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Wstęp 

Raport Rozwój miasta Lublin w obszarze kultury, turystyki i aktywności 

gospodarczej w latach 2007-2016 ma dwa cele. Po pierwsze, służy nakreśleniu 

najważniejszych kierunków i tendencji przemian społeczno-gospodarczych, w kontekście 

których rozwijały się cztery festiwale plenerowe uwzględnione w projekcie badawczym 

(są to: Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Carnaval 

Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński). Po drugie, celem raportu jest ustalenie, czy i w jaki 

sposób badane festiwale stanowią element zarządzania strategicznego i promocji miasta 

Lublin. 

W analizach na potrzeby Raportu zostały uwzględnione następujące zakresy: 

• zakres podmiotowy – dane dotyczące aktywności przedsiębiorców, mieszkańców 

i turystów Lublina oraz Lublina oraz dokumenty strategiczne i promocyjne z 

obszaru kultury, turystyki, gospodarki i ogólnego rozwoju miasta1; 

• zakres przedmiotowy – zmiany w obszarze kultury, turystyki oraz wybranych 

zagadnień z obszaru aktywności gospodarczej miasta Lublin oraz obecność 

badanych festiwali  w dokumentach strategicznych i promocyjnych miasta; 

• zakres przestrzenny – miasto Lublin2; 

• zakres czasowy – okres 2006-2016, rok 2006 był ostatnim rokiem przed 

organizacją w Lublinie pierwszych edycji badanych festiwali3, rok 2016 jest 

ostatnim rokiem, za który dostępne były dane statystyczne i dokumenty objęte 

analizami (w momencie opracowywania Raportu)4. 

Raport składa się z czterech głównych części, które poprzedza część mająca 

charakter wprowadzenia i zarazem podsumowania. Pierwsza część jest poświęcona 

kulturze (i wynikającej z niej turystyki kulturowej), druga część dotyczy turystyki (z 

                                                           
1 Autorzy raportu chcieliby podziękować Referatowi ds. Marketingu, Wydziałowi Kultury, Wydziałowi 
Sportu i Turystyki oraz Wydziałowi Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, a także Lubelskiej 
Informacji Turystycznej i Kulturalnej za przekazanie licznych i bogatych materiałów będących podstawą 
niniejszego opracowana. 
2 W nielicznych przypadkach dane dotyczyły województwa lubelskiego.  
3 W 2007 roku odbyły się pierwsze edycje Nocy Kultury i Jarmarku Jagiellońskiego; od 2008 roku 
organizowany jest Carnaval Sztukmistrzów (początkowo pod nazwą Festiwal Sztukmistrzów) oraz Wschód 
Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival (początkowo – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival Lublin-
Lviv). 
4 W niektórych przypadkach dane GUS za rok 2006 oraz 2016 nie były dostępne. W przypadku dokumentów 
strategicznych i promocyjnych podlegających analizie treści, przeanalizowano cały korpus materiałów 
udostępnionych przez Urząd Miasta Lublin. Najstarsze analizowane materiały są datowane na 2009 rok. W 
wielu przypadkach dany rodzaj dokumentów nie był wcześniej w ogóle tworzony; zdarzało się również, że 
do starszych materiałów nie ma dzisiaj dostępu. 
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uwzględnieniem turystyki wypoczynkowej oraz biznesowej), zaś trzecia część 

przedstawia wybrane zagadnienia rozwoju gospodarczego miasta. Ostatni rozdział 

raportu zawiera podsumowanie analiz treści dotyczących obecności czterech badanych 

festiwali w dokumentach strategicznych oraz promocyjnych miasta. 

Na potrzeby pracy nad Raportem korzystano przede wszystkim z danych 

Głównego Urzędu Statycznego – zarówno danych z Banku Danych Lokalnych, jak i danych 

opublikowanych w rocznikach statystycznych (krajowych i regionalnych). 

Wykorzystywane również były liczne opracowania, raporty i zbiory danych poświęcone 

rozwojowi miasta zamawiane i gromadzone przez Urząd Miasta Lublin oraz Lubelską 

Regionalną Organizację Turystyczną. Cennym uzupełnieniem były również artykuły 

naukowe poruszające problematykę rozwoju turystyki kraju i regionu. Z kolei w analizach 

treści wykorzystano korpus materiałów obejmujących szereg dokumentów 

strategicznych (m.in. Strategii Rozwoju Miasta i poszczególnych badanych obszarów oraz 

raporty monitoringowe z ich realizacji) i promocyjnych (foldery, informatory i 

przewodniki kulturalne, turystyczne i gospodarcze). Autorzy podjęli starania bazowania 

na źródłach spełniających warunek zgodności tematycznej, wiarygodności oraz 

aktualności. 
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Najważniejsze wnioski 

Główne wnioski z analiz zaprezentowanych w niniejszym raporcie można ująć w 

następującym stwierdzeniu – Lublin coraz mocniej stawia na rozwijanie potencjału 

turystyczno-kulturalnego i coraz lepiej go wykorzystuje, jednak inne ośrodki/miasta 

również intensyfikują swoje starania w tym obszarze. Należy zatem wskazać na trzy 

nakładające się elementy: istniejący potencjał miasta (+), skuteczne działania 

dotychczasowe (+), aktywność organizacyjną innych ośrodków miejskich (-). Odmienny 

kierunek oddziaływania tych trzech elementów na ogólną ocenę Lublina w obszarze 

turystyki i kultury wskazuje potrzebę intensyfikacji działań w kolejnych latach. 

Niewątpliwie należy wskazać na szereg pozytywnych zmian w zakresie 

wykorzystywania i rozbudowy sfery turystyki i kultury Lublina. Na przestrzeni 10 lat 

objętych analizą następowała stopniowa zmiana o charakterze nie tylko ilościowym, ale 

również jakościowym. Taki charakter zmian jest niezwykle ważny dla oceny szans 

Lublina na realne konkurowanie z największymi miastami kraju o uwagę turystów 

zarówno wypoczynkowych, jak i biznesowych. 

Zidentyfikowana ilościowa i jakościowa zmiana Lublina jest obrazowana przez 

następujące mierzalne zjawiska: 

• wzrost turystów krajowych i zagranicznych, 

• nowe kierunki pochodzenia turystów zagranicznych, 

• rozbudowę bazy noclegowej – dostosowanie oferty do  zróżnicowanych oczekiwań 

grup klientów, 

• rozbudowywaną i unowocześnianą oferta lubelskich kin, muzeów, bibliotek oraz 

filharmonii, stopniowe dostosowywanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

• rosnącą liczbę odwiedzających lubelskie muzea i sale kinowe oraz filharmonię, 

• rosnącą liczba imprez masowych organizowanych w Lublinie oraz rosnącą liczbę 

ich uczestników, 

• wzrost aktywności organizacyjnej festiwali cyklicznych wpisujących się na stałe w 

kalendarz lubelskich imprez i będących odpowiedzią na potrzeby turystów w 

zakresie doświadczania odwiedzanego miejsca, a nie tylko biernego wypoczynku,  

• widoczny od kilku lat wzrost aktywności w obszarze organizacji spotkań i 

wydarzeń o charakterze biznesowym, 

• wzrost aktywności gospodarczej w obszarach związanych z rozwojem 
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gospodarczo-kulturalnym miasta (m.in. działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna, zakwaterowanie i gastronomia, obsługa rynku nieruchomości). 

Wyniki analizy dokumentów strategicznych pokazują, że wszystkie cztery 

festiwale objęte badaniem są obecne w obszarach zarządzania kulturą, turystyką, 

gospodarką oraz ogólnym rozwojem miasta. Pojawiają się głównie jako produkty 

promocyjne, w znacznie mniejszym stopniu w kontekście dbałości o jakość artystyczną 

czy edukację kulturalną mieszkańców. W rezultacie, nie dziwi fakt, że badane festiwale są 

jednym ze stałych elementów promowania Lublina, przede wszystkim wśród turystów i 

mieszkańców, w mniejszym zaś stopniu wśród potencjalnych przedsiębiorców. 

Na koniec niniejszego podsumowania warto przytoczyć wyniki badań 

wizerunkowych miasta z lat 2007 i 20155. W 2007 roku badacze określili Lublin jako 

miasto bez osobowości; ewentualnie budzące skojarzenia z akademickością. Badania z 

2015 roku wskazują, że Lublin można określić przy pomocy metafory „twórcy” i „tygla 

kulturowego”, czyli jako miasto z ciekawymi zabytkami i historią oraz przestrzeń 

niezwykłych wydarzeń. Takie przesunięcie w skojarzeniach zarówno potwierdza rosnące 

znaczenie sektora kultury dla rozwoju miasta, jak i wskazuje na realne pozytywne 

przemiany, jakie ten sektor przechodzi. 

  

                                                           
5 Prezentacja pt. Postrzeganie i ocena miasta Lublin pod względem turystycznym – raport z badań 

jakościowych. Fokus Studio, 2007; Prezentacja pt. Wizerunek Miasta Lublin. ARC Rynek i Opinia, 2007; 

Raport z badania wizerunku Lublina. Część CAWI. ARC Rynek i Opinia, 2015; Raport z badania wizerunku 

Lublina. Część CATI. ARC Rynek i Opinia, 2015. 
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Rozwój Lublina w obszarze kultury 

Lublin to miasto na styku kultur i religii, miasto bogatych tradycji oraz długiej i 

ciekawej historii, miasto przyciągające rzesze turystów, inspirujące artystów, miasto, 

którego związki z kultury są niepodważalne, a ona sama jest od lat istotnym czynnikiem 

rozwoju6. Lublin jest najważniejszym ośrodkiem życia kulturalnego we wschodniej 

Polsce. Miasto, jest od lat jest organizatorem licznych międzynarodowych festiwali i 

projektów artystycznych7. Jednym z priorytetowych założeń polityki kulturalnej Lublina 

jest tradycja dialogu, wymiany kulturalnej i współpracy międzykulturowej8. Po okresie 

starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (ESK 2016) zasadniczym celem 

miasta jest znalezienie dla tej tradycji ciągłości i wpisanie jej we współczesny kontekst 

rodzącej się nowoczesnej tożsamości kulturowej Lublina9. 

Cykliczne raporty firmy PricewaterhouseCoopers (PwC) wskazują na potrzebę 

dalszego zintesyfikowania prac na wykorzystaniem potencjału rozwojowego miasta 

Lublin. Badania PwC uwzględniały siedem kapitałów rozwojowych miasta, w tym, 

szczególnie interesujący dla zakresu przedmiotowego raportu, Kapitał Kultury i 

Wizerunku (KKW). Wskaźnik ten odnosi się do postrzegania miasta jako interesującego i 

atrakcyjnego kulturowo, zarówno przez mieszkańców, jak przez osoby spoza miasta10. W 

edycji raportu PwC z 2011 roku (dane za okres 2006-2010) łączna wartość wskaźnika 

KKW11 wyniosła 62,312, natomiast kolejna edycja badania za lata 2013-2014 wskazała 

wartość na poziomie 60,113. Autorzy cytowanych raportów wskazują na brak widocznej 

poprawy Kapitał Kultury i Wizerunku miasta Lublin oraz poziom kapitału znacznie 

poniżej średniej dla odpowiednio 11 (2011 rok) i 12 (2015 rok) analizowanych 

metropolii. 

                                                           
6 A. Scherer, Polityka kulturalna Lublina w świetle starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, „Roczniki 
Kulturoznawcze” 4(1), 2013. 
7 Lublin. Przedsiębiorczość wpisana w DNA miasta, Harvard Business Review Polska,  Lublin 2015, s. 34. 
8 A. Scherer,  Polityka kulturalna Lublina…, op. cit., s. 56. 
9 Ibidem, s. 56. 
10 Wskaźnik KKW tworzony jest z trzech składowych: ogólny wizerunek miasta (ogólna rozpoznawalność i 
powszechnie uznana atrakcyjność miasta oraz postrzeganie tradycyjnych walorów jego mieszkańców), tzw. 
kulturę wysoką (aktywność miasta w zakresie kultury wysokiej – odniesienie liczby mieszkańców do takich 
charakterystyk, jak budżet miasta na kulturę, liczba koncertów, festiwali filmowych, teatralnych i muzyki 
poważnej, liczba uczestników największych koncertów), tzw. kulturę życia codziennego (dostępny w 
mieście wybór restauracji, hoteli, liczby przyzwoitych kin, możliwości relaksu w parkach lub udziału w 
popularnych imprezach masowych). Raport o polskich metropoliach. Lublin, PwC, 2015, s. 2.  
11 Średnia dla badanych miast = 100. 
12 Raporty na temat wielkich miast Polski. Lublin, PwC, 2011, s. 24. 
13 Raporty o polskich metropoliach. Lublin, PwC, 2015, s. 22. 
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Mając na uwadze, że przytoczenie średnich wartości wskaźników 

wykorzystywanych przez PwC ma ograniczoną rolę informacyjną, poniżej przedstawione 

zostają różnice w zakresie szeroko rozumianej kultury Lublina w porównaniu z 

najlepszymi miastami pod tym względem. 

1.1. Liczba wydarzeń kulturalnych i ich uczestników 

Analizując i oceniając ogólną liczbę spotkań i wydarzeń organizowanych w 

Lublinie, warto zwrócić uwagę na liczbę oraz poziom zainteresowania różnego rodzaju 

imprezami organizowanymi w Lublinie przez instytucje kultury tj. centra/domy/ośrodki 

kultury, kluby i świetlice. Zestawienie dostępnych danych ilustruje zmiany w zakresie 

aktywności organizacyjnej instytucji kultury miasta Lublin. Po pierwsze, nastąpił niemal 

dwukrotny wzrost ilości organizowanych wydarzeń, jak również ilości ich uczestników. 

Po drugie, pozycja Lublina pod względem liczby uczestników wydarzeń kulturalnych jest 

dobra na tle innych większych miast, jak Wrocław czy Łódź (tab. 1); bezkonkurencyjny 

jest nadal Kraków czy Warszawa. Bardzo korzystnym dla Lublina rokiem do porównań 

był rok 2011, kiedy to w niemal dwukrotnie większych miastach (Wrocław czy Łódź) 

organizowane imprezy kulturalne cieszyły dwukrotnie mniejszym zainteresowaniem, niż 

w Lublinie. Na taką zaskakująco wysoką pozycję Lublina pod względem uczestników 

imprez kulturalnych w 2011 roku wskazywano również w Strategii rozwoju turystyki 

miasta Lublin do roku 202514.  

Zarazem, należy wskazać na przyrost liczby uczestników wydarzeń kulturalnych 

w innych miastach w kolejnych latach (jedynie Łódź odnotowała w ostatnich dwóch 

latach wyraźny spadek liczby imprez i uczestników). W rezultacie, zidentyfikowana w 

2011 roku przewaga nie jest dzisiaj już tak widoczna. Należy zatem stwierdzić, że miasto 

Lublin intensyfikuje swoje wysiłki organizacyjne w zakresie wydarzeń kulturalnych, ale 

inne miasta również podejmują w tym obszarze skuteczne starania. 

 

 

 

 

                                                           
14 Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025. Część I analityczna, s. 105-106. 
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 Tab. 1. Liczba imprez organizowanych przez instytucje kultury oraz liczba ich 
uczestników w wybranych miastach Polski 

Okres analizy 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lublin (340 727 
mieszkańców) 

Liczba 

imprez 

ogółem 
1 830 1 683 1 340 2 977 2 063 2 287 2 602 2 940 

Liczba 

uczestników 

ogółem  (mln 

osób) 

0,18 0,37 0,54 0,38 0,28 0,30 0,29 0,33 

Kraków 

(761 069 

mieszkańców) 

 

Liczba 

imprez 

ogółem 

12 33

2 
10 742 8 446 7 986 7 101 7 928 8 089 8 498 

Liczba 

uczestników 

ogółem  (mln 

osób) 

1,6 1,5 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,4 

Poznań 

(542 348 

mieszkańców) 

 

Liczba 

imprez 

ogółem 

2 743 2 665 2 944 2 727 2 981 4 976 3 382 3 918 

Liczba 

uczestników 

ogółem  (mln 

osób) 

0,33 0,20 0,32 0,34 0,35 0,54 0,44 0,47 

Łódź 

(700 982 

mieszkańców) 

Liczba 

imprez 

ogółem 

3 833 3 477 2 673 3 254 3 915 5 196 3 561 2 742 

Liczba 
uczestników 
ogółem  (mln 

osób) 

0,29 0,31 0,25 0,29 0,69 0,40 0,26 0,20 

Wrocław 
(635 759 

mieszkańców) 

Liczba 
imprez 
ogółem 

752 1 313 698 734 952 896 918 733 

Liczba 
uczestników 
ogółem  (mln 

osób) 

0,25 0,60 0,31 0,39 0,32 0,55 0,43 0,23 

Uwaga: brak danych GUS dotyczących 2006 roku. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Widoczny jest również spadek ilości organizowanych przez lubelskie instytucje 

kultury  imprez związanych w tzw. kulturą niską (konkursy, seanse filmowe, imprezy 

turystyczne i sportowo-rekreacyjne), przy jednoczesnym wzroście lub utrzymaniu skali 

organizowania imprez związanych z tzw. kulturą wysoką (wystawy, koncerty, 

prelekcje/spotkania/wykłady, pokazy teatralne, warsztaty). 
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1.2. Działalność instytucji kultury 

Poziom rozwoju kulturalnego miasta można definiować również poprzez analizę 

rodzajów, charakteru działalności instytucji kultury oraz poziomu zainteresowania nimi 

ze strony odbiorców.  

W okresie 2009-201615 jedyna lubelska filharmonia (Filharmonia im. Henryka 

Wieniawskiego w Lublinie) odnotowała podwojenie ilości przedstawień/koncertów (do 

poziomu 110 w 2016 roku); podwoiła się również liczba widzów (do poziomu 44 270 

osób w 2016 roku)16.  

Z kolei lubelskie obiekty działalności wystawienniczej (galerie i salony sztuki) 

odnotowały niemal 50% wzrost liczby osób zwiedzających (46 557 osób w 2016 roku), 

istotnie spadła liczba ekspozycji (z 297 w 2008 roku do 62 w 2016 roku), przy stabilnej 

liczba wystaw (65 w 2008 roku do 62 w 2016 roku)17. 

 
Tab. 2. Zmiany w ofercie lubelskich muzeów w latach 2006-2016 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Muzea i oddziały 

muzealne 
8 8 7 10 9 9 8 6 9 10 9 

Muzealia (tys.) 200,8 203,3 203,4 226,8 227,0 229,8 228,1 210,0 239,1 244,0 250,5 
Wystawy czasowe 

własne 
21 19 13 40 32 41 29 26 36 35 b.d. 

Wystawy czasowe 
obce 

11 11 9 12 12 10 6 12 16 29 b.d. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Mimo braku znaczącej zmiany w liczbie muzeów i oddziałów muzealnych, 

widoczna jest pozytywna zmiana w zakresie ich aktywności wystawienniczej. 

Uwzględniając dane z pierwszego i ostatniego roku analizowanego okresu odnotowano 

niemal trzykrotny wzrost liczby wystaw obcych oraz niemal dwukrotny wzrost liczby 

wystaw własnych18. Innym przejawem rozwoju miasta Lublin w obszarze kultury jest 

istotny przyrost (niemal rok do roku) liczby odwiedzających lubelskie muzea (wykres 1). 

Pozytywnie należy ocenić tendencję zmiany ogólnej liczby osób, jak i zmiany odnoszące 

się do zainteresowania wśród młodzieży szkolnej. 

 

                                                           
15 Do roku 2008 dane GUS nie były dostępne. 
16 Bank Danych Lokalnych GUS. 
17 Bank Danych Lokalnych GUS; dane dostępne od 2008 roku. 
18 Ibidem. 
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Wykres 1. Zmiany w liczbie odwiedzających lubelskie muzea w latach 2006-2016 
(tys. osób) 

 
Uwaga: brak danych GUS o liczbie zwiedzającej młodzieży szkolnej w 2016 roku. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 
Podobne zmiany są widoczne w obszarze działalności lubelskich kin w 

analizowanym okresie. Liczba tego typu obiektów nie uległa istotnej zmianie, jednak ich 

oferta usługowa istotnie się poprawiła, o czym świadczy podwojenie liczby sal kinowych 

w 2016 względem 200719, wzrost o 170% miejsc dostępnych dla widzów w 2016 

względem 2006 oraz wzrost liczby seansów (ponad sześciokrotny – w roku 2016 

względem 2006; tab. 3).  

 
Tab. 3. Zmiany w ofercie lubelskich kin w latach 2006-2016 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kina 
stałe 

7 8 7 6 5 5 6 6 7 7 9 

Sale  b.d. 15 14 13 12 12 13 20 21 29 32 
Miejsca 

na 
widowni 

(tys.) 

2,1 3,6 3,5 2,9 2,6 2,6 2,6 3,8 3,8 5,2 5,6 

Seanse 
(tys.) 

6,7 14,9 23,9 19,8 18,0 18,3 23,13 20,5 30,7 35,7 45,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

                                                           
19 Brak danych za rok 2006. 
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Warto również podkreślić pozytywne przejawy dostosowywania obiektów 

kinowych (budynków i sal) do potrzeb osób niepełnosprawnych – uwzględniając 

dostępne dane GUS od roku 201020 nastąpiła widoczna poprawa w tym zakresie: 

- obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 

wejście do budynku – wzrost z pięciu obiektów w 2010  do ośmiu obiektów w 2016, 

- obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 

udogodnienia wewnątrz budynku – wzrost z jednego obiektu w 2010  do sześciu obiektów 

w 2016. 

Analizując rozwój w obszarze usług kinowych w Lublinie nie sposób nie wskazać 

na wzrost liczby widzów na przestrzeni lat – wskaźnik dynamiki wzrostu w 2016 do roku 

2006 wyniósł 244,2%21 i ostatecznie osiągnięty został poziom 1 023 146 widzów (wykres 

2). 

 

Wykres 2. Zmiany w liczbie widzów lubelskich kin stałych w latach 2006-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Z kolei dane z analizowanego okresu dotyczące lubelskich instytucji teatralnych 

wskazują na ich stabilną aktywność; jedynie liczba widowisk w stałych salach teatralnych 

(kategoria „przedstawienia; teatr dramatyczny”) wzrosła z poziomu 247 w 2009 roku do 

342 w 2016 roku22. 

                                                           
20 Dane za okres 2007-2009 nie były dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS. 
21 Bank Danych Lokalnych GUS. 
22 Ibidem. 
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Innym przejawem kulturalnego życia Lublina jest działalność miejskich bibliotek i 

poziom zainteresowania nimi wśród mieszkańców. W latach 2006-2016 liczba bibliotek 

z filiami wzrosła z 35 do 42 obiektów, jednak nie nastąpił proporcjonalny do tego wzrost 

liczby ani liczby wypożyczonych woluminów, ani liczby czytelników (w 2016 roku 

utrzymane poziomy względem roku 2006)23.  

Analogicznie do obiektów kinowych, również biblioteki są stopniowo 

dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych – uwzględniając dostępne dane GUS 

od roku 2010 nastąpiła widoczna poprawa w tym zakresie: 

- obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 

wejście do budynku – wzrost z osiemnastu obiektów w 2010  do dwudziestu sześciu 

obiektów w 2016, 

- obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 

udogodnienia wewnątrz budynku – wzrost z czternastu obiektów w 2010  do osiemnastu 

obiektów w 201624. 

 
1.3. Imprezy masowe i turystyka festiwalowa 

Kolejnym przejawem rozwoju kulturalnego Lublina jest rosnąca z roku na rok 

liczba organizowanych imprez masowych (wykres 3)25.  Jeszcze w 2010 roku, jak wynika 

z badań, mieszkańcy dostrzegali zbyt małą liczbę imprez masowych i plenerowych, 

skierowanych do mniej ambitnych odbiorców, jak również imprez o skali 

ogólnopolskiej26. Z kolei w 2010 roku, jak wskazuje raport Opinie mieszkańców Lublina o 

swoim mieście, mieszkańcy Lublina stosunkowo często dostrzegali poprawę w zakresie 

organizacji imprez kulturalnych w mieście27. 

                                                           
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Pod pojęciem impreza masowa ustawodawca rozumie imprezę masową artystyczno-rozrywkową, 
masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez wymienionych w Ustawie z dnia 
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504. 
26 Mój samorząd. Raport ilościowo – jakościowy z badania na temat jakości życia w Lublinie, PBS SGA sp. z 
o.o., 2010, s. 6. 
27 P. Rydzewski, Opinie mieszkańców Lublina o swoim mieście. Raport z badań, Lublin 2016, s. 21. 
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Wykres 3. Zestawienie dotyczące liczby imprez masowych organizowanych w 
Lublinie w latach 2013-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Analiza danych GUS wskazuje na pozytywny, odnotowany w ciągu trzech lat, 

niemal dwukrotny wzrost imprez masowych organizowanych w Lublinie oraz stabilną 

liczbę imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym. Niewątpliwie jednak dominują 

imprezy sportowe. Wraz z kolejnymi imprezami tworzącymi repertuar imprez lubelskich 

wzrasta również poziom zainteresowania mierzonymi liczbą uczestników (wykres 4). W 

statystykach za rok 2016 pojawiła się kategoria imprez interdyscyplinarnych28.  

 

                                                           
28 Impreza  artystyczno-rozrywkowa  odbywającą  się  łącznie z imprezami innego rodzaju np. imprezą  sportową. 
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Wykres 4. Liczba uczestników imprez masowych organizowanych w Lublinie w 
latach 2013-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 
W analizowanym okresie nastąpił niemal dwukrotny wzrost zainteresowania 

lubelskimi imprezami masowymi (mierzony liczbą uczestników wszystkich imprez) – z 

poziomu 166 422 w 2013 roku do 483 844 w 2016 roku29.  

Jak wynika z Raportu Urzędu Statystycznego w Lublinie, w 2015 r. wśród 54 gmin 

województwa lubelskiego, w których miały miejsce imprezy turystyczne, najwięcej 

uczestników w przeliczeniu na 1 000 ludności zarejestrowano w gminach: Łęczna, Lublin, 

Potok Wielki, Firlej i Końskowola30. Bez wątpienia wydarzenia kulturowo-turystyczne są 

czynnikiem pobudzającym popyt na inne usługi, narzędziem promocji oraz 

przełamywania sezonowości, przyczyniają się zatem do rozwoju lokalnej gospodarki.  

Jedną z form wydarzeń o tym charakterze są  z kolei festiwale, które przyciągają 

turystów i generują turystykę festiwalową, są ściśle związane z ludźmi, ich szeroko 

rozumianą kulturą, religią, wierzeniami i tradycjami. Obecnie w krajach środkowej i 

wschodniej Europy zauważa się rozwój festiwali i znaczenia turystyki festiwalowej31. 

                                                           
29 Bank Danych Lokalnych GUS. 
30 Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 roku. Lublin 2017, Urząd Statystyczny w Lublinie, 
s. 147. 
31 K. Skoczylas, T. Brzezińska-Wójcik, Na tężenie ruchu turystycznego na wybranych festiwalach – pozytywne 
i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-gospodarczy Lublina w opinii mieszkańców miasta,  
„Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 3/2016 (35), s. 109-110. 

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

2013

2014

2015

2016

imprezy sportowe imprezy interdyscyplinarne imprezy artystyczno-rozrywkowe



15 

Należy wskazać, że lubelskie festiwale zajmują ważne miejsce w promocji i produktowym 

wizerunku miasta32. Festiwale bardzo dobrze wpisują się w zmiany współczesnego 

turysty szukającego doznań i doświadczeń z odwiedzanych miejsc. 

Dane o frekwencji osób odwiedzających Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 

i Kulturalnej (LOITiK) podczas wybranych wydarzeń kulturalnych w Lublinie na 

przestrzeni ostatnich 4 lat potwierdzają skalę zainteresowania tego typu wydarzeniami 

wśród mieszkańców i turystów (wykres 5). 

 
Wykres 5. Frekwencja w LOITiK podczas wybranych wydarzeń kulturalnych w 
Lublinie w latach 2014-2017 (uwaga – uwzględnione wydarzenia mają różną 
długość33) 

 

Źródło: Dane Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej. 

 
 
 
 

                                                           
32 Ibidem, s. 110. 
33 Europejski Festiwal Smaku – od czterech (2014 r.),  siedmiu (2015 r.),  ośmiu (2017 r.) do dziesięciu dni 
(2016 r.); Carnaval Sztukmistrzów – cztery dni; Jarmark Jagielloński – trzy (2014, 2015, 2016 r.) lub 
cztery dni (2017 r.); Noc Kultury – jeden dzień; Inne Brzmienia – pięć (2015, 2016, 2017 r.) lub sześć dni 
(2014 r.); Sezon Lublin – dziesięć dni. 
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1.4. Organizacje pozarządowe 

Jak wynika z opracowania Mapa aktywności obywatelskiej, 53% lubelskich 

organizacji pozarządowych definiuje pole swojej działalności w obszarze kultury i 

sztuki34. Organizacje te współpracują przede wszystkim z mieszkańcami, lokalnymi 

instytucjami użyteczności publicznej, mediami lokalnymi oraz Urzędem Miasta35. W bazie 

organizacji pozarządowych Lublina znajduje się 279 organizacji z obszaru kultura, sztuka, 

tradycja36. Z kolei badania z 2013 roku wskazują, że dla 20% losowo przebadanych, a 

12,5% celowo przebadanych organizacji kultura i sztuka były wiodącym polem działania 

w ostatnim roku37, w ujęciu ogólnym (bez wskazywania ważności poszczególnych pól 

działania). Kultura i sztuka zajmuje drugie miejsce, po edukacji i wychowaniu, w 

zestawieniu ilości organizacji według wskazań dziedzin podejmowanych działalności38.  

Warto tu wspomnieć, że raport poświęcony sytuacji sektora organizacji 

pozarządowych w Polsce wskazuje na widoczną w skali kraju zmianę w strukturze 

obszarów działalności, jaką jest zmniejszenie się udziału organizacji, które jako główną 

dziedzinę swojej aktywności wskazują kulturę i sztukę. W latach 2004–2012 ich udział 

procentowy stopniowo rósł z 12% do 17%, jednakże w 2015 roku ten trend się zatrzymał, 

a procent organizacji kulturalnych w sektorze spadł do 15%39.  

  

                                                           
34 A. Biały, A. Juros, Mapa aktywności obywatelskiej w Lublinie. Aktywność organizacji pozarządowych w 27 

dzielnicach w Lublinie, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lublin 2013 

(broszura), s. 19. 
35  Ibidem, s. 21. 
36 http://bazy.ngo.pl/organizacje-pozarzadowe; dostęp: 19.08.2017. 
37 A. Juros, A. Biały, Organizacje pozarządowe w Lublinie. Raport z badań przeprowadzonych kwestionariuszem 

wywiadu,  Lublin 2013, s. 76. 
38 A. Juros, A. Biały, Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy. Mapa 

aktywności obywatelskiej. Raport z badań, Lublin 2013, s.  57. 
39 Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015.  Raport z badań, Warszawa 2016, s. 18. 

http://bazy.ngo.pl/organizacje-pozarzadowe
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Rozwój Lublina w obszarze turystyki 

W Strategii rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025 jest zapisane motto wizji 

turystycznej Lublina, które brzmi: „Turystyczny Lublin – otwiera wszelkie zmysły, 

ubogaca, czerpie z historii w sposób fascynujący współczesnych, jest otwarty, 

profesjonalny i przyjazny, kroczy śmiałą, autorską ścieżką, przybliża Wschód. 

Inspiruje.”40 Wynika z tego kierunek zmian, jakim chcą podążać władze – wizja wychodzi 

naprzeciw nowemu wzorcowi turysty poszukującemu przeżyć, a zarazem nastawionego 

na poznawanie41. Ogół doświadczeń turysty z czynnego pobytu w danym miejscu kreują 

trzy elementy (edukacja, rozrywka i emocje) mogące występować w różnych proporcjach.  

Proces budowania doświadczeń turysty  można graficznie przestawić za pomocą 

trójkąta trzech zmiennych zwanego powszechnie trójkątem Ossana (rys. 1). Jest to trójkąt 

równoboczny, którego każdy bok służy za oś układu podzieloną na 100 jednostek 

wyrażających 100%. W efekcie każdy punkt na wykresie opisują trzy współrzędne, które 

określają procentowy udział w całości każdego z trzech składników. Wierzchołki trójkąta 

oznaczają 100% jednej z trzech cech, boki trójkąta reprezentują układy dwuskładnikowe, 

a punkty znajdujące się wewnątrz trójkąta – układy trójskładnikowe (w różnych 

proporcjach)42. 

                                                           
40 Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025. Część II – strategiczna, s. 4. 
41 Nowy produkt turystyczny, atrakcyjny dla współczesnego turysty, jest określany akronimem REAL (z ang. 
Rewarding, Enriching, Adventuresome, Learning experience); M. Duda-Seifert, Wydarzenia jako etniczna 
atrakcja kulturowa – nowy trend w turystyce eventowej – na przykładzie mniejszości żydowskiej w Polsce, 
„Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 1(33)/2016, s. 235; inne ujęcie nowego typu turystyki to przejście 
od modelu 3S (Sun, Sea, Sand) do modelu 3E (Education, Entertainment, Excitement); A. Stasiak, B. 
Włodarczyk,  Miejsca spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura 
i turystyka – miejsca spotkań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 35. 
42 A. Stasiak, B. Włodarczyk,  Miejsca spotkań kultury…, op. cit., s. 36. 
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Rys. 1. Triada doświadczeń turystycznych – ujęcie teoretyczne 
 

 

Źródło: A. Stasiak, B. Włodarczyk,  Miejsca spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, 

B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2013, s. 36. 

 

Jak słusznie wskazują badacze zagadnienia triady doświadczeń turystycznych, „w 

przypadku turystyki kulturowej praktycznie nie jest możliwe, by jeden z elementów 

stanowił 100%. Z każdym miejscem spotkania kultury i turystyki związane są bowiem 

jakiekolwiek, choćby nawet niewielkie emocje (pozytywne bądź negatywne), jakaś 

minimalna dawka wiedzy czy krótkotrwała przyjemność, odprężenie, rozrywka. Te trzy 

komponenty, choć w różnych proporcjach, zawsze wspólnie składają się na całość 

przeżytego przez turystę doświadczenia”43. 

 

 

                                                           
43 Ibidem, s. 37. 
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1.1. Oceny Lublina przez turystów a potencjał turystyczny miasta 

Wyniki badań wizerunkowych z 2007 roku wskazują, że Lublin nie budził żadnych 

konkretnych skojarzeń wśród aż 1/3 Polaków44. Wśród istniejących skojarzeń 

najsilniejszym była akademickość. Co więcej, respondenci mieli trudności nawet z 

określeniem, czy darzą miasto sympatią. Badacze przeprowadzający analizy stwierdzili 

brak istotnych czynników stanowiących zachętę do odwiedzenia Lublina. 

Z kolei raporty z badań przeprowadzonych w 2015 roku stwierdzają, że Lublin 

można opisać jako „twórcę”, czyli miasto z klimatem, o ciekawej historii i zabytkach, oraz 

„tygiel kulturowy”, czyli przestrzeń, gdzie można spotkać różne tradycje, nurty, 

wypowiedzi artystyczne i energie. Konkretnie, w odpowiedzi na pytanie „Pod jakim 

względem Lublin jest bardziej atrakcyjny dla turystów od innych miast w Polsce?” 51% 

respondentów wskazało na „dużo ciekawych zabytków”, 40% - „miasto klimatyczne”, 

28% - dużo / ciekawe atrakcje kulturalne/rozrywkowe”45. 

Również wyniki badań dotyczących doświadczeń z pobytu w Lublinie (z 2013 i 

2014 roku) są zasadniczo pozytywne, choć jednocześnie wskazują na fakt, że kwestia 

zdobywania wiedzy i doświadczeń była najniżej oceniana spośród pięciu pozostałych 

czynników46.  Zarazem, ponad połowa badanych wskazywała, że Lublin jest miastem wielu 

ciekawych wydarzeń o niepowtarzalnej formule. Również większość ankietowanych była 

zainteresowana wydarzeniami kulturalnymi w mieście47.  

Wyniki badań z 2016 roku potwierdzają te pozytywne oceny. Spośród różnych 

elementów infrastruktury turystycznej, osoby odwiedzające Lublin najlepiej oceniły 

zabytki, historię miasta (65%), atmosferę miasta (27%), bazę żywieniową / 

gastronomiczną oraz wydarzenia kulturalne i sportowe (po 19%)48. 

                                                           
44 Prezentacja pt. Postrzeganie i ocena miasta Lublin… op. cit.; Prezentacja pt. Wizerunek Miasta Lublin…, 

op. cit.  
45 Raport z badania wizerunku Lublina…, op cit. 
46 W Raporcie Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina zarówno z roku 2013, jak  i 2014 zagadnienie 
doświadczeń z pobytu i rekomendacji miasta innym była zdefiniowana sześcioma czynnikami: pobyt wart 
był każdej wydanej złotówki, dzielenie się relacją i satysfakcją z pobytu, intencja odwiedzania miasta w 
przyszłości, intencja rekomendowania miasta innym, ocena pobytu w Lublinie jako wartościowy, zdobycie 
dużo nowej wiedzy i doświadczeń – spośród nich ostatni czynnik był oceniany najniżej. Por. Tucki A., 
Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina. Raport końcowy z badania przeprowadzonego na terenie 
Lublina w dniach 15.06-09.09.2013r., Lublin, 2013; Tucki A., Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina. 
Raport końcowy z badania przeprowadzonego na terenie Lublina w dniach 5.06-30.08.2014r., Lublin 2014. 
47 Tucki A. (2013), Wizerunek i atrakcyjność turystyczna…, op. cit., s. 17; Tucki A. (2014), Wizerunek i 
atrakcyjność turystyczna…, op. cit., s. 17. 
48 Badania turystyczne Miasta Lublin 2016, Kantar Public, Lublin 2016, s. 9. 
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Przegląd dostępnych badań z lat 2007-2016 wyników badań wskazuje zatem na 

zasadniczą zmianę w postrzeganiu Lublina przez Polaków, zarówno tych, którzy byli w 

mieście, jak i tych, którzy takiego doświadczenia nie mają. Po pierwsze, Lublin w ogóle 

zaczął budzić jakieś skojarzenia, po drugie, są one związane przede wszystkim z 

atmosferą oraz sferą kulturalno-rozrywkową. Trudno tu orzec, na ile wpływ na tę 

przemianę miało wdrożenie strategii wizerunkowej „Lublin. Miasto Inspiracji” 49, a tym 

bardziej, jaką rolę odegrały tu badane festiwale. Z pewnością jednak, w ciągu ostatnich 10 

lat mieliśmy do czynienia z zasadniczą poprawą w postrzeganiu Lublina i poprawa ta 

polegała przede wszystkim na oparciu wizerunku miasta w sferze doświadczeń 

rozrywkowych, kulturalnych i artystycznych. 

Jednocześnie, można stwierdzić, że atrakcyjne miejsca do zwiedzania same w sobie 

nie przyczyniają się wystarczająco do napływu turystów i poprawy wizerunku miejsca. 

Niezwykle ważne jest zapewnienie  turystom odpowiednich warunków do korzystania z 

miejscowych atrakcji, na co składają się, poza odpowiednim udostępnieniem atrakcji, 

m.in. jak najlepsze warunki zakwaterowania, usługi gastronomiczne, a także działania 

promocyjne (od dostępności i atrakcyjności informacji w Internecie, przez udział w 

krajowych i zagranicznych targach turystycznych, po organizację wizyt dla 

touroperatorów oraz dziennikarzy), dostęp do kompleksowej informacji i rozmaitych 

udogodnień na miejscu (np. kart umożliwiających lepsze, tańsze i prostsze zwiedzanie, 

jak Lubelska Karta Turysty). 

 

1.2. Baza noclegowa a turyści korzystający z noclegów 

Z badań wizerunku miasta Lublin wynika bardzo dobra ocena jakości bazy 

gastronomicznej, również jej dostępności50.  

Jak twierdzą badacze zagadnienia, wielkość bazy noclegowej traktowana jest jako 

miernik rozwoju podaży turystycznej; baza noclegowa może zaistnieć tylko w takich 

miejscach, w których będą chętni do korzystania z oferowanych usług51. Zatem 

                                                           
49 Jednocześnie, warto tu wspomnieć, że wedle kolejnych raportów badawczych, skojarzenia te nie 
odwołują się do pożądanego wizerunku miasta (inspirujące, klimatyczne). Raport z badania wizerunku 
Lublina. Część CATI, Lublin 2015, s. 10. 
50 Tucki A. (2014), Wizerunek i atrakcyjność turystyczna…, op. cit., s. 20. Wizerunek i atrakcyjność turystyczna 
Lublina z 2013 roku dostarczył w tym zakresie bardzo zbliżonych wyników. Por. też Badania turystyczne…, 
op. cit., s. 9. 
51 E. Dziedzic, Czynniki kształtujące podaż usług noclegowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe US” nr 807, 
„Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 3 (27), „Krajowy i Międzynarodowy Rynek Turystyczny”, 2014, s. 10. 
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warunkiem niezbędnym dla rozwoju miasta w obszarze turystyki jest istnienie potencjału 

turystycznego miejsca; natomiast jego wykorzystanie jest możliwe przy odpowiednim 

wsparciu organizacyjnym.  

Baza noclegowa w Lublinie jest stopniowo rozbudowywana z uwzględnieniem 

potrzeb wymagających turystów. W 2016 roku w Lublinie funkcjonowało 24 hoteli, 

podczas gdy w 2012 roku było 15 tego typu obiektów. W tym samym okresie dostępna w 

hotelach oferta miejsc noclegowych wzrosła o 43% ogółem z poziomu 1 552 do poziomu 

2 22252.  

O zmianach w zakresie oferty noclegowej świadczą też dane dotyczące lat 2012-

201653. Trzy ostatnie lata tego okresu cechują się wzrostem w zakresie liczby dostępnych 

obiektów i wynikającym z tego wzrostem liczby miejsc noclegowych (tab. 4). Oferta 

noclegowa jest zróżnicowana i adresowana do różnych segmentów zamożności turystów 

– od hoteli o wysokim standardzie, przez prywatne kwatery do moteli i hosteli. Jednak w 

ostatnich latach analizowanego okresu należy wskazać koncentrację na ofercie hoteli o 

różnym standardzie przy jednoczesnej eliminacji obiektów z pozostałych kategorii. Jak 

wynika z badań wizerunku miasta, ok. 15% respondentów bardzo dobrze oceniało 

różnorodność bazy noclegowej w Lublinie54. 

 
Tab. 4. Wskaźniki dynamiki liczby obiektów noclegowych ogółem oraz całorocznych 
miejsc noclegowych  

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Wskaźnik dyna/miki 

liczby miejsc 

noclegowych ogółem 

r/r (%)//// 

91,5 89,5 106,3 102,5 99,8 94,8 97,0 114,1 111,9 112,9 

Wskaźnik dynamiki 

liczby miejsc 

noclegowych 

całorocznych r/r (%) 

80,0 101,8 86,8 117,1 107,0 94,2 97,3 113,7 108,8 112,9 

Uwaga: wartość wskaźnik dynamiki poniżej 100% wskazuje na spadek liczby miejsc noclegowych, 
natomiast wartość wskaźnika powyżej 100% wskazuje na wzrost liczby miejsc noclegowych (np. 
w roku 2007 względem 2006 roku spadła liczba miejsc noclegowych ogółem o 8,5%, natomiast w 
2014 roku w porównaniu do 2013 liczba ta wrosła o 14,1%).  
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

                                                           
52 Bank Danych Lokalnych GUS. 
53 Dostępne dane GUS dotyczą okresu od 2012 roku. 
54 Tucki A. (2013), Wizerunek i atrakcyjność turystyczna…, op. cit., s. 22; Tucki A. (2014), Wizerunek i 
atrakcyjność turystyczna…, op. cit., s. 22. 
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W 2015 roku w stosunku do 2006 roku, jak wynika z danych GUS (wykres 6), 

odnotowano 33% wzrost ogólnej liczby osób korzystających z noclegów w Lublinie i 16% 

wzrost dotyczący noclegów turystów zagranicznych. Niemniej, warto tu wskazać na 

wnioski z raportu PricewaterhouseCoopers z 2015, w którym czytamy, że „Liczba 

przyciąganych turystów nie odpowiada możliwościom i aspiracjom miasta [Lublina]”55.  

Wykres 6. Turyści korzystający z noclegów w Lublinie w latach 2006-2016 

 
Uwaga: brak danych GUS o liczbie turystów ogółem w 2016 roku. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Interesujących informacji dostarcza zestawienie krajów pochodzenia turystów 

tworzących czołówkę zestawienia56 ilości udzielonych w Lublinie noclegów (wykres 7). 

Dominującą grupę turystów stanowili wschodni sąsiedzi (Ukraina) – jest to szczególnie 

widoczne od roku 2011. Uwzględniając zestawienia liczbowe, kolejną grupę turystów 

korzystający z lubskiej oferty noclegowej tworzą Niemcy, Włochy i Wielka Brytania, od 

roku 2012 również Rosja. Kolejna grupa to turyści z Francji oraz Stanów Zjednoczonych; 

pozostałe kraje uwzględnione w zestawieniu były reprezentowane przez turystów w 

liczbie ok. 2 000 osób rocznie. 

 

                                                           
55 Raport o polskich metropoliach, PwC, 2015, s. 2. 
56 15 krajów spośród 31 uwzględnionych w zestawieniach GUS (Bank Danych Lokalnych GUS). 
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Wykres 7. Liczba noclegów udzielonych w Lublinie turystom zagranicznym 
(nierezydentom*) w turystycznych obiektach noclegowych według wybranych 
krajów w latach 2007-2016 

 
*nierezydent to osoba niemieszkająca na stałe na terenie Polski. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Jak wynika z powyższych danych, wzrost zainteresowania noclegami w Lublinie 

nie dotyczy wyłącznie bezpośrednich sąsiadów województwa lubelskiego/Polski ani 

nawet krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  

 
1.3. Atrakcje turystyczne 

Atrakcje turystyczne są definiowane jako „miejsca i wydarzenia oraz obiekty 

oznaczone jako szczególne, mające zdolność przyciągania turystów i decydujące o tym, że 

wybierają oni dany obszar, a nie inny. Połączone z usługami turystycznymi tworzą 

produkt turystyczny”57. Jak wynika z Raportu Polskiej Organizacji Turystycznej, Muzeum 

Lubelskie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej jako bardzo ważne atrakcje turystyczne cieszą się 

dużym zainteresowaniem turystów – frekwencja mierzona liczbą odwiedzających osób, 

odpowiednio Muzeum Lubelskie i Muzeum Wsi Lubelskiej, 168 949 osób i  69 153 osób 

                                                           
57 Z. Kruczek, Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych. Problemy oceny liczby odwiedzających,  

Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2016 (35), s. 26. 
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w 2011 roku oraz 229 920 osób i 68 972 osób w 2015 roku58. Widoczna jest rosnąca 

popularność Muzeum Lubelskiego mającego swoją główną  siedzibę na Zamku Lubelskim. 

Muzeum to działa od 1914 roku i jest jedną z najstarszych instytucji tego typu w Polsce 

Wschodniej59.  

Dodatkowo, analizy frekwencji wskazywały na bardzo dużą popularność wśród 

turystów lubelskiego Starego Miasta. Plebiscyt na TOP5 atrakcji turystycznych w 

regionach przeprowadzony przez Polską Organizację Turystyczną w 2014 roku wyróżnił 

to miejsce jako flagową atrakcję turystyczną, tj. atrakcję turystyczną o największym 

potencjale rozwojowym w województwie lubelskim60. Popularność lubelskiego Starego 

Miasta potwierdzają wyniki badania najbardziej podobających się aspektów pobytu 

turystów w mieście – w grupie wszystkich skojarzeń wyróżniały się hasła starówka/stare 

miasto61. Dodatkowo zabytki i zamek były wskazywane jako najmocniejsze strony 

miasta62. 

 
1.4. Turystyka biznesowa 

Coraz ważniejszym elementem rozwoju miast jest turystyka biznesowa63 

obejmująca wyjazdy związane z aktywnością w celach zawodowych lub udziałem w 

wydarzeniach o charakterze biznesowym, rozwijającą się przede wszystkim w miastach 

ze względu na koncentrację działalności gospodarczej64. Pomiędzy turystyką biznesową 

a wypoczynkową istnieją określone podobieństwa (korzystanie z tej samej 

infrastruktury), jednak w przypadku rynku MICE atrakcje turystyczne mają drugorzędne, 

choć nadal istotne znaczenie (w razie podobnej oferty kilku ośrodków mogą przesądzić o 

wyborze określonego miasta na organizację spotkania65).  

Argumentem za rozwojem zaplecza turystyki biznesowej jest fakt, że cechuje ją 

mała wrażliwość na warunki pogodowe, niska elastyczność na zmiany kosztów podróży, 

                                                           
58 Raport Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2011-2015, POT, Kraków – Warszawa 2016, s. 88-
89. 
59 Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 roku, …, op. cit., s. 64. 
60 Raport Frekwencja w atrakcjach turystycznych w 2014 roku, POT, Kraków – Warszawa 2015, s. 31. 
61 Raport z badania wizerunku Lublina. Część CATI, 2015, s. 32. 
62 Ibidem, s. 21. 
63 Inne określenia to podróże służbowe, branża spotkań czy rynek MICE (z ang. Meetings, Incentives, 
Conferences and Exhibitions Industry). Szerzej o definiowaniu turystyki biznesowej m.in. w: Badanie 
pilotażowe rynku turystyki biznesowej (MICE) (województwo wielkopolskie), Raport Instytutu Rynku 
Hotelarskiego, Warszawa 2008. 
64 N. Piechota, Instytucjonalne przesłanki istnienia convention bureau, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 
nr 1 (33)/2016, s. 164. 
65 Ibidem, s. 164. 
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korzystanie przez turystów biznesowych w większym stopniu niż przez uczestników 

turystyki wypoczynkowej z bazy typu hotelowego i ponoszenie przez nich większych 

wydatków w miejscu recepcji turystycznej w porównaniu z przeciętnym turystą. Należy 

jednocześnie wskazać na duże uzależnienie turystyki biznesowej od ogólnej koniunktury 

gospodarczej66. 

Począwszy od 2012 roku w  kolejnych edycjach raportu Przemysł spotkań i 

wydarzeń w Polsce67 Lublin jest uwzględniany w zestawieniach dotyczących liczby 

organizowanych spotkań i wydarzeń w polskich miastach. W 2012 roku całkowita liczba 

spotkań i wydarzeń wyniosła 21, zaś udział w łącznej liczbie spotkań we wszystkich 

badanych miastach wynosił 0,12%68. W 2015 liczba spotkań i wydarzeń wzrosła do 

poziomu 521, zaś udział Lublina w ogóle spotkań w polskich miasta wyniósł 2,0%69.  

Choć w ciągu ostatnich 3 lat widoczny jest zatem znaczący wzrost aktywności 

organizacyjnej Lublina, nadal jest to znikomy udział w ogólnym zaangażowaniu 

wszystkich badanych miast. Czołówkę zestawień na przestrzeni kilku edycji raportu 

stanowią takie miasta, jak Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Poznań. 

Ostatecznie, należy docenić intensyfikację wysiłków miasta w zakresie budowania 

wizerunku miasta nie tylko dla studentów i turystów, ale również  dla przedstawicieli 

środowiska biznesowego. 

 

  

                                                           
66 A. Niezgoda, E. Markiewicz, Turystyka biznesowa a turystyka zrównoważona – przykład hotelu w aglomeracji, 

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t. 63, nr 6, 2015, s. 228. 
67 Raport przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce w 2016, Polska Organizacja Turystyczna i Poland Convention 

Bureau. 
68Raport przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce w 2013, Polska Organizacja Turystyczna i Poland Convention 

Bureau, s. 21. 
69 Raport przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce w 2016…, op. cit., s. 18. 
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Rozwój Lublina w obszarze aktywności gospodarczej – wybrane 

zagadnienia 

 
1.1. Najważniejsze kierunki rozwoju 

Jak wynika z najnowszego raportu Focus on Lublin70, Lublin cieszy się szczególnym 

zainteresowaniem branży informatycznej, bankowej, ubezpieczeniowej i 

telekomunikacyjnej. Kluczowe branże dla Lublina to nowoczesna branża BPO/SSC/IT71, 

jak również przemysł spożywczy, biotechnologia, oraz przemysł motoryzacyjny72. Warto 

tu przytoczyć przykład tzw. Lubelskiej Wyżyny IT, która wpisuje się w trend rozwoju w 

Lublinie nowoczesnych branż i wykorzystywania posiadanego kapitału ludzkiego. 

Lubelska Wyżyna IT to inicjatywa Urzędu Miasta Lublin, której celem jest wspieranie i 

rozwój lubelskiego ekosystemu informatycznego. Działania w ramach projektu opierają 

się na ścisłej współpracy władz samorządowych, środowiska naukowego, 

przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu w celu podniesienia konkurencyjności 

każdego z tych podmiotów1. 

W celu kreowania dobrych warunków do inwestowania oraz do prowadzenia 

działalności gospodarczej formalnie zaczął funkcjonować od 2008 roku  Lubelski Obszar 

Metropolitalny (LOM) obejmujący Gminę Lublin oraz cztery powiaty województwa 

lubelskiego, tj. powiat lubelski, lubartowski, łęczyński i świdnicki73. Największy udział 

kapitału zagranicznego w LOM pochodzi z Europy Zachodniej. Jednak, jak wykazywano w 

dokumentach dotyczących LOM, profile prowadzonej działalności przez inwestorów 

zagranicznych na jego terenie wskazuje na niepełne wykorzystywanie potencjału 

inwestycyjnego i intelektualnego74.  

W kontekście wykorzystywania potencjału inwestycyjnego Lublina można też 

wskazać na przemiany w zakresie rozwoju infrastruktury nieruchomościowej, obecnie 

                                                           
70 Raport Focus on Lublin, 2017, s. 3. 
71 BPO (ang. Business Process Outsourcing) – centra outsourcingu procesów biznesowych, firmy działające 
w tym sektorze zorientowane są na klientów zewnętrznych, przejmując od nich realizację procesów; SSC 
(ang. Shared Service Center) – centrum usług wspólnych, jest to tworzenie przez firmę na potrzeby 
wewnętrzne scentralizowanego zespołu pracującego wyłącznie na rzecz tej firmy; IT (ang. Information 
Technology) – technologia informacyjna. 
72 Ibidem.  
73 Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin, Deloitte, 

Raport częściowy nr 2, 2012, s. 48. 
74 Strategia promocji inwestycyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Załączniki do strategii promocji  

inwestycyjnej LOM, 2009, s. 16. 
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ocenianej jako najlepsza w Polsce wschodniej75. Powierzchnia, jakość i cena na rynku 

nieruchomości jest traktowane jako jeden z czynników kształtujących decyzje 

inwestycyjne76. Według najnowszego opracowania Rynek nowoczesnych powierzchni 

biurowych w Lublinie, miasto dysponowało 42 nowoczesnymi budynkami biurowymi, 

powierzchnią biurową 147 064 m2, przy 10% stopie pustostanów77. Autorzy raportu 

Polski Rynek Biurowy wskazują na wzrost liczby nowoczesnych biur w Lublinie – w efekcie 

podaż powierzchni biurowej plasuje miasto wśród głównych rynków regionalnych78. 

 
1.2. Sektor kreatywny 

Omawiając najważniejsze kierunku rozwoju gospodarczego Lublina warto zwrócić 

uwagę na tzw. sektor kreatywny, czyli zróżnicowany branżowo obszar aktywności 

gospodarczej opartej na indywidualnej kreatywności, posiadający potencjał wytwarzania 

bogactwa i zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystanie praw własności 

intelektualnej79. Choć nie istnieje jedna przyjęta definicja sektora kreatywnego, zwykle 

zalicza się do niego aktywności w następujących obszarach: 

• reklama, film i wideo 

• architektura, wzornictwo (design)  

• rzemiosło artystyczne 

• rynek sztuki i antyków, sprzedaż detaliczna dóbr kultury  

• sztuki performatywne, sztuki wizualne, muzea i inna działalność kulturalna 

• oprogramowanie  

• działalność wydawnicza  

• dziennikarstwo (media, radio i telewizja)  

• działalność twórcza i rozrywkowa. 

Uznaje się, że rozwijanie sektora kreatywnego stanowi odpowiedź na jedne z 

                                                           
75 Indeks Millenium. Potencjał innowacyjności regionów. Warszawa 2016,  s. 51. 
76 Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Deloitte. 
Raport częściowy nr 1, 2012, s. 46. 
77 Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych w Lublinie, styczeń 2017, s. 3. Dla porównania w 2015 roku 
miasto Kraków odnotowało najniższy poziom wakatów na poziomie 5%; (Rynek powierzchni biurowych w 
Krakowie, Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl, Kraków 2016, s. 3;). Jednak już w 2016 
roku najniższą wartość wskaźnika pustostanów osiągnęła Łódź (6,2%), inne miasta: Kraków (7,5%), 
Wrocław (12,5%), Warszawa (14,2%), Szczecin (14,7%) (Polski Rynek Biurowy, Inwestycje. Architektura. 
Produkty, Warszawa 2017). 
78 Ibidem, s. 98. 
79 Hołda J. (i in.), Wsparcie przemysłów kreatywnych w Lublinie. Analiza potencjału i kierunki rozwoju, 

Lublin 2012, s. 7-10. 
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najważniejszych wyzwań współczesności, związanych z wyczerpywaniem surowców, 

możliwościami, jakie daje praca zdalna oraz rosnącym wykształceniem społeczeństwa. 

Podkreśla się, że sektor kreatywny wpływa pozytywnie na rynek pracy, pozwala 

zatrzymywać osoby młode i wykształcone, przyciąga profesjonalistów z różnych branż, 

przyczynia się do przyspieszenia procesów rewitalizacyjnych w przestrzeniach miejskich 

oraz przekłada się na ogólny wzrost poziomu jakości życia. 

Co istotne, szereg ekspertyz oraz dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju 

Lublina również akcentują potencjał sektora kreatywnego80. Autorzy podkreślają, że w 

mieście już istnieją odpowiednie warunki do jego rozwijania – wysokiej jakości kapitał 

ludzki, baza akademicka i badawcza, kapitał intelektualny, i, co istotne z perspektywy 

niniejszego raportu, prężnie działający sektor kultury81. Zarazem, sektor kreatywny może 

rozwijać się pomimo jednej z najważniejszych barier, z jakimi boryka się od lat Lublin – 

słabej dostępności komunikacyjnej i peryferyjnego położenia względem najważniejszych 

centrów rozwojowych Europy.  

Jak wynika z dokumentów strategicznych Lublina82, w latach 2011-2014 udział 

przedsiębiorstw z sektora kreatywnego w mieście utrzymywał się na stosunkowo 

stabilnym poziomie, wykazując niewielką tendencję spadkową. W 2011 roku 

przedsiębiorstwa kreatywne stanowiły około 10% wszystkich lubelskich podmiotów 

gospodarczych83; w 2013 roku było to 8,89% , zaś w 2014 – 8.95%84. Jednocześnie, jak 

wskazują autorzy Raportu monitoringowego z realizacji Strategii Rozwoju Miasta na 

2014 rok, udział przedsiębiorstw kreatywnych w ogóle nowopowstających firm w 

Lublinie systematycznie rośnie i jest dla Lublina szybszy niż dla Polski85. Na przestrzeni 

lat nie zmieniła się zasadniczo struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach kreatywnych 

– za każdym razem ponad 90% z nich zatrudniało od 0 do 10 osób. Oznacza to, że nawet 

na tle Lublina sektor kreatywny jest bardzo mocno rozdrobniony.  

                                                           
80 Hołda J. (i in.), Wsparcie przemysłów kreatywnych…, op. cit.; Sagan M. (i in.), Strategia Rozwoju Lublina na 
lata 2013-2020. Diagnoza Stanu Wyjściowego. Lublin 2013, s. 73-76; Sagan M. (i in.). Strategia rozwoju 
Lublina na lata 2013-2020. Raport monitoringowy z realizacji w 2013 r., Lublin 2016, s. 146-150; Sagan M. (i 
in.). Jak rozwija się Lublin? Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 w 
2014 r., Lublin 2017, s. 168-173. 
81 Autorzy podkreślają, że sektora kreatywnego nie wolno utożsamiać z tzw. przemysłami kultury, ale 
zarazem, że te ostatnie są niezbędne dla rozwijania sektora kreatywnego. Por. Hołda J. (i in.), Wsparcie 
przemysłów kreatywnych…, op. cit., s. 8. 
82 Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020 wraz z diagnozą stanu wyjściowego i raportami 
monitoringowymi; por. przyp. 79. 
83 Sagan M. (i in.). 2016. Strategia Rozwoju…, op. cit., s. 77. 
84 Ibidem, s. 17 
85 Sagan M. (i in.). 2017. Jak rozwija się…, op. cit., s. 171. 
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Jeśli chodzi o poszczególne sekcje sektora kreatywnego w Lublinie, za każdym 

razem największy udział w ogóle przedsiębiorstw mają te zajmujące się działalnością 

profesjonalną, naukową i techniczną; istotne miejsce zajmują również przedsiębiorstwa 

z branży reklamowej (agencje reklamowe) oraz branży informatycznej (działalność 

związana z oprogramowaniem). 

Należy tu podkreślić, że zestawienia ilościowe nie oddają w pełni sytuacji sektora. 

Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na ograniczoną użyteczność klasyfikacji PKD, 

która pozwala uchwycić jedynie najbardziej widoczne tendencje na dość ogólnym 

poziomie.  

Z kolei jeśli chodzi o zawartość dokumentów strategicznych, widać 

zainteresowanie rozwijaniem sektora kreatywnego na poziomie ogólnomiejskim i 

długofalowym (por. Strategia Rozwoju Lublina, Strategia Rozwoju Turystyki, Strategia 

Rozwoju Kultury). Na przestrzeni lat miały miejsce również konkretne realizacje i 

projekty służące realizacji założeń strategicznych (np. projekt „Kreatywni”). Niemniej, na 

poziomie opracowań i różnorodnych dokumentów z poziomu operacyjnego (np. w 

ekspertyzach w krótszych przekrojach czasowych niż strategia, różnorodne folderach i 

informatorach dla przedsiębiorców), zainteresowanie sektorem kreatywnym wydaje się 

zanikać. Z trzech obszarów, których dotyczy niniejszy raport – kultury, turystyki i 

aktywności gospodarczej – największy nacisk na rozwijanie sektora kreatywnego kładzie 

się w różnorodnych dokumentach zarządczych i opracowaniach z szeroko pojętej branży 

kulturalnej. Dzieje się tak szczególnie w kontekście podkreślania roli, jaką kultura może 

odegrać w rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Kontekst ten właściwie nie pojawia się w 

dokumentach czy opracowaniach z obszaru aktywności gospodarczej w mieście. 

 

1.3. Aktywność gospodarcza mieszkańców wedle liczby podmiotów i branż 

Przejawem ogólnego rozwoju miasta jest niewątpliwie aktywność gospodarcza 

mieszkańców miasta. W tym zakresie, porównując rok 2007 i 2016, odnotowano wzrosty 

liczby podmiotów w trzech pierwszych kategoriach według kryterium rosnącej liczby 

osób pracujących (wykres 8). Na przestrzeni 10 analizowanych lat zniknęły z rejestrów 

Lublina 2 podmioty z kategorii 250-999 pracowników oraz 4 podmioty zatrudniające 

1000 i więcej pracowników86. 

                                                           
86 Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres 8. Podmioty gospodarcze według klasy wielkości w Lublinie w latach 
2006-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Istotna dla rozwoju miasta jest także branża, w której działalność gospodarcza jest 

prowadzona. Na przestrzeni analizowanego okresu (2007-2016) odnotowano wzrost w 

pięciu spośród wybranych do zestawienia GUS sekcjach PKD87: 

• działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) – wzrost o 27,6%88, 

• budownictwo (sekcja F) – wzrost o 22,1%, 

• zakwaterowanie i gastronomia (sekcja I) – wzrost o 19,4%, 

• obsługa rynku nieruchomości (sekcja L) – wzrost o 17,8%. 

• przemysł (sekcja C) – wzrost o 13,6%89. 

Natomiast w trzech sekcjach PKD spośród wybranych nastąpił spadek liczby 

podmiotów gospodarczych w 2016 w stosunku do 2007 roku: 

• rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A) – spadek o 24,3%, 

• handel; naprawa pojazdów (sekcja G) – spadek o 11,3%, 

• transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) – spadek o 13,0%.  

Zarazem, na przestrzeni lat 2006-2016 nastąpiło niemal podwojenie spółek 

                                                           
87 Taki wybór sekcji PKD wynika z faktu uwzględniania właśnie tych sekcji w rocznikach statystycznych 
GUS dla województwa lubelskiego (Podregiony. Powiaty. Gminy.). 
88 Zmiana dotyczy 2016 roku w porównaniu do 2009, ponieważ za dwa wcześniejsze lata dane nie były 
dostępne. 
89 Zmiana dotyczy 2015 roku w porównaniu do 2009, ponieważ rok 2016 dane nie były dostępne. 
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handlowych oraz tych z kapitałem zagranicznym. Liczba działających w mieście 

spółdzielni zmalała o niespełna 10%, natomiast ponad dwu i półkrotnie wzrosła liczba 

działających w Lublinie fundacji prowadzących działalność gospodarczą, o 1/3 

zwiększyła się liczba takich stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
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Festiwale plenerowe w dokumentach strategicznych i promocyjnych 

miasta 

Wszystkie cztery badane festiwale plenerowe – Noc Kultury, Wschód Kultury – 

Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Carnaval Sztukmistrzów oraz Jarmark Jagielloński – 

są obecne zarówno w dokumentach dotyczących strategii rozwoju miasta i jego 

poszczególnych obszarów, jak też w różnorodnych folderach, informatorach i 

przewodnikach mających na celu promowanie Lublina wśród mieszkańców, turystów i 

przedsiębiorców. Pojawiają się one ze zmienną częstotliwością (w zależności od festiwalu 

oraz obszaru, którego dotyczy dokument) oraz w różnorodnych kontekstach. 

Przede wszystkim, już od co najmniej 2009 roku wydarzenia kulturalne i/lub 

kulturę uznaje się za jedną z mocnych stron Lublina. Podkreśla się ich pozytywny wpływ 

na wizerunek miasta i ruch turystyczny, w mniejszym stopniu – wysoką jakość 

artystyczną oraz znaczenie edukacyjne. Oceny te znajdują odzwierciedlenie również w 

Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 oraz w raportach monitoringowych z jej 

realizacji (za lata 2013 i 2014), w których wszystkie badane festiwale są wymienione jako 

jedne z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście.  

Wszelkie sukcesy i potknięcia towarzyszące badanym festiwalom należy 

rozpatrywać zawsze w kontekście procesów mających miejsce w szeroko rozumianym 

sektorze kultury.  

Jeśli chodzi o foldery i informatory kulturalne przeznaczone dla mieszkańców, 

studentów i turystów, cztery badane festiwale pojawiają się w nich zarówno w warstwie 

tekstowej (jako jedne z prezentowanych informacji), jak i na zdjęciach (jako ilustracje do 

informacji, ale również na okładkach czy jako swoiste „przerywniki” dla tekstu). 

Najstarsze materiały udostępnione zespołowi badawczemu pochodzą z 2009 roku. W 

całości przeanalizowanych dokumentów z obszaru kultury właściwie nie zdarzały się 

takie, w których wszystkie cztery festiwale nie zostałyby przynajmniej wymienione, a 

najczęściej – obszernie przedstawione (wraz z ideą, datą, miejscem, kontaktem do 

organizatora).  

Jeśli chodzi o dobór zdjęć okładkowych i tzw. przerywników, żaden spośród 

czterech badanych festiwali nie dominuje nad pozostałymi. Warto podkreślić, że dotyczy 

to nawet Carnavalu Sztukmistrzów, który jest kluczowym elementem marki „Lublin. 

Miasto Inspiracji” i co do którego można by spodziewać się, że zdominuje tę część zdjęć, 

które nie są ilustracjami do konkretnych wydarzeń. Jednocześnie, można odnotować, że 
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festiwalem, który najrzadziej pojawia się w sposób niepowiązany bezpośrednio z 

warstwą informacyjną, jest Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival. Może 

to wynikać z faktu, że wśród czterech badanych festiwali ma on najbardziej dookreślone 

publiczności, o sprecyzowanych zainteresowaniach i oczekiwaniach muzycznych bardziej 

niż szeroko rozumianej dobrej zabawie.  

Co istotne, wydaje się, że zawartość zdjęć okładkowych i „przerywnikowych” oraz 

wrażenia, jakie mają wywołać, są w dużej mierze zgodne z wynikami analiz wizualnych 

dotyczących wizerunków festiwali w mediach społecznościowych. Zdjęcia z Jarmarku 

Jagiellońskiego podkreślają przyjazność, dostępność i poczucie swojskości, 

bezpieczeństwa (np. starszy twórca ludowy w otoczeniu dzieci); zdjęcia z Innych Brzmień 

pokazują pewną egzotykę i energię płynącą z występu artysty (np. czarnoskóra 

wokalistka w radosnym podskoku nad sceną); zdjęcia z Nocy Kultury uwydatniają 

twórcze przekształcenia przestrzeni miejskiej przy pomocy dzieł sztuki i dzięki obecności 

tłumów ludzi (np. lampy ubrane w staromodne sukienki i tłumy przewijające się ulicą 

poniżej). 

Jeśli chodzi o obszar turystyki, warto podkreślić obecność wszystkich czterech 

badanych festiwali w Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do 2025. Należy tu jednak 

zaznaczyć, że to Jarmark Jagielloński wydaje się być najbardziej wyrazisty jeśli chodzi o 

traktowanie w kategoriach kluczowego produktu turystycznego (w ramach „Lublina 

Jagiellońskiego”). Badane festiwale pojawiają się właściwie we wszystkich materiałach 

skierowanych do potencjalnych turystów, choć najwięcej uwagi poświęcają im foldery i 

informatory przeznaczone dla osób młodych oraz te zachęcające do odwiedzenia Lublina 

w weekend. Znów, ani w warstwie tekstowej, ani w warstwie wizualnej, nie widać 

przewagi żadnego spośród czterech wydarzeń. 

 Wreszcie, w materiałach przeznaczonych dla przedsiębiorców festiwale pojawiają 

się zdecydowanie najrzadziej. Ich obecność jest oczywiście uzależniona od branży, do 

której skierowany jest dany dokument (a więc zostają one opisane w przewodniku dla 

branży hotelarskiej, ale już niekoniecznie w materiałach dla sektora IT). Festiwale 

pojawiają się raczej w materiałach „ogólnopromocyjnych” (np. dodatkach do magazynów 

biznesowych, specjalnych edycjach broszur dotyczących całego miasta czy ogólnych 

informatorach gospodarczych); wówczas są zwykle przedstawione z nazwy, bez 

szczegółowych informacji, razem z szerszymi informacjami o kulturze, poziomie życia i 

możliwościach spędzania czasu wolnego w mieście. Wreszcie, festiwale nie pojawiają się 
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w ofertach i prezentacjach przygotowywanych dla konkretnych przedsiębiorstw (w 

których zwykle nie ma informacji o sektorze kultury jako takim).  

Podsumowując, wyniki analizy treści dokumentów strategicznych i promocyjnych 

Lublina z lat 2009-2016 pozwalają stwierdzić, że cztery badane festiwale są traktowane 

jako zarówno element potencjału rozwojowego miasta, jak i ważny aspekt 

komunikowania jego marki, przede wszystkim wobec mieszkańców i turystów. Stale 

pojawiają się one wśród najważniejszych wydarzeń kulturalnych; potwierdzają to nie 

tylko materiały dotyczące obszaru kultury, ale nawet dokumenty strategiczne na 

poziomie ogólnomiejskim. Co istotne, festiwale pełnią w analizowanych materiałach 

również funkcje perswazyjne, tj. ich pojawienie się w warstwie tekstowej czy wizualnej 

ma za zadanie dać określony rezultat – zachęcić do odwiedzenia, pokazać Lublin z 

interesującej strony, wywołać pozytywne skojarzenia.  
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27. Postrzeganie i ocena miasta Lublin pod względem turystycznym – raport z badań 

jakościowych. Prezentacja przygotowana dla Prezydenta Miasta Lublin. Fokus Studio, 

2007. 

28. Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 roku, Urząd Statystyczny w 

Lublinie, Lublin 2016. 

29. Raport Focus on Lublin, 2017. 

30. Raport Frekwencja w atrakcjach turystycznych w 2014 roku, POT, Kraków – Warszawa 

2015. 

31. Raport Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2011-2015, POT, Kraków – 

Warszawa 2016, s. 88-89. 
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32. Raport o polskich metropoliach. Lublin, PwC, 2015. 

33. Raport przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce w 2013, Polska Organizacja Turystyczna 

i Poland Convention Bureau. 

34. Raport przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce w 2016, Polska Organizacja Turystyczna 

i Poland Convention Bureau. 

35. Raport z badania wizerunku Lublina. Część CATI. ARC Rynek i Opinia, 2015. 

36. Raport z badania wizerunku Lublina. Część CAWI. ARC Rynek i Opinia, 2015. 

37. Raporty na temat wielkich miast Polski. Lublin, PwC, 2011. 

38. P. Rydzewski, Opinie mieszkańców Lublina o swoim mieście. Raport z badań, Lublin 

2016. 

39. Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych w Lublinie, styczeń 2017. 

40. A. Scherer, Polityka kulturalna Lublina w świetle starań o tytuł Europejskiej Stolicy 

Kultury 2016, „Roczniki Kulturoznawcze” 4(1), 2013. 

41. K. Skoczylas, T. Brzezińska-Wójcik, Natężenie ruchu turystycznego na wybranych 

festiwalach – pozytywne i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-

gospodarczy Lublina w opinii mieszkańców miasta,  „Ekonomiczne Problemy 

Turystyki” nr 3/2016 (35). 

42. A. Stasiak, B. Włodarczyk,  Miejsca spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. 

Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013. 

43. Strategia promocji inwestycyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Załączniki do 

strategii promocji  inwestycyjnej LOM, 2009, s. 16. 

44. Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Część I Analityczna, Lublin, 

Landbrand. 

45. Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Część II Strategiczna, Lublin, 

Landbrand. 

46. Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Część III Wdrożeniowa, 

Lublin, Landbrand. 

47. Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Wprowadzenie, Lublin, 

Landbrand. 

48. A. Tucki, Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina. Raport końcowy z badania 

przeprowadzonego na terenie Lublina w dniach 15.06-09.09.2013r., Lublin, 2013. 
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49. A. Tucki, Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina. Raport końcowy z badania 

przeprowadzonego na terenie Lublina w dniach 5.06-30.08.2014r., Lublin 2014. 

50. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Dz.U. 2009 Nr 

62 poz. 504. 

51. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Województwa Lubelskiego na przykładzie 

Gminy Lublin. Raport częściowy nr 2, Deloitte, Lublin 2012. 

52. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Województwa Lubelskiego na przykładzie 

Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1, Deloitte, Lublin 2012. 

53. Wizerunek Miasta Lublin. Prezentacja przygotowana dla Biura Promocji Miasta 

Lublin. ARC Rynek i Opinia, 2007. 

54. Województwo Lubelskie. Podregiony. Gminy. Powiaty, Urząd Statystyczny w Lublinie, 

Lublin. – roczniki statystyczne za lata 2008-2016. 

 

DOKUMENTY PODDANE ANALIZIE TREŚCI 

Dokumenty strategiczne  

1. Aplikacja Finałowa. Europejska Stolica Kultury. Lublin 2016, Lublin, 2011. 

2. Aplikacja. Europejska Stolica Kultury. Lublin 2016, Lublin, 2010.  

3. Informacja nt. realizacji zadań związanych z ubieganiem się Miasta Lublin o tytuł 

Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku oraz założeń kierunków rozwoju kultury w 

Lublinie do roku 2020, Lublin 2011. 

4. Jak rozwija się Lublin? Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Lublina Na 

lata 2013-2020 w 2014 r., Lublin 2017. 

5. Miasto w dialogu – 2017. Propozycja do konsultacji społecznych, Lublin. Data nieznana. 

6. Raport o szansach kandydowania Lublina do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” w 

roku 2016, Lublin. Data nieznana. 

7. Rozwód K., Założenia do programu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016r., 

Lublin 2008. 

8. Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020, Lublin 2013. 

9. Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, Lublin 2013. 

10. Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020. Diagnoza Stanu Wyjściowego, Lublin 

2013. 

11. Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020. Raport monitoringowy z realizacji w 

2013 r., Lublin 2016. 
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12. Strategia Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008-2015. Raport końcowy z realizacji w 

latach 2008-2012, Lublin 2014. 

13. Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Część I Analityczna, Lublin, 

Landbrand. 

14. Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Część II Strategiczna, Lublin, 

Landbrand. 

15. Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Część III Wdrożeniowa, 

Lublin, Landbrand. 

16. Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Wprowadzenie, Lublin, 

Landbrand. 

Dokumenty promocyjne - obszar kultury 

• Foldery Miasto Kultury. Najważniejsze wydarzenia kulturalne: 2009 [3 wersje 

językowe], 2011 [1 wersja językowa], 2013 [trzy wersje językowe], 2014 [1 wersja 

językowa], 2015 [3 wersje językowe], 2016 [1 wersja językowa] 

• Foldery Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury. Kandydat: 2009, 2010, 2011 

• Ulotki Lato z Kulturą w Lublinie: 2014 [1 wersja językowa], 2015 [3 wersje językowe], 

2016 [1 wersja językowa] 

• Ulotki Lublin – Miasto Kultury: 2015 [3 wersje językowe] 

• Inne wydawnictwa: 

o Folder Lublin – Miasto Międzykulturowe, Lublin. Data nieznana. 

o Folder Znak dziedzictwa europejskiego, Lublin 2016.  

Dokumenty promocyjne: obszar turystyki 

• Folder Dla młodych, Lublin. Data nieznana. 

• Folder Idealne na weekend, Lublin. Data nieznana. 

• Folder Lublin Smaków. Przewodnik po miejscach inspiracji, Lublin. Data nieznana. 

• Folder Lublin? 12 x TAK!, Lublin. Data nieznana. [3 wersje językowe] 

• Folder Staromiejskie zaułki, Lublin. Data nieznana. 

• Folder Szlaki Lublina, Lublin 2016. [4 wersje językowe] 

• Informator Turystyczny, Lublin 2016. [8 wersji językowych] 
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Dokumenty promocyjne – obszar aktywności gospodarczej 

• Ogólne przewodniki i informatory dla inwestorów: 1 z 2010 roku, 1 z 2014 [4 wersje 

językowe], 1 z 2015 [polska wersja językowa] 

• Prezentacje dla inwestorów: Why Poland, Why Lublin - 2 z 2010 roku oraz „Lublin 

Inspiruje Biznes” 1 z 2013, 1 z 2014, 1 z 2015, 2 z 2016 

• Oferty inwestycyjne dla konkretnych firm: 3 z 2010 roku, 2 z 2014 roku, 1 z 2015 roku, 

2 z 2016 

• Inne materiały i wydawnictwa: 

o Focus on Lublin, Lublin 2014. 

o Focus on Lublin, Lublin 2015. 

o Lublin. Looking to lure big business to the European Union’s Eastern Border, „fDi 

Magazine” 2015. 

o Lublin. Przewodnik dla inwestorów hotelowych. 2015. 

o Prezentacja Lublin miastem inwestycji. Data nieznana. 

o Publikacja Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie. Związek 

Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones 

Lang LaSalle, HAYS Poland. Data nieznana. [2 wersje językowe] 

Inne materiały promocyjne: 

• Broszura Marka Lublin. Lublin 2009. 

• Ulotka Miasta Lublin. Lublin 2016. 
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Projekt badawczy pt. Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na 

rozwój gospodarczy i społeczny miasta  

 

Realizacja badania: Warsztaty Kultury w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta 

Lublin; dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma 

2017 rok (program Rozwój sektorów kreatywnych) 

Zespół badawczy: dr Aleksandra Kołtun (koordynacja całości działań, analizy 

jakościowe; aleksandra.koltun@gmail.com), dr hab. Marcin Lipowski (analizy ilościowe), 

dr Ilona Bondos (analizy ilościowe), mgr Andrzej Stawicki (analizy ilościowe), Mateusz 

Stępniak (pomoc w analizach i zbieraniu danych) oraz praktykanci, stażyści i 

wolontariusze – Paweł Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Sylwia Golec, 

Anna Jałocha, Aleksandra Jamioł, Marcin Jakubowski, Piotr Kalicki, Paulina Kalita, Blanka 

Konopka, Yana Mazhai, Michał Oniszko, Małgorzata Rębisz, Karolina Sobaszek, Dagmara 

Stępień, Anastazja Szuła, Aleksander Tarkowski, Grzegorz Zaleski, Kamil Zieliński, 

Wojciech Zirebiec 

Cel badania: uzyskanie pogłębionego opisu sieci zależności i powiązań o charakterze 

gospodarczym i społecznym współtworzonych i wzmacnianych poprzez realizację 

plenerowych festiwali kulturalnych w Lublinie 

Zakres badania: 4 największe cykliczne plenerowe festiwale kulturalne: Noc Kultury, 

Carnaval Sztukmistrzów, Wschód Kultury - Inne Brzmienia Art’n’Music Festiwal, Jarmark 

Jagielloński 

Główny problem badawczy: wpływ plenerowych festiwali kulturalnych na rozwój 

gospodarczy i społeczny Lublina, w szczególności pod kątem funkcjonowania sieci 

zależności i wzajemnych powiązań współtworzonych przez festiwale plenerowe w 

Lublinie w czterech wymiarach:  

• ekonomicznym,  

• wizerunkowym,  

• związanym z kapitałem społecznym,  

• związanym z jakością przestrzeni. 

mailto:aleksandra.koltun@gmail.com
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Przebieg badania, metody badawcze oraz raporty cząstkowe (podkreślenie – 

niniejszy raport) 

1. Analiza źródeł wtórnych dotyczących rozwoju Lublina w obszarze kultury, 

turystyki i wybranych gałęzi przedsiębiorczości w latach 2007-2016, z 

uwzględnieniem obecności czterech badanych festiwali jako elementu strategii 

komunikowania marki miasta (dane GUS, dane zbierane przez Urząd Miasta Lublin 

oraz Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, korpus raportów 

badawczych, ekspertyz i opracowań udostępnionych przez Urząd Miasta Lublin, 

korpus folderów promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców, turystów i 

mieszkańców) -> „Rozwój miasta Lublin w obszarze kultury, turystyki i 

aktywności gospodarczej w latach 2006-2016. Raport z analizy źródeł 

wtórnych”  

2. Badania publiczności festiwali: 

a. Badania ankietowe opinii i doświadczeń uczestników i uczestniczek 

festiwali -> „Raport z badań ilościowych. Noc Kultury”; „Raport z badań 

ilościowych. Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”, 

Raport z badań ilościowych. Carnaval Sztukmistrzów”; Raport z badań 

ilościowych. Jarmark Jagielloński” 

b. Badania jakościowe – analizy danych wizualnych udostępnionych w 

mediach społecznościowych) -> „Wnioski z jakościowej analizy danych 

wizualnych. Noc Kultury”; „Wnioski z jakościowej analizy danych 

wizualnych. Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”; 

„Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych. Carnaval 

Sztukmistrzów”; „Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych. 

Jarmark Jagielloński” 

3. Badania ankietowe wolontariuszy współpracujących przy organizacji festiwali w 

latach 2011-2016 ->„Raport z ilościowych badań opinii wolontariuszy” 

4. Badania ankietowe przedsiębiorców z branży hotelowej i gastronomicznej z 

obszaru Starego Miasta i okolic -> „Raport z ilościowych badań przedsiębiorców” 

oraz 

• praca warsztatowa z uczestnikami Lubelskiego Kongresu Kultury (10-

11.06.2017), grupa tematyczna „Jakoś czy jakość – festiwale plenerowe w 
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przestrzeni miasta” – wstępne rozpoznanie najważniejszych wątków w 

badaniu 

• seria wywiadów na wpół ustrukturyzowanych z „typowymi uczestnikami” 

czterech festiwali 

• prace warsztatowa z przedstawicielami Warsztatów Kultury oraz Urzędu 

Miasta Lublin (wrzesień 2017) – dopracowanie wyników roboczych oraz 

próba sformułowania rekomendacji 

• wydanie raportu końcowego podsumowującego całość badań (udostępniony 

online na początku 2018 roku) 


