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CZĘŚĆ I ANALITYCZNA 

 

ANALIZA ISTNIEJĄCYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH, ISTOTNYCH DLA ROZWOJU MARKI REGIONU PUSZCZY 

BIAŁOWIESKIEJ I WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WRAZ Z OCENĄ ICH SPÓJNOŚCI 

Strategia marki Regionu Puszczy Białowieskiej (SMRPB), będąca dokumentem sektorowym, powinna być w swoich 

założeniach i celach zgodna z najważniejszymi dokumentami ogólnymi i programowymi wyższego rzędu. W ramach analizy 

zapoznano się z dokumentami strategicznymi dotyczącymi bezpośrednio i pośrednio marki Regionu Puszczy Białowieskiej  

i województwa podlaskiego (sektor turystyczny i inne). Dokumenty przeanalizowano pod kątem ich spójności: 

odzwierciedlanie zasobów (nie tylko turystycznych) Regionu Puszczy Białowieskiej, powiązania z innymi sektorami lokalnej 

gospodarki (np. żywności), odniesienie do marek województwa i kraju.  
 

Analizie poddano następujące dokumenty strategiczne: 

 Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

 Strategię Rozwoju Kraju 2020 

 Długookresową Strategię Rozwoju Kraju 2030 

 Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku 

 Marketingową Strategię Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012-2020 

 Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 

 Kierunki Rozwoju Turystyki w Województwie Podlaskim  

 Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2015 roku 
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 Strategię zarządzania i promocji regionu Puszczy Białowieskiej wraz z opracowaniem dwóch produktów 

turystycznych regionu. 

 

Dokumenty krajowe 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK) została przyjęta Uchwałą Rady Ministrów w dniu 13 

grudnia 2011 roku. Sześć celów KPZK 2030 odpowiada najważniejszym wyzwaniom rozwojowym polskiej przestrzeni: 

niskiej konkurencyjności głównych ośrodków miejskich i regionów Polski na tle europejskim, słabej spójności terytorialnej 

kraju i niskiemu poziomowi rozwoju infrastruktury (zwłaszcza transportowej i społecznej) obszarów wiejskich, brakowi 

spójnego systemu ochrony środowiska przyrodniczego, niewystarczającej odporności struktury przestrzennej  

na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia oraz bezładowi przestrzennemu. Cele sformułowane w KPZK są ze sobą 

powiązane. Dopełnieniem celów jest typologia obszarów funkcjonalnych, tożsamych z obszarami problemowymi1, które 

wyodrębniono dla uporządkowania systemu planowania. Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych posłużyło wyodrębnieniu 

obszarów funkcjonalnych o znaczeniu krajowym, w tym obszarów zagrożeń wymagających szczegółowych studiów  

i planów. Sformułowana w dokumencie przestrzennego zagospodarowania Polski 2030 wizja opiera się na pięciu 

pożądanych cechach polskiej przestrzeni: konkurencyjności i innowacyjności, spójności wewnętrznej, bogactwie  

i różnorodności biologicznej, bezpieczeństwie oraz ładzie przestrzennym.  

 

 

                                                           
1
 w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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Za cel strategiczny polityki przestrzennego zagospodarowania kraju uznano:  

Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania 

ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa 

oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie.  

 

Ponadto w KPZK 2030 wskazano 6 następujących celów:  

 Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich 

integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 

 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji 

funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w rożnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury 

transportowej i telekomunikacyjnej. 

 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej  

na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 

energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa. 

 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

 
Rysunek 1. Główne cechy polskiej przestrzeni w 2030 roku. 
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Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Podstawowym dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego, a także 

warunki niezbędne do zapewnienia rozwoju Polski do 2020 roku jest Strategia Rozwoju Kraju. SRK 2020 – „Aktywne 

społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” została przyjęta przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. 

Głównym celem SRK 2020 jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów 

zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawa jakości życia ludności. Strategia zakłada trzy 

priorytety: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka, spójność społeczna i terytorialna. W ramach tych 

dziedzin prowadzone będą główne działania mające na celu wdrożenie w życie założeń zawartych w całym dokumencie. 

Do dokumentu dołączono 9 strategii zintegrowanych, które mają przyczyniać się do realizacji celów założonych w SRK 

2020, a także rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Sfera turystyki dotyczy bezpośrednio lub pośrednio  

(ale jednoznacznie) większości spośród wskazanych priorytetów. 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 

SRK 2030 – „Trzecia fala nowoczesności” określa długookresowe cele państwa, które mają poprawić życie mieszkańców 

Polski, a także przyczyniać się do modernizacji kraju i wzrostu innowacyjności. Kluczowymi obszarami zadaniowymi tej 

Strategii są: innowacyjność (modernizacja), terytorialnie zrównoważony rozwój (dyfuzja), efektywność  

i sprawność państwa. 
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Rysunek 2. Cel główny oraz obszary zadaniowe DSRK 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 
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Przedstawianym trzem obszarom strategicznym podporządkowane są cele strategiczne oraz kierunki interwencji  

w podziale tematycznym w sposób następujący:  

 

W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (modernizacji):  

 Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna  

 Polska Cyfrowa  

 Kapitał Ludzki  

 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko  

 

W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji): 

 Rozwój regionalny  

 Transport  

 

W obszarze efektywności i sprawności państwa (efektywności):  

 Kapitał Społeczny  

 Sprawne Państwo 

 

Należy jednak pamiętać o wzajemnym przenikaniu się obszarów strategicznych oraz narzędzi – kierunków interwencji 

przypisanych do poszczególnych celów strategicznych.  
 

Znaczenie obszaru konkurencyjności i innowacyjności gospodarki wiąże się z tworzeniem nowych przewag 

konkurencyjnych, opartych o wiedzę, kapitał intelektualny, możliwość impetu cyfrowego w rozwoju. Jednym  

z najważniejszych elementów konkurencyjności i innowacyjności jest edukacja. Wykształcenie pozostaje jednym  
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z głównych czynników, kształtujących kulturę społeczną. Zarazem może być, dzięki prowadzeniu odpowiedniej polityki, 

najlepszym narzędziem wyrównującym szanse i możliwości poprzez wzrost kapitału kulturowego. Jest ważne, by system 

edukacji z jednej strony tworzył warunki dla wyrównywania szans między osobami o różnym statusie społecznym, z drugiej 

zaś, by sprzyjał wyławianiu talentów. Szczególnie istotne wydaje się dalsze dążenie do poprawy jakości w obszarach 

związanych z naukami przyrodniczymi, matematycznymi i studiami inżynierskimi. Podobnego wsparcia wymagają, przy 

rosnącym znaczeniu usług, studia oraz kształcenie i szkolenie zawodowe obejmujące szeroko pojęte usługi (w tym także 

usługi związane z obsługą turystów).Obok edukacji, zmiany zachodzą także w obszarze nauki. Powinny się one wiązać  

ze wzrostem świadomości przedsiębiorców z korzyści, jakie mogą przynieść dobrze wykorzystane badania naukowe  

i ich wyniki. Promocja innowacyjności technologicznych, podnoszenie zdolności do współpracy sektorów nauki  

i gospodarki, tworzenie specjalnych mechanizmów finansowych i bodźców zachęcających przedsiębiorców  

do podejmowania ryzyka i inwestycji prywatnych w sferę B+R, połączone z poprawą efektywności uczelni, będą stanowiły 

element przyspieszający modernizację gospodarki.  

 

Technicznym kluczem do realizacji celów w obszarze równoważenia potencjału rozwojowego  regionów jest poprawa 

dostępności transportowej, w tym obszarów wiejskich. Narzędzia terytorialnie równoważonego rozwoju zawarto w opisach 

zadań w rozdziałach poświęconych kapitałowi ludzkiemu, społecznemu, sprawnemu państwu, czy procesom 

cyfryzacyjnym. A dodatkowo w obszarze energetyki i środowiska, gdyż bezpieczeństwo dostępu do sieci energetycznych  

i usytuowanie źródeł energii ma olbrzymie znaczenie dla wyrównywania szans regionalnych (pomoc regionom objętym 

tzw. wykluczeniem energetycznym i rozwój energetyki rozproszonej). Dotyczy to także działań z zakresu ochrony 

środowiska, bo z jednej strony poprawiają one jakość życia (mniej zagrożeń, lepsza jakość otoczenia), z drugiej tworzą 

warunki dla rozwoju – lokalne i regionalne inwestycje w tym zakresie modernizują gospodarkę, tworząc nowe miejsca 

pracy (w przypadku OZE – na trwałe). 
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Usprawnienie funkcjonowania państwa (czego dotyczy trzeci obszar Strategii), jest ważne dla rozwoju przedsiębiorczości, 

jak i dla rozwoju nowoczesnych usług dobra publicznego. W pierwszym przypadku istotna jest pełna deregulacja i stałe 

pilnowanie oraz unikanie nadmiaru obciążeń prawnych i instytucjonalnych, w taki sposób, by nie hamowały rozwoju 

inwestycji i swobody gospodarowania. W drugim przypadku, kluczowa jest w odniesieniu do usług dobra publicznego  

nie tylko ich dostępność, ale i efektywność związana z jakością świadczonych usług, satysfakcją klientów. 

  

Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku 

Jest to dokument programowy, który traktuje turystykę, jako ważne narzędzie szeroko rozumianego rozwoju regionów. 

Zakłada budowanie silnych podstaw harmonijnego rozwoju sektora turystycznego w kraju, promowanie zrównoważonej 

konsumpcji turystycznej, kształtowanie zdrowia publicznego poprzez turystykę, integrowanie społeczeństwa wokół 

lokalnych produktów turystycznych oraz łączenie aktywności wszystkich podmiotów działających  

na rzecz rozwoju turystyki i zasobów będących w ich dyspozycji. 

 

W skali makroekonomicznej realizacja „Kierunków…” wyraźnie wpisuje się w realizację celów strategicznych Unii 

Europejskiej, określonych w odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz Strategii „Europa 2020”2– w tym priorytetów Krajowych 

Programów Reform3 – oraz priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i celu strategicznego Narodowej Strategii 

Spójności 2007-20134. 

 

                                                           
2
 Komunikat Komisji Europejskiej „Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważanego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” KOM (2010) 2020, Bruksela 03.03.2010. 

3
 Odpowiednio: Krajowego Programu Reform 2005-2008, Krajowego Programu Reform 2008-2011 i Krajowego Programu Reform „Europa 2020.” 

4
 Inaczej: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 
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W dokumencie wyróżniono kluczowe typy turystyki (zarówno pomijane dotychczas lub zapomniane obszary aktywności 

turystycznej, jak też wskazano takie, które mają największe szanse rozwoju): 

 turystyka biznesowa: wspieranie rozwoju turystyki biznesowej i kongresowej; 

 turystyka w miastach i kulturowa: wspieranie rozwoju turystyki miejskiej, wspieranie rozwoju turystyki 

kulturowej o wysokiej jakości, wspieranie rozwoju turystyki pielgrzymkowej i etnicznej, wspieranie turystyki  

w obiektach poprzemysłowych; 

 turystyka na terenach wiejskich: wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki; 

 turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna: wspieranie rozwoju turystyki uzdrowiskowej, medycznej  

i rehabilitacyjnej; wspieranie turystyki aktywnej m.in. turystyki wodnej i turystyki rowerowej; 

 turystyka przygraniczna i tranzytowa: wspieranie rozwoju turystyki w strefach przygranicznych, a szczególnie 

na granicach Unii Europejskiej.  

 

Opracowanie to zwraca uwagę na pewne wartości przypisywane rozwojowi turystyki, odwołujące się do znaczenia  

tej dziedziny gospodarowania dla tendencji ogólnorozwojowych w ich zrównoważonym wydaniu. Zakłada również rozwój 

Polski, jako atrakcyjnej destynacji turystycznej, ze skutecznie funkcjonującym przemysłem turystycznym  

oraz konkurencyjnymi i wysokiej jakości produktami i usługami turystycznymi. 

Dokument wyznacza główne kierunki rozwoju polskiej turystyki w postaci obszarów priorytetowych5: 

 Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności będący podstawą filozofii rozwoju polskiej turystyki, 

 Rozwój zasobów ludzkich poprzez wykwalifikowane kadry, jako jeden z najważniejszych elementów usługi 

turystycznej, 

                                                           
5
 Najistotniejsze dla opracowania SMRPB grupy markowych produktów wytłuszczono. 
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 Wsparcie marketingowe, jako efektywny sposób sprzedaży wykreowanego produktu, 

 Kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez świadomą politykę kształtowania dostępności walorów 

turystycznych, 

 Wsparcie instytucjonalne, jako świadomą politykę instytucji, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji 

ukierunkowaną na kształtowanie proturystycznych strategii kraju i regionów. 

 

Deklaracja zawarta w ostatnim z wymienionych wyżej kierunków wymaga szczególnego uwzględnienia, ponieważ zakłada 

możliwość oczekiwania i uzyskania wsparcia w procesach rozwojowych turystyki na poziomie regionalnym  

i lokalnym. 

 

Marketingowa strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 (Aktualizacja dokumentu z 2008 roku). 

Podstawowym celem opracowania „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020” jest wskazanie 

najważniejszych kierunków i form działania, które winny być podejmowane w tak ważnej dla promocji Polski dziedzinie, 

jaką jest turystyka. Strategia jest głównym narzędziem działania Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i branży 

turystycznej, niezbędnym w prowadzeniu spójnej oraz długofalowej polityki promocyjnej Polski w sektorze turystyki  

do 2020  roku. Efektem tych działań winna być poprawa międzynarodowej rozpoznawalności Polski, jako kraju 

atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości. 

 

Zgodnie z zawartą w „Marketingowej strategii Polski…” wizją, „Polska będzie miała docelowo atrakcyjny wizerunek, zgodny 

z rzeczywistością, przyczyniający się do wyboru kraju, jako turystycznego miejsca docelowego, wizerunek, który pozytywnie 

wpływa na rozwój gospodarki turystycznej”. Celem głównym winno być zwiększenie skuteczności  

i efektywności działań marketingowych w zakresie: 
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 poprawy pozycji konkurencyjnej na rynkach krajowym i zagranicznych; 

 zwiększenie atrakcyjności produktów turystycznych poprzez działania marketingowe; 

 stworzenie sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej w celu poprawy jakości komunikacji  

i obsługi turystów; 

 transfer wiedzy. 

 

W dokumencie „Marketingowej strategii Polski…” zaleca się przeprowadzenie kampanii produktowych  

i informacyjnych, które mają za zadanie zachęcić społeczeństwo do turystyki krajowej, a także przeprowadzenie kampanii 

produktowej na rynkach zagranicznych promującej podstawowe i niszowe produkty turystyczne. W dokumencie wskazano 

także instrumenty promocji, do których zaliczono m.in.: wizyty studyjne dla branży turystycznej oraz dziennikarzy,  

e-marketing, marketing bezpośredni oraz marketing wirusowy, reklamę ATL i BT, PR, wydawnictwa drukowane.  

 

 

Dokumenty regionalne 

Zadaniem samorządów terytorialnych szczebla wojewódzkiego jest realizacja odnoszących się do konkretnego regionu 

zadań, w tym związanych z turystyką. W dodatku należy mieć świadomość, że są to zadania różnego rodzaju, nie tylko te 

bezpośrednio wpływające na rozwój turystyki, ale też i takie, które stwarzają dla nich korzystny klimat. W gestii 

samorządów wojewódzkich leży m. in. określenie strategii rozwoju danego obszaru, w którym może zostać przewidziane 

miejsce dla rozwoju turystyki.  
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Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego posiada jednakowy z dokumentami regionalnymi innych województw zasięg 

czasowy – do 2020 r. W dokumencie tym wizję województwa sformułowano następująco: Województwo podlaskie: 

zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze. Z punktu widzenia tworzonej SMRPB kluczowe role odgrywają kwestie 

związane z poniższymi elementami koncepcji Wizji: PODLASKIE – ZIELONE 

 

W dokumencie wyraźnie podkreślono, iż środowisko przyrodnicze stwarza w regionie liczne możliwości rozwoju. 

„Na terenie województwa podlaskiego znajdują się jedne z najcenniejszych przyrodniczych obszarów Europy,  

jak Puszcza Białowieska, a także Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska oraz biebrzańskie czy narwiańskie bagna. 

Podlaskie jest regionem o najwyższym wskaźniku udziału parków narodowych i drugim pod względem powierzchni 

obszarów NATURA 2000 w ogólnej powierzchni województwa (powierzchnia parków narodowych w województwie 

podlaskim stanowi niemal 30% wszystkich terenów parków narodowych w Polsce). 

 

Największy potencjał ma w regionie turystyka wypoczynkowa na obszarach cennych przyrodniczo i nad jeziorami,  

w tym agroturystyka; przy czym jako najatrakcyjniejszy przyrodniczo obszar wskazuje się powiat hajnowski.” 

 

 W dokumencie przyjęto trzy cele strategiczne: 

 Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka; 

 Cel strategiczny 2. Powiązania krajowe i międzynarodowe; 

 Cel strategiczny 3. Jakość życia. 

 

U podstaw skutecznej realizacji celów strategicznych leżą cele horyzontalne, których wątki  przenikają cele strategiczne:  
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 Cel horyzontalny: Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze podstawą harmonii aktywności człowieka i przyrody; 

 Cel horyzontalny: Infrastruktura techniczna i teleinformatyczna otwierająca region dla inwestorów, mieszkańców, 

sąsiadów i turystów. 

 

Do głównych kierunków interwencji zaplanowanych w dokumencie, które będą mogły mieć wpływ na rozwój marki 

Regionu Puszczy Białowieskiej zaliczyć należy: 

 Cel operacyjny 1.2. Wzrost innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw: 

- Wspieranie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. 

 Cel operacyjny 1.5. Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych: 

- Promowanie postaw i działań sprzyjających efektywności wykorzystania zasobów naturalnych. 

 Cel operacyjny 2.1. Aktywność podlaskich przedsiębiorstw na rynku ponadregionalnym: 

- Promocja gospodarcza i marketingowa regionu. 

 

Nowoczesne podejście do realizacji Strategii wymaga terytorializacji celów. Terytorializacja oznacza rozpoznanie  

w regionie tych miejsc, w których w największym stopniu będą realizowane poszczególne cele polityki rozwojowej.  

Dlatego wszystkie regiony w Polsce opracowują tzw. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Obszary te nie są 

utożsamiane, jak niegdyś, wyłącznie z problemami i obszarami problemowymi. OSI w województwie podlaskim  

są obszarami, gdzie dostrzegana jest potrzeba realizacji celów strategicznych, by wzmocnić potencjały regionu  

lub zlikwidować jego słabości. 

 

Jak wynika z dokumentu, Region Puszczy Białowieskiej odgrywa istotną rolę, o czym świadczy zaliczenie tego terenu  

do jednej z 6 wyróżnionych typu OSI - Gminy, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. 
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Kierunki Rozwoju Turystyki w Województwie Podlaskim   

Dokument opracowany został na podstawie „Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego 

Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015”. Do głównych jego założeń należą: 

 Podlaskie jako główny ośrodek turystyki aktywnej. Oprócz ofert turystyki aktywnej – również rozwój turystyki 

kulturowej, religijnej i zdrowotnej z wykorzystaniem unikalnych walorów przyrodniczych i w oparciu o nowoczesną 

infrastrukturę szlaków turystycznych oraz infrastrukturę SPA & Wellness. 

 Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez: wzmocnienie istniejącej oferty oraz uzupełnienie jej o nowe 

formy (turystyka biznesowa, konferencyjna, transgraniczna), rozwój produktu turystycznego i podnoszenie jakości 

świadczenia usług, wykwalifikowana kadra. 

 Aktywizacja samorządów lokalnych w tworzeniu powiązań między podmiotami branży turystycznej a sektorem 

publicznym – PPP. 

 

W przypadku „Kierunków Rozwoju Turystyki w Województwie Podlaskim” założenia SMRPB zgodne  

są z następującymi priorytetami i celami strategicznymi: 

 

 Priorytet 1. Nowoczesna infrastruktura turystyczna i około turystyczna 

 

Przygotowanie i promocja ofert inwestycyjnych województwa podlaskiego w zakresie infrastruktury turystycznej  

i okołoturystycznej. 

 

 Priorytet 2. Wzmocnienie pozycji województwa podlaskiego na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym. 

 2.1. Podniesienie konkurencyjności wiodących produktów turystycznych regionu. 
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 2.2. Wykreowanie nowych produktów turystycznych. 

 2.3. Promocja produktów oraz walorów turystycznych. 

 

 Priorytet 3. Wysoka jakość podlaskiej turystyki. 

 3.1. Podnoszenie jakości usług turystycznych. 

 3.2. Zapewnienie wysokiego poziomu jakości obsługi ruchu turystycznego. 

 

 Priorytet 5. Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki. 

 5.1. Wspieranie podmiotów życia społecznego i gospodarczego regionu w zakresie rozwoju turystyki. 

 

Dokumenty lokalne 

Najniższym, a przez to najbardziej istotnym z punktu widzenia rozwoju miejsc i mikroregionów szczeblem zarządzania są 

samorządy powiatowe i gminne. W odniesieniu do rozwoju turystyki zobowiązane są one m. in. do promowania walorów  

i możliwości rozwoju danego regionu, a także sprawowania opieki nad środowiskiem kulturowym i przyrodniczym.  

To jak wiadomo wybrane kompetencje organów władz samorządowych, aczkolwiek wydaje się ważnym prześledzenie,  

na ile programowane przez nie działania uwzględniają turystykę, jako czynnik rozwoju lokalnego. 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2015 roku 

W Dokumencie wyodrębniono dziesięć strategicznych celów rozwojowych. Przy określaniu kolejności prezentacji 

poszczególnych celów brano pod uwagę pilność ich realizacji oraz skutki dla uzyskania efektów zrównoważonego rozwoju. 

Dla każdego z celów strategicznych został opracowany program strategiczny. 
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Tabela 1. Cele strategiczne wraz z przypisanymi programami strategicznymi. 

Cele strategiczne Programy strategiczne 

1. Dostosowanie systemu kształcenia do warunków gospodarki 
rynkowej i wyzwań współczesności. 

Program rozwoju oświaty i kształcenia 

 

2. Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania strategią 
 i systemu promocji powiatu. 

Program zarządzania strategią i promocji powiatu 

 

3. Rozwiązanie problemu infrastruktury technicznej służącej 
rozwojowi gospodarki, potrzebom mieszkańców i ochronie 
środowiska. 

Program rozwoju infrastruktury technicznej 

4. Dynamiczny rozwój sektora małej i średniej 
przedsiębiorczości. 

Program rozwoju przedsiębiorczości 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie warunków do tworzenia i pełnego wykorzystania 
potencjału rozwojowego sektora małej i średniej przedsiębiorczości 

2. Aktywizacja lokalnej społeczności w kierunku tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy w sektorze usług 

3. Większe zróżnicowanie działalności małych i średnich 
przedsiębiorstw 

4. Wzrost eksportu małych i średnich przedsiębiorstw 

5. Restrukturyzacja gospodarki rolnej powiatu. Program restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz odnowienia 
wsi 

Cele ogólne: 
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1. Zwiększenie dochodowości rolnictwa. 

2. Podniesienie konkurencyjności produktów rolnych na rynkach 
krajowych i zagranicznych. 

3. Poprawa warunków życia i pracy ludności wiejskiej. 

4. Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów wiejskich. 

5. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

6. Restrukturyzacja i unowocześnienie przemysłu. Program rozwoju przemysłu 

7. Zintegrowane zagospodarowanie turystyczne powiatu. Program rozwoju turystyki i agroturystyki 

Cele ogólne: 

1. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miejscowości 
turystycznych powiatu. 

2. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej. 

3. Usprawnienie systemu informacji i promocji turystycznej powiatu. 

4. Rozwijanie współpracy transgranicznej w zakresie turystyki. 

5. Stymulowanie rozwoju inwestycji turystycznych. 

6. Zwiększenie ruchu turystycznego (liczba turystów odwiedzających 
powiat). 

8. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej oraz 
zapewnienie powszechnej dostępności do usług publicznych 
i informacji. 

Program rozwoju infrastruktury społecznej 

Cele ogólne: 

1. Zapewnienie sprawnego i dostępnego systemu usług publicznych  
w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej 

2. Zapewnienie dostępu do nowoczesnych usług bankowych  
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i pocztowych 

3. Zapewnienie godnych warunków życia i pracy osobom 
niepełnosprawnym 

4. Stworzenie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz zapewnienie 
wysokiego poziomu kultury fizycznej 

5. Wzmocnienie tożsamości kulturowej 

9. Ochrona środowiska i bioróżnorodności, ze szczególnym 
uwzględnieniem Puszczy Białowieskiej i Doliny Górnej Narwi. 

Program ochrony środowiska 

Program ochrony przyrody i bioróżnorodności 

10. Rozwój współpracy międzyregionalnej i przygranicznej. Program współpracy międzyregionalnej i przygranicznej 

Cele ogólne: 

1. Zwiększenie zakresu współpracy regionalnej, przygranicznej  
i międzynarodowej 

2. Nawiązanie kontaktów handlowych 

3. Nawiązanie współpracy naukowej, kulturalnej 

Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2015 roku. 

 

Strategia zarządzania i promocji regionu Puszczy Białowieskiej wraz z opracowaniem dwóch produktów turystycznych 

regionu. 

W „Strategii zarządzania…” uwzględniono następujące cele strategiczne zarządzania i promocji, z których dwa pierwsze 

mają bezpośredni wpływ na SMRPB: 

1. Zbudowanie spójnej marki turystycznej regionu Puszczy Białowieskiej.  
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2. Wykreowanie spójnego wizerunku marki regionu Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia świadomości  

i rozpoznawalności obszaru jako wyjątkowego pod względem posiadanych walorów (nie tylko przyrodniczych,  

ale i kulturowych).  

3. Utrwalenie wizerunku regionu Puszczy Białowieskiej poprzez uzyskanie nie mniej niż jednego europejskiego 

certyfikatu spośród: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana 

Tradycyjna Specjalność.  

4. Wzrost świadomości unikatowych produktów turystycznych regionu Puszczy Białowieskiej oraz zwiększenie 

zainteresowaniem ofertą produktową. 

5. Uzyskanie liczby odwiedzających Region Puszczy Białowieskiej, w 2020 roku, na poziomie nie mniejszym, niż 1 milion 

osób rocznie.  

6. Uzyskanie ewidencjonowanych wpływów z turystyki, na obszarze RPB, w roku 2020, na poziomie nie mniejszym  

niż 50 mln rocznie.  

7. Uzyskanie konsensusu dla uchwalania począwszy od 2020 r. stabilnego, zintegrowanego w obszarze całego RPB 

budżetu promocyjnego w turystyce (z wyłączeniem badań), zarządzanego przez LOT, na poziomie minimum 2% 

wpływów z turystyki, lecz nie mniejszego niż 1 milion złotych rocznie.  

 

Jednym z elementów marki jest jej tożsamość, której celem jest uzyskanie potencjału do budowania przewagi 

konkurencyjnej. Tożsamość jest zespołem atrybutów, które region turystyczny ciągle przekazuje otoczeniu. Produkt 

turystyczny – obszar (mówimy tutaj bowiem o budowaniu marki obszaru) musi te atrybuty mieć opracowane  

tak, aby poszczególne podmioty gospodarcze i instytucje mówiły „jednym głosem”.  
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Podsumowanie 

Analiza powyższych dokumentów strategicznych pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:  

1. Zarówno dokumenty regionalne, jak i lokalne podkreślają znaczenie turystyki w stymulowaniu rozwoju na poziomie 

lokalnym. Podkreśla się w nich rolę turystyki, jako jednej z form wzmacniania lokalnej gospodarki, a także tworzenia 

nowych miejsc pracy w działalności pozarolniczej.  

2. W ww. dokumentach podkreślono duży potencjał turystyczny predestynujący obszar rozwoju turystyki, przede 

wszystkim w kontekście turystyki wiejskiej, agroturystyki, ekoturystyki i turystyki wypoczynkowo - rekreacyjnej.  

3. W dokumentach poświęcono miejsce realnym produktom turystycznym (dokumenty lokalne i regionalne).  

4. Określone kierunki rozwoju turystyki lub cele i działania dotyczą następujących kwestii:  

 Efektywniejszej promocji obszaru,  

 Powstania atrakcyjnej oferty turystycznej (nazywanej również produktem turystycznym),  

 Poprawy stanu zagospodarowania turystycznego – bazy noclegowej i gastronomicznej oraz infrastruktury 

uzupełniającej, 

 Rozwoju lokalnych produktów oraz ich promocji,  

 Rozwoju folkloru i dziedzictwa kulturowego opartego na tradycji regionu, 

 Zwiększenia aktywności samorządów w zakresie wspierania rozwoju turystyki, 

 W odniesieniu do rozwoju produktów turystycznych podkreśla się rozwój: turystyki wiejskiej, agroturystyki, 

turystyki wypoczynkowej. 
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RAPORT Z ANALIZY KONKURENCJI – STRATEGII MARKI OBSZARÓW KONKURENCYJNYCH WOBEC PUSZCZY 

BIAŁOWIESKIEJ 

Analiza konkurencji w zakresie strategii marki obszarów konkurencyjnych wobec Regionu Puszczy Białowieskiej w skali 

krajowej została przygotowana w ramach opracowania na zlecenie Starostwa Powiatowego w Hajnówce „Strategia 

zarządzania i promocji regionu Puszczy Białowieskiej wraz z opracowaniem dwóch produktów turystycznych regionu“ przez 

Konsorcjum EKOTON i 2BA Doradztwo Strategiczne. Poniżej przedstawiony został raport z analizy porównawczej 

konkurencyjnych strategii z zaleceniami dla projektu strategii Regionu Puszczy Białowieskiej  

W wyżej wymienionym opracowaniu dokonana została analiza najważniejszych konkurentów, ich przewag 

konkurencyjnych oraz propozycje ewentualnej współpracy. Wskazane i opisane zostały obszary konkurujące z Regionem 

Puszczy Białowieskiej w województwie podlaskim, kraju i w Europie6. Z marketingowego punktu widzenia najbardziej 

interesującą częścią analizy jest porównanie narzędzi, którymi posługują się najbliżsi konkurenci RPB czyli: Bagna 

Biebrzańskie, Dolina Górnej Narwi, Suwalszczyzna „Kraina jak baśń”, Puszcza Knyszyńska, Łomżyńska Dolina Narwi (Dolina 

Środkowej Narwi), Dolina Bugu i Puszcza Augustowska. Wszystkie te obszary konkurują z RPB o podobnego klienta  

a zarządzaniem turystyką zajmują się w lepszy lub gorszy sposób samorządy i lokalne organizacje turystyczne7.  

Poniżej zestawione zostały informacje na temat 2 wybranych marek - posiadających dokumenty strategiczne, będących  

w zarządzaniu lokalnych organizacji turystycznych oraz posiadających podobną do RPB ofertę turystyczną: przyrodniczą 

(park narodowy) i kulturową. Informacje dotyczą takich elementów marki takich jak wizja, tożsamość, kierunki, narzędzia 

promocji marki.  

                                                           
6
 Strategia zarządzania i promocji regionu Puszczy Białowieskiej. RAPORT I „Badania i Analizy”. Str. 89. Ekoton i 2BA. 

7
 Strategia zarządzania i promocji regionu Puszczy Białowieskiej. RAPORT III „Promocja obszaru i produktów turystycznych” . Str. 83. Ekoton i 2BA. 
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Marka Tożsamość, wizja i kierunki Narzędzia promocji i obecność w sieci Internet 

Suwalszczyzna  

„Kraina jak baśń” 

 

 

Kraina „na końcu Świata”, gdzie rzeczywistość 

przenika się z światem baśniowym.  

Atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Turystyka aktywna 

i wypoczynkowa.  

Adresowana głównie do rodzin z dziećmi, zielone 

szkoły, seniorzy. 

Produkty typu: Baśniowy Szlak, Paszport Wędrowca, 

questy, Klub Łowców Przygód, Wigierski Park 

Narodowy. 

System identyfikacji wizualnej używany  

w publikacjach i na stronach internetowych partnerów. 

Strona internetowa Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej 

www.basniowasuwalszczyzna.pl  

Obecność na targach turystycznych. 

Profil na FB – około 2800 fanów. 

Kanał na YT – brak 

Google: 

„Suwalszczyzna Kraina jak baśń” – ok. 9 700 wyników 

„Suwalszczyzna” - ok. 632 000 wyników 

Roztocze  

„Witalność z natury” 

Unikalny klimat i przyroda regionu, który ma 

dobroczynny wpływ na zdrowie i samopoczucie – 

odzyskanie witalności. 

Najbardziej słoneczny region Polski. 

Roztocze budzi przede wszystkim skojarzenia 

związane z piękną (nieco „dziką”) naturą i terenami 

zielonymi, co pozwala na promowanie tego regionu 

System identyfikacji wizualnej używany w publikacjach  

i na stronach internetowych partnerów. 

Strona Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze – 

www.roztoczewita.pl 

Obecność na targach turystycznych. 

Profil na FB – ok. 7000 fanów 
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jako miejsca spokojnego odpoczynku blisko natury. 

Turystyka aktywna - spacery, rowery, kajaki, konie, 

narciarstwo, kulig itp. 

Adresaci marki: poszukujący spokojnego miejsca  

na aktywny wypoczynek, mieszkańcy dużych miast,  

w średnim wieku, często z dziećmi i przyjaciółmi, 

seniorzy. 

Produkty: Roztoczański Park Narodowy, Szlak 

Geoturystyczny, Centralny Rowerowy Szlak Roztocza, 

spływy kajakowe. 

Kanał na YT – 5 filmów, 22 subskrybcje 

Google: 

„Roztocze Witalność z natury” - ok. 5000 wyników 

„Roztocze” - ok. 770 000 wyników 

 

 

Wnioski i rekomendacje dla Regionu Puszczy Białowieskiej: 

 

Wnioski: 

 Polskie mikroregiony turystyczne są słabo zarządzane na poziomie marketingu miejsc. Tak naprawdę jest niewiele 

takich obszarów, które mogą pochwalić się wdrażanymi strategiami marek czy programów rozwoju i promocji.  

To domena województw, miast i gmin. Strategii marki nie posiadają m.in. tak znane i rozpoznawalne obszary 

 jak Bieszczady, Tatry czy Bory Tucholskie, które również posiadają parki narodowe. 
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 Wyżej wymienione obszary są na etapach początkowych procesu budowy a ich komunikacja jest często niespójna  

i nieprzejrzysta dla wskazanych w strategiach grup odbiorców.  

 Problemy i bariery wdrażania strategii marek mikroregionów związane są z niskim poziomem integracji 

interesariuszy polityki turystycznej danego obszaru (samorządy, NGO i przedsiębiorcy). Skutkiem tego jest 

rozproszenie działań promocyjnych i pomimo funduszy zewnętrznych, brak jest pieniędzy oraz zasobów ludzkich  

na większe, zintegrowane inicjatywy produktowe i promocyjne. 

 Opisane marki w małym stopniu koncentrują się na bardziej złożonych korzyściach dla odbiorców na poziomie 

zarówno funkcjonalnym, emocjonalnym jak i symbolicznym. Oferują proste korzyści funkcjonalne: odpoczynek, 

edukacja, aktywność. Brak w nich ukształtowanych korzyści odmieniających odbiorców i budujących postawy 

lojalnościowe wokół głównych idei marek. 

 

Rekomendacje: 

 Wobec słabości konkurentów marka Regionu Puszczy Białowieskiej powinna wykorzystać swoje unikalne atrybuty 

na które składa się m. in. prestiż dwukrotnego znaku UNESCO do zbudowania spójnego i zintegrowanego systemu 

zarządzania marką i podejmowania działań promocyjnych. 

 Przewaga Puszczy Białowieskiej nad w/w markami jest jej większa rozpoznawalność i posiadania popularnego, 

charakterystycznego artefaktu/znaku rozpoznawczego jakim jest wizerunek żubra, który powinien zostać 

wykorzystany w działaniach promocyjnych. 

 Marka RPB na poziomie tożsamości, wizji i kierunku powinna odpowiadać na zapotrzebowanie określonej  

w strategii grupy odbiorców poprzez ofertę realizującą zestaw korzyści funkcjonalnych, emocjonalnych  
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i symbolicznych. Marka powinna też budować postawy lojalnościowe dzięki zastosowaniu szeregu narzędzi 

marketingowych wskazanych we wdrożeniowej części strategii marki. 

 Marką powinien żyć cały region. Komunikacja wewnętrzna marki to jedno z najważniejszych zadań na etapie 

początkowym wdrażania strategii. Z marką identyfikować się powinni przede wszystkim przedsiębiorcy branży 

turystycznej oraz inne instytucje prowadzące działalność turystyczną i mające kontakt z turystami. 

 Proces wdrażania strategii marki to proces wieloletni i należy w nim skupić się na fundamentach marki tj. jej idei  

i misji elastycznie dobierając w miarę upływu czasu narzędzia i metody promocji, które w przyszłości będą 

najefektywniejsze z punktu widzenia odbiorcy. 

 Należy wzmocnić współpracę z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, która dzięki dobremu finansowaniu 

oferuje szereg narzędzi promocji krajowej i międzynarodowej tj. wyjazdy na targi turystyczne, organizacja 

mediów i study tour, kontakty z zagranicznymi ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej. 

 

SYSTEM BADAŃ MARKI 

Z założeń strategicznych nowej marki województwa wynikają określone elementy aspiracyjnej tożsamości marki.  

Marka Puszczy Białowieskiej chce w przyszłości być kojarzona z takimi wartościami, jak: 

 unikalność przyrody; 

 uspokojenie rytmu życia; 

 zrozumienie różnorodności przyrodniczej i kulturowej; 

 symbioza człowieka z naturą; 
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 gościnność i otwartość. 

 

Miarą skuteczności prowadzonych działań promocyjnych marki będzie to, czy uda się zakorzenić te elementy wizerunku  

w świadomości grup docelowych marki. Monitoring działań promocyjnych powinien więc obejmować siłę skojarzeń marki 

Puszcza Białowieska z wymienionymi w strategii marki istotnymi elementami jej wizerunku. 

Rekomendowaną metodą pomiaru jest badanie ilościowe o charakterze sondażowym, co najmniej w następujących 

grupach docelowych: 

 Mieszkańcy Polski (potencjalni konsumenci i odbiorcy produktów turystycznych Puszczy Białowieskiej), 

 Mieszkańcy powiatu hajnowskiego, 

 Przedsiębiorcy działający w obrębie regionu Puszczy Białowieskiej. 

Wskaźniki wizerunku powinny być oparte o 5-stopniową o skalę (1 – zdecydowanie nie pasuje, 2, 3, 4, 5 – zdecydowanie 

pasuje), dotyczącą pytania o to, w jakim stopniu dane określenie pasuje do Puszczy Białowieskiej. Siła skojarzeń byłaby 

mierzona i monitorowana: 

 w ujęciu bezwzględnym, rezultatem byłby średni wynik na skali, 

 w ujęciu względnym – rezultatem byłaby pozycja Puszczy Białowieskiej względem innych regionów o podobnych 

walorach przyrodniczych, a także wobec wyników wcześniejszego pomiaru. 

 w obu przypadkach najważniejsze regiony referencyjne dla Puszczy Białowieskiej to: Puszcza Knyszyńska, Puszcza 

Augustowska i Suwalszczyzna.  
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Inne wskaźniki 

Monitoring działań promujących markę powinien także obejmować: 

 wskaźnik spontanicznej znajomości Puszczy Białowieskiej w danej grupie docelowej. W tej chwili Puszcza Białowieska 

jest jednym z częściej wymienianych w pytaniu o spontaniczną znajomość. Wartość wskaźnika, którą ustala się jako 

referencyjną dla oceny skuteczności działań i do której się dąży, mogłaby być następująca: w ciągu dwóch lat Puszcza 

Białowieska będzie w pierwszej trójce najczęściej wymienianych w pytaniu spontanicznym marek regionów  

o charakterze przyrodniczym. 

 spontaniczną i wspomaganą znajomość głównego sloganu marki oraz elementów identyfikacji wizualnej (znajomość 

spontaniczna w przypadku badania CATI lub wspomagana w przypadku badania PAPI/CAPI). 

 w przypadku badań mierzących skuteczność większych kampanii promocyjnych – wskaźniki spontanicznej  

i wspomaganej znajomości kluczowych elementów kampanii (np. spotów). 

Metodyka badawcza 

Badania monitorujące w poszczególnych grupach docelowych powinny mieć postać badań ankietowych, prowadzonych  

w oparciu o ustrukturyzowany, wystandaryzowany kwestionariusz wywiadu, realizowany przez ankieterów w sposób 

bezpośredni (PAPI, CAPI) lub telefoniczny (CATI). Z uwagi na efektywność kosztową preferowana byłaby ta ostatnia 

metoda, choć należy nadmienić, że może ona nie być optymalna w przypadku niektórych grup docelowych z uwagi  

na trudność w dotarciu do respondentów przy wykorzystaniu tej metody.  

W zależności od populacji stanowiącej grupę docelową, liczebność próby może wahać się od 100 (wielkość minimalna, 

adekwatna nt. w odniesieniu do grupy profesjonalistów krajowych lub zagranicznych) do 1000 (maksymalna, adekwatna  

w badaniu turystów i mieszkańców). 
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Organizacja monitoringu 

Monitoring podstawowy powinien być prowadzony z częstotliwością minimum raz do roku. Powinien objąć co najmniej 

następujące grupy docelowe: 

 turystów 

 przedsiębiorców z branży turystycznej regionu  

 mieszkańców 

Ponadto zalecamy prowadzenie badań w schemacie pretest-posttest przed większymi kampaniami promocyjnymi. Będą 

one ukierunkowane na pomiar skuteczności danej kampanii, rozumianej jako pozytywny wpływ na wielkość wybranych 

wskaźników. Badania powinny zostać zlecone do realizacji jednemu z profesjonalnych instytutów badawczych, działających 

w zgodzie z uznanymi standardami i dobrymi praktykami. 
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CZĘŚĆ II STRATEGICZNA 

WSTĘP 

Do opisu Strategii Marki Regionu Puszczy Białowieskiej wykorzystana została metodologia Brand Synergy opracowana 

przez Kancelarię Doradczą Synergia w oparciu o narzędzie Brand Foundations DDB Worldwide. Brand Synergy jest metodą 

wypracowywania spójnej strategii marki w szczególności stosowaną w przypadku marek złożonych m.in. takich jak marki 

miast czy krajów. Jednocześnie jest ustrukturalizowanym narzędziem pozwalającym opisać markę i jej obecny wizerunek,  

a z drugiej strony stworzyć klarowną wizję rozwoju marki w przyszłości (horyzont średnio i długoterminowy).  

Wypracowany dokument jest wewnętrznym dokumentem marki, który daję kreatywne podstawy dla działań 

produktowych, komunikacyjnych i promocyjnych realizowanych przez Lokalną Organizację Turystyczną „Region Puszczy 

Białowieskiej”.  
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NARZĘDZIE BRAND SYNERGY 

Skąd pochodzę? Korzenie, historia, pochodzenie marki 

Co robię? 
Pole kompetencji marki – na czym się zna?  

Co robi najlepiej? 

Co czyni mnie wyjątkowym? 
Jakie cechy szczególne wyróżniają markę  

na tle innych marek? 

Dla kogo jestem? 
Dla kogo marka powstaje? Na jaką potrzebę 

odpowiada?  
Co wiemy o jej klientach? 

Jakim jestem człowiekiem? 
Jak marka się zachowuje i wyraża siebie?  

Jaką ma osobowość? Jak chce być postrzegana? 

O co walczę? Jakie są jej ambicje i misja? 

Referencje Dowody na skuteczność i efektywność 

Korzyści Jakich korzyści dostarcza? 

Wartości W imię czego walczy? 

Koncepcja strategiczna Wizja marki sformułowana w jednym zdaniu 
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KORZENIE MARKI 

Skąd pochodzę? Korzenie, historia, pochodzenie marki 

 

Współczesny obraz Puszczy Białowieskiej to mieszanka walorów przyrodniczych, kulturowych oraz cech 

charakterystycznych dla mieszkańców tychże terenów. To równoczesne oddziaływanie następujących sfer: 

 

Puszcza Białowieska – obiekt na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 

Puszcza Białowieska jest kompleksem leśnym położonym w Polsce  

i na Białorusi, o powierzchni ok. 1500 km2, z czego 625 km2 znajduje się  

w Polsce, a 875 km2 na Białorusi, tworząc Park Narodowy „Bieławieżskaja 

Puszcza”. Puszcza Białowieska słynie z olbrzymich walorów przyrodniczych  

i historycznych, to właśnie tu zachowały się ostatnie fragmenty lasu  

o charakterze naturalnym. Puszcza Białowieska jest kojarzona przede 

wszystkim z największą na świecie ostoją żubrów żyjących na wolności.  

W przeszłości Puszcza Białowieska była czterema odrębnymi kompleksami, 

największą z nich stanowi położona centralnie historyczna Puszcza Białowieska, 

na północnym zachodzie znajduje się Puszcza Ladzka, z północnego wschodu 

leżąca na Białorusi Puszcza Świsłocka a od południowego wschodu także 

położona na Białorusi Puszcza Szereszewska. Flora Puszczy obfituje w wiele 
Rysunek 2. Puszcza Białowieska na mapie Polski. 

Źródło: www.wikipedia.org 
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gatunków rzadkich, zagrożonych i chronionych. Lasy Puszczy charakteryzują się bogactwem gatunków, różnowiecznością  

i wielowarstwowością drzewostanu a także występowaniem martwego drewna. Puszcza uznawana jest także za jedną  

z największych w Europie ostoi grzybów. Występowanie licznych gatunków porostów uznane zostało za modelowe  

dla obszarów leśnych Europy Środkowej. Bogactwo fauny Puszczy Białowieskiej szacowane jest na ponad 21 tysięcy 

gatunków (bezkręgowce, ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby, owady, pająki). Najsłynniejsze z nich z pewnością są żubry, ale także 

wilki, jelenie, sarny, dziki, rysie, lisy i wydry. Puszcza Białowieska jest europejską ostoją ptaków, Obszarem Specjalnej 

Ochrony Ptaków Natura 2000.  

Białowieski Park Narodowy- najcenniejsza część Puszczy Białowieskiej- został wpisany w 1979 roku na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO,  a w 1992 roku obszar ten powiększono o część białoruską – powstał wówczas Transgraniczny Obiekt 

Światowego Dziedzictwa „Belovezhskaya Pushcha/Bialowieza Forest”. 

W czerwcu 2014 roku, po niemal 6 latach starań Polski i Białorusi prawie cały obszar Puszczy Białowieskiej został wpisany 

na Listę UNESCO pod nazwą „Bialowieza Forest”. Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce i jednym z siedmiu na świecie 

transgranicznych obiektów dziedzictwa światowego.  

Od 1977 roku obszar Puszczy jest także objęty programem UNESCO „Człowiek i Biosfera (Man and Biosphere), by chronić 

jeden z najpotężniejszych kompleksów leśnych w Europie.   

Rysunek 3. Program Man 

and Biosphere UNESCO. 

Źródło: www.unesco.pl 

Rysunek 5. Puszcza Białowieska. 

Źródło:www.wwf.pl/Janusz Korbel 

Rysunek 4. Lista Światowego 

Dziedzictwa UNESCO.  

Źródło: www.unesco.pl 
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Nazwa „Puszcza Białowieska”  

Istnieją różne hipotezy na temat powstania nazwy Puszcza Białowieska.  

Po raz pierwszy nazwę Białowieża wymienił w dziele „Roczniki, czyli Kroniki sławnego 

Królestwa Polskiego” (1455-1480) Jan Długosz. Podaje on, że w 1409 roku król 

Władysław Jagiełło odbył podróż na polowania z Kamieńca (Litewskiego)  

do Białowieży za rzekę Lśnę (Leśną przyp. aut.). Po Długoszu jeszcze wielu autorów 

używało w swoich dziełach nazwy Białowieża, stąd zaczęto uważać, iż nazwa  

ta pochodzi od „białej wieży”. Owa „biała wieża” była rozmaicie interpretowana, 

niektórzy przypuszczali, iż może chodzić o wieżę (wieże) wieńczące zameczek 

myśliwski królów polskich (z XIV lub pocz. XV wieku) w obecnym uroczysku „Stara 

Białowieża” lub też w zameczku wybudowanym przez Stefana Batorego  

w uroczysku „Zamczysko”. Najbardziej prawdopodobna wydaje się natomiast teza,  

iż nazwa pochodzi od wieży, która wzniesiona została  w 1276 roku na polecenie 

księcia wołyńskiego Włodzimierza Wasilkowicza w Kamieńcu Litewskim w miejscu 

łączenia się rzek Leśnej i Białej. W dawnych czasach  nazywano ją białą (niezdobytą), 

dlatego zaczęto ją bielić. Badacze białoruscy przypuszczają, że początkowo puszczę 

nazywano Białowiesko-Kamieniecką a z czasem zaczęto nazywać tylko Białowieską.  

Przyjąć można, iż najpierw nazwano Puszczę, a dopiero od niej nadano nazwę 

miejscowości.8 

                                                           
8
 Informacje pochodzą ze strony www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu  

Rysunek 6. Biała Wieża w Kamieńcu. 

Źródło: www.rzecz-pospolita.com 
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Białowieski Park Narodowy  

W 1921 roku na części obecnego Parku powstało leśnictwo „Rezerwat”, które funkcjonowało do 11 sierpnia 1932 roku, 

wówczas przekształcono leśnictwo w „Park Narodowy w Białowieży”. Tę datę przyjmuje się za datę utworzenia Parku 

Narodowego. Od 1947 roku Park funkcjonuje pod nazwą „Białowieski Park Narodowy”. Park zajmuje powierzchnię 

10 517,27 ha (1/6 polskiej części Puszczy). Pod ścisłą ochroną znajduje się 5725,75 ha a pod czynną ochroną 4438,20 ha. 

Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy, ostatni w Europie las naturalny o charakterze 

pierwotnym. Słynie ze swojej bioróżnorodności, obecności gatunków typowych dla lasów naturalnych oraz martwego 

drewna, w różnych fazach rozkładu. Obszar Parku podzielony został na dwa obręby ochronne: Obręb Ochronny Rezerwat 

(obwody: Dziedzinka, Sierganowo, Cupryki, Gruszki, Masiewo i Zamosze) oraz Obręb Ochronny Ośrodek Hodowli Żubrów. 

Symbolem Parku jest żubr. 9 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Informacje pochodzą ze strony www.bpn.com.pl 

Rysunek 8. Siedziba Dyrekcji i Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN.  

Źródło: www.bpn.com.pl 

Rysunek 7. Logo BPN.  

Źródło: www.wikimedia.org 
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Żubr 

Należy do rodzaju Bison, które niegdyś zamieszkiwały dwa kontynenty – Europę i Amerykę. Żubr nizinny, zwany 

białowieskim (Bison b. bonasus) początkowo zamieszkiwał Europę, jednak w miarę wycinania puszcz przetrwał jedynie  

w Puszczy Białowieskiej i to z tym miejscem kojarzony jest najbardziej. Zachowanie populacji żubra w Puszczy wiązało się  

z wprowadzoną przez królów polskich i carów rosyjskich ochroną żubra w Puszczy. Przed I wojną światową w Puszczy żyło 

ponad 700 osobników, jednak w skutek działań wojennych i późniejszych wydarzeń w 1919 roku zginął w Puszczy ostatni 

żubr. Jedyne osobniki, które przetrwały w zwierzyńcach i ogrodach zoologicznych posłużyły do odtworzenia populacji tego 

gatunku w warunkach naturalnych. Byki żubrów białowieskich ważą od 440 do ponad 900 kg i mierzą ponad 180 cm,  

ich cechą charakterystyczną jest potężny przód i stosunkowo mały 

zad. Krowy żubra są lżejsze, ważą od 320 do 640 kg  

i mają mniej rozbudowany przód. Sierść żubra jest płowo-brunatna 

dlatego łatwo stapia się z otoczeniem. Przednia sierść jest dłuższa 

niż tylna i stanowi tzw. brodę. Na głowie żubra znajdują się 

wysoko osadzone rogi.10 

 

 

    

   

                                                           
10

 Informacje pochodzą ze strony www.bpn.com.pl 

Rysunek 9. Żubr białowieski fot. J. Walencik.  

Źródło: www.bpn.com.pl 
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Królewska i carska historia PB  

Tereny Puszczy Białowieskiej co najmniej od początku XV wieku stanowiły wyłączne tereny łowieckie książąt litewskich  

i królów Polski. Król Władysław Jagiełło polował w Puszczy Białowieskiej m.in. przed Bitwą pod Grunwaldem.  

Polował tu także Wielki Książę Litewski Witold. W tekstach źródłowych zachowały się również informacje  

o pobytach w Puszczy Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta (po polowaniu w 1546 roku do Krakowa i Poznania wysłano 

kilkadziesiąt beczek solonej dziczyzny). Król Zygmunt Stary w wydanym w 1538 roku prawie wprowadza karę śmierci  

za zabicie grubej zwierzyny (nie dotyczy to polowań królewskich i książęcych). Zygmunt August w 1567 roku wydał ustawę, 

w której ustanowił obowiązki leśniczych. W Puszczy co najmniej dwa razy polował Stefan Batory. W 1589 roku Puszcza 

decyzją Zygmunta III Wazy weszła w skład królewskich dóbr stołowych, wtedy to rozpoczęło się kontrolowanie 

użytkowania Puszczy poprzez tzw. „wchody”. W 1640 roku król Władysław IV Waza zakazał wyrębu żywych drzew.  

W Puszczy polowali jeszcze Jan Kazimierz, August II, August III i Stanisław August Poniatowski. Pamiątką po polowaniu króla 

Augusta III Sasa jest obelisk z piaskowca w parku na grobli 

między stawami.  

 

 

 

 

 

Rysunek 10. Obelisk w Parku Pałacowym upamiętniający 

polowania Augusta III Sasa w 1752 roku.  

Źródło: www.wikipedia.org 
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Po rozbiorze Puszcza Białowieska znalazła się w zaborze rosyjskim, początkowo Caryca Katarzyna rozdała swoim 

faworytom spore tereny Puszczy, przez co ze wschodniej części wycięto spory klin lasów. Dopiero car Aleksander I w 1802 

roku wydał dekret nakazujący ochronę Puszczy i żubrów, zakazane zostało wchodzenie do Puszczy bez odpowiedniej 

przepustki, a w 1820 roku zakazał ścinki drzew, by nie płoszyć żubrów. Dekret ten obowiązywał do 1828 roku,  

kiedy to rozpoczęła się masowa eksploatacja Puszczy. W 1860 roku car Aleksander II zorganizował w Puszczy wielkie 

polowanie, które upamiętniał żeliwny żubr ustawiony w osadzie Zwierzyniec. W kolejnych latach polowali w Puszczy 

książęta rosyjscy, na skutek czego zaczęło brakować zwierzyny. Pod koniec XIX i na początku XX wieku sprowadzono dużo 

jeleni, saren i danieli. W 1894 roku z okazji otwarcia pałacu 

w Białowieży polował car Aleksander III, polowanie 

powtórzył jeszcze w 1897 roku, gdy do Białowieży 

doprowadzono kolej. Ostatnim z carów, którzy polowali  

w Puszczy był Mikołaj II, który polował w 1900, 1903, 1912  

i 1915 roku.11 

 

 

 

 

                                                           
11

 Informacje pochodzą ze strony www.darz-bor.info 

Rysunek 11. Brama Pałacowa, pozostałość 

po pałacu carskim w Białowieży.  

Źródło: www.wikipedia.org 
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Tradycyjne „leśne zawody” w Puszczy Białowieskiej 

Osocznicy (osacznicy) – byli najstarszą, istniejącą co najmniej od XIV wieku na terenie Puszczy. Ich praca polegała  

na osaczaniu zwierzyny w czasie polowań książąt i królów oraz pilnowaniu przestrzegania zakazów na terenie osoki. 

Osocznicy byli wolnymi ludźmi, którzy posiadali z nadania króla po pół włóki ziemi a osiedleni byli we wsiach wokół 

Puszczy.12 

Bartnicy – ślady bartnictwa w Puszczy Białowieskiej pochodzą z XVI wieku. Zasady wykorzystania barci i opłaty za nie były 

regulowane przez ustawy królewskie, w Puszczy istniały dwa rodzaje barci: wchodowe, czyli dzierżawione za opłatą  

oraz królewskie, z których miody trafiały na dwór króla. Pod koniec XVIII wieku w Puszczy było 632 barcie z pszczołami, 

jednak w XIX wieku obowiązek pilnowania barci przeszedł na leśników, przez co w wielu barciach pszczoły zanikły. Pod 

koniec lat 20-tych XX wieku, gdy  posadę kierownika Rezerwatu objął prof. Jan Karpiński rozpoczął on badać i propagować 

historię puszczańskich bartników.  

Rudnicy – wydobywali rudę darniową w sposób odkrywkowy i wytapiali z niej żelazo. Pierwsza wzmianka o białowieskich 

rudnikach pochodzi z dokumentu „Ordynacja Puszczy” z 1639 roku, w Puszczy było wówczas dwóch rudników, którzy swoje 

rudnie mieli na rzece Niemierzy i rzece Narewce, rudnicy płacili czynsz za użytkowanie terenów. To właśnie pracownicy  

w rudni na rzece Narewka dali początek miejscowości Narewka. Kres rudnictwa w Puszczy nastąpił pod koniec XVIII 

wieku.13  

                                                           
12

 Red. T. Samojlik „Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich” Białowieża, 2005, s. 70 

13
 Informacje pochodzą ze strony www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu 
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Smolarze –  tzw. budnicy zajmowali się wypalaniem potażu, pędzeniem smoły i kurzeniem węgla. Pojawili się w Puszczy 

najprawdopodobniej w II poł. XVI wieku jednak pierwsze wzmianki na temat ośmiu smolników pochodzą z końca XVII 

wieku. W 1796 roku na terenie Puszczy funkcjonowało 82 smolarni i dziegciarni. Smolarnie przetrwały do lat 30-tych XX 

wieku, kiedy to ostatnia z nich działała w Czerlonce. Miejscowości Budy, Teremiski i Pogorzelce były założone właśnie przez 

ludność sprowadzoną do przemysłowego wykorzystywania Puszczy Białowieskiej.  

 

 

 
Rysunek 13. Filemon Waszkiewicz -

ostatni bartnik białowieski.  

Źródło: www.pasieka24.pl 

Rysunek 14. Białowieski osocznik. 

Źródło: www.encyklopedia.puszcza-

bialowieska.eu 

Rysunek 12. Smolarnia w Puszczy Białowieskiej na początku 

XX wieku. Źródło: www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.pl 
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Wielokulturowość i żywe tradycje mieszkańców 

Wielokulturowość mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej wynika przede wszystkim z biegu historii, jaka toczyła się  

na tych terenach, niegdyś te ziemie zamieszkiwała szlachta ruska i mazowiecka, chłopi królewscy i pańszczyźniani, 

mieszczaństwo i rzemieślnicy. Na wielokulturowość ogromny wpływ miała także bliskość wschodniej granicy Polski.  

To właśnie na tym terenie „spotykają się” ze sobą kultura zachodnia i wschodnia, religia rzymsko-katolicka i prawosławna, 

a w niektórych miejscach judaizm. Tereny te zamieszkuje wyjątkowa mieszanka narodowościowa: Polacy, Białorusini, 

Ukraińcy i Tutejsi – grupa etniczna, która nie określa przynależności narodowej do żadnego kraju. Z racji wielonarodowości 

żywe są tu zwyczaje, tradycje i obchodzenie świąt przez mieszkańców, unikalne jest także posługiwanie się swoimi 

odmianami języka, najczęściej określając go, jako język tutejszy (gwara tutejsza). Niemal każda wioska ma swój własny 

dialekt. Ta wyjątkowa różnorodność możliwa jest dzięki transgraniczności tego obszaru, kiedyś były to tereny należące  

do jednego państwa – Korony Polskiej, później przeszły pod władanie carskiej Rosji, by skończyć jako podzielony między 

dwa kraje obszar.  

 

Kulinaria 

Kuchnia tychże terenów jest połączeniem i przenikaniem się kuchni polskiej, 

białoruskiej i ukraińskiej. Na tradycje kulinarne mieszkańców wpłynęły warunki 

naturalne, sposób wytwarzania żywności oraz przepisy przechodzące z pokolenia 

na pokolenie. To właśnie tu można skosztować m.in.: kumpiak, chleb swojski na 

zakwasie, słoninę (sało), kiszkę ziemniaczaną, babkę ziemniaczaną, pielmieni, ser 

carski i twaróg, dania i wędliny z dziczyzny, syry kwas (chłodnik), herbatki na 

Rysunek 15. Weselny korowaj.  

Źródło: www.hajnowka.org 
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ziołach, lipiec białowieski (miód), marcinka, sękacza, hałuszki, soljankę, pierzcha (pieróg – bułka drożdżowa), korowaja, 

tołkanicę, kisiel owsiany, kwas chlebowy, kartacze, ducha puszczy, miodosytnie (miody pitne), bukwicówkę. 

 

Wybrane wydarzenia kulturalne, przyrodnicze i sportowe (festiwale, jarmarki, konkursy i inne) 

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Jarmark Żubra w Hajnówce, Polowanie Króla 

Jagiełły w Białowieży, Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza” w Czeremsze, Festiwal Archeologiczny  

w Zbuczu, „Na Iwana na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych, Festiwal Filmów Przyrodniczych w Białowieży, Prezentacje 

Zespołów Kolędniczych „Gwiazda i Kolęda” w Narewce, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata 

Okudżawy w Hajnówce, Finał ogólnopolskiego konkursu piosenki „Przebojem na antenę” w Hajnówce, Festyn Ludowy w 

Olchówce, Dni Filmu Rosyjskiego „Sputnik” w Hajnówce, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Białoruskiej w Hajnówce, 

Białowieskie Spotkania z Arią w Białowieży, Festyn św. Onufrego w Masiewie, Noc Kupały w Narewce, Międzynarodowy 

Festiwal Teatralny „Wertep”, Festyn Ludowy w Siemianówce, „W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru” w Siemianówce, 

Gminny Konkurs lepienia w glinie w Narewce, Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej w Hajnówce, 

Weekendowe koncerty w Starym Dworze w Siemianówce, Kupalle w Białowieży, Dżereła – Ukraińskie Tradycje  

i Transformacje w Czeremsze, Prezentacje Zespołów Obrzędowych w Hajnówce, Hajnowskie Spotkania z Kolędą 

Prawosławną w Hajnówce, Bohaty weczór w Kleszczelach, „Kultura na schodach Muzeum”- białoruski festyn etnograficzny 

w Hajnówce, Tkackie miniatury w Hajnówce, Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze” w Białowieży, Biesiada 

weselna w Hajnówce, Wystawa Grzybów w Białowieży, Półmaraton Hajnowski, Puchar Polski Nordic Walking w Hajnówce, 

Hajnowska Dwunastka – Jarmark Rzemiosła,  Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Hajnówce. 



 

Strona | 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rysunek 18. Jarmark Żubra w Hajnówce.  

Źródło: www.powiat.hajnowka.pl 

Rysunek 17. Polowanie Króla Jagiełły w Białowieży.  

Źródło: www.bialowieza.gmina.pl 

Rysunek 16. Biesiada weselna w Hajnówce.  

Źródło: www.poranny.pl 
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Zespoły folklorystyczne i folkowe 

W regionie Puszczy Białowieskiej działa kilkadziesiąt zespołów śpiewaczych, 

które w swoim repertuarze mają pieśni ludowe z tego terenu, pieśni 

białoruskie, pieśni ukraińskie i pieśni polskie. To właśnie te zespoły 

odpowiadają za kultywowanie i rozpowszechnianie lokalnej kultury zarówno 

wewnątrz regionu jak i poza jego obszarem. Warto tu wymienić m.in. zespoły: 

Czyżowianie z Czyż, Zbuczanki ze Zbucza, Niezapominajki  

z Kuraszewa, Wierasy z Czyż, Narewczanki z Narewki, Cegiełki z Lewkowa 

Starego, Podlaszanki z Gorodziska, Zespół Tańca Ludowego Przepiórki  

z Hajnówki, Ruczajok z Białowieży, Hiłoczka z Czeremchy, Czeremszyna  

z Czeremchy, Fantazja z Kleszczel, Zespół Folklorystyczny z Dobrowody, 

Wiszeńka Czereszeńka z Suchowolec, Kalina z Dasz, Orlanie z Orli, Klekociaki  

z Bociek, Rodyna z Dubiażyna, Łuna z Parcewa, Zgodne Maki z Rajska.  

 

Uroczyska i miejsca mocy 

Puszcza Białowieska pełna jest miejsc mocy i uroczysk, mieszkańcy wierzą, że przebywanie  

w tych miejscach dodaje energii i siły. Wśród najpopularniejszych takich miejsc warto wymienić:  Miejsce Mocy, Legendę, 

Kropiwnik, Królowy Most, Kozi Przeskok, Kobyłę, Knihiniówkę, Gierkówkę, Cupryk, Bryki, Mszary, Wyżarową Chwoję, 

Wielką Kletnę,  Zamczysko,  „Spalony Most”, Sierganowo, Orłów Stok, Niedźwiedziówkę, Harcerską Górkę, Judziankę, Kocą 

Górkę, Poryjewo, Skarbosławkę, Turleje, Titówkę, Sznury, Reski, Pawilon, Nieznanowo.  

Rysunek 19. Zespół Cegiełki z Lewkowa Starego.  

Źródło: www.gok.narewka.pl 
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Ornamentyka i wzornictwo 

Zdobienie przedmiotów codziennego użytku w kulturze puszczańskiej wywodzi się z prawosławnego przygotowywania 

ręczników obrzędowych. Zgodnie z tradycją płótno na taki ręcznik było tkane z lnu, który zdobiono bogactwem kolorowych 

wzorów, najczęściej kwiatowych, z czasem tradycję zdobienia przeniesiono także na: lniane koszule tzw. saroczki, ręczniki, 

kapy, tkane chodniki, serwety. Z ornamentyką tego regionu należy także wiązać prawosławne ikony, które w domach 

mieszkańców zajmują szczególne miejsce – święty kąt. Odrębną kategorię wzornictwa i ornamentyki zajmują także 

zdobienia drewnianych domów mieszkańców. W drewnianych domach zdobione są narożniki, szczyty domów, zakończenia 

krokwi i belek, kalenic, drzwi,  okien, okiennic i ganków. Zdobienia na domach to głównie wzory geometryczne  

oraz wzornictwo inspirowane florą i fauną wykonane głównie metodą snycerską. Jedną z genez takiego typu zdobienia 

budynków jest bieżeństwo, (uchodźstwo), do kórego w latach 1915-1922 zmuszone były setki tysięcy prawosławnych 

mieszkańców Podlasia, na skutek szeroko zakrojonej akcji propagandowej władz carskich, wzywającej ludność cywilną  

do natychmiastowej ewakuacji w głąb Rosji. Ich wyprawa nawet za Ural pozwoliła poznać bogactwo i różnorodność 

zdobień rosyjskich miast i wsi. Po powrocie na Podlasie mieszkańcy zdecydowali się poznane wzory i zdobnictwo przenieść 

na swoje domy, co zagwarantowało im unikalność stylu, wyłączną tylko dla tego obszaru.  

 

 

 

 

 

Rysunek 20. Haft krzyżykowy 

zdobiący koszulę ludową.  

Źródło: www.pinterest.com 

Rysunek 21. Przykład zdobienia 

domu w regionie Puszczy 

Białowieskiej - m. Puchły.  

Źródło: www.pozornie-

zalezna.blog.pl 
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Miejsca 

W regionie Puszczy Białowieskiej działa wiele instytucji 

kultury, które zajmują się promowaniem wielokulturowości, 

sztuki, tradycji, przyrody tego obszaru, warto wśród nich 

wymienić chociażby: Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w 

Hajnówce, Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego 

Parku Narodowego, Skansen Architektury Drewnianej 

Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży, Skansen „Sioło Budy”  

w Budach, Skansen „Zagroda Stefana” w Nowym Berezowie, 

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, 

Prywatne Muzeum Wsi w Narwi, Izba Regionalna „Ruta”  

w Skaryszewie, Galeria Sztuki Regionu i Pogranicza „Kresy”  

w Pogorzelcach, Galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce, 

Galeria Sławomira Smyka w Kleszczelach, Kolejka 

wąskotorowa z Hajnówki do Topiło, Park Miniatur Podlasia  

w Hajnówce, Izba Tradycji, Regionu i Kolei  w Czeremsze, Izba 

Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych, Ametystowa 

Komnata w Kleszczelach, Prywatne Muzeum  

i Wystawa w „Rancho Kupała” w Orzeszkowie, Muzeum 

Pszczelarstwa w Narewce, Izba Regionalna w Nowokorninie 

oraz Muzeum Kolejnictwa w Czeremsze. 

 

Rysunek 22. Skansen "Sioło Budy" w m. Budy. 

Źródło:www.siolobudy.pl 
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Charakterystyczny krajobraz kulturowy 

Przebywanie na terenie Puszczy Białowieskiej wiąże się z poznawaniem na każdym kroku wyjątkowego układu 

przestrzenno-kulturowego wynikającego w unikalności tego miejsca. Pierwszym z nich jest zachowany do dziś układ 

miejscowości tzw. szeregówka, gdzie domy budowane były w rzędzie po obu stronach ulicy, za domami były budynki 

inwentarskie a na końcu stodoły. Taki podział zagród wynikał z wprowadzonej przez królową Bonę w II poł. XVI wieku 

reformy rolnej (tzw. pomiar włóczna). Stąd też układ zagród obecnych puszczańskich domostw i gospodarstw.  

Elementem tradycyjnym krajobrazu wsi tego regionu są ławeczki przy domach, miejsca spotkań i rozmów mieszkańców. 

Kolejnym elementem wpisanym w krajobraz tego obszaru są wszechobecne krzyże. Tradycyjnie każda wieś zaczynała  

i kończyła się od krzyża, krzyże wotywne stawiano także na skrzyżowaniach dróg, przy drogach i na polach. Krzyże 

najczęściej wykonane były z drewna bądź z metalu. Dość często spotkać można krzyż rzymsko-katolicki w sąsiedztwie 

krzyża prawosławnego. Puszcza Białowieska kojarzona jest przede wszystkim z lasem, dlatego też mieszkańcy chętnie 

obsadzali wzdłuż dróg drzewa, tak by tworzyły zacienione aleje. Ważnym elementem puszczańskiego krajobrazu są także 

nekropolie: rzymsko-katolickie, prawosławne, unickie, ewangelickie oraz miejsca straceń z czasów wojen i powstań.14 

Cechą charakterystyczną dla tego regionu są także cerkwie, kościoły i kapliczki w miejscowościach, często bywa tak,  

iż sąsiadują ze sobą. Wiele z nich pomalowanych jest na kolor niebieski, według wierzeń mieszkańców kolor niebieski-kolor 

nieba zapewnia bliskość niebios takim miejscom. Częstym widokiem są także nagrobki na cmentarzach prawosławnych 

pomalowane na niebiesko. Najsłynniejsze cerkwie tego regionu to: Cerkiew pw. Św. Mikołaja w Białowieży, Sobór pw.  

Św. Trójcy w Hajnówce, Cerkiew pw. Św. Dymitra Sołuńskiego w Hajnówce, Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Czyżach, 

Cerkiew pw. Św. Piotra i Pawła w Lewkowie Starym, Cerkiew pw. Św. Mikołaja w Narewce, Cerkiew Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Nowoberezowie, Cerkiew pw. Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce, Cerkiew pw. Michała Archanioła w Starym 

                                                           
14

 Architektoniczny wzornik dla regionu Puszczy Białowieskiej, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Oddział Podlaski, 2009. 
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Korninie, Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach, Cerkiew pw. Św. Braci Machabeuszów w Uroczysku Krynoczka, 

Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Narwi, Skit pw. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich  

w Odrynkah, Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach, Cerkiew pw. Św. Apostoła Jakuba w Łosince, Cerkiew 

pw. Opieki Matki Bożej w Puchłach, Cerkiew pw. Św. Michała Archanioła w Trześciance, Cerkiew pw. Św. Mikołaja 

Cudotwórcy w Koźlikach, Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach, Cerkiew pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze, 

Cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej w Dubiczach Cerkiewnych, Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Werstoku, 

Cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej w Zubaczach, Cerkiew pw. Św. Dymitra w Sakach, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Hajnówce, Kościół pw. Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce, Kościół pw. Św. Teresy w Białowieży, Kościół pw. 

Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Kostki w Narwi, Kościół pw. Św. Zygmunta w Kleszczelach, Cerkiew Zaśnięcia Matki 

Bożej w Boćkach, Cerkiew parafialna pw. Przemienienia Pańskiego, kaplica prawosławna p.w. św. proroka Eliasza  

w Hryniewiczach Dużych, Cerkiew św. Michała 

Archanioła w Orli, Synagoga w Orli.15
 

 

 

 

                                                           
15

 Informacje pochodzą ze strony www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb 

Rysunek 23. Tradycyjna zabudowa szeregowa w Białowieży.  

Źródło: www.puszcza-bialowieska.blogspot.com 
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Rysunek 24. Cerkiew pw. Św. Mikołaja w Białowieży. 

Źródło: www.bialowieza.gmina.pl 

Rysunek 20. Cerkiew pw. Podwyżeszenia Krzyża 

Świętego w Narwi. Źródło: www.wikipedia.org 

Rysunek 26. Krzyże w Krynoczce.  

Źródło: www.strormbinger.blog.onet.pl 

Rysunek 21. Przydrożne krzyże w m. Orzeszkowo.  

Źródło: www.strormbringer.blog.onet.pl 
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Otwartość i gościnność mieszkańców 

Mieszkańcy regionu Puszczy Białowieskiej, podobnie jak mieszkańcy całego Podlasia słyną z wyjątkowej gościnności  

i otwartości. Otwartość na innych ludzi ma korzenie w wielokulturowości mieszkańców, szacunku dla odmienności, innej 

wiary czy języka. Przebywanie na jednym terenie od wieków przedstawicieli wielu kultur i narodów na tym terenie 

pozwoliło mieszkańcom przyzwyczaić się do różnorodności oraz przyjmować i szanować ją. Podobnie jest z gościnnością, 

która również wynika z tego, że na tym terenie wciąż pojawiali się nowi mieszkańcy. Gościnność ma także swoje korzenie  

w ubogim życiu mieszkańców i ich wierze, ludzie nie mieli wielkich majątków, żyli skromnie ale umieli dzielić się z innymi 

tym co mieli, stąd stało się już regionalną tradycją, że gości traktuje się jak domowników i dzieli się z nimi tym, co się ma.  

Nazwa szlaku „Kraina Otwartych Okiennic”, która przebiega przez region Puszczy Białowieskiej, odnosi się nie tylko  

do charakterystycznych otwartych okiennic, ale właśnie też do otwartości i gościnności mieszkańców, która wyraża się 

chociażby w tych otwartych okiennicach.  

 

    

 

 

 

 

 

Rysunek 29. Właściciele skansenu "Sioło Budy" w Budach. 

Źródło: www.siolobudy.pl 
Rysunek 28. Puszczańska gościnność w Pensjonacie "Sioło 

Budy" w Budach. Źródło: www.siolobudy.pl 
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Osoby związane z Puszczą Białowieską 

Bogata historia Puszczy Białowieskiej to także osoby, które w różnych momentach swojego życia związane były  

z tym regionem i często przyczyniły się do rozwoju i popularyzacji tych terenów. Wśród takich osób warto wymienić: 

 Król Władysław Jagiełło – pierwszy władca z dynastii Jagiellonów, który zapoczątkował królewskie polowania  

w Puszczy; 

 Car Mikołaj II – ostatni z carów Rosji z dynastii Romanowów; 

 Prof. Jan Jerzy Karpiński – wieloletni dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, wybitny polski leśnik-ekolog  

i entomolog; 

 Prof. Simona Kossak – biolog, działaczka ochrony przyrody, popularyzatorka wiedzy o Puszczy Białowieskiej,  

przez kilkadziesiąt lat mieszkała w leśniczówce „Dziedzinka”  za przyjaciół mając leśne zwierzęta. 

 Dr Tadeusz Rakowiecki – lekarz, astronom, krytyk literacki przez 40 lat życia związany z Hajnówką i Puszczą Białowieską; 

 Tamara Sołoniewicz – dziennikarka i reportażystka telewizyjna, w swoich dziełach skupiała się na mieszańcach 

Białostocczyzny, zrealizowała m.in. filmy „Matecznik”, „Ostatni łowczy”, „Zapach krwi”; 

 Jan i Bożena Walencikowie – scenarzyści, reżyserzy i operatorzy, autorzy filmów o Puszczy Białowieskiej, m.in.: „Tętno 

Pierwotnej Puszczy” i „Saga Prastarej Puszczy”; 

 Adam Wajrak – dziennikarz „Gazety Wyborczej”, działacz na rzecz ochrony przyrody, autor artykułów i książek  

o tematyce przyrodniczej, od 1997 roku mieszkaniec wsi Teremiski; 
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 Dr inż. Czesław Okołów – leśnik, wieloletni pracownik Białowieskiego Parku Narodowego i jego dyrektor, popularyzator 

wiedzy o Parku, autor i współautor wielu książek i artykułów naukowych; 

 Włodzimierz Cimoszewicz - polityk, prawnik, wiceprezes Rady Ministrów oraz minister sprawiedliwości i prokurator 

generalny, wicemarszałek Sejmu, prezes Rady Ministrów, minister spraw zagranicznych oraz marszałek Sejmu; w latach 

1989–2005 poseł na Sejm, od 2007 senator, miłośnik i ambasador Puszczy Białowieskiej.  

 

 

KOMPETENCJE MARKI 

Co robię? Pole kompetencji marki – na czym się zna? 
Co robi najlepiej? 

 

KOMPETENCJE DZIŚ KOMPETENCJE JUTRO 

 Oferta produktów turystycznych regionu 

skoncentrowana jest wokół samej Puszczy 

Białowieskiej i w większości dotyczy turystyki 

krajoznawczej i przyrodniczej. 

 Marka będzie dostarczała określonych w strategii 

korzyści funkcjonalnych, emocjonalnych  

i symbolicznych. 

 Puszcza Białowieska wzmocni swoją pozycję 
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 Produkty turystyczne wykorzystują przede 

wszystkim zasoby Białowieskiego Parku 

Narodowego i bazują na marce podwójnego 

wyróżnienia przez UNESCO. 

 Zasoby kulturowe regionu są wykorzystywane  

w niewielkim stopniu a ich potencjał jest 

nieodkryty.  

 Oferta turystyczna pomimo silnego wizerunku 

Puszczy Białowieskiej jest niespójna  

i nieskoordynowana na poziomie komunikacji  

i sprzedaży. 

 Integracja podmiotów gospodarki i polityki 

turystycznej jest w fazie początkowej dzięki 

działalności LOT „Region Puszczy Białowieskiej”  

i powiatu hajnowskiego. 

turystyczną będąc jednym z pierwszych miejsc, 

które przychodzi na myśl w potrzebie kontaktu  

z pierwotną przyrodą oraz obszar o wyjątkowych 

w skali światowej zasobach natury. 

 Puszcza Białowieska będzie marką, która będzie 

obejmowała także szerszy zakres rodzajów 

turystyki a w tym przede wszystkim turystykę 

kulturową, wypoczynkową z elementami 

aktywności, wiejską i transgraniczą. 

 Oferta produktów turystycznych obszaru będzie 

spójna na poziomie idei marki i tożsamości 

regionu zapisanej w strategii marki. 

 Marka regionu stanie się platformą 

zintegrowanego zarządzania ofertą turystyczną 

oraz komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. 

 Marka będzie wspierać i promować produkty 

lokalne, w tym głównie produkty spożywcze. 
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KOMPETENCJE MARKI – PRAKTYCZNE IMPLIKACJE 

Marka Puszcza Białowieska powinna przede wszystkim:  

 wzmocnić już posiadane kompetencje związane z wykorzystaniem  

unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu; 

 rozwinąć ofertę produktów turystycznych dostarczających odbiorcom określonych w strategii korzyści; 

 rozwinąć potencjał wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych itp. również w wymiarze międzynarodowym; 

 identyfikować i promować lokalne produkty oraz wspierać ich sprzedaż a także podejmować działania związane  

z ich certyfikacją na poziomie krajowym i europejskim. 

 integrować społeczność lokalną wokół dziedzictwa marki oraz budować koalicję na rzecz jego zrozumienia i ochrony. 

 

Największe znaczenie odgrywają kompetencje związane z unikalnym dziedzictwem Puszczy Białowieskiej jako regionu o 

wyjątkowej w skali świata symbiozy człowieka z przyrodą. Oferta marki Puszczy Białowieskiej wykraczać będzie poza 

funkcje turystyczną obejmując również sferę kultury, gospodarki produkcyjnej i przetwórczej oraz integracji społecznej. 

 

 

KOMPETENCJE MARKI W SFERZE BIZNESOWEJ – PRAKTYCZNE IMPLIKACJE 

Region Puszczy Białowieskiej posiada zróżnicowaną infrastrukturę turystyczną a co za tym idzie ofertę produktów i usług  

o różnym charakterze i poziomie. Baza noclegowa i gastronomiczna jest raczej na zadowalającym poziomie, jednakże 

przyszły rozwój oferty turystycznej wymagać będzie znacznego podniesienia poziomu jakości oferowanych usług, 

dostosowania ich do rosnącej liczby turystów i planowanego wydłużenia sezonu turystycznego, o miesiące w których ten 

ruch jest mniejszy lub zamiera.  
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Jednym z zadań zarządzającego marką będzie przeprowadzenie audytu produktów turystycznych Puszczy Białowieskiej  

pod kątem ich zgodności ze strategią marki. Audyt wskaże produkty, które już są gotowe by stać się elementami oferty 

marki oraz produkty potencjalne, które będą musiały zostać dostosowane. Drugim bardzo ważnym zadaniem będzie 

stworzenie nowych produktów turystycznych wykorzystujących obecne zasoby w oparciu o przedstawione w części 

wdrożeniowej propozycje. Ważne będzie rozwinięcie wzajemnie spójnych inicjatyw produktowych i produktów sieciowych, 

które w przyszłości staną się „kołami zamachowymi” rozwoju turystyki na obszarze marki np. szlaki tematyczne,  

sieć certyfikowanych (markowych) obiektów noclegowych, gastronomicznych i innych. 

Marka Puszcza Białowieska będzie stanowiła również znak jakości oferty produktów i usług. Dzięki wprowadzeniu 

certyfikacji oraz programowi lojalnościowemu nastąpi integracja ofert o najwyższym stopniu jakości i tożsamości zgodnej  

z marką. Propozycja systemu certyfikacji znajduje się części wdrożeniowej niniejszego opracowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rysunek 30. Bojarski Gościniec w Narewce.  

Źródło: www.bojarskigosciniec.eu 
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CECHY WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ 

Co czyni mnie wyjątkowym? Jakie cechy szczególne wyróżniają markę  
na tle innych marek? 

 

Unikalność marki Puszcza Białowieska wynika z połączenia wyjątkowego w skali świata dziedzictwa przyrodniczego 

pierwotnego lasu oraz kultury mieszkańców regionu, której charakter ukształtowany został poprzez kontakt z przyrodą 

oraz szacunek i otwartość w stosunku do przybyszów. 

 

Puszcza Białowieska 

Puszcza Białowieska jest uznanym w świecie obszarem przyrodniczym  

i kulturowym o czym świadczy wyróżnienie jej przez UNESCO poprzez 

umieszczenie zarówno na Liście Światowego Dziedzictwa jak i wśród 

rezerwatów biosfery w programie Man and the Biosphere. Białowieski 

Park Narodowy chroni, edukuje i udostępnia najcenniejsze fragmenty 

naturalnego lasu. Park to także ostoja żubrów – charakterystycznych dla 

regionu zwierząt, które stały się jego symbolem. 

 

Rysunek 31. Żubry na polanie BPN. 

Źródło: www.wikipedia.org 
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Kultura zgodna z rytmem natury 

W regionie Puszczy Białowieskiej od wieków żyją obok siebie 

ludzie różnych wyznań i narodowości. Tradycyjna kultura 

mieszkańców jest ciągle żywa. Można tu usłyszeć specyficzne 

gwary łączące języki: polski, białoruski i ukraiński. Rytm życia 

mieszkańców wyznaczają naturalne rytmy przyrody – pory roku, 

wegetacja roślin, dzień i noc. Ten rytm odzwierciedlony jest  

w kulturze i tradycji. Ten rytm to m.in.: kalendarz świąt i prac 

gospodarskich, drewniana architektura i lokalna kuchnia. Region 

ten doceniali historyczni władcy Polski i Rosji, czerpiąc z niego nie 

tylko korzyści gospodarcze ale i wykorzystując puszczę dla 

wypoczynku i rozrywki.  

 

Niewymuszona otwartość wobec przybyszy 

Położony z dala od szlaków komunikacyjnych i często niedostępny region od wieków przyciągał ludzi różnego pochodzenia  

i kultur. Mieszkańcy nauczyli się szanować przybywających oraz z otwartością i zaciekawieniem poznawać ich opowieści  

i historie. Turyści odwiedzający region traktowani są jak przyjaciele a po kilku dniach pobytu jak domownicy i zaczynają żyć 

innym, naturalniejszym rytmem niż w dużych miastach. 

 

Rysunek 32. Na Iwana na Kupała w Dubiczach Cerkiewnych. 

Źródło: www.poranny.pl 
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ATRYBUTY MARKI 

 

 Puszcza Białowieska - UNESCO 

 Białowieski Park Narodowy  

 Żubry 

 Wielokulturowość i żywe tradycje 

mieszkańców 

 Królewska i carska historia Puszczy 

Białowieskiej 

 Charakterystyczna krajobraz kulturowy 

 Otwartość i gościnność mieszkańców 

 Oryginalna kuchnia 

 Dobra infrastruktura rekreacyjna 

 Naturalny rytm przyrody, kultury 

 i życia mieszkańców 

 

 

Rysunek 33. Żubry w okolicach Białowieży. Źródło: www.poznajnature.pl 
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WYMARZONY KLIENT MARKI 

Dla kogo jestem? Dla kogo marka powstaje? Na jaką potrzebę 

odpowiada? Co wiemy o jej klientach? 

 

 w średnim wieku; 

 podróżuje z rodziną; 

 mieszkaniec dużego i średniego miasta; 

 wykształcenie wyższe i średnie; 

 przepracowany i zabiegany w codziennym życiu; 

 brak mu kontaktu z przyrodą i otwartością ludzi; 

 ceni sobie oryginalność i autentyczność; 

 zainteresowany poznaniem regionu,  

zdobyciem wiedzy; 

 lubi i potrafi zaplanować pobyt; 

 lubi poddać się miejscowemu rytmowi; 

 potrzebuje ucieczki od miejskiego życia i stresu; 

 chce przywiązać się sentymentalnie do jakiegoś 

miejsca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Youtube.com 
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GRUPY DOCELOWE MARKI 

Niezależnie od symbolicznego obrazu „wymarzonego klienta“ marka Puszczy Białowieskiej posiada wyróżnione grupy 

docelowe, do których będziemy kierować działania promocyjne w oparciu o wypracowaną strategię marki. :  

 Rodzinni. Podróżujący z rodziną i przyjaciółmi, z dużych i średnich miast poszukujący spokojnego wypoczynku  

w kontakcie z przyrodą, w średnim wieku. Turyści krajowi i zagraniczni. 

Główne wartości: Odpoczynek, wygoda, ucieczka od stresu, poznanie natury i kultury. 

Postawa wobec marki: Gotowi na poznanie znanego miejsca z innej strony.  

 Zorganizowani. Grupy zorganizowane, wycieczki krajoznawcze, seniorzy, dzieci i młodzież. Krajowi i zagraniczni. 

Główne wartości: Poznanie natury i kultury, wiedza o regionie, „zaliczenie” miejsca 

Postawa wobec marki: Odwiedzają miejsca znane.  

 Profesjonaliści. Indywidualni i grupowi: przyrodnicy, fotografowie, kulturoznawcy, malarze, hobbyści i inni.  

Krajowi i zagraniczni. 

Główne wartości: Zdobycie specjalistycznej wiedzy, odkrywanie, rozwój artystyczny. 

Postawa wobec marki: Odkrywają nieznane oblicza miejsc. 

 Biznesowi. Organizatorzy i uczestnicy konferencji, zjazdów, szkoleń  

korzystający z odpowiedniej infrastruktury obiektów. 

Główne wartości: Komfort, jakość usług, kuchnia regionalna, kontakt z rodziną i przyjaciółmi. 

Postawa wobec marki: Wybierają miejsca prestiżowe, z regionalnym kolorytem. 
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OSOBOWOŚĆ MARKI 

Jakim jestem człowiekiem? 
Jak marka się zachowuje i wyraża siebie?  

Jaką ma osobowość? Jak chce być postrzegana? 

 

Osobowość dziś


 

Osobowość jutro 

 znana, słynna 

 jednowymiarowa 

 nieskoordynowana 

 niewykorzystująca całego potencjału 

 nieodkryta do końca 

 poszukująca swojego odbiorcy 

 znana na rynku tylko z jednej atrakcji 

 chaotyczna 

 

 marka o silnej, wielowymiarowej 

tożsamości 

 pewna swoich zasobów 

 odmieniająca swoich odbiorców 

 spójna w swoich działaniach 

 spełniająca obietnice 

 światowa 

 otwarta na innowacje 

 żyjąca zgodnie z naturalnym rytmem 
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Kluczowym elementem docelowej osobowości marki Puszczy Białowieskiej jest umiejętność wywoływania zmian  

w psychice, mentalności i stylu życia odbiorców. Dziś marka ma charakter jednowymiarowy, odnoszący się do dziedzictwa 

przyrodniczego Puszczy Białowieskiej. Marka nie zdaje sobie sprawy z możliwości zmiany postaw odbiorców/turystów jakie 

posiada. W przyszłości marka będzie pewna i dumna także z innych swoich atrybutów, które będą równie mocno 

oddziaływać na odbiorcę, jak sama puszcza. Dzięki temu będzie w pełni zdolna do wywoływania pozytywnych zmian  

w życiu odbiorców. 

W praktycznym wymiarze dzięki określeniu osobowości aspiracyjnej możliwe będzie zidentyfikowanie produktów 

turystycznych, punktów styku z marką i doświadczeń, które dziś dostarcza w celu określenia stopnia ich zgodności z ideą 

marki. To także impuls do tworzenia nowych produktów, które wykorzystają potencjał „magicznego” wpływu marki  

na odbiorców. 

 

 

ARCHETYP MARKI – CHARAKTERYSTYKA 

Wybór odpowiadającego marce archetypu jest jednym z istotnych działań określających osobowość marki. Jest to jednak 

zadanie szczególnie trudne w przypadku tak złożonych marek jak marki miejsc – regionów. Wychodząc od konstrukcji 

“wymarzonego klienta” i określonych aspiracyjnych cech osobowości marki Puszczy Białowieskiej najbardziej odpowiednim 

archetypem dla niej jest archetyp Maga (Czarodzieja). Spośród znanych w marketingu 12 podstawowych archetypów  

to właśnie Maga cechują podobne do Puszczy Białowieskiej motywy działania i wartości którymi się kieruje.  
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Charakterystyka archetypu Maga 

 dąży do poznania praw przyrody i świata; 

 odmienia odbiorcę; 

 zna tajemnice i magiczne miejsca; 

 akceptuje istnienie świata w gamie różnorodności; 

 jest świadomy szczególnej współzależności różnych procesów (synchroniczności i tempa zmian); 

 docenia i szanuje siebie i cieszy się światem, różnorodnością ludzi i wydarzeń ; 

 zdobywa wewnętrzną radość. 

 

Mag stanowi uosobienie dążenia do poznania praw przyrody i świata, a jego wyjątkowe umiejętności możemy traktować, 

jako przykład ludzkiej wiary w to, że żyjemy w magicznym miejscu, gdzie wszystko jest możliwe. W odległej przeszłości, nasi 

przodkowie nie posiadali wiedzy pozwalającej im zrozumieć zjawiska, których byli świadkami. Dlatego większość z nich 

wyjaśniali sobie poprzez ingerencję Bogów czy właśnie magię. Dla Maga, podobnie jak dla Odkrywcy, życie jest przygodą 

pełną odkryć, z tą różnicą jednak, że Mag bierze odpowiedzialność za wydarzenia. Odkrywa, że głębsze, ukryte prawa 

działają skutecznie i są zgodne z nurtem przemian wszechświata. Dąży do życia w harmonii ze światem nadprzyrodzonym  

i naturalnym, a to wymaga wewnętrznej równowagi. 

 

Marka, która przyjmuje wizerunek Maga dąży do tego, aby konsumenci uwierzyli, że ich marzenia mogą stać się 

rzeczywistością. Wystarczy tylko sięgnąć po markę. Zdecydować się na skorzystanie z oferty marki, która obiecuje 

przemianę a następnie realizuje tą obietnicę. Ważne jest, że magia marki jest w zasięgu ręki, telefonu czy e-maila. Odbiorca 

raz oczarowany marką poszukuje kolejny okazji do kontaktu z magią miejsca. Działanie marki nie jest jednorazowe,  

to proces, który trwa całe życie. 
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CONSUMER INSIGHT 

 

Wstaję rano i biegnę... do pracy, do obowiązków,  
na zakupy, do kina. 

Życie umyka mi spod stóp.  

Moje ciało wciąż na wysokich obrotach  
nie wytrzymuje tempa. 

Chciałbym zwolnić, wcisnąć czasem pauzę 
i poddać się innemu, naturalnemu  

biegowi czasu i życia 

Patrzę za okno, chcę wyjść do świata, do ludzi,  
do przyrody. Dotknąć czegoś unikalnego. 

Poznać inny sposób na życie, ten pierwotnie przypisany 
człowiekowi – zgodny z naturą. 

To pomoże mi opanować czas. Zmienić rytm życia by 
cieszyć się nim jak najdłużej ze swoimi bliskimi. 

Skupić się na wewnętrznym metronomie, który musi 
zwolnić by nagle się nie zepsuł. 
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POZYCJONOWANIE MARKI 

Nazwa marki Puszcza Białowieska 

Rodzaj produktu Miejsce/region 

Charakter marki Przyrodniczy i kulturowy 

Obietnica marki Powrót do naturalnego rytmu życia 

Grupa docelowa Dla zabieganych i ciekawych 

Uzasadnienie Ponieważ jest miejscem naturalnych rytmów 
przyrody i kultury 

 

 

 

 

 

 



 

Strona | 69 

WAŻNE POJĘCIA – W STRONĘ IDEII STRATEGICZNEJ MARKI 

Rytm przyrody 

Przyroda nie jest zestresowana. Skupia się na tym, co zapewnia jej cykliczną, zgodną z następstwem pór roku kontynuację 

istnienia. Nie spieszy się, ale zawsze zdąża z tym, co najważniejsze. Tu wszystko odbywa się we właściwym czasie, zgodnie  

z rytmem i porządkiem rzeczy wypracowanym metodą prób i błędów przez tysiące lat. Rytmy przyrody Puszczy 

Białowieskiej to:  

 poranki i zachody słońca, dzień i noc (ruch słońca, księżyca i gwiazd); 

 pory roku;  

 rytm życia naturalnego lasu; 

 rytmiczne dźwięki przyrody: tętent biegnących;  

o żubrów, ptasie śpiewy i inne odgłosy, dźwięki lasu,  

bzyczenie owadów, rykowisko itp.; 

 dźwięk nurtu rzek i świętych źródeł; 

 unikalne obrazy naturalnego lasu; 

 harmonijne krajobrazy drzew w lesie, pasów pól i łąk,  

miejsca mocy. 
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Jan Jerzy Karpiński  

PUSZCZA 

 

Czy widziałeś te sosny tak dumnie wyniosłe, 

I świerki niebotyczne, i dęby, porosłe 

Mchem brodatym od podstaw aż hen pod sklepienie, 

Stare lipy – olbrzymy, co są jak marzenie?... 

 

Czy widziałeś jak zwartą gromadą od ziemi 

Młodzieży bujnej legion pnie się za staremi?... 

A czyś wiosną podsłuchał tam cudną pieśń głuszca?... 

Nie?.. Idź, usłysz i obacz – poznasz, że to puszcza. 

 

„Marsz przez puszczę, mimo deszczu, obfitował w ciekawostki do oglądania i słuchania. Dzięciole kuźnie, bartne drzewa, 

liczne huby i inne grzyby, czyściec i czosnek niedźwiedzi, grądy i olsy, lipy, dęby i świerki... Dzieci patrzyły, słuchały, 

maszerowały, pytały, cieszyły się, mokły... Małe ucięło komara u taty na karku, po czym, pełne nowej energii, ruszyło w dal 

już na własnych nogach. Ku mojemu osłupieniu, dzieciaki przeszły cała trasę z minimalnym tylko jękiem.  

W bonusie dostaliśmy jeleni koncert, bo puszczańskie rogacze wykazały się większym poczuciem niż rezerwatowe  

i dawały czadu ile wlezie.” 

cytat ze strony szkielko-i-oko.blogspot.com 
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Rytm kultury 

Region Puszczy Białowieskiej jest pełen dźwięków, melodii i rytmów, które chociaż wydobywają się dzięki człowiekowi  

to mają swoją przyczynę w przyrodzie – tak jak cała lokalna tradycja i kultura. Jej rytm to nie tylko to co możemy usłyszeć 

ale również to co możemy zobaczyć, posmakować, dotknąć i powąchać. To także rytm cyklu życia, pór roku i czasu 

wegetacji roślin. Puszcza Białowieska to marka, która swoimi rytmami oddziałuje na wszystkie ludzkie zmysły.  

 

 rytm czasu, rytuały dzienne, tygodniowe i sezonowe mieszkańców: praca,  

modlitwa, święta, sianokosy, miodobranie itp., rytmika wegetacji roślin, cyklu życia ludzi i zwierząt; 

 rytmy muzyki i dźwięków, muzyka cerkiewna, muzyka ludowa, dźwięk kolejki leśnej, tutejsza gwara itp.; 

 rytmika obrazów: drewniana architektura, ikonostasy, ludowe wzory, ludzie w tańcu, krajobrazy pól i ogrodów itp.; 

 rytmika przedmiotów: warstwy sękacza i marcinka, korowaj , pierogi, babka ziemniaczana, plastry miodu, warstwy 

słoniny, wzornictwo ludowe i ornamentyka itp. 

 

„Architektura wiosek puszczańskich, pomimo różnorodności kulturowej regionu cechuje się formami przestrzennymi 

wyróżniającymi go od wielu innych obszarów Polski w dość jednolity, szczególny sposób. Ta kulturowa specyfika regionu 

mogłaby być traktowana przez nas jako wartość i odpowiednio chroniona. (…) Cechą architektury regionu Puszczy była 

przez wieki odporność na blichtr cywilizacji zachodniej. Traktowano to jako cnotę, podobnie jak szacunek do przodków  

i pamiątek historycznych. Cnota skromności przejawiała się w architekturze drewnianych cerkwi, przez nieistniejące dzisiaj 

dworki, po szlachetne proporcje chat, ganków i drewnianych czy kamiennych detali”. 

Janusz Korbel, Wzornik dla regionu Puszczy Białowieskiej, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu 2008. 
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„Największe wrażenie w Hajnówce robiły zawsze cowieczorne spotkania leśne przy ognisku, gdzie rywalizacja i popisy 

ustępowały miejsca autentycznej modlitwie przez śpiew. Bo na tym zasadza się magia i sens muzyki cerkiewnej. „Qui 

cantat, bis orat” (kto śpiewa, po dwakroć się modli) – pisał święty Augustyn, co prawosławni wzięli sobie do serc.  

Muzykę uznają za najwyższą formę modlitwy. 

(…)Muzyka cerkiewna jest niepodobna do żadnej innej, rozpoznawalna natychmiast – tu śpiew jest immanentnym 

żywiołem. A gdy brzmią słynne cerkiewne basy, tak cenione w Kościele ortodoksyjnym, bywa, że mury drżą.” 

Fragmenty artykułu „Ach, te basy”, Newsweek 2010 

 

„Cała ludowość opiera się na związku z przyrodą, czego przykładem są wszystkie pieśni roku kalendarzowego. Wesnianki 

były śpiewane wiosną, rohulki tydzień po Wielkanocy, sianokośne związane są ze zbieraniem siana, pieśni żniwne  

ze zbiorem zbóż.(...) 

Oczywiście Puszcza jest dla nas bardzo ważna i chcielibyśmy, aby była ważna dla wszystkich ludzi. Jest naszym wspólnym 

skarbem, który powinniśmy za wszelką cenę chronić. Oprócz tej niesamowitości i wyjątkowości, Puszcza jest dla nas też 

czymś naturalnym, właściwie w jej pobliżu wyrośliśmy, każdy z nas codziennie obcuje z lasem, przyrodą i może dlatego 

podchodzimy do natury z szacunkiem. Nasze instrumentarium jest w większości naturalne, wykonane z drzewa, muzyka, 

którą gramy też jest bliska naturze, ubieramy się na koncerty w stroje z lnu. 

Przyjedźcie do nas, tu jest jeszcze normalnie. Są tu życzliwi ludzie, którzy nie odmówią wody czy cienia na ławeczce pod 

gruszą czy jabłonią.(...)” 

Fragment wywiadu z Barbarą i Mirosławem Samosiuk z zespołu Czeremszyna  

„Zachowajcie w sobie dzikość”, Miesięcznik Dzikie Życie 2003 
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Rytm serca  

Serce – fizycznie jeden z najważniejszych narządów człowieka, który nadaje rytm całemu ciału. Serce wymaga dbałości  

i równowagi pomiędzy szybkim tempem wysiłku fizycznego oraz spokojnym biciem podczas odpoczynku, wytchnienia  

i spotkania z drugim człowiekiem. Puszcza Białowieska daje możliwości regulacji niespokojnego rytmu serca wynikającego  

z życia w cywilizacyjnym biegu do naturalnego, równego rytmu. Rytm serca to rytm aktywności, rekreacji i radości  

z przeżywania kontaktu z przyrodą i drugim człowiekiem. 

 rytmika aktywności i rekreacji: rowery, kajaki, żaglówki, marsz z kijkami, narty biegowe; 

 przyspieszone bicie serca i oddech w czasie aktywności; 

 rytm i melodia rozmowy, spotkania; 

 rytmika toastów, biesiad; 

 rytmika powitań i pożegnań. 

„Lubię las. Lubię odgłos ocierających się o siebie konarów drzew, śpiew ptaków, stukot dzięcioła szukającego pożywienia, 

szum hulającego wiatru, ciszę bezwietrznego dnia. Lubię kolory lasu wszystkich pór roku, lubię widok przemykających  

w gęstwinie lub żerujących na polanach zwierząt. Po prostu lubię kontakt z naturą, która "ładuje moje akumulatory", która 

pozwala na "chwilę" przemyśleń, bez tego chyba nie mógłbym  funkcjonować. Dlatego każdy wolny czas chcę wykorzystać 

na obcowanie z naturą. Dla mnie niema lepszego odpoczynku jak zmęczyć się na łonie natury, dać z siebie wszystko podczas 

biegu, czy jazdy rowerem po leśnych ścieżkach, ale lubię też posiedzieć gdzieś w "gęstwinie" i wsłuchiwać się w odgłosy lasu 

. Teraz nie często to robię. Dlatego nie mogę odmówić sobie przejażdżki gdy taka okazja się nadarza.” 

Fragment relacji z wyprawy rowerowej na blogu rowerowymiedzyrzec.blogspot.com,  

„Palmowa Niedziela w Puszczy Białowieskiej”, 2011 



 

Strona | 74 

IDEA MARKI – W NATURALNYM RYTMIE 

Idea marki Puszcza Białowieska powstała z połączenia trzech głównych 

atrybutów obszaru regionu, którymi są: RYTM PRZYRODY, RYTM KULTURY 

i RYTM SERCA. Tym samym kierunkiem strategicznym dla komunikacji 

marki będzie podkreślanie obecności naturalnych, pierwotnych rytmów  

i zdolności powodowania przemiany w odbiorcy dzięki kontaktowi z tymi 

rytmami. Adresatami komunikacji marki będą przede wszystkim ludzie, 

którzy odczuwają zmęczenie rytmem cywilizacji który jest przeciwieństwem 

do rytmu naturalnego i którzy pragną zmiany swojego rytmu życia. 

 

 

Region Puszczy Białowieskiej to miejsce, gdzie bije  

naturalny rytm życia odmieniający wszystkich,  

którzy potrzebują i chcą dostosowania do niego swojego rytmu. 

 

 

 

 
Rysunek 34. In the Rythm of Nature.  

Autor: Dzeri29 
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MISJA/AMBICJA MARKI 

O co walczę? Jakie są jej ambicje i misja? 

Wielu współczesnych mieszkańców dużych miast zatraciło naturalny rytm życia, który od wieków zgodny był z rytmem 

przyrody. Człowiek jest elementem natury i jego biologiczny zegar jest  wciąż „nastawiony” zgodnie z tysiącletnim 

następstwem pór roku i dobowym rytmem. Każdy z nas podlega rytmom natury, czy się na to zgadza czy nie.  

Życie w dużych miastach to ciągła pogoń, bieg, dynamika niezgodna z naturą człowieka, którego organizm nie przystosował 

się jeszcze do wzmożonej eksploatacji.  

Niewiele jest miejsc, które od wieków trwają w pierwotnym rytmie. Miejsc, dzięki którym współczesny człowiek może  

w naturalny sobie sposób „dostroić” się do życiodajnego metrum przyrody. Miejsc, gdzie do dziś ludzie żyją w zgodzie  

z przyrodą i z niej czerpią inspiracje dla tradycji i kultury. Takim miejscem, jednym z ostatnich w Europie jest Puszcza 

Białowieska i obszary ją otaczające. W Puszczy Białowieskiej wszystko odbywa się we właściwym czasie, zgodnie z rytmem  

i porządkiem rzeczy wypracowanym przez tysiące lat. 

Misją marki Puszcza Białowieska jest pokazanie drogi do odnalezienia własnego, naturalnego rytmu 

życia. 

Powrót do natury w pierwotnej postaci jaką jest Puszcza Białowieska uświadamia jak łatwo  

poddaliśmy się wielu sztucznym rytmom przez które nie możemy cieszyć się życiem. 
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Kontakt z mieszkańcami Puszczy pomaga nam nabrać właściwego,  

naturalnego dla istoty ludzkiej rytmu opartego na symbiozie z przyrodą. 

KORZYŚCI MARKI 

Korzyści Jakich korzyści dostarcza marka? 

 

Racjonalne (funkcjonalne) Emocjonalne Symboliczne 

 odpoczynek  

w zwolnionym/naturalnym 

rytmie/tempie 

 kontakt z naturalnym  lasem, 

nieskażoną przyrodą. 

 zrozumienie bio- i etno- 

różnorodności, edukacja 

 przyjemność płynąca z kontaktu  

z otwartymi i przyjaznymi 

mieszkańcami, z wejścia w ich 

rytm życia. 

 uspokojenie i wyrównanie 

własnego rytmu życia poprzez 

kontakt z kulturą, religią  

i tradycjami. 

 zrozumienie naturalnego 

porządku rzeczy 

 poczucie odprężenia związanego 

z powrotem  

do naturalnego rytmu 

 celebracja wspólnego spędzania 

czasu z bliskimi 

 zmiana nastawienia do życia  

w mieście na świadome 

naturalnego porządku rzeczy 

 otwartość na różnorodności,  

na drugiego człowieka i jego 

kulturę 

 odmiana charakteru na 

spokojniejszy i uważniejszy 

 uzdrowienie psychiczne i fizyczne 

dzięki kontaktowi z przyrodą  

i tradycyjną kulturą regionu 
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WARTOŚCI MARKI 

Wartości W imię czego walczy? 

 

 Aby realizować swoje ambicje i być wiarygodnym w realizowanych działaniach marka Puszcza Białowieska musi 

kierować się poniższymi wartościami/głównymi zasadami: 

 Zrozumienie praw natury, ochronna pierwotnego lasu w tym cennych i unikalnych gatunków. 

 Symbioza mieszkańców z przyrodą, która jest źródłem naturalnego rytmu życia, tradycji i kultury. 

 Intymność; cisza; spokój- opieka nad obszarami dzikimi, w których można wyciszyć się i odpocząć od zgiełku miast. 

 Bezinteresowna otwartość na drugiego człowieka. 

 Zachowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego – dbanie o historię i relikty przeszłości regionu. 
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ESENCJA MARKI 

Koncepcja strategiczna Wizja marki sformułowana w jednym zdaniu 

 

PUNKT WIDZENIA 

Puszcza Białowieska i okolice to region, który zachwyca swoim bogactwem przyrody, pierwotnym lasem, który zamieszkują 

żubry, ale także różnorodnością kulturową, życzliwością i gościnnością mieszkańców, wszystko to umożliwia naturalną 

regenerację sił i zwolnienie szybkiego tempa życia ludzi.  

OBIETNICA 

Puszcza Białowieska jest idealnym miejscem do odkrycia własnego, naturalnego rytmu życia. Kontemplacja przyrody, 

kultury oraz zrozumienie tempa życia mieszkańców, niezmiennego od wieków pozwalają nie tylko zregenerować siły,  

ale także odnaleźć naturalny dla siebie rytm życia i odnaleźć wewnętrzny spokój i zrozumienie dla praw natury.  

SPOSÓB DZIAŁANIA 

Przemyślane i spójne działania samorządów, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej”, 

przedsiębiorców i innych środowisk zainteresowanych tworzeniem i rozwijaniem idei marki Puszcza Białowieska –  

W naturalnym rytmie powinny opierać się przede wszystkim na tworzeniu zintegrowanej oferty turystycznej, odpowiednio 

promowanej i komunikowanej, przygotowywaniu kalendarza wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych  

w regionie, odpowiednim zarządzaniu marką i jej ofertą, wytrwałości w podejmowanych zadaniach i realizacji 
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WARTOŚCI MARKI 

KORZYŚCI DLA ODBIORCY MARKI 

KORZYŚCI DLA REGIONU 

OSOBOWOŚĆ MARKI 

GŁÓWNE ATRYBUTY MARKI 

IDEALNA GRUPA DOCELOWA MARKI 

ESENCJA MARKI 

PUSZCZA BIAŁOWIESKA – ZWOLNIJ NATURALNIE 

nowatorskich projektów, wyróżniających markę spośród konkurencji. Wszystkie te działania pozwolą budować silny 

wizerunek marki Puszcza Białowieska zarówno wśród mieszkańców jak i wśród turystów. 

Puszcza Białowieska – Zwolnij naturalnie 
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WARTOŚCI MARKI Zrozumienie praw natury, ochronna pierwotnego lasu w tym cennych i unikalnych 
gatunków; symbioza mieszkańców z przyrodą, która jest źródłem naturalnego rytmu życia, 

tradycji i kultury; intymność; cisza; spokój - opieka nad obszarami dzikimi, w których 
można wyciszyć się i odpocząć od zgiełku miast; bezinteresowna otwartość na drugiego 

człowieka; zachowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego – dbanie o historię i relikty 
przeszłości regionu; 

KORZYŚCI DLA ODBIORCY MARKI Racjonalne: odpoczynek w naturalnym rytmie; kontakt z pierwotnym lasem, nieskażoną 
przyrodą; zrozumienie bio- i etno- różnorodności, edukacja; przyjemność płynąca  

z kontaktu z otwartymi i przyjaznymi mieszkańcami, z wejścia w ich rytm życia. 
Emocjonalne: uspokojenie i wyrównanie własnego rytmu życia poprzez kontakt z kulturą, 

religią i tradycjami; zrozumienie naturalnego porządku rzeczy; poczucie odprężenia 
związanego z powrotem do naturalnego rytmu. Symboliczne: zmiana nastawienia do życia 

w mieście na świadome naturalnego porządku rzeczy; otwartość na różnorodności,  
na drugiego człowieka i jego kulturę; odmiana charakteru na spokojniejszy i uważniejszy; 

uzdrowienie psychiczne i fizyczne dzięki kontaktowi z przyrodą i tradycyjną kulturą regionu 

KORZYŚCI DLA REGIONU Spójny kierunek dalszego rozwoju; aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości; budowa silnego 
wizerunku; wyróżnialność na tle konkurencji; rozwój oferty turystycznej; zachowanie 
dziedzictwa kulturowego poprzez promowanie lokalnej twórczości, kultury i tradycji 

OSOBOWOŚĆ MARKI dąży do poznania praw przyrody i świata; odmienia odbiorcę; zna tajemnice i magiczne 
miejsca; akceptuje istnienie świata w gamie różnorodności; jest świadoma szczególnej 

współzależności różnych procesów (synchroniczności); docenia i szanuje siebie i cieszy się 
światem, różnorodnością ludzi i wydarzeń; zdobywa wewnętrzną radość 

GŁÓWNE ATRYBUTY MARKI Puszcza Białowieska – UNESCO; Białowieski Park Narodowy; żubry; wielokulturowość  
i żywe tradycje mieszkańców; królewska i carska historia Puszczy Białowieskiej; 

charakterystyczny krajobraz kulturowy; otwartość i gościnność mieszkańców; oryginalna 
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kuchnia; dobra infrastruktura rekreacyjna; naturalny rytm przyrody, kultury i życia 
mieszkańców 

IDEALNA GRUPA DOCELOWA MARKI w średnim wieku; podróżuje z rodziną; mieszkaniec dużego i średniego miasta; 
przepracowany i zabiegany w codziennym życiu; wykształcenie wyższe i średnie; brak mu 

kontaktu z przyroda i otwartością ludzi; ceni sobie oryginalność i autentyczność; 
zainteresowani poznaniem regionu, zdobyciem wiedzy; lubi i potrafi zaplanować pobyt; 
lubi poddać się miejscowemu rytmowi; potrzebuje ucieczki od wielkomiejskiego tempa 

życia i stresu; szuka oddechu świeżym powietrzem i naturalnego krajom razu; chce 
przywiązać się sentymentalnie do jakiegoś miejsca 
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CZĘŚĆ III WDROŻENIOWA 

SYSTEM ZACHOWAŃ MARKI 

Cel: odnalezienie elementów życia regionu, które będą kreować „brand experience” marki Puszcza Białowieska. 

1. Wykreowanie unikalnej atmosfery regionu, wydobycie esencji marki – Zwolnij naturalnie – komunikowanie wiedzy  

o korzyściach marki i produktach markowych, podkreślanie naturalnej przestrzeni Puszczy, która pozwala odnaleźć własny, 

naturalny rytm życia, promowanie i edukacja w zakresie wielokulturowości, w jej unikalnym, transgranicznym charakterze, 

wyjątkowej regionalnej kuchni, naturalnych krajobrazach oraz gościnnych, życzliwych i otwartych na przybyszów 

mieszkańcach, a także ofercie podmiotów oferujących i promujących produkty marki Puszcza Białowieska poprzez: 

 informacje w ogólnodostępnych materiałach promocyjnych, w tym w obiektach związanych z obsługą turystów; 

 odnajdywanie i promowanie regionalnych produktów, potraw kulinarnych, które jednoznacznie będą budować 

skojarzenia z regionalną kuchnią, będącą mieszanką różnych narodowych kuchni (białoruska, polska, ukraińska, 

litewska, rosyjska); 

 tworzenie oferty produktów i usług, które będą umożliwiały aktywny odpoczynek w naturalnym środowisku, 

jakie oferuje Puszcza Białowieska, a także możliwość poznawania wielokulturowości regionu i innych istotnych 

walorów; 

 stworzenie strony internetowej marki, dzięki której możliwa będzie komunikacja z potencjalnymi turystami a także 

promocja oferty marki zgodnie z założeniami strategicznymi marki. 
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2. Informowanie i przekonywanie odbiorców, że Puszcza Białowieska, to nie tylko żubry i Białowieski Park Narodowy, 

ale także możliwość aktywnego wypoczywania w całym regionie – zamieszczanie artykułów, publikacji, raportów, 

opracowań zawierających informacje o oferowanych w regionie możliwościach wypoczywania i poznawania walorów 

przyrodniczych i kulturowych regionu, a także ich wpływu na odwiedzających (odpoczynek, zwolnienie tempa życia, 

zrozumienie potrzeb swojego ciała, poznanie bio- i etnoróżnorodności regionu). 

 

3. Stworzenie działań mających na celu zbudowanie wizerunku marki Puszcza Białowieska, jako marki-eksperta  

w zakresie: 

 regeneracji sił i zwolnienia wielkomiejskiego tempa życia; 

 zachowania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego Puszczy Białowieskiej; 

 odkrywania i zrozumienia naturalnie pozytywnych relacji międzyludzkich; 

 edukacji w zakresie wielokulturowości, autentyczności kultury mieszkańców; 

 atrakcji kulturowych i przyrodniczych sprzyjających regeneracji sił i odnajdywaniu naturalnego dla organizmu rytmu 

życia. 
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Rysunek 35. Aktywny wypoczynek w Puszczy Białowieskiej. Źrodło: www.hotel-zubrowka.pl 
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WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA MARKI – GRUPY DOCELOWE PROMOCJI MARKI 

 

Cel: Stworzenie koncepcji komunikacji wizerunkowej marki regionu Puszczy Białowieskiej. Komunikacja wizerunkowa 

powinna wyrażać wizję marki Puszcza Białowieska zapisaną w strategii marki.  

Komunikacja wizerunkowa przebiegać będzie równorzędnie w obszarze wewnętrznym jak i zewnętrznym, razem w 5 

głównych grupach docelowych. 

Turyści – dzięki odpowiednio prowadzonym działaniom komunikacyjnym ich liczba będzie się sukcesywnie zwiększać, kluczową 

rolę odegrają także działania o charakterze promocyjnym. Wszystkie podejmowane działania pozwolą zrzeszać wokół marki 

lojalnych odbiorców, którzy po skorzystaniu z oferty, będą mogli polecać markę innym. Ponadto zwiększy się także 

rozpoznawalność marki na rynku krajowym i międzynarodowym, wykreowany zostanie pożądany wizerunek marki poparty 

pożądanymi skojarzeniami o marce Puszcza Białowieska. 

Komunikat – Puszcza Białowieska (region) to idealne miejsce do odnalezienia własnego rytmu życia zatraconego w obecnym, 

szybkim, wielkomiejskim stylu życia. Walory przyrodnicze w połączeniu z wielokulturowością regionu oraz dobrą infrastrukturą 

rekreacyjną pozwalają na aktywny odpoczynek i zrozumienie potrzeb własnego organizmu. 

Narzędzia – dobrane do konkretnych grup turystów zestawy narzędzi komunikacji i promocji, w tym w szczególności Internet  

i media społecznościowe, wydawnictwa, marketing wirusowy, content marketing oraz działania public relations. Dużą rolę w tym 

procesie będzie miało zaangażowanie do działań organizacji turystycznych, Białowieskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych 

oraz wydziałów promocji jednostek samorządowych. 
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Mieszkańcy – głównym zadaniem będzie informowanie mieszkańców o prowadzonych działaniach, integracja wokół założeń  

i wartości marki oraz motywowanie do działań zgodnych z założeniami strategicznymi marki. Działania podejmowane przez 

mieszkańców są ważnymi punktami styku turystów z marką. 

Komunikat – marka Puszcza Białowieska przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, wzrostu inwestycji i poziomu 

zamożności mieszkańców, a w konsekwencji powstrzyma odpływ mieszkańców z regionu. 

Narzędzia – działania oparte przede wszystkim na public relations, przy wykorzystaniu mediów lokalnych oraz tzw. nowych 

mediów (Internet) oraz wydarzenia promocyjne. Istotną rolę odgrywać będzie zaangażowanie partnerów wśród władz 

samorządowych i organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji społecznych, edukacyjnych i kulturowych. 

 

Lokalni przedsiębiorcy – będący podmiotami oferującymi produkt i usługi marki muszą być przekonani, że marka Puszcza 

Białowieska ma ogromny potencjał rozwojowy, który stwarza doskonałe warunki do prowadzenia i rozwijania własnego biznesu. 

Komunikat – Marka Puszcza Białowieska to szansa na rozwój własnej firmy poprzez oferowanie turystów unikalnych  

i autentycznych produktów turystycznych. 

Narzędzia – warsztaty, szkolenia, konferencje, instruktażowe wydawnictwa, konsultacje, study tour, zaaranżowanie i aktywizacja 

partnerów z instytucji otoczenia biznesu. 
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Władze lokalne – władze samorządowe i wojewódzkie, których należy przekonywać, że działania podejmowane na rzecz budowy 

silnej marki Puszcza Białowieska są szansą dla lokalnej społeczności i należy aktywnie angażować się w działania wspierające markę. 

Komunikat – Marka Puszcza Białowieska będzie czynnikiem wspierającym rozwój regionu, wzrost inwestycji i zamożności 

mieszkańców oraz zatrzymanie odpływu mieszkańców z regionu. 

Narzędzia – szkolenia, warsztaty, konferencje, konsultacje, wydawnictwa instruktażowe, study tour, marketing bezpośredni.  

 

Media – będą zarówno narzędziem w dotarciu do pozostałych grup odbiorców, jak i odrębnym odbiorcą komunikatów. Dzięki 

mediom możliwe będzie informowanie o marce, jej założeniach, wartościach, tożsamości i produktach przez nią oferowanych.  

Komunikat – Puszcza Białowieska to idealne miejsce do wypoczynku wśród naturalnej przyrody i autentycznej wielokulturowości 

mieszkańców, które wpływa na zwolnienie sztucznie wykreowanego tempa życia, zrozumienie potrzeb organizmu.  

Narzędzia – działania media reations, w tym Press tour’y dla dziennikarz, kontent marketing, artykuły sponsorowane, patronaty 

medialne i współpraca z redakcjami mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich a także z mediami tematycznymi.  
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KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA    KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 

MIESZKAŃCY 

LOKALNE 

WŁADZE 

LOKALNI 

PRZEDSIĘBIORCY TURYŚCI 
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Ambasadorzy marki 

Bardzo ważne jest podniesienie wiarygodności komunikacji marki Puszczy Białowieskiej dzięki zaangażowaniu w działania 

promocyjne autorytetu nadawcy, osoby znanej szerokiemu gronu odbiorców, związanej z mediami i kojarzącej się  

w sposób zbieżny z wartościami wyznawanymi przez markę.  

 

Wewnętrznymi ambasadorami marki mogą być: 

 lokalni artyści i twórcy, sportowcy; 

 przedstawiciele władzy państwowej i lokalnej; 

 duchowni; 

 osoby znane z działalności społecznej  

i gospodarczej; 

 dziennikarze. 

 

 

 

Zewnętrznymi ambasadorami marki mogą być: 

 artyści zagraniczni lub emigranci -sławiący Puszczę 

Białowieską, mieszkający w regionie; 

 miasta, gminy partnerskie samorządów regionu PB 

 przedstawiciele regionalnych i krajowych 

organizacji pozarządowych; 

 politycy europejscy związani z regionem -

europosłowie; 

 dziennikarze światowych/europejskich mediów 

tradycyjnych i elektronicznych; 

 przyrodnicy, pasjonaci, podróżnicy, globtroterzy. 
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KONCEPCJA KREATYWNA PROMOCJI MARKI 

 

RYTM – to słowo-klucz, które posłuży do komunikacji marki Puszcza Białowieska. 

Rytm w pierwszym skojarzeniu zwykle wiązany jest z muzyką i melodyjnością,  jako czynnik regulujący czas trwania 

poszczególnych dźwięków, jednak w rzeczywistości rytm odnosi się do różnorakich aspektów życia człowieka  

i funkcjonowania świata. Rytm, jak definiuje go Słownik Języka Polskiego, to regularne powtarzanie się czegoś  

w jednakowych odstępach, to ustalona kolejność zdarzeń, zjawisk lub procesów. Życie człowieka, zwierząt i roślin 

podporządkowane jest rytmowi dobowemu, rytmowi pór roku, rytmom wykonywanych czynności i aktywności. Rytm jest 

także podstawą kultury mieszkańców Puszczy Białowieskiej, rytmizacja przedmiotów i obrazów pochodzących z tego 

obszaru jest zauważalna na każdym kroku, a jej wytwory i dzieła mają korzenie w naturalnych rytmach przyrody.  

 

Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze  

przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima  

następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. 

Tyle, że przyroda zmartwychwstaje - my nie. 

Zofia Kucówna „Zatrzymać czas” 

 



 

Strona | 91 

Odniesienie koncepcji kreatywnej marki Puszcza Białowieska do rytmu i jego wielowymiarowości, tak widocznej właśnie  
w miejscu, jakim jest Puszcza Białowieska. Rytm jest głównym atrybutem marki, który spójnie łączy elementy przyrody, 
kultury i potencjału turystycznego, jaki marka może zaoferować swoim konsumentom. 

 

 

RYTM 

Rytm przyrody 

(pierwotny las, krajobrazy, święte 
źródełka, miejsca mocy) 

Rytm kultury 

(kultura i obrzędy mieszkańców, religia, 
architektura, tutejszość) 

Rytm serca 

(aktywność, gościnność i życzliwość 
mieszkańców, radość życia) 
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Przykłady zastosowań – proponowane hasła reklamowe: 

 

 Puszcza Białowieska. Zwolnij naturalnie 

 Puszcza Białowieska – poczuj naturalny rytm 

 Zwolnij i posłuchaj 

 Tutaj czas płynie wolniej 

 Naturalny rytm życia 

 Wsłuchaj się w Puszczę 

 Poczuj tętno Puszczy 

 Daj się ponieść naturalnemu rytmowi 

 Odkryj swój naturalny rytm 

 

 

 

 

Rysunek 36. Aktywna Puszcza Białowieska.  

Źródło: www.bialowieza-forest.com 
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ATRYBUTY MARKI OBRAZY SŁOWA KLUCZE 

Rytm przyrody  Kolory i zjawiska pór roku (mgła, śnieg),  

 pierwotny las,  

 martwe drewno,  

 zwierzęta w Puszczy (żubry, wilki, sarny, 

ptaki),  

 rzeki i święte źródełka,  

 miejsca mocy, uroczyska,  

 krajobrazy drzew w lesie, pasów pól i łąk,  

 gwiaździste niebo,  

 ludzie obserwujący zachowania zwierząt,  

 birdwatching. 

 Odpoczynek, spokój, cisza 

 Przyroda 

 Harmonia 

 Rytm 

 Poznanie 

 Zrozumienie 

 Oderwanie od codzienności 

 Zwolnić tempo 

 Świeżość 

 Tutejszość 

 Bliskość 

 Szacunek 

 Gwara 

 Wielokulturowość 

 Smaki 

 Żubr 

Rytm kultury  Mieszkańcy (praca, tradycje, obrzędy, 

rytuały, uroczystości religijne),  

 unikalna drewniana architektura, 

 stroje ludowe i przedmioty rzemiosła 

ludowego, 
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  ludzie w tańcu, 

  ornamentyka i wzornictwo ludowe, 

 kolejka leśna,  

 regionalna kuchnia,  

 kurhany, 

 miejsca związane z religijnością (cerkwie, 

kościoły, kapliczki, cmentarze, krzyże 

wotywne).  

 Gościnność 

 Szczęście 

 Autentyczność 

 Nabrać dystansu 

 Zwolnienie 

 Kontakt z pierwotną naturą 

 Unikalność 

 Harmonia 

Rytm serca  Ludzie aktywnie spędzający czas (rowery, 

kajaki, żaglówki, nordic walking, narty 

biegowe, spacery),  

 radość i energia ludzi,  

 spotkania i rozmowy,  

 wspólne spędzanie czasu (biesiady, ogniska) 
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Elementy obowiązkowe – to zestawienie elementów całkowicie zakazanych w komunikatach oraz tych, które są jak 

najbardziej wskazane (dotyczy to zwłaszcza filmów promocyjnych, plakatów, wydawnictw drukowanych, reklam prasowych 

i innych). 

Nigdy: 

 „cukierkowe”, sztuczne krajobrazy 

 przeładowanie łopatologicznymi komunikatami 

 „martwe” plany bez ludzi 

 Sceny bez rytmiki 

 

 

 

 

Należy unikać także używania standardowych zdjęć i wizualizacji 

(uśmiechnięci ludzie, wesołe rodziny, nienaturalne pozy  

z banków zdjęć tzw. stocków), przesytu specjalistycznego języka 

marketingowego oraz reklam pozbawionych indywidualnego 

wymiaru marki. 
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Zawsze należy szukać: 

 Śmiałych, niestandardowych i zaskakujących pomysłów 

 Inspiracji w sztuce ludowej, wielokulturowości mieszkańców 

 Charakterystycznych postaci w kadrze 

 Rytmiki obrazów 

 Pozytywnych i łatwo dostrzegalnych emocji 

 Motywów zaczerpniętych  z dziedzictwa kulturowego regionu 

 Uzupełniania obrazu w motywy muzyczne marki 

 Naturalnego tempa życia 

 

 

 

„Elementy obowiązkowe” oczywiście należy stosować rozsądnie  

i bez nadmiernego nadużywania, nie popartego kontekstem 

prowadzonych działań. Jeżeli konkretna reklama lub działanie 

promocyjne są specyficzne i z góry określony jest ich odbiór 

wśród grupy docelowej może w nich w pozytywny sposób pojawić 

się „element zakazany”. 

 

Rysunek 38. Na Iwana na Kupała w Dubiczach Cerkiewnych. 

Źródło: www.poranny.pl 

Rysunek 37. Puszcza Białowieska dla rowerzystów. 

Źródło: www.wrotalasu.pl 
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KLUCZOWE INICJATYWY PRODUKTOWE I PROMOCYJNE 

Cel: Stworzenie projektów – wizytówek, które będą kluczowe dla długoterminowego wizerunku marki Puszcza Białowieska 

 

Wskazówki dla produktów turystycznych, które będą odzwierciedlać unikalność marki Puszcza Białowieska: 

Rytm przyrody Rytm kultury Rytm serca 

poznawanie przyrody, obserwacja 

przyrody, jej zachowań i rytmu życia, 

edukacja ekologiczna, czerpanie 

natchnienia dla fotografii,   

Oryginalne wnętrza obiektów 

noclegowych i gastronomicznych, 

regionalna kuchnia, uczestnictwo w 

wydarzeniach kulturalnych i obrzędach 

ludowych, zwiedzanie obiektów kultury 

religii, styk religii i kultury, 

transgraniczność, kontakt z historią miejsc 

i ludzi 

Aktywność i rekreacja na terenie Puszczy 

Białowieskiej, możliwość doświadczania 

naturalnej gościnności i życzliwości 

mieszkańców 

 

DO IMPLEMENTACJI (PROPOZYCJE) 

 Białowieski Kalendarz Wydarzeń – kalendarz wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych  

i edukacyjnych, które odbywają się w Puszczy Białowieskiej z podziałem na pory roku, tak by prezentować 

całoroczną ofertę marki. 
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 Puszcza Białowieska – magazyn turystyczny poświęcony ofercie Puszczy Białowieskiej, jej walorom, atrakcjom  

oraz głównej idei marki. 

 

 Białowiescy Przewodnicy – produkt  przewodnicki – przewodnicy turystyczni po Regionie Puszczy Białowieskiej 

wyspecjalizowani z autorskimi programami wycieczek (np. Szlak Świętych Źródełek, Szlakiem Krainy Otwartych 

Okiennic, Szlakiem Cerkwi Regionu, kuchnia regionu, etnografia, ornitologia, etc.). 

 

 Menu 33 – menu w restauracjach i miejscach noclegowych oparte w głównej mierze o produkty pochodzenia 

lokalnego (z odległości nie dalszej niż 33 kilometry), dzięki czemu zachowane i promowane zostaną lokalne tradycje 

kulinarne. 

 

 Pory Roku w Puszczy Białowieskiej – produkt skierowany do grup zorganizowanych, którego głównym celem 

będzie pokazanie zmieniającej się Puszczy i zachowania zwierząt na przestrzeni zmieniających się pór roku 

(ukazanie biologicznego zegara świata – śpiewy ptaków poranne, czas aktywności żubrów, cykl życia runa leśnego, 

kwitnienia drzew i krzewów, czas miodobrania, sianokosy, etc.) 

 

 Klinika Rytmu Życia – produkt dla osób zapracowanych, zestresowanych i zabieganych, którzy w ferworze 

codziennych obowiązków zatracili naturalne tempo życia. Klinika opierać się powinna na czterech następujących  

po sobie filarach (pakietach): Wyciszenie – audioterapia; Odprężenie – aromaterapia, masaże przy wykorzystaniu 

produktów lokalnych; Pobudzenie – przywrócenie harmonii wszystkich zmysłów; Zrozumienie – odnalezienie 

własnego rytmu życiu i sukcesywne wprowadzenie go w życie. 
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 Białowieski Zestaw Naprawy Rytmu Życia – zestaw produktów, które w trwałej formie można zabrać ze sobą  

po pobycie w Puszczy Białowieskiej, produkty w nim zawarte pozwolą wracać wspomnieniami do pobytu w Puszczy 

Białowieskiej, przywiązać się do miejsca emocjonalnie oraz symbolicznie. W takim zestawie znaleźć powinny się m. 

in.: herbatka białowieska (Runo), Dzika Puszcza do Kąpieli (Runo), lipiec białowieski, nalewka bukwicówka,  

ser carski, płyta CD zespołu Czeremszyna, drewniana miniaturka Żubra, stylizowana ramka (okiennica zdobiona 

snycerką białowieską), haftowana serweta, płyta CD z muzyką z Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, płyta 

DVD z filmem „Tętno Pierwotnej Puszczy”, książka „Saga Puszczy Białowieskiej” Simony Kossak, album o Puszczy 

Białowieskiej, książka „Spotkanie z Simoną” Lecha Wilczka. 

 

 Zwiedzanie i questing z wykorzystaniem aplikacji Audiotrip – aplikacja Audiotrip wykorzystuje znane, sprawdzone 

narzędzie jakim są audioprzewodniki oraz najnowsze technologie mobilne. Jej zaletą jest niski koszt a najczęściej 

bezpłatność po stronie użytkownika. AudioTrip redefiniuje indywidualne zwiedzanie. Pomaga odnaleźć się  

w nowym miejscu, prowadzi po trasie, opowiada po miejscach w których się znajdujemy, dokładnie w chwil,  

gdy tam jesteśmy, przy zachowaniu pełnej niezależności zwiedzającego. Dzięki aplikacji możliwe jest tworzenie 

autorskich, specjalistycznych wycieczek oraz stworzenie innowacyjnych questów przyrodniczych i kulturowych. 

Więcej informacji na stronie www.audiotrip.org. Rekomenduje się wprowadzenie obecnie opracowanych questów 

w formie wycieczek na aplikację Audiotrip oraz przygotowanie nowych, wykorzystujących jej możliwości 

techniczne. 

 

 Portal internetowy – strona prezentująca produkty marki Puszcza Białowieska, informacje o wydarzeniach 

inicjatywach, realizacjach, bazę miejsc noclegowych i obiektów certyfikowanych przez markę, etc. 
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NARZĘDZIA I TECHNIKI KOMUNIKACJI MARKI 

PUBLIC RELATIONS 

NARZĘDZIA FUNKCJA KOMUNIKACYJNA PRZEKAZ TREŚCIOWY ZAKRES DZIAŁAŃ 

Liderzy opinii, ambasadorzy 

marki 

Publikacje 

Artykuły sponsorowane, 

wywiady, kontent marketing 

Materiały prasowe, radiowe  

i telewizyjne 

Tworzenie lub współtworzenie 

materiałów dotyczących marki, 

wydarzeń i kluczowych 

inicjatyw podejmowanych  

w jej ramach 

Działania z zakresu Media 

Relations 

Utrzymywanie pozytywnych 

 

 

 

Utrzymanie efektywnej 

komunikacji z kluczowymi 

odbiorcami marki (grupy 

docelowe) 

Przekaz treściowy powinien 

opierać się na dokładnym 

opisaniu specyfiki marki 

Puszcza Białowieska oraz 

komunikacji zgodnie  

z przyjętymi w strategii 

założeniami. 

Konieczne jest podkreślanie 

wizerunku Puszczy 

Białowieskiej w oparciu  

o najważniejsze atrybuty  

i główne wartości marki  

a także wskazywać ideę jaka 

przyświeca marce.  

Tak formułowane komunikaty 

są istotne, jeżeli chodzi  

o dotarcie do wymarzonego 

odbiorcy marki, czyli 

Działania Public Relations 

powinny być prowadzone  

w sposób kompleksowy  

w następujących obszarach: 

 PR dotyczący marki 

Puszcza Białowieska 

(komunikacja idei marki, 

wskazywanie głównych 

korzyści, etc.) 

 PR dotyczący atrybutów 

marki, czyli możliwości 

znalezienia własnego, 

naturalnego rytmu życia, 

dzięki walorom, które 

oferuje Puszcza 

Białowieska (przyroda, 

wielokulturowość, 

autentyczna gościnność 
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relacji z mediami, wysyłanie 

informacji prasowych, 

informowanie  

o podejmowanych działaniach, 

organizacja konferencji 

prasowych związanych  

z flagowymi najważniejszymi 

wydarzeniami marki 

konkretnej grupy docelowej. mieszkańców) oraz 

innych działań mających 

związek bezpośrednio  

z marką. Regularnie 

prowadzone działania PR 

mają kluczowe znaczenie 

w przekazywaniu idei 

marki szerokiemu gronu 

odbiorców. 

Systematyczność  

w prowadzeniu działań 

pozwala wzmacniać 

relacje między marką  

a odbiorcą oraz rozwijać 

aktywność odbiorców 

względem marki. 
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REKLAMA DRUKOWANA BTL 

NARZĘDZIA FUNKCJA KOMUNIKACYJNA PRZEKAZ TREŚCIOWY ZAKRES DZIAŁAŃ 

Foldery, przewodniki, mapy, 

broszury 

Promocyjne materiały 

drukowane powinny opierać 

się na spójnej koncepcji 

wizualnej, prezentować a 

trakcyjny sposób ofertę 

turystyczno-kulturową marki 

Puszcza Białowieska oraz 

prezentować markowe 

produkty turystyczne 

Materiały promocyjne 

dotyczące głównych wydarzeń 

– plakaty, ulotki, informatory, 

reklama prasowa 

Najważniejsze imprezy 

markowe organizowane w 

regionie Puszczy Białowieskiej 

 

Podstawowym zadaniem 

działań z zakresu BTL jest 

przekazywanie 

najważniejszych informacji  

o marce Puszcza Białowieska. 

Dzięki ich atrakcyjnej  

i odpowiednio dopasowanej 

formie są także ważnym 

elementem budującym 

emocjonalne przywiązanie 

odbiorców do marki. 

Wszystkie wydawnictwa są 

również cennym źródłem 

informacji o walorach 

przyrodniczych i kulturowych 

regionu, jego historii, 

atrakcjach turystycznych  

oraz głównych wydarzeniach. 

Przekaz treściowy odgrywa 

istotną rolę we wspieraniu 

głównego przekazu marki. 

Powinien być opracowany 

zgodnie ze wskazaniami 

koncepcji kreatywnej marki. 

Zarządzanie materiałami 

drukowanymi powinno 

wynikać ze szczegółowo 

przygotowanego planu, który 

uwzględniał będzie możliwości 

budżetowe oraz działania 

innych podmiotów 

przygotowujących podobne 

opracowania a także 

istniejących potrzeb 

kluczowych grup odbiorców. 

Materiały powinny być 

opracowywane w całkowitej 

zgodności  z identyfikacją 

wizualną marki Puszcza 

Białowieska, celami, 

pozycjonowaniem marki oraz 

typem odbiorcy, do którego 

kierowany będzie materiał 
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powinny być wspierane przez 

działania promocyjne 

skierowane do kluczowych 

grup odbiorców. 

promocyjny.  

Kluczową rolę odgrywać będzie 

także kreatywność 

opracowania, oryginalność 

oraz wysokiej jakości materiały 

zdjęciowe. 

 

 

REKLAMA ATL 

NARZĘDZIA FUNKCJA KOMUNIKACYJNA PRZEKAZ TREŚCIOWY ZAKRES DZIAŁAŃ 

Internet (strony www, social 

media, blogi, mobile) 

Obecnie są najbardziej 

efektywną formą reklamy  

ze względów efektowych, 

finansowych i strategicznych 

Outdoor 

 

Wzmocnienie świadomości 

marki oraz działania związane 

z informacją na temat 

oferowanych produktów,  

w tym również wydarzeń 

kulturalnych. 

Stosowanie wybranych technik 

komunikacyjnych przedstawiać 

ma przede wszystkim atrybuty 

marki i korzyści marki związane 

z możliwością odnalezienia 

własnego naturalnego rytmu, 

wszystko to w oprawie języka 

emocji i doznań. 

Kampanie reklamowe powinny 

być wykorzystywane przede 

wszystkim w promocji 

produktów turystycznych oraz 

wydarzeń kulturalnych marki 

Puszcza Białowieska zgodnie  

z ich specyfiką i grupą 

docelową marki. 
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Nie jest wskazana na początku 

rozwoju marki, co wynika  

z kosztów takich działań  

subsydiarnego charakteru 

Reklama w wydawnictwach 

podróżniczych, turystycznych 

 i lifestyle’owych 

Taka forma reklamy pozwala  

w odpowiedni sposób dotrzeć 

do strategicznych grup marki 

Reklama w TV, radio 

Jej wykorzystanie uzależnione 

jest od posiadanego budżetu 

oraz zasięgu (lokalny, krajowy, 

międzynarodowy). 

 

W Internecie oprócz przekazu 

stricte reklamowego ważny 

jest również aspekt 

informacyjno-edukacyjny  

oraz społecznościowy. 

Reklama w prasie i reklama 

zewnętrzna powinny być 

przygotowywane w sposób 

atrakcyjny wizualnie  

oraz nawiązywać do 

charakteru i stylistyki 

wykorzystywanej na innych 

nośnikach. 
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Internet będzie odrywać istotną rolę w komunikacji marki Puszcza Białowieska. Narzędzia promocji dostępne w Internecie 

są ogólnodostępne i co najważniejsze nie wiążą się z dużymi kosztami finansowymi. Ich działanie oparte jest  

na zaangażowaniu osób, którzy związani są z marką na co dzień (pracownicy organizacji zarządzającej marką, działacze 

społeczni, pasjonaci regionu).  Marka Puszcza Białowieska musi zwiększyć swoją rozpoznawalność jako miejsce, które słynie 

nie tylko z żubrów i Białowieskiego Parku Narodowego ale jest przede wszystkim miejscem, gdzie dzięki wyjątkowym 

atrybutom można zwolnić tempo życia, dzięki przebywaniu wśród przyrody i autentycznej wielokulturowości mieszkańców 

odnaleźć swój naturalny rytm życia, który pozwoli czerpać radość z życia na przyszłość. Współczesny turysta przed 

odwiedzeniem konkretnego miejsca szuka i sprawdza informacje na jego temat w Internecie. Wykorzystanie nowych 

mediów do promocji regionu pozwoli trafić z ofertą do zainteresowanych grup docelowych, co przełoży się na zwiększenie 

ruchu turystycznego. Kluczowe znaczenie w przypadku działań komunikacyjnych marki Puszcza Białowieska z odbiorcami 

marki będą miały media społcznościowe. 

Media społecznościowe  (ang. Social Media) – odnoszą się do mediów internetowych i mobilnych technologii, które 

umożliwiają komunikację  (interaktywny dialog) z innymi użytkownikami danych mediów, na różnych płaszczyznach.  

Ich największymi zaletami jest interaktywność, brak ograniczeń czasowych, przestrzennych i terytorialnych. 

Stała obecność marki w mediach społecznościowych jest obecnie podstawą budowania i utrwalania jej wizerunku  

i lojalności. Istotne wydaje się wybranie kilku kluczowych serwisów społcznościowych, w których prowadzone będą 

regularne działania służące marce, jej produktom i budujące spójny wizerunek. Marka ma wiele wymiarów i atrybutów, 

które powinny  być obecne w sieci pod postacią kilku różnorodnych kanałów komunikacji spełniających określone funkcje. 

Najważniejsze z nich w przypadku marki Puszcza Białowieska to: funkcja wizerunkowa (promocyjna) i funkcja informacyjna. 

Poniżej przedstawione zostały propozycje portali społecznościowych, które są wskazane dla marki Puszcza Białowieska 

wraz z ich głównymi funkcjami. 
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Facebook – największy i najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie, w którym profile oprócz osób posiadają 

organizacje, produkty, instytucje i marki. Obecnie funkcjonuje kilka nieoficjalnych profili w serwisie poświęconych 

atrakcjom w Puszczy  Białowieskiej. Oprócz tego funkcjonuje profil organizacji zarządzającej marką „LOT Region Puszczy 

Białowieskiej”. Proponowane jest by stworzyć oficjalny profil „Puszcza Białowieska” prowadzony w języku polskim  

i angielskim. Profil pełnić będzie funkcję wizerunkową (zdjęcia, filmy), promocyjną (informacje o produktach)  

oraz informacyjną (zapowiedzi wydarzeń, informacja turystyczna). Sugerowane jest by zamieszczać posty nawiązujące  

do biologicznego rytmu życia Puszczy Białowieskiej.  

Alternatywny serwis: Google Plus. 

 

YouTube – serwis umożliwia bezpłatne umieszczanie, oglądanie filmów oraz live streaming (transmisje na żywo). Zaleca się 

utworzenie oficjalnego kanału marki Puszcza Białowieska i zamieszczanie na nim profesjonalnych i amatorskich filmów, 

filmów promocyjnych, relacji z wydarzeń, prezentacji walorów przyrodniczych, szlaków turystycznych i dorobku 

kulturowego. Obecnie w serwisie znajduje się kilka tysięcy filmów związanych z Puszczą Białowieską wielu autorów. 

Brakuje jednak oddzielnego kanału, który zebrał by je wszystkie i promował pod wspólną marką. Serwis pełni przede 

wszystkim funkcje wizerunkową i społecznościową. 

Alternatywny serwis: Vimeo. 

 

Instagram – serwis społecznościowy przeznaczony do publikowania i dzielenia się materiałami wizualnymi (zdjęcia, krótkie 

filmy). Obecnie w serwisie nie istnieje żaden profil poświęcony Puszczy Białowieskiej, jednak w trakcie prac nad 
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dokumentem w serwisie znajdowało się 262 zdjęć oznaczonych hashtagiem Puszcza Białowieska (#puszczabialowieska). 

Proponowane jest stworzenie serwisu i promowanie hashtaga Puszcza Białowieska oraz organizowanie konkursów, 

zachęcających turystów i mieszkańców do dzielenie się materiałami z pobytu w regionie (#Lovepuszczabialowieska). 

Zgromadzone w ten sposób materiały mogą później posłużyć do działań promocyjnych marki. Serwis pełni głównie funkcję 

wizerunkową. 

Alternatywny serwis: Pinterest 

 

Endomondo – aplikacja mobilna dla osób uprawiających sporty, zarówno w wymiarze rekreacyjnym jak i wyczynowym, 

miłośników podróży oraz wykorzystania systemów GPS w czasie aktywności. Aplikacja umożliwia rejestrację i dzielenie się  

z innymi swoimi osiągnięciami, propozycjami tras pieszych, rowerowych, kajakowych, nordic walking, narciarskich i innych. 

Każdy rezultat jest zapisywany w formie raportu ze statystykami. Serwis spełnia przede wszystkim funkcję informacyjno-

promocyjną oferowanych w regionie tras.  

Alternatywny serwis: Traseo.pl 

 

Działania w  mediach społecznościowych powinny być prowadzone przez osoby odpowiednio do tego przeszkolone lub  

z odpowiednim doświadczeniem. Osoby te muszą mieć wiedzę na temat marki, jej założeń i idei, chęć oraz pasję w zakresie 

wykorzystywania nowych mediów do nowoczesnej komunikacji. Zwykle w takich rolach sprawdzają się osoby młode, 

naturalnie odnajdujące się w środowisku internetowym (np. pracownicy promocji w jednostkach samorządowych  

czy przedstawiciele organizacji pozarządowych). 
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Vlogi – teraźniejszość i przyszłość content marketingu 

W związku z wzrastającą popularnością vlogów - video blogów publikowanych w serwisie Youtube zalecana jest 

współpraca z blogerami, którzy mogliby włączyć elementy tożsamości marki Puszczy Białowieskiej do swoich produkcji. 

Poniżej przedstawiono 4 vlogi, których charakter odpowiada głównym założeniom komunikacyjnym marki. 

 

Podróżniccy – Filmy podróżnicze z Polski i ze świata. Znana seria filmów „Polska 

z drona”. Ponad 2 700 subskrybentów.  

 

Tube Riders - Wyprawy, eventy, eksploracje. Kanał przygodowy  

Teamu Adbuster & SciFun. 140 tys. subskrybentów.  

 

 

PrzygodowaTV - Nauka i rozrywka w nowym, przygodowym wymiarze. Nowy 

kanał Ponad 11,5 tys. subskrypcji. Duży potencjał przygotowania odcinków dot. 

dawnej historii i archeologii regionu Puszczy Białowieskiej. 
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Ziołowy Zakątek - Kanał bloga kulinarnego Ziołowy Zakątek 

http://ziolowyzakatek.com.pl – nowy blog o kuchni opartej na tradycyjnych ziołach.  

 

 

Cerkiew.pl i kuchnia.cerkiew.pl – dwa kanały polskim poświęcone prawosławiu  

i kuchni podlaskiej. Znajdziecie tu filmy dotyczące życia duchowego, liturgiki, 

ikonografii i teologii prawosławia. Kanał jest częścią Prawosławnego Serwisu 

Internetowego www.cerkiew.pl. Razem ponad 1100 subskrybcji.  

 

 

NaLudowo – Muzyka, sztuka i tradycje.  Kanał portalu NaLudowo.pl  
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REKOMENDACJE MEDIOWE 

Mając szczegółowo określone założenia marki Puszcza Białowieska, które wskazują obraz wymarzonego odbiorcę, główną 

ideę, jej atrybuty, wartości, korzyści i pozostałe elementy posiadające wyznaczone cele komunikacyjne marki. Należy 

zatem zwrócić szczególną uwagę na zasady wypowiadania się w imieniu marki. Zasady te należy przyjąć jako podstawowe 

reguły komunikacyjne, dzięki którym marka Puszcza Białowieska będzie wzmacniała lojalność, rozpoznawalność i pożądane 

skojarzenia. Komunikacja marki powinna być efektywna, by służyć realizacji założeń strategicznych.  

Zasady poprawnego i efektywnego konstruowania komunikatów marketingowych, powinny uwzględniać następujące 

kwestie: 

 Wiarygodny przekaz w duchu marki (on-brand) – komunikacja marki Puszcza Białowieska powinna wzbudzać zaufanie  

i być oparta na silnych, rzeczywistych atrybutach marki. Wszystkie przekazy powinny się wzajemnie potwierdzać  

i umacniać. 

 Przekaz wyróżniający markę – informacje na temat marki powinny być przekazywane w sposób zapewniający 

wyróżnienie się w szumie informacyjnym oraz pośród działań promocyjnych innych marek regionów. 

 Podążanie za wyznaczonymi celami - działania informacyjno-promocyjne powinny w bezpośredni sposób wynikać  

z wyznaczonych celów oraz konsekwentnie przyczyniać się do ich realizacji 

 Komunikacja skupiająca uwagę na marce -  skuteczna komunikacja powinna jednoznacznie podkreślać pożądane 

aspekty marki w odpowiednio dopasowany sposób do odbiorcy przekazu, komunikat powinien być czytelny, oryginalny 

oraz zapamiętywany.  

 Zwartość i przejrzystość informacji – opis marki Puszcza Białowieska, jego oferty produktowej oraz kluczowych inicjatyw 

promocyjnych powinien być przedstawiony przy użyciu prostych sformułowań, tak by był w pełni zrozumiały  

dla odbiorcy. 
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 Precyzyjnie dobrany do typu odbiorcy styl i charakter wypowiedzi – tworząc komunikaty należy brać pod uwagę typ 

odbiorcy, jego charakter, zwyczaj, kulturę i styl życia. Komunikacja jest najbardziej efektywna, gdy sformułowana  

w sposób przystępny i interesujący. 

 

FLAGOWE WYDARZENIA MARKI 

Flagowe wydarzenia marki to inicjatywy, na których przedstawiane i promowane będą autentyczne tradycje, kultura 

mieszkańców Puszczy Białowieskiej oraz unikalne wartości, które marka oferuje swoim konsumentom. 

 

 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – festiwal, który ma już renomę w Polsce  

i za granicą, odbywa się w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce. Obecność profesjonalnych i chórów cerkiewnych podnosi 

rangę wydarzenia. Co roku przyciąga rzesze pielgrzymów i miłośników muzyki cerkiewnej z Polski i ze świata. 

Wydarzenie ma charakter markowy dzięki ukazywaniu wielokulturowości, szacunku do religii i tradycji muzycznych 

związanych z religią prawosławną a przy okazji jest doskonałą promocją dla całego regionu. 

 

 Koncert Plenerowy "Uczta Folklorystyczna" w Puszczy Białowieskiej – od 2005 roku w ramach Hajnowskiego 

Festiwalu organizowany jest koncert plenerowy w samym sercu Puszczy Białowieskiej, w starej żwirowni obok 

ośrodka Jagiellońskie. Po zmroku pośród oświetlenia lampionów i lamp w Puszczy rozlega się koncert światowej 

sławy wykonawców. Otoczenie wydarzenia i jego oprawa są niezwykłym przeżyciem duchowym, które pozwala 

ludziom zatrzymać się i poczuć nie tylko rytm przyrody, ale także rytm otaczającej zewsząd unikalnej kultury. 
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 Jarmark Żubra – impreza o charakterze festiwalu, na której prezentowane są lokalne produkty (wyroby spożywcze, 

kulinaria, rękodzieło, etc.), część wystawiennicza powinna być połączona z częścią artystyczną, którą zapewniać 

powinny występy lokalnych zespołów ludowych, zespołów folklorystycznych i innych artystów z regionu. 

 

 Biesiada weselna – prezentacja zwyczajów weselnych mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej, jako że region ten 

charakteryzuje się wielokulturowością i różnorodnymi zwyczajami mieszkańców, prezentacja zwyczajów weselnych 

oraz samej uroczystości podkreśla wielokulturowość oraz uczy tolerancji i szacunku do innych. 

 

 

 Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza” w Czeremsze – festiwal o 20-letniej tradycji na stałe 

wpisał się już w kalendarz wydarzeń dla fanów muzyki ludowej i folkowej. Wsparcie i promocja festiwalu przynosić 

będzie korzyści marce Puszcza Białowieska, której idea opiera się na rytmach obecnych w całym regionie. Pozytywna 

muzyka, wydarzenia towarzyszące oraz przede wszystkim wszechobecna wielokulturowość uczestników i gości 

festiwalu potwierdza wartości marki i źródła, z jakich marka się wywodzi. 

 

 Aktywna Puszcza – (wydarzenie do wdrożenia) – całoroczna propozycja wydarzeń o charakterze rekreacyjnym,  

w jej ramach może odbywać się znany już w całym kraju Puchar Polski w Nordic Walking, a oprócz tego cykl imprez 

rowerowych (Rodzinny Rajd przez Puszczę Białowieską), spływy kajakowe, regaty żaglówek po jeziorze Siemianówka, 

zimą propozycją będą wydarzenia dla narciarzy, etc. Istotne jest, by wydarzenia te nie opierały się na rywalizacji 

między zawodnikami, wyścigu z rywalami i czasem, ale na pokonywaniu tras we własnym, naturalnym rytmie. 
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PROGRAM JAKOŚCI MARKI 

Program jakości marki podlegać będzie zasadom określonym w odrębnym regulaminie dotyczącym programuj jakości 

marki (tzw. system certyfikacji marki) i zapewni właściwe korzystanie z marki przez producentów i usługodawców, którzy 

działają w regionie Puszczy Białowieskiej i swoimi działaniami biznesowymi odzwierciedlają najważniejsze atrybuty marki 

Program określa: 

1. Cel marki 

2. Wygląd marki 

3. Koordynatora marki 

4. Komisję programową 

5. Procedurę przyznawania marki 

6. Zasady używania i obowiązki posiadacza marki 

7.  Opłaty za przyznanie marki 

8. Sposób prezentacji marki 

9. Procedurę przy naruszeniu zasad marki 
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HARMONOGRAM WDRAŻANIA MARKI 

Instytucja wdrażająca markę 

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie strategii marki jest Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Puszczy 

Białowieskiej. Do głównych zadań Stowarzyszenia należeć będą: 

 realizacja reguł i zasad wdrażania oraz monitorowania strategii marki; 

 koordynowanie procesu przygotowania i wdrażania produktów turystycznych; 

 promowanie marki i produktów turystycznych oraz instytucji lub osób z nim związanych; 

 udzielanie kompleksowej informacji na temat marki i produktów turystycznych; 

 współpraca z parterami w zakresie wdrażania i promocji marki. 

Partnerzy marki 

Do głównych partnerów realizacji strategii marki należą: 

 samorządy lokalne zrzeszone w LOT RPB 

 przedsiębiorcy lokalni zrzeszeni w LOT RPB 

 instytucje zrzeszone w LOT RPB (w tym Białowieski Park Narodowy i Nadleśnictwo Browsk) 

 organizacje pozarządowe zrzeszone w LOT RPB 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
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 Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna  

 Polska Organizacja Turystyczna  

 regionalne uczelnie wyższe (Politechnika Białostocka) 

 inne instytucje lokalne i organizacje pozarządowe 

 media lokalne i regionalne 

Działania wdrażające 

 Działania wdrażające markę Puszczy Białowieskiej możemy podzielić na 3 grupy: 

 działania organizacyjne 

 działania produktowe 

 działania promocyjne 

W zakresie działań organizacyjnych będą przede wszystkim procesy przygotowujące mechanizmy wdrożenia marki  

na poziomie organizacji wdrażającej oraz działania badawcze i monitorujące. Działania produktowe to zadanie do wspólnej 

realizacji przez organizację zarządzającą marką jaką jest LOT Regionu Puszczy Białowieskiej oraz głównie przedsiębiorców  

i inne podmioty odpowiedzialne za produkty turystyczne. Działania promocyjne obejmują zakres wykorzystania 

proponowanych w dokumencie narzędzi i metod promocyjnych i reklamowych (tj. kampanie, public relations i inne). 

Przygotowany poniżej harmonogram działań obejmuje najbliższe dwa lata (w podziale na 8 kwartałów, II kwartał 2015  

do I kwartał 2017) od przyjęcia strategii do realizacji w marcu 2015 roku. Kolejne działania powinny być planowane  

z rocznym wyprzedzeniem i uwzględniać sytuację finansową organizacji wdrażającej, możliwości pozyskania środków 
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zewnętrznych oraz stopień wdrożenia marki wynikający z przeprowadzonego monitoringu marki i wdrożenia działań 

promocyjnych. 

 

Działania organizacyjne II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał 

Szkolenia wdrożeniowe dla pracowników i 

członków LOT RPB 

        

Wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej na 

stronach internetowych LOT i partnerów 

        

Badanie wizerunku marki wśród turystów         

Badania monitorujące stopień wdrożenia 

marki 

        

Opracowanie i wdrożenie programu jakości 

marki. 

        

Działania produktowe II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał 

Audyt produktów turystycznych zgodnych z 

ideą marki - „W naturalnym rytmie” i esencją 

„Zwolnij naturalnie”. 
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Stworzenie oferty nowych produktów 

turystycznych zgodnych z marką we 

współpracy z partnerami. Klinika Rytmu Życia, 

Pory Roku w Puszczy Białowieskiej, Menu 33, 

Białowiescy Przewodnicy.  

        

Organizacja, współpraca i wsparcie wydarzeń 

flagowych marki.  

        

Działania promocyjne II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał 

Prowadzenie strony internetowej marki         

Prowadzenie profili i kanałów w mediach 

społecznościowych. 

        

Współpraca z videoblogerami.         

Przygotowanie wydawnictw promocyjnych na 

kolejny rok. Puszcza Białowieska – magazyn 

turystyczny 

        

Uczestnictwo w targach i imprezach 

promocyjnych. 
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Przygotowanie i realizacja kampanii 

reklamowych (w zależności od możliwości 

finansowych). 

        

Study tour dla biur turystycznych i media tour 

dla dziennikarzy. 

        

Przygotowanie Białowieskiego Kalendarza 

Wydarzeń. 

        

Opracowanie i realizacja Białowieskiego 

Zestawu Naprawy Rytmu Życia 

        

 

 

MONITOROWANIE I EWALUACJA WDRAŻANIA STRATEGII 

Realizacja założeń i propozycji niniejszej strategii należy głównie do organizacji zarządzającej – Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej”. Rekomendowana jest współpraca z innymi organizacjami działającymi  

w regionie Puszczy Białowieskiej, samorządami, podmiotami gospodarczymi, grupami nieformalnymi i mieszkańcami, 

których włączenie się w realizację działań, głównie promocyjnych pomoże odnieść sukces wizerunkowy i komercyjny. 

Rekomendujemy przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz osób, które będą 

bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie strategii marki i promocję. Właściwe przeszkolenie pracowników przyczyni się 

do efektywnego wdrażania rekomendowanych działań. Proponuje się przeprowadzenie szkoleń o tematyce: 
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 Marka Puszcza Białowieska – główne założenia strategii 

 Media relations – w jaki sposób tworzyć treści dla mediów 

 Media społecznościowe w promocji marki – wprowadzenie w nowe media. Prowadzenie serwisów i zarządzanie 

treścią 

 Content marketing – tworzenie angażujących treści w mediach społecznościowych i wydawnictwach 

 

Narzędzia monitoringu – osoby zaangażowanie w realizację działań wdrażania marki i jej promocji będą mogły zauważyć 

efekty poprzez: 

 Ilość artykułów i wzmianek w mediach na temat marki, jej wydarzeń i prowadzonych działań 

 Ilość wpisów i komentarzy na blogach tematycznych 

 Zwiększenie ilości ofert turystycznych/produktów w regionie 

 Ilość turystów przy okazji wydarzeń 

 Ilość aktywnych uczestników wydarzeń sportowo-rekreacyjnych 

 Ilość osób korzystających z Informacji Turystycznych w regionie 

 Ilość fanów/zdjęć/odwiedzin profili w mediach społecznościowych 

 Wykorzystanie narzędzi analitycznych Google Analitycs do monitorowania odwiedzin na stronie internetowej. 


