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Kultura współczesna na psychoanalitycznej kozetce 

dr hab. Tomasz Olchanowski, Zakład Antropologii Kultury, Instytut Studiów 

Kulturowych, Uniwersytet w Białymstoku 

Poddając analizie kulturę współczesną musimy być świadomi tego, że 

tworzymy swoje poglądy z jednej strony na podstawie będących w obiegu 

i ograniczonych epoką powszechnych opinii (miraże postępu ekonomicznego 

bez granic, doniesienia z frontów zmagań z mózgiem i rewelacje z obszarów 

cybernauk), z drugiej – strzępów tradycji zaanektowanych przez  fundamen-

talistyczne ideologie. Paradoks polega na tym, że ponowoczesny duch czasu 

(Zeitgeist) wiruje coraz szybciej i nie wiemy tak naprawdę, jaką już wkrótce 

przyjmie postać. Zatem ponowoczesność jest okresem przełomowym pod tym 

względem, że już w niedalekiej przyszłości, której zalążki odnajdziemy  

i w obecnej chwili, albo ludzkość pogrąży się w scjentyzmie, technicyzmie 

i materializmie, albo będzie szukać „odrodzenia” w regresji do epoki mitu, do 

wizji religijnych, plemiennych i narodowych. Czy są to dwie ślepe uliczki 

człowieka ponowoczesnego, który jest popychany ku staniu się biomaszyną 

(transhumanistyczne projekty przemienienia, „ja” w mechaniczny instrument , 

czy nawet przeniesienie „ja” do wnętrza maszyn) bądź częścią megalo-

mańskiej wspólnoty „wybrańców”? Konflikty, które stają się naszym udziałem 

bywają na szczęście silnymi mechanizmami rozwojowymi, jak np. arche-

typowy konflikt pomiędzy tradycją a postępową „awangardą”, dzięki któremu 

kultura się rozwija. Zwycięstwo tradycji prowadzi na ogół ku skostnieniu, zaś 

postępu – ku chaosowi. Inspirując się myślą Carla Gustava Junga i zmarłych 

w tym roku wielkich polskich twórców: antropologa kultury Wojciecha Burszty  

oraz tłumacza literatury niemieckiej i antropozofa Jerzego Prokopiuka, za-

mierzam spojrzeć na współczesną kulturę przez pryzmat ścierania się w niej 

niepokojących przeciwieństw popnacjonalizmu i popkosmopolityzmu, jak 

również poruszyć problematykę związaną ze zmianą postrzegania czasu, 

przestrzeni i z powstaniem współczesnej ortodoksji, jaką jest „monokultura 

ekonomii”. Odniosę się także do fenomenów związanych z ekspansją światów 
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wirtualnych, do epidemii depresji i „przebodźcowanych” umysłów, do zaniku 

mędrców na rzecz tzw. ekspertów, do medialnej logorei i imagopatii, czy do 

archetypowego pragnienia posiadania świadka naszego życia, które obecnie 

zastępczo zaspokajają Facebook i Instagram. 
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Kultura współczesna wobec zmian 

dr Helena Draganik, Zakład Kulturoznawstwa, Instytut Badań nad Kulturą, 

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański 
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Scenariusze globalizacji w kontekście kultury popularnej 

dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział 

Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Drugie średniowiecze, epoka wtórnej oralności, interregium, kultura 

zagrożenia i zarządzanie kryzysem, kultury konwergencji, kultura narcyzmu 

i pokolenie JA, antropocen i posthumanizm, postludzie i podmioty nieantro-

pocentryczne, społeczeństwo spektaklu, eugenika i biopolityki, wirtualne 

wspólnoty i symulacja, epoka ustawicznego rozwoju, faza postrozwojowa, 

późna nowoczesność i kapitalizm algorytmiczny… 

 Każde z pojęć oferuje inne spojrzenie na współczesność. Poprzez wielość 

perspektyw Jednocześnie też każde prowadzi ku porządkowi kultury. Każe 

myśleć o tym co popularne i o tym co masowe. Porządek pierwszy ustanawia  

idea uniwersalnej – a zatem powszechnej kultury – drugi zaś służące budowie 

tej kultury narzędzia czyli technika. Za ideą stoją konkretne wizje rzeczy-

wistości, a za techniką użytkowane aktualnie media komunikacji i trans-

portu. Używać mediów to organizować zarówno informację, jak i procesy 

związane z jej przekazywaniem i lekturą wedle określonej matrycy. Słowo –

obraz – werbomotoryka – pismo – film – przepływ telewizyjny – formy 

wielomedialne, w tym androidy i zdarzenia VR…  podobnie niczym kiedyś 

fabryczna taśma produkcyjna modelują komunikaty i komunikację w zgodzie 

z typowymi dla siebie schematami. Dominujące media i ich matryce nie-

zmiennie utrwalają określone wzory widzenia rzeczywistości. Rzecz nie tylko 

w różnie limitowanym przez poszczególne epoki prawie do patrzenia 

i tworzenia obrazów, ale i zakresie w jakim to patrzenie na obrazy i ich 

produkcja są organizowane technikę. Kolejne generacje przekaźników uczą 

nas – uczestników kultury widzieć obrazy i widzieć świat za pomocą 

obrazów. Angażują w zapośredniczone technicznie widzenie nasze zmysły 

i możliwości poznawcze – jedne z nich rozwijają, inne zastępują i czynią 

mniej aktywnymi. W ślad za matrycami widzenia oraz prawem do obrazów 

(do ich widzenia i tworzenia) idzie dostęp do rzeczywistości. Jedne jej 

rejestry stają się dla uczestników kultury widzialne, inne dyskurs dominujący 
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czyni niejawnymi. Media ich nie pokazują i nie powtarzają. Treści ponie-

chane i treści jawne, transmitowane, powtarzane na ekranach i monitorach 

są istotniejsze niż same przekaźniki. To, co  waloryzowane w kulturze jako 

potrzebne, na miarę masowego zasięgu mediów podlega popularyzacji i staje 

się popularne, podlega upowszechnianiu, staje się elementem dominującego 

dyskursu i tożsamości.  

 W historii wielokroć obarczano media, także technikę misją budowy 

jednej powszechnej kultury. Cyfryzacja i postcyfrowe technologie stały się po 

roku 1992 kolejną arką globalistów. Czy spełniają nadzieje na wspólną 

rzeczywistość podzielaną przez ludzi, postludzi i nie-ludzi, nieantropo-

centryczne i nieorganiczne podmioty? Na przykładzie mainstreamowych pro-

dukcji kina, komiksu, gier wideo etc. spytam o kolejne wizje ponadludzkiej 

ekumeny tworzone przez globalizm – o scenariusze globalizacji i zawarte 

w nich projekty kultury.  
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„Centrum św. Jana” w Gdańsku  

jako miejsce kultury w dobie XXI wieku 

Agnieszka Sukiennik, agnieszka.sukiennik@phdstud.ug.edu.pl, Wydział Historyczny 

Uniwersytetu Gdańskiego, www.ug.edu.pl 

Przedmiotem wystąpienia był gmach kościoła św. Jana w Gdańsku, współ-

cześnie łączący funkcje sacrum, jak również profanum. Na początku referatu 

zarysowano historię wybranej świątyni. W dalszej części wystąpienia scha-

rakteryzowano najistotniejsze prace rewaloryzacyjne i adaptacyjne, dzięki 

którym budowla została przekształcona w nowoczesne centrum kultury 

o nazwie „Centrum św. Jana”. Ponadto poruszono wątki bieżącego użytko-

wania świątyni, w której prezbiterium góruje unikatowy w skali europejskiej 

kamienny ołtarz autorstwa Abrahama van den Blocka, zaś w zachodniej 

części korpusu nawowego usytuowano scenę i zaplecze techniczne. Z  zew-

nątrz budowla prezentuje się jak typowy kościół. Natomiast wewnątrz oryginale 

wyposażenie kościoła św. Jana w zestawieniu z obrotowymi siedziskami 

i infrastrukturą sceniczną tworzą niezwykły klimat. W sferze sacrum jest 

obecnie kościołem rektorskim, który od 1998 r. służy „Duszpasterstwu Środo-

wisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej”. Tymczasem biorąc pod uwagę sferę 

profanum, jest prężnie działającym centrum kultury – „Centrum św. Jana”, 

gdzie są organizowane koncerty, przedstawienia teatralne oraz wystawy 

czasowe. Jest to atrakcyjny i oryginalny ośrodek kultury na miarę XXI wieku, 

łączący tradycję ze współczesnością, który trwale wpisał się w krajobraz 

kulturowy miasta Gdańska. Działalność „Centrum św. Jana” udowodniła, iż 

połączenie sfer sacrum oraz profanum jest możliwe i zarazem aprobowane 

przez społeczeństwo. Obiekt stanowi także atrakcję turystyczną, świątynia 

jest otwarta dla zwiedzających przez cały rok, a w czasie sezonu letniego 

istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem. 
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Co miałby do powiedzenia Roman Ingarden  

o kulturze współczesnej? 

Tomasz Kłusek, tommas9203@gmail.com, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, 

Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Celem wystąpienia była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy 

poglądy Romana Ingardena dotyczące kultury, jako pewnej całości bądź też 

jej poszczególnych przejawów, zachowują aktualność w początkach dwu-

dziestego pierwszego wieku? Krakowski filozof nie przedstawił w żadnej ze 

swoich prac systematycznego wykładu rozumienia problematyki kultury. 

Niemniej z jego pism dotyczących literatury, sztuk plastycznych, muzyki czy 

też uwag natury bardziej ogólnej (antropologia filozoficzna), da się wyłuskać 

taki program dotyczący problemów kultury. W powszechnej świadomości 

funkcjonuje opinia, że jest to stanowisko skrajnie „metafizyczne”, „norma-

tywistyczne” i pozostające w bardzo luźnych związkach z realnym życiem. 

Z tych względów zdecydowana większość badaczy odrzuca ingardenizm jako 

koncepcję w swoim czasie interesującą, ale dziś całkowicie zdezaktu-

alizowaną. Takie stanowisko szczególnie widoczne jest w wystąpieniach 

współczesnych literaturoznawców, którzy przyjmując różne wersje kon-

tekstualizmu, odrzucają koncepcje literaturoznawcze Ingardena jako stano-

wisko nazbyt ergocentryczne. Wbrew tym rozpowszechnionym opiniom 

Ingardenowska koncepcja „świata intencjonalnych tworów kultury” wnosi 

bardzo wiele do zrozumienia problematyki kultury, zwłaszcza przy uwzględ-

nieniu sporu między „techniką” a „kulturą”. Aktualność tę dobrze widać 

także w próbach odczytywania nowych dzieł literackich poprzez pryzmat 

estetyki Ingardena. Z koncepcji Romana Ingardena wynika przede wszystkim 

to, że to sama kultura, a dookreślając sztuka, jest ważna sama jako sztuka 

właśnie, a nie narzędzie takiej lub innej ideologii.  
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Flash mobs? Moja kultura – moja sztuka.  
Kilka uwag na temat potrzeby uczestniczenia w kulturze 

na przykładzie kontrowersji i trudności  
w ocenie zjawiska „flash mob” 

Małgorzata A. Szyszkowska, malgorzata.szyszkowska@chopin.edu.pl, Kolegium 

Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 

https://chopin.edu.pl/employees/205_malgorzata-a-szyszkowska 

Celem referatu jest pytanie o współczesną potrzebę uczestniczenia 

w kulturze i sztuce z punktu widzenia estetyki. Referat stawia pytanie na tle 

konfrontacji „flash mob” ze współczesnym rozumieniem i filozoficznym 

badaniem zjawisk kultury. Przywołując historię zjawiska oraz jego szalony 

rozwój i transformacje, proponuje zastanowienie się nad aktualnością wizji 

kultury jako wspólnego obszaru tworzenia oraz wyznaczania wartości i wska-

zuje na paradoksy związane z próbą zrozumienia oraz oceny „flash mob”. 

Wychodząc z założenia o estetycznych wartościach oraz artystycznym, a nie 

tylko społecznym, rodowodzie zjawiska, w nawiązaniu do estetyki pragma-

tycznej Johna Deweya (1934) oraz estetyki performatywności Eriki Fischer-

Lichte (2008), praca przedstawia wartości „flash mob” oraz pytania, które 

towarzyszą interpretacji tego zjawiska. Zwracając uwagę na połączenie indy-

widualnego uczestnictwa oraz społecznego i wspólnotowego znaczenia „flash 

mob”, zastanawia się nad problemami, które to i podobne zjawiska przy-

wołują. Czy nie jest tak, że kultura w swojej najprostszej formie, nie tylko 

zapowiada i umożliwia sztukę, ale stanowi jej elementarny, a zarazem 

niezbędny trzon? Czy nie jest również tak, że takie zjawiska dają możliwość 

uczestnictwa w sztuce (również przeżycia), jakiego ta już nie zapewnia? 

Przedstawiając wstępne wyniki analiz wydarzeń „flash mob”, praca sugeruje 

trzy sposoby oceny estetycznej i kulturotwórczej roli zjawiska: jako (1) 

zjawiska spontanicznego, tj. wspólnotowego, (2) zjawiska artystycznego, oraz 

(3) zjawiska społecznego/politycznego. Jednocześnie postulując zwrócenie 

uwagi na publiczne i wspólnotowe wartości, jakie mogą się wiązać z „flash 

mob”, sugeruje sens stawiania pytań na temat współczesnej roli kultury 

i sztuki – pytania o estetyczne wartości uczestniczenia, tworzenia i transfor-

mowania. 
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Ksenofobia i otwartość kulturowa  

w cyklu 13 sonetów Güntera Grassa „Listopadia” 

Arkadiusz Belicki, arkbel@st.amu.edu.pl, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.wfpik.amu.edu.pl, 

www.amu.edu.pl 

Jakim pisarzem był Günter Grass? Nawet pobieżnie znający jego twórczość 

czytelnicy nie zakwalifikują go do propagatorów hasła „l'art pour l'art”. Grass 

chciał być niewygodny i radykalny w krytyce, i pisząc, ukazywać nieupudro-

waną prawdę z punktu widzenia zwykłego człowieka. Emblematami swej 

prozy i poezji uczynił Grass poszukiwanie możliwych form dialogu, otwarcie 

na innego, obcego. Niemiecki noblista pragnął wpływać na czytelników 

swoich dzieł, sprawiać, by zostali oni przesiąknięci prawdą o ludzkiej soli-

darności i wolności, jaka została im przedstawiona w utworze, dzięki czemu 

zmianie uległaby ich wizja życia człowieka. 

Takim duchem przesiąknięty jest cykl 13 sonetów „Listopadia”. Był to głos 

Grassa w debacie, która rozpętała się na początku lat 90., gdy nacjonali-

styczna młodzież zaczęła atakować i podpalać domy dla azylantów. Po  wielu 

szowinistycznych ekscesach, 23 listopada 1992 roku, w miasteczku Mölln, 

niedaleko domu pisarza, podpalono dom zamieszkiwany przez obywateli nie-

mieckich pochodzenia tureckiego. W płomieniach zginęły wtedy trzy osoby. 

W tej niezwykłej wypowiedzi literackiej pisarz wyraża swój niepokój i swoje 

oburzenie z powodu narastania gwałtu „brunatnego”. Krótkiej i z koniecz-

ności fragmentarycznej analizie tego utworu poświęcony jest niniejszy referat.  

W obliczu bieżących problemów, takich jak postępujący deficyt  prawdy 

w dyskursie publicznym oraz postępująca radykalizacja postaw niechętnych 

osobom o różnym pochodzeniu narodowym, i przede wszystkim wobec 

odczuwalnej politycznej abstynencji współczesnej literatury w Niemczech, 

pióro Güntera Grassa, swoistego „Praeceptor Germaniae”, byłoby bardzo pożą-

dane. W niniejszym referacie dokonam próby odpowiedzi na następujące 

pytania: Jaką wartość ma współczesna recepcja jego twórczości? Czy może 

ona determinować aktualną przestrzeń kulturowego dialogu polsko-niemiec-

kiego, dialogu europejskiego? Szerokie spektrum tematyczne referatu może 

stanowić owocny przyczynek w interdyscyplinarnym panelu dyskusyjnym.  
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Kultura na łamach polskiej prasy współczesnej.  

Wybrane problemy 

Magdalena Przybysz-Stawska, magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl, UŁ, 

Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, http://kiib.uni.lodz.pl/ 

We współczesnych czasach kultura postrzegana jest i rozumiana w sposób 

bardzo zróżnicowany. Jest to wynik wielu czynników, zmiennych, zależny od 

kontekstu i spojrzenia, jakim na nią patrzymy. A jednak wydaje się, że — 

pomimo oczywistych różnic — istnieje pewien kanon kulturowy, wspólny dla 

danej społeczności, z którym się ona utożsamia i go rozpoznaje. Czy 

faktycznie tak jest? 

Wpływ na jej definiowanie mają bez wątpienia media. To one, korzystając 

z rozmaitych metod i narzędzi, kreują świat wokół nas, kształtują postawy 

i opinie, nierzadko także gusta związane z szeroko rozumianą kulturą. Typ 

i rodzaj medium, jego zasięg oddziaływania, ma w tym przypadku zasadnicze 

znaczenie.  

Celem wystąpienia była prezentacja form informacji związanych z kulturą 

(w tym przede wszystkim książką i czytelnictwem), a zamieszczanych na ła-

mach współczesnej prasy polskiej. Przytoczone zostały przykłady odnoszące 

się zarówno do prasy opinii, jak i magazynów kobiecych, periodyków 

tabloidalnych i innych.  

Podjęta została również próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu 

przekaz dotyczący zjawisk kultury odzwierciedla rodzaj i charakter danego 

pisma, jakie gatunki dziennikarskie są w tym celu najczęściej wykorzysty-

wane, jaki język stosowany jest przez redakcje wybranych tytułów. I wreszcie, 

nakreślony został ogólny obraz kultury, jaki wyłonił  się z analizowanych 

pism. Czy udało się znaleźć wspólną dla wszystkich periodyków płaszczyznę? 

Czy wspomniany obraz różni się zasadniczo, w zależności od badanego 

periodyku? 
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Mit gnostycki w kulturze współczesnej 

Bruno Cioska, brunocnr1@gmail.com, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, 

Instytut Orientalistyki, Zakład Japonistyki i Sinologii, https://io.filg.uj.edu.pl/pl_PL 

W przeciągu ostatnich dekad widz bądź czytelnik coraz częściej spotyka 

się z utworem, zarówno powieścią, filmem, jak i komiksem, który w kulmi-

nacyjnym momencie fabuły doszczętnie burzy jego dotychczasowe wyobrażenia  

o świecie przedstawionym, prawdziwej tożsamości bohaterów czy rzeczy-

wistej natury zajść między nimi. Zabieg ten ma na celu nie tylko zszokowanie 

odbiorcy, ale i zdemaskowanie fałszywej rzeczywistości. Najbardziej sztan-

darowymi przykładami tego typu narracyjnych zagrań są najpewniej trylogia 

Matrix (1999) Lany i Lilly Wachowskich oraz Truman Show (1998) Petera 

Weira. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że fenomen motywu „iluzo-

rycznych światów”, realizowany, czy to poprzez oniryzm, czy poprzez nie 

pozostającą bez echa w środowisku naukowym teorię symulacji, nie jest 

wcale zjawiskiem nowym, a wyraźną inspiracją bądź przełożeniem na współ-

czesne realia rozważań wynikających z mitów gnostycyzmu – synkretycznej 

sekty świata starożytnego, łączącej w sobie elementy chrześcijaństwa i wierzeń  

pogańskich. Kluczową rolę w spopularyzowaniu gnostyckiej koncepcji jakoby 

nasz świat nie był takim, jakim go widzimy, odegrał Philip K. Dick – jeden 

z najważniejszych na świecie pisarzy science fiction, który obok Herberta 

i Asimova zdefiniował gatunek. W wystąpieniu na podstawie konkretnych 

tytułów przedstawiono jak z pozoru bardzo odległe treścią, miejscem 

i czasem powstania teksty kultury, mniej lub bardziej świadomie, czerpią 

z tego samego źródła oraz podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego to właśnie obecne czasy coraz bardziej sprzyjają sięganiu po 

gnostycką koncepcję świata. 
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Praktyki czytania na lekcjach języka polskiego –  

kilka sposobów pozyskiwania czytelnika 

Małgorzata Gajak-Toczek, mgajaktoczek@o2.pl, Uniwersytet Łódzki, Zakład Dydaktyki 

Języka i Literatury Polskiej 

O znaczeniu książki dla kształtowania osobowości człowieka nikogo nie 

trzeba przekonywać. Budulcem lekcji języka polskiego są lektury szkolne, 

pochodzące z różnych epok literackich. Poruszają one problemy często odległe  

od codziennego doświadczenia ucznia szkoły średniej. Dodatkowa barierą 

recepcyjną jest bariera językowa. By przekaz arcydzieł, stanowiących kanon 

szkolny, trafił do młodego człowieka, należy podjąć szereg działań, ułatwia-

jących jego zrozumienie i interioryzację. W pracy przedstawione są sposoby, 

techniki i metody, za pomocą których nauczyciele poloniści starają się 

zachęcić wychowanków do uważnego, niespiesznego kontaktu z dziełem 

literackim. W pierwszej części wypowiedzi omówiono działania prope-

deutyczne, przygotowujące do właściwych praktyk analityczno-interpretacyj-

nych. W dalszej kolejności zaprezentowano korzyści płynące z tworzenia 

lekturo wnika, samodzielnego stawiania przez młodzież pytań do lektury 

oraz postrzeganie bohatera literackiego jako interlokutora rozmowy o sensie 

i celu życia. Za ważne uznano także działania dramowe, umożliwiające wcie-

lanie się w postaci książkowe. Podkreślono korzyści aplikowania do rzeczy-

wistości szkolnej nowych technologii informacyjnych (przybliżono różnorodne  

rozwiązania proponowane przez pedagogów w ramach projektu Genialne 

lekcje, które usytuować można w ramach „filologii oka”, filologii ucha”  oraz 

nauczania polisensorycznego). Zbiór reguł, ułatwiających pozyskiwanie 

czytelnika, stanowi zwieńczenie toku myślowego wypowiedzi.  
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Wpływ tureckiej kultury  

na preferencje turystyczne Polaków 

Agnieszka Lesiczka, ae.lesiczka@gmail.com, Zakład Turkologii i Ludów Azji 

Środkowej, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski 

W latach 90. znacząco zaczęła wzrastać liczba Polaków wyjeżdżających do 

Turcji w celach turystycznych. Popularność wyjazdów do tego kraju przez 

lata nabierała na sile, a wraz z nią szerzyła się znajomość kultury i języka 

tureckiego wśród Polaków. Celem pracy jest analiza potencjału Republiki 

Tureckiej pod kątem współczesnych możliwości rozwoju poszczególnych form  

turystyki kulturowej. Przedstawiono w niej zasoby kulturowe mające wpływ 

na wybór Turcji, jako destynacji turystycznej. Zbadano turystykę związaną  

z dziedzictwem kulturowym, na którą pośredni wpływ ma również m.in. 

turystyka kulinarna, miejska, czy też związana z miejscami, które dla polskich  

emigrantów odegrały historycznie ważną rolę. W wyniku przeprowadzanej 

analizy udowodniono, że kultura Turcji ma znaczący wpływ na rosnące z roku 

na rok zainteresowanie walorami turystycznymi kraju. Około 20% turystów 

wybierając miejsce na urlop, kieruje się wyłącznie wartościami kulturowymi 

destynacji, a 60% myśli o kulturze jako o czynniku, mającym wpływ na dobór 

miejsca na spędzenie wakacji. Wiele ofert biur podróży prowadzących dzia-

łalność na rynku polskim oferuje wyjazdy zawierające program w większej lub 

mniejszej części oparty o turystykę kulturową. Republika Turecka ma w tej 

kwestii wiele do zaoferowania. Zaprezentowane badanie ankietowe ukazują, 

że potencjalni polscy turyści są zainteresowani poznaniem kultury, obyczajów , 

szeroko pojmowanej tradycji i historii Turcji. Istnieje nawet grono turystów 

regularnie raz na kilka lat lub częściej spędzających wakacje stosunkowo 

atrakcyjnej cenowo i kulturowo Republice Tureckiej. 
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