budowana jest „macierz” dotycząca zdefiniowanych ty-
pów szlaku w komparycji ze zdefiniowanymi kryteriami i podkryteriami oraz 
wyrażenie wartości danej opcji (typu szlaku) pod względem każdego kryte-
rium/podkryterium (tabela 4). 
 
Tabela 4.  Wyrażenie wartości opcji pod względem każdego kryterium/podkryterium 

w skali 0-100 
Cel ogólny (kryterium) / cel szczegółowy 

(podkryterium) T NW W Q 

1 2 3 4 5 
K1: Funkcje szlaku 
PK1: funkcje edukacyjne 
Miernik: ilość informacji o zwiedzanym punkcie 

bardzo 
duża 
100 

średnia 
 

50 

bardzo 
duża 
80 

duża 
 

75 
PK2: funkcje kulturalno-wychowawcze 
Miernik: jakość informacji i przekazu kulturowego 

bardzo 
dobra 

90 

średnia 
 

50 

dobra 
 

75 

dobra 
 

75 
PK3: funkcje rekreacyjne 
Miernik: ilość czasu wolnego przeznaczonego  
na eksplorację szlaku 

bardzo 
duża 
100 

średnia 
 

50 

mała 
 

35 

duża 
 

75 
PK4: funkcje promocyjne regionu 
Miernik: ilość artykułów, wpisów i informacji  
o szlaku na stronach internetowych i portalach 
społecznościowych 

bardzo 
duża 

 
90 

średnia 
 
 

50 

duża 
 
 

65 

bardzo 
duża 

 
100 

PK5: funkcje dostępności komunikacyjnej 
Miernik: stopień wykorzystania komunikacji 
miejskiej, dróg publicznych, pieszych ciągów 
komunikacyjnych, ścieżek rowerowych itp. 

wysoki 
 

 
75 

średni 
 

 
55 

brak 
 

 
0 

bardzo 
wysoki 

 
100 

PK6: funkcje atrakcji turystycznej 
Miernik: szacowana ilość zwiedzających punkty  
na szlaku 

średnia 
 

55 

mała 
 

20 

średnia 
 

55 

duża 
 

78 
K2: Misja i cele tworzenia szlaku 
PK7: Rozwijanie poczucia tożsamości z danym  
regionem 
Miernik: stopień identyfikacji nowego produktu  
z regionem 

wysoki 
 
 

70 

niski 
 
 

25 

średni 
 
 

50 

bardzo 
wysoki 

 
90 

PK8: Upowszechnianie wyjątkowych miejsc  
wyróżniających się pod względem krajobrazu, kultury, 
historii, geologii, przyrody itp. 
Miernik: stopień popularyzacji punktów na szlaku 

wysoki 
 

 
75 

niski 
 

 
20 

średni 
 

 
55 

wysoki 
 

 
78 

PK9: Możliwość połączenia zwiedzania szlaku  
z uprawianiem turystyki kwalifikowanej (pieszej, 
rowerowej, konnej, nordic walking itp.) 
Miernik: stopień integracji ciągów komunikacyjnych 

wysoki 
 

 
70 

niski 
 

 
25 

brak 
 

 
0 

wysoki 
 

 
78 
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cd. tabeli 4 
1 2 3 4 5 

K3: Atrakcje na szlaku dla turystów 
PK10: Wizualizacje dziedzictwa kultury łużyckiej 
(dioramy 3D, panoramy 2D itp.) 
Miernik: planowana ilość różnego rodzaju 
wizualizacji 

duża 
 
 

75 

bardzo 
mała 

 
15 

bardzo 
duża 

 
100 

średnia 
 
 

58 
PK11: Rekonstrukcje prezentujące życie ludności 
przynależnej kulturze łużyckiej 
Miernik: planowana ilość różnego rodzaju rekonstrukcji 

duża 
 

75 

brak 
 

0 

brak 
 

0 

średnia 
 

58 
PK12: Symulacje komputerowe wyglądu danego 
miejsca 
Miernik: planowana ilość różnego rodzaju symulacji 

brak 
 

0 

brak 
 

0 

bardzo 
duża 
100 

mała 
 

38 
K4: Oznakowanie i informacje dla turystów oraz sposób prezentacji 
PK13: Jednolite znaki (symbole) i tablice informacyjne 
Miernik: planowana ilość oznakowania i otablicowania 

bardzo 
duża 
100 

brak 
 

0 

brak 
 

0 

mała 
 

38 
PK14: Dedykowane strony internetowe, zakładki  
na stronach internetowych, profile w mediach 
społecznościowych itp. 
Miernik: planowana ilość informacyjnych zasobów 
internetowych 

średnia 
 
 
 

50 

średnia 
 
 
 

40 

bardzo 
duża 

 
 

100 

bardzo 
duża 

 
 

100 
PK15: Multimedia (interaktywna e-mapa, audiobooki, 
e-booki itp.) 
Miernik: planowana ilość informacyjnych zasobów 
multimedialnych 

brak 
 
 
0 

brak 
 
 
0 

bardzo 
duża 

 
100 

średnia 
 
 

50 
PK16: Tradycyjne materiały informacyjne (ulotki, 
mapy, broszury itp.) 
Miernik: planowana ilość tradycyjnych zasobów 
informacyjnych 

duża 
 
 

70 

mała 
 
 

20 

brak 
 
 
0 

bardzo 
duża 

 
100 

K5: Uogólniony poziom kosztów 
Miernik: szacowany poziom kosztów 

bardzo 
wysoki 
70000 

bardzo 
niski 
1500 

wysoki 
 

41000 

niski 
 

5500 

Legenda: 
0-19 – brak / bardzo mała / bardzo słaba / bardzo niski; dla kosztów: bardzo wysoki; 
20-39 – mała/słaba/niski; dla kosztów: wysoki; 
40-59 – średnia/średnia/średni; dla kosztów: średni; 
60-79 – duża/dobra/wysoki; dla kosztów: niski; 
80-100 – bardzo duża / bardzo dobra / bardzo wysoki; dla kosztów: bardzo niski. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Powyższą tabelę modyfikuje się do wersji z predefiniowanymi wagami  
(tabela 5). 
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Tabela 5.  Wyrażenie wartości opcji pod względem każdego kryterium/podkryterium 
w skali 0-100 z przypisanymi wagami oraz wyliczonymi wartościami 

Cel ogólny (kryterium) / cel szczegółowy 
(podkryterium) Waga T NW W Q 

1 2 3 4 5 6 
K1: Funkcje szlaku 
PK1: funkcje edukacyjne 
Miernik: ilość informacji o zwiedzanym 
punkcie 

0,02 bardzo 
duża 

100 (2) 

średnia 
 

50 (1) 

bardzo 
duża 

80 (1,6) 

duża 
 

75 (1,5) 
PK2: funkcje kulturalno-wychowawcze 
Miernik: jakość informacji i przekazu 
kulturowego 

0,02 bardzo 
dobra 

90 (1,8) 

średnia 
 

50 (1) 

dobra 
 

75 (1,5) 

dobra 
 

75 (1,5) 
PK3: funkcje rekreacyjne 
Miernik: ilość czasu wolnego 
przeznaczonego na eksplorację szlaku 

0,01 bardzo 
duża 

100 (1) 

średnia 
 

50 (0,5) 

mała 
 

35 (0,35) 

duża 
 

75 (0,75) 
PK4: funkcje promocyjne regionu 
Miernik: ilość artykułów, wpisów 
i informacji o szlaku na stronach 
internetowych i portalach społecznościowych 

0,01 bardzo 
duża 

 
90 (0,09) 

średnia 
 

 
50 (0,5) 

duża 
 

 
65 (0,65) 

bardzo 
duża 

 
100 (1) 

PK5: funkcje dostępności komunikacyjnej 
Miernik: stopień wykorzystania 
komunikacji miejskiej, dróg publicznych, 
pieszych ciągów komunikacyjnych, 
ścieżek rowerowych itp. 

0,01 wysoki 
 
 

 
75 (0,75) 

średni 
 
 

 
55 (0,55) 

brak 
 
 

 
0 (0) 

bardzo 
wysoki 

 
 

100 (1) 
PK6: funkcje atrakcji turystycznej 
Miernik: szacowana ilość zwiedzających 
punkty na szlaku 

0,01 średnia 
 

55 (0,55) 

mała 
 

20 (0,2) 

średnia 
 

55 (0,55) 

duża 
 

78 (0,78) 
K2: Misja i cele tworzenia szlaku 
PK7: Rozwijanie poczucia tożsamości 
z danym regionem 
Miernik: stopień identyfikacji nowego 
produktu z regionem 

0,05 wysoki 
 

 
70 (3,5) 

niski 
 

 
25 (1,25) 

średni 
 

 
50 (2,5) 

bardzo 
wysoki 

 
90 (4,5) 

PK8: Upowszechnianie wyjątkowych 
miejsc wyróżniających się pod względem 
krajobrazu, kultury, historii, geologii, 
przyrody itp. 
Miernik: stopień popularyzacji punktów 
na szlaku 

0,03 wysoki 
 
 
 
 

75 (2,25) 

niski 
 
 
 
 

20 (0,6) 

średni 
 
 
 
 

55 (1,65) 

wysoki 
 
 
 
 

78 (2,34) 
PK9: Możliwość połączenia zwiedzania 
szlaku z uprawianiem turystyki kwalifiko-
wanej (pieszej, rowerowej, konnej, nordic 
walking itp.) 
Miernik: stopień integracji ciągów komu-
nikacyjnych 

0,05 wysoki 
 
 
 

 
70 (3,5) 

niski 
 
 
 

 
25 (1,25) 

brak 
 
 
 

 
0 (0) 

wysoki 
 
 
 

 
78 (3,9) 

K3: Atrakcje na szlaku dla turystów 
PK10: Wizualizacje dziedzictwa kultury 
łużyckiej (dioramy 3D, panoramy 2D itp.) 
Miernik: planowana ilość różnego rodzaju 
wizualizacji 

0,10 duża 
 

 
75 (7,5) 

bardzo 
mała 

 
15 (1,5) 

bardzo 
duża 

 
100 (10) 

średnia 
 

 
58 (5,8) 

PK11: Rekonstrukcje prezentujące życie 
ludności przynależnej kulturze łużyckiej 
Miernik: planowana ilość różnego rodzaju 
rekonstrukcji 

0,15 duża 
 

 
75 (11,25) 

brak 
 

 
0 (0) 

brak 
 

 
0 (0) 

średnia 
 

 
58 (8,7) 

PK12: Symulacje komputerowe wyglądu 
danego miejsca 
Miernik: planowana ilość różnego rodzaju 
symulacji 

0,10 brak 
 
 

0 (0) 

brak 
 
 

0 (0) 

bardzo 
duża 

 
100 (10) 

mała 
 
 

38 (3,8) 



Wybór typu szlaku kultury łużyckiej w powiecie będzińskim… 

 
23 

cd. tabeli 5 
1 2 3 4 5 6 

K4: Oznakowanie i informacje dla turystów oraz sposób prezentacji 
PK13: Jednolite znaki (symbole) i tablice 
informacyjne 
Miernik: planowana ilość oznakowania 
i otablicowania 

0,05 bardzo 
duża 

 
80 (4) 

brak 
 
 

0 (0) 

brak 
 
 

0 (0) 

mała 
 
 

38 (1,9) 
PK14: Dedykowane strony internetowe, 
zakładki na stronach internetowych, profile 
w mediach społecznościowych itp. 
Miernik: planowana ilość informacyjnych 
zasobów internetowych 

0,05 średnia 
 

 
 

50 (2,5) 

średnia 
 
 

 
40 (2) 

bardzo 
duża 

 
 

100 (5) 

bardzo 
duża 

 
 

100 (5) 
PK15: Multimedia (interaktywna e-mapa, 
audiobooki, e-booki itp.) 
Miernik: planowana ilość informacyjnych 
zasobów multimedialnych 

0,03 brak 
 

 
0 (0) 

brak 
 

 
0 (0) 

bardzo 
duża 

 
100 (3) 

średnia 
 

 
50 (1,5) 

PK16: Tradycyjne materiały informacyjne 
(ulotki, mapy, broszury itp.) 
Miernik: planowana ilość tradycyjnych 
zasobów informacyjnych 

0,03 duża 
 

 
70 (2,1) 

mała 
 

 
20 (0,6) 

brak 
 

 
0 (0) 

bardzo 
duża 

 
100 (3) 

K5: Uogólniony poziom kosztów 
Miernik: szacowany poziom kosztów 

0,28 bardzo 
wysoki 

(70 000 zł)
10 (2,8) 

bardzo 
niski 

(1500 zł) 
100 (28) 

wysoki 
 

(41 000 zł) 
40 (11,2) 

niski 
 

(5500 zł) 
78 (21,84) 

SUMA 1,00 46,4 38,95 48 68,61 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Analiza kompensacji przy pomocy techniki SMART wskazała, że najko-
rzystniejszym pod względem różnorodnych kryteriów (podkryteriów) okazuje 
się questingowy typ szlaku kultury łużyckiej. Kolejnymi wariantami decyzyj-
nymi, które mogłyby być rozważane przez decydentów, są w kolejności uzyska-
nych ocen: typ wirtualny, typ tradycyjny (oznakowany, wytyczony) oraz typ 
szlaku nieoznaczonego. 
 
 
Podsumowanie 
 

Przedstawione przesłanki, motywacje i argumenty skłoniły badającego do 
stworzenia koncepcji budowy Szlaku Kultury Łużyckiej w Powiecie Będziń-
skim. Wybór określonej postaci szlaku staje się przedmiotem wielokryterialnej 
analizy decyzyjnej i problematyki optymalizacji wariantów decyzyjnych – kwe-
stii właściwych badaniom operacyjnym. Wielokryterialne metody wspomagania 
decyzji przychodzą z istotną pomocą w zagadnieniach dotyczących szeroko 
pojętego marketingu turystyki kulturowej i kreacji nowych produktów w tej 
materii. 
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Zastosowany w analizie decyzyjnej algorytm PrOACT zarekomendował 
etapy przeprowadzenia postępowania analitycznego w zakresie ustrukturyzowa-
nia podjętego problemu badawczego. Przedstawiona metoda wielokryterialnej 
analizy decyzyjnej – SMART – wskazała (na podstawie zdefiniowanych przez 
decydenta kryteriów) sugerowane najlepsze rozwiązanie. Jednakże przyjęte kry-
teria wariantów decyzyjnych nie są krytyczne (pod względem ilości oraz charak-
terystyk opisowych), stanowią zatem pewien wzorzec postępowania i mają za 
zadanie przedstawienie istoty celu takiej analizy decyzyjnej. 

Zaprezentowana koncepcja stworzenia Szlaku Kultury Łużyckiej w Powie-
cie Będzińskim (niezależnie od sugerowanego typu tego szlaku) może stać się 
przesłanką i motywacją dla różnych podmiotów działających w sferze szeroko 
pojętej kultury – do utworzenia analogicznego szlaku w Zagłębiu Dąbrowskim 
czy też na terenie Górnego Śląska. 

Dalsze prace badawcze można rozpatrywać wielotorowo. Po pierwsze – 
jednym z kierunków dalszych analiz i prac może być kwestia innej kompozycji 
algorytmu PrOACT i metod analizy kompensacji. Istnieje prawdopodobieństwo, 
iż wiele metod nie będzie mogło być zastosowanych w ostatnim etapie tego 
algorytmu. Innym kierunkiem może być kwestia głębszej analizy całego prehi-
storycznego dziedzictwa kulturowego, a nie tylko skupienia uwagi na pewnym 
wycinku czasowym z prehistorii, a zatem na kulturze łużyckiej. Jednak nie tylko 
metodyka i zakres przedmiotowy mogą stać się interesującymi polami do dal-
szych badań. Istnieje otwarta kwestia wyboru typu (rodzaju) produktu turystycz-
nego, gdyż poza szlakiem egzystuje jeszcze 6 innych kategorii, jak np. obszar, 
obiekt, impreza, wydarzenie. Wybór innej kategorii produktu turystycznego do 
promowania walorów kulturowych regionu (czy w dużym stopniu szczegółowo-
ści, czy też w małym) staje się również problemem, do rozwiązania którego 
zobligowani są decydenci sfery turystyki kulturowej. 
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SELECTING THE TYPE OF THE LUSATIAN CULTURE ROUTE  
IN DISTRICT OF BĘDZIN – DECISION-MAKING DILEMMAS 

 
Summary: Thematic cultural routes become increasingly popular and they are object of 
interest. They attract not only specialists and experts, but they also provide an interesting 
and original offer of high culture tourism. The topic covered in the article concerns the 
creation of the Lusatian Culture Route in District of Będzin consisting of the site of the 
former defensive settlement, former cemeteries, settlement points, places of various 
loose finds. Plans and ideas related to the creation of the route have been presented and 
the existing conceptual activities on the creation of alternative types of the route have 
been also presented. The purpose of the paper is to identify the possibility of using an 
analytical approach to identify the problem and objectives of decision-makers (authori-
ties of local government units) whose competence is related to the creation of such  
a cultural route. In this paper, there will be used „soft” operations research methods 
which are directed to support the process of defining a decision problem using the  
PrOACT algorithm and its structuring for multicriteria evaluation. The SMART method 
will be presented in the decision analysis for optimal selection of different types of the 
route: traditional, not marked out, virtual or questing. 
 
Keywords: cultural heritage routes, regional cultural tourism, decision problem structur-
ing, SMART method. 




