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Raport w punkcie wyjścia

Kreowanie marki turystycznej piotrkowskiej fary

Założenia dokumentu
Stworzenie kompleksowej strategii pod nazw
związane jest  z wytyczeniem celów rozwoju i podejmowaniem okre
realizacji całego projektu. W pocz
działania, określić ich skalę i jakość

• stopień realizacji w porównaniu z zało
• zgodność z całościową strategi
• słabe i mocne strony założ
• słabe i mocne strony realizacji,
• możliwość kontynuacji działania,
• odniesienie efektów działania do

Tak przeprowadzona analiza oparta o dotychczasowe do
kolejnych działań wpisanych do strategii.

Wykaz zatwierdzonych 
1. Naukowa kwerenda dokumentów dotycz

2. Stworzenie strony internetowej dedykowanej 

3. Nawiązanie współpracy z mediami

4. Przygotowanie drukowanych materiałów informacyjnych

5. Zaprojektowanie i realizacja atrakcji turystycznych zw
obiektem 

6. Złożenie wniosku o nadanie statusu pomnika historii

7. Wprowadzenie systemu informacji multimedialnej

8. Produkcja filmu o świątyni

9. Stworzenie systemu kompleksowej obsługi turystów i pielgrzymów

10. Organizacja dnia otwartego

11. Dystrybucja pamiątkowych gad

Harmonogram przeprowadzonych działań
Działanie 

1. Naukowa kwerenda 
dokumentów dotyczących 
zabytku 

Raport w punkcie wyjścia 

Kreowanie marki turystycznej piotrkowskiej fary

Założenia dokumentu 
Stworzenie kompleksowej strategii pod nazwą „Kreowanie marki turystycznej piot

zane jest  z wytyczeniem celów rozwoju i podejmowaniem określonych działań
realizacji całego projektu. W początkowym etapie projektu należy wskazać przeprowadzone ju

ę i jakość oraz wskazać skutki. Wśród tych ostatnich należ

 realizacji w porównaniu z założeniami, 
ś ą strategią, 

słabe i mocne strony założeń, 
słabe i mocne strony realizacji, 

 kontynuacji działania, 
odniesienie efektów działania do innych działań. 

Tak przeprowadzona analiza oparta o dotychczasowe doświadczenie z lat 2010-2013 ułatwi realizacj
 wpisanych do strategii. 

zatwierdzonych działań na dzień 2 stycznia 2014
Naukowa kwerenda dokumentów dotyczących zabytku 

Stworzenie strony internetowej dedykowanej świątyni 

zanie współpracy z mediami 

Przygotowanie drukowanych materiałów informacyjnych 

Zaprojektowanie i realizacja atrakcji turystycznych związanych z 

enie wniosku o nadanie statusu pomnika historii 

Wprowadzenie systemu informacji multimedialnej 

ś ątyni 

Stworzenie systemu kompleksowej obsługi turystów i pielgrzymów 

Organizacja dnia otwartego 

wych gadżetów 

Harmonogram przeprowadzonych działań 
Termin rozpoczęcia Termin zakoń

październik 2010 - w trakcie -
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Kreowanie marki turystycznej piotrkowskiej fary 

 „Kreowanie marki turystycznej piotrkowskiej fary” 
lonych działań zmierzających do 

ć przeprowadzone już 
ród tych ostatnich należy uwzględnić: 

2013 ułatwi realizację 

stycznia 2014 

Termin zakończenia 
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Działanie Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2. Stworzenie strony 
internetowej dedykowanej 
świątyni 

2012 - istnieje - 

3. Nawiązanie współpracy z 
mediami 

2010 - w trakcie - 

5. Zaprojektowanie i 
realizacja atrakcji 
turystycznych związanych z 
obiektem  

lato-jesień 2013 - istnieją - 

6. Złożenie wniosku o nadanie 
statusu pomnika historii 

2011 marzec 2013 

9. Stworzenie systemu 
kompleksowej obsługi 
turystów i pielgrzymów 

2013 - istnieje - 

10. Organizacja dnia 
otwartego 

czerwiec 2013 czerwiec 2013 

 

Wykaz działań jeszcze niepodjętych: 4, 7, 8, 11. 

Opis przeprowadzonych działań 

Działanie 1: Naukowa kwerenda dokumentów dotyczących zabytku 
Od października 2010 roku rozpoczęto prowadzenie kwerendy dokumentów związanych z zabytkiem. 
Jednym z podstawowych źródeł było archiwum parafialne, gdzie znaleziono dokumenty dotyczące 
planów modernizacji plebanii, plany techniczne przyłączy, sprawozdania z wybranych prowadzonych 
prac konserwatorskich etc. 

Z zasobów biblioteki miejskiej zebrano bibliografię książek i artykułów (naukowych i popularnych) 
związanych z tematyką świątyni. Najważniejsze pozycje zostały umieszczone w Dossier zabytku, 
stanowiącego efekt działania 6: Złożenie wniosku o nadanie statusu pomnika historii. 

Od 2010 roku archiwum prowadzi kwerendę prasy lokalnej oraz innych mediów związaną 
tematycznie z piotrkowską farą. Zapisy bibliograficzne lub odnośniki internetowe udostępniane są do 
publicznej wiadomości. 

Ujawniono także dwie prace dyplomowe związane z piotrkowską farą: 

1. Z. Miksa, Historia parafii św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1818-1925, mnp, 
Łódź-Warszawa 1994. 

2. J. Gołębiowski, Kancelaria i archiwum parafii św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, mnp, 
Piotrków Trybunalski 2011. 

Cennym elementem bibliografii są kopie kart konserwatorskich pozyskane w 2013 roku z 
piotrkowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, zawierające opisy, fotografie 
oraz wskazania dotyczące stanu i konserwacji zabytków ruchomych znajdujących się w posiadaniu 
parafii farnej w Piotrkowie Trybunalskim. 
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Działanie 2: Stworzenie strony internetowej dedykowanej świątyni  
Od 2012 roku pod adresem http://fara.piotrkow.pl/pomnik  działa strona internetowa poświęcona 
wyłącznie tematyce piotrkowskiej fary jako zabytku. Na stronie prezentowane są: 

• wybrane dokumenty (np. Dossier zabytku), 
• galerie fotografii aktualnych i historycznych, 
• informacje o aktualnych 

pracach 
konserwatorskich, 

• informacje o stanie 
sprawy związanej z 
nadaniem piotrkowskiej 
farze tytułu pomnika 
historii, 

• opisy wybranych 
zabytków ruchomych i elementów wyposażenia świątyni, 

• relacje z wydarzeń związanych z promocją kościoła, 
• fragmenty bibliografii dokumentów związanych ze świątynią, w tym odnośniki do 

internetowych wersji artykułów,  
• materiały promocyjne (m. in. amatorskie filmy związane z zabytkiem). 

Strona uaktualniana jest na bieżąco.  

Działanie 3: Nawiązanie współpracy z mediami 
Od 2010 roku parafia podejmowała różne próby współpracy z mediami. W ramach tychże wydano 
trzy numery parafialnej gazety „Camino”. Forma ta jednak okazała się nieskuteczna. Wobec tego 
rozpoczęto stałą współpracę z tygodnikiem „Ziemia Piotrkowska”, w którym jedna strona 
przeznaczona jest do dyspozycji Dziekana Dekanatu Piotrkowskiego. Na stronie tej regularnie 
pojawiają się informacje z życia parafii, dane o 
spotkaniach historycznych oraz materiały edukacyjne. 
Jednym z kluczowych artykułów był tu tekst historyka – 
Jakuba Gołębiowskiego: „Fara – symbol Piotrkowa” 
(„Ziemia Piotrkowska” z dn. 4 sierpnia 2011, s. 8). 

Ponadto parafia przekazuje najważniejsze informacje o 
wydarzeniach i prowadzonych pracach konserwatorskich 
do lokalnych mediów: Informacje Piotrkowskie (serwis informacyjny lokalnej telewizji), Radio Strefa 
FM, Dziennik Łódzki, Tydzień Trybunalski, Ziemia Piotrkowska. 

Działanie 5: Zaprojektowanie i  realizacja atrakcji  turystycznych 
związanych z obiektem 
W roku 2013 uruchomiono geocachingowy Projekt FARA zarejestrowany w systemie opencaching.pl. 
Jedna ze skrzynek zarejestrowana została również w serwisie geocaching.com. Projekt obejmował 
zaznaczenie następujących miejsc: 

• plac pofranciszkański, 
• kościół Nawiedzenia NMP, 
• kościół oo. Jezuitów, 
• kaplica św. Adeli, 

Na dzień publikacji raportu na stronie 
internetowej fara.piotrkow.pl/pomnik  
znajduje się 21 odnośników 
internetowych wersji artykułów prasy 
lokalnej. 
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• kaplica Świętej Trójcy,  
• kapliczki. 

Szczegółowy wykaz skrzynek, wraz z terminami ich założenia i ilością znalezień: 

Nazwa Rodzaj Waypoint1 Data ukrycia Łączna ilość 
znalezień 

Uwagi 

Plac 
pofranciszkański 

tradycyjna OP6F42 2013-08-18 20  

Kościół 
„na Krakówce” 

tradycyjna OP6FF1 2013-08-25 23  

Kościół jezuitów tradycyjna OP6FF9 2013-08-25 19  

Kaplica 
św. Adeli 

nietypowa OP70DA 
GC4MPJX 

2013-09-06 6+2  

Kaplica Świętej 
Trójcy 

tradycyjna OP70D9 2013-09-05 20  

Kapliczki multicache OP70EE 2013-09-27 4  

Organista owncache OP71D4 2013-09-28 14  

 

Działanie 6: Złożenie wniosku o nadanie statusu pomnika historii  
Po około dwuletnich staraniach dokumentacja została złożona w dniu 8 marca 2013 w piotrkowskiej 
delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Czas przygotowania znacznie 
wydłużył się z uwagi na niewywiązanie się partnerów projektu z obietnic. Ostatecznie dokumentacja 
została przygotowana w następującym składzie: 

• mgr Wojciech Malesa – koordynator projektu, 
• mgr Jakub Gołębiowski – historyk, 
• inż. Karol Milczarek – architekt, 
• Centrum Informacji Turystycznej (dane dotyczące edukacji, zaplecza turystycznego, promocji 

oraz turystyki), 
• Pracownia Planowania Przestrzennego (materiały kartograficzne), 
• Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne „F cztery” (dokumentacja fotograficzna). 

Zgodnie z procedurą dokumentacja została przekazana przez Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków do Generalnego Konserwatora Zabytków, skąd trafić ma do Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa. 

Działanie 9: Stworzenie systemu kompleksowej obsługi turystów 
i  pielgrzymów 
Na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku na parafialnej stronie internetowej (fara.piotrkow.pl) 
stworzono podstronę z informacjami dla turystów i pielgrzymów. Oprócz podstawowego opisu 
świątyni i jej historii na stronie zamieszczono także informacje dotyczące godzin otwarcia, 
możliwości korzystania z posługi duszpasterskiej i usług przewodnika oraz dane kontaktowe. 

                                                      
1 Dla skrzynek rejestrowanych w systemie opencaching.pl kod zaczyna się od liter „OP”, dla skrzynek 
zgłoszonych w systemie geocaching.com kod rozpoczynają litery „GC”. 
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Informacje zostały podzielone na dwie grupy: dla turystów indywidualnych oraz dla grup 
zorganizowanych. 

Działanie 10: Organizacja dnia otwartego
W dniach 16 i 23 czerwca 2013 odbyły si

władz rządowych i samorządowych.
otwartych ukazały się w regionalnych mediach.

Miesiąc później, 15 lipca 2013 r., piotrkowsk
odwiedził i stan prac remontowych ogl
– Marszałek Województwa Łódzkiego.

Inne działania 

Film komórkowy 
W roku 2013 uczestnicy 5-2 Środowiskowego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim przygotowali 
amatorski film o naszej świątyni. W zaimprowizowany serwis informacyjny wplecione zostały 
wypowiedzi mieszkańców miasta na temat piotrkowskiej fary. Film został przygotowany w ramach 
II Ogólnopolskiego Konkursu Krótkometra
żyjesz” i zdobył pierwszą nagrod
http://fara.piotrkow.pl/pomnik oraz na 

Facebook 
Od 23 grudnia 2010 roku parafia prowadzi profil na portalu społeczno
Do dnia publikacji raportu strona zyskała 167 facebookowych „polubie
średnią 3,9 gwiazdki (14 osób 
1 osoba – 2 gwiazdki, 3 osoby – 
udostępnieniom i polubieniom zasi
posty zawierające fotografie, informuj
organizowanymi w parafii. Dużą
zdjęciach, dzięki czemu stają się one automatycznie dost

„Dzi ś to część naszego dziedzictwa 
narodowego, to świadek historii, to taki 

element budujący naszą samoświadomość
naszą tożsamość. To dobrze, że zaczynamy  

popularyzować to miejsce i dbamy też
bo remont wieży przywrócił jej świetność

To bardzo cieszy.” 

Cezary Grabarczyk,
Wicemarszałek Sejmu RP

Informacje zostały podzielone na dwie grupy: dla turystów indywidualnych oraz dla grup 

Działanie 10: Organizacja dnia otwartego 
16 i 23 czerwca 2013 odbyły się dni otwarte piotrkowskiej fary. Z tej okazji zorganizowano 

prelekcje dwóch przewodników – Piotra Gajdy i Pawła 
Kendry oraz prezentację okoliczn
Zaprezentowano na niej między innymi zabytkowe naczynia 
i szaty liturgiczne, księgi z archiwum parafialnego, dawne 
fotografie kościoła i dokumentów z nim zwi
prace uczniów Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim 
prezentujące miejscowe legendy zwią
farą. Według szacunkowych danych w

uczestniczyło 
około 800 osób, 
w tym 
przedstawiciele 

ądowych. Informacje o dniach 
 w regionalnych mediach. 

iej, 15 lipca 2013 r., piotrkowską farę 
odwiedził i stan prac remontowych oglądał Witold Stępień 

Marszałek Województwa Łódzkiego. 

Środowiskowego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim przygotowali 
ś ątyni. W zaimprowizowany serwis informacyjny wplecione zostały 

ców miasta na temat piotrkowskiej fary. Film został przygotowany w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Komórkowych OHP: „Ja

ą nagrodę. Materiał jest dostępny na stronie internetowej 
oraz na http://www.youtube.com/watch?v=gbs_I_DrfQk

Od 23 grudnia 2010 roku parafia prowadzi profil na portalu społecznościowym facebook.com. 
Do dnia publikacji raportu strona zyskała 167 facebookowych „polubień”, 28 ocen daj

 3,9 gwiazdki (14 osób – 5 gwiazdek, 5 osób – 4 gwiazdki, 5 osób –
 1 gwiazdka). Średni zasięg jednego postu to 97 osób. Dzi

pnieniom i polubieniom zasięg ten przekracza czasem 300 osób. Szczególnie preferowane s
fotografie, informujące o pracach konserwatorskich oraz związane z wydarzeniami 

organizowanymi w parafii. Dużą skuteczność ma oznaczanie znanych osób na zamieszczonych 
ą się one automatycznie dostępne dla znajomych oznaczonych 

 naszego dziedzictwa 
taki 

wiadomość, 
zaczynamy  

jsce i dbamy też, 
wietność. 

Cezary Grabarczyk, 
Wicemarszałek Sejmu RP 
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Informacje zostały podzielone na dwie grupy: dla turystów indywidualnych oraz dla grup 

 dni otwarte piotrkowskiej fary. Z tej okazji zorganizowano 
Piotra Gajdy i Pawła 

 okolicznościowej wystawy. 
dzy innymi zabytkowe naczynia 

gi z archiwum parafialnego, dawne 
i dokumentów z nim związanych oraz 

prace uczniów Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim 
miejscowe legendy związane z piotrkowską 

w dniach otwartych 

rodowiskowego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim przygotowali 
tyni. W zaimprowizowany serwis informacyjny wplecione zostały 

ców miasta na temat piotrkowskiej fary. Film został przygotowany w ramach 
OHP: „Ja tu żyję, Ty tu 

pny na stronie internetowej 
e.com/watch?v=gbs_I_DrfQk. 

ciowym facebook.com. 
ń”, 28 ocen dających 

– 3 gwiazdki, 
g jednego postu to 97 osób. Dzięki 

g ten przekracza czasem 300 osób. Szczególnie preferowane są 
ce o pracach konserwatorskich oraz związane z wydarzeniami 

 ma oznaczanie znanych osób na zamieszczonych 
pne dla znajomych oznaczonych osób.  
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Podstawowe dane statystyczne o subskrybentach profilu przedstawione są na poniższych wykresach: 

 

WYKRES 1: PRZEKRÓJ WIEKOWY SUBSKRYBENTÓW W PROCENTACH 
 

 

WYKRES 2: PŁEĆ SUBSKRYBENTÓW 
 

Wskazanie kierunków dalszych działań 
Po dokonaniu opisu zrealizowanych lub rozpoczętych działań oraz określeniu ich skuteczności należy 
dokonać analizy kierunków kolejnych działań. Wskazać trzeba przede wszystkim działania 
priorytetowe do wykonania spośród zaplanowanych w Strategii oraz wpływ już wykonanych na 
planowane. 

Działania do wykonania: 4, 7, 8, 11. 

Działanie do wykonania Działania powiązane Opis powiązań 

4. Przygotowanie 
drukowanych materiałów 
informacyjnych 

1. Naukowa kwerenda 
dokumentów dotyczących 
zabytku 

7. Wprowadzenie systemu 
informacji multimedialnej 

� materiał do przygotowania 
folderów o zabytku 

 

- czeka na wykonanie - 

0
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16
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20

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety; 49%
Mężczyźni; 

51%
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Działanie do wykonania Działania powiązane Opis powiązań 

9. Wprowadzenie 
kompleksowego systemu 
obsługi turystów i pielgrzymów 

 
� możliwość dystrybucji 
materiałów 

7. Wprowadzenie systemu 
informacji multimedialnej 

1. Naukowa kwerenda 
dokumentów dotyczących 
zabytku 

9. Wprowadzenie 
kompleksowego systemu 
obsługi turystów i pielgrzymów 

� materiał do przygotowania 
opisów 

 

� ułatwienia dla osób nie 
korzystających z pomocy 
przewodnika 

8. Produkcja filmu o świątyni 1. Naukowa kwerenda 
dokumentów dotyczących 
zabytku 

� materiał do przygotowania 
scenariusza 

11. Dystrybucja 
pamiątkowych gadżetów 

4. Przygotowanie drukowanych 
materiałów informacyjnych 

7. Stworzenie systemu 
kompleksowej obsługi turystów 
i pielgrzymów 

� uzupełnienie elementu 
edukacyjnego o element 
pamiątkowy 

� „towar” pożądany przez 
grupy turystów 

 

Priorytetowymi stają się działania 4 i 7. Działanie 8 posiada już bazę merytoryczną i nie jest 
bezpośrednio związane z innymi. 

Analiza trudności 
Działanie Przeszkody w realizacji 

4. Przygotowanie drukowanych materiałów 
informacyjnych 

Brak funduszy na wydruk ulotek/folderów 

7. Wprowadzenie systemu informacji 
multimedialnej 

Brak spójnego opracowania elementów 
wyposażenia podlegających systemowi,  
brak funduszy na produkcję tablic z QR-Code 

8. Produkcja filmu o świątyni Brak scenariusza, brak funduszy (ok. 100.000 zł), 
brak funduszy na local product placement 

11. Dystrybucja pamiątkowych gadżetów Działanie dodatkowe – w chwili obecnej brak 
popytu (z powodu niewielkiego ruchu 
turystycznego) i funduszy na produkcję 
(inwestycję – dla materiałów odpłatnych) 

 



 

 8 

R
a

p
o

rt
 w

 p
u

n
k

ci
e

 w
y

jś
ci

a
 | 

2
0

14
-0

1-
0

2
  

Określenie stanu wykonania działań 
Działanie Stan 

wykonania 
[w %] 

Uzasadnienie 

1. Naukowa kwerenda 
dokumentów dotyczących 
zabytku 

100%2 Zestawienia bibliograficzne materiałów naukowych 
zostały zaczerpnięte z najnowszych opracowań 
(prac dyplomowych), dane dotyczące artykułów 
prasowych są gromadzone na bieżąco. 

2. Stworzenie strony 
internetowej dedykowanej 
świątyni 

100% Strona przygotowana kompleksowo, istnieje i 
funkcjonuje na serwerze.  

Aktualizowana na bieżąco. 

3. Nawiązanie współpracy z 
mediami 

działanie 
ciągłe 

– 

4. Przygotowanie 
drukowanych materiałów 
informacyjnych 

50% Zebrano tekst i fotografię, przygotowano 
tłumaczenia ulotek.  

Niewykonanymi etapami działania jest wydruk i 
przekazanie materiałów do punktów dystrybucji 
(Centrum Informacji Turystycznej, PTTK, 
zakrystia, kancelaria…). 

5. Zaprojektowanie i 
realizacja atrakcji 
turystycznych związanych z 
obiektem  

20% Zaprojektowane i wdrożone zostały atrakcje 
bazujące na geocachingu.  

Do wykonania pozostają: wytyczenie i oznaczenie 
szlaków turystycznych, questing, gry miejskie i 
inne. 

6. Złożenie wniosku o nadanie 
statusu pomnika historii 

100% Wniosek przygotowany i złożony w marcu 2013. 
Do dnia publikacji raportu nie zgłoszono uwag lub 
braków. 

7. Wprowadzenie systemu 
informacji multimedialnej 

0% – 

8. Produkcja filmu o świątyni 0% – 

9. Stworzenie systemu 
kompleksowej obsługi 
turystów i pielgrzymów 

80% Stworzono podstronę internetową z informacjami 
dla turystów, przygotowano materiał dla 
przewodnika. Do pełnego wykonania zadania 
zgodnie z zamierzeniami brakuje integracji z 
Działaniem 7. 

10. Organizacja dnia 
otwartego 

100% Zrealizowano w czerwcu 2013. Można ponowić 
działanie w kolejnych edycjach. 

11. Dystrybucja 
pamiątkowych gadżetów 

0% – 

Kolor zielony wskazuje na zadania wykonane,  
kolorem czerwonym oznaczono zadania do wykonania. 

                                                      
2 Wynik na dzień publikacji raportu – kwerenda w trakcie. 
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Pomiar ruchu turystycznego
Tabela pomiaru ruchu turystycznego grup zorganizowanych w piotrkowskiej farze pw. 
z okresu 1 czerwca 2013 – 31 grudnia 2013

Lp. Data wizyty 
Miejsce wyjazdu 

i szacowana 
odległość w km

1. 2013-06-16 Poddębice (90 km)

2.  Lublin (230 km)

3. 2013-07-12 Rzeszów (270 km)

4. 2013-08-21 Stale (210 
(diec. sandomierska) 

5. 2013-08-24 Piotrków Tryb. (0 km)

6. 2013-09-13 Piotrków Tryb. (0 km)

7. 2013-09-22 Warszawa (140 km)

8. 2013-10-21 Piotrków Tryb. (0 km)

9. 2013-10-23 Piotrków Tryb. (0 km)

W tym: 

• 4 grupy z terenu Piotrkowa Tryb. (ł

Grupy turystów 

Pomiar ruchu turystycznego 
Tabela pomiaru ruchu turystycznego grup zorganizowanych w piotrkowskiej farze pw. 

grudnia 2013. 

Miejsce wyjazdu 
szacowana 

odległość w km 

Ilość 
osób 

Miejsce docelowe 

ębice (90 km) 50 Jasna Góra 

Lublin (230 km) 40 Jasna Góra 

Rzeszów (270 km) 50 - brak danych - 

 km) 
(diec. sandomierska)  

12 Licheń, Toruń 

Piotrków Tryb. (0 km) 17 FARA 

Piotrków Tryb. (0 km) 25 FARA 

Warszawa (140 km) 11 FARA 

Piotrków Tryb. (0 km) 34 FARA 

Piotrków Tryb. (0 km) 47 FARA 

RAZEM: 286 osób 

grupy z terenu Piotrkowa Tryb. (łącznie: 123 osób – 43,0%) 

Lokalne
43%

Zewnętrzne
57%

Grupy turystów - miejsca wyjazdu

Tabela pomiaru ruchu turystycznego grup zorganizowanych w piotrkowskiej farze pw. św. Jakuba  

 Uwagi 

 

 

 

 

 

 

Grupa 
odpowiedzialna za 
oznakowanie Szlaku 
Jakubowego 

 

 

 



 

 

• 5 grup docelowo do fary (łą

 

Frekwencja w okresie badania (czerwiec

���	�����

�	
	��

 

Miesięczna częstotliwość wizyt grup zorgan

�	����

�	���ę��

 

Badanie nie dostarczyło danych dotycz
piotrkowskiej farze. 

Zalecenia do modyfikacji  narzędzia pomiaru
Przytoczone powyżej zestawienie frekwencji zorganizowanych grup turystycznych do piotrkowskiej 
fary pw. św. Jakuba wskazują na 
ruchu turystycznego indywidualnego
kroki: 

1. w zakresie badania grup zorganizowanych:
a. wprowadzenie pola informacji o znajomo
b. wprowadzenie pola informacji o korzystaniu z usług przewodnika oraz jego 

przynależności (fara, PTTK, CIT i inne),
c. określenie odległoś

całkowitej długoś
d. wskazanie potrzeb grupy 

drukowane przy zabytkach ruchomych, oznaczenia zabytków ruch
QR Code, inne, 

2. w zakresie badania ruchu turystów indywidualnych:
a. data,  

Grupy turystów 

docelowo do fary (łącznie 134 osób – 46,9%) 

w okresie badania (czerwiec-grudzień): 

�����
� 	, �
	

��.

��
 

ść wizyt grup zorganizowanych: 

� 	, �	
��.

� � �
 

Badanie nie dostarczyło danych dotyczących źródeł informacji o 

Zalecenia do modyfikacji  narzędzia pomiaru 
ej zestawienie frekwencji zorganizowanych grup turystycznych do piotrkowskiej 

ą na braki w formularzu dla grup oraz całkowity brak narz
ruchu turystycznego indywidualnego. Wobec powyższego stwierdzenia należy podj

w zakresie badania grup zorganizowanych: 
wprowadzenie pola informacji o znajomości strony internetowej, 
wprowadzenie pola informacji o korzystaniu z usług przewodnika oraz jego 

ż ści (fara, PTTK, CIT i inne), 
lenie odległości miejsca wyjazdu od Piotrkowa Trybunalskiego (w km) oraz 

całkowitej długości trasy (w obie strony), 
wskazanie potrzeb grupy – przewodnik, materiały drukowane, umieszczone opisy 
drukowane przy zabytkach ruchomych, oznaczenia zabytków ruch

 
w zakresie badania ruchu turystów indywidualnych: 

FARA
47%

Inne
53%

Grupy turystów - miejsca docelowe

W drugiej połowie 2013 roku 
średnia frekwencja turystów

z grup zorganizowanych wynosiła 
1,3

W drugiej połowie 2013 roku 
miesięczna cz
grup zorganizowanych wynosiła

1,5 
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ej zestawienie frekwencji zorganizowanych grup turystycznych do piotrkowskiej 
całkowity brak narzędzia pomiaru 

ży podjąć następujące 

 
wprowadzenie pola informacji o korzystaniu z usług przewodnika oraz jego 

ci miejsca wyjazdu od Piotrkowa Trybunalskiego (w km) oraz 

przewodnik, materiały drukowane, umieszczone opisy 
drukowane przy zabytkach ruchomych, oznaczenia zabytków ruchomych w formie 

W drugiej połowie 2013 roku  
średnia frekwencja turystów 
grup zorganizowanych wynosiła  

1,34 osoby na dzień. 

W drugiej połowie 2013 roku  
ęczna częstotliwość wizyt 

grup zorganizowanych wynosiła  
 grupy na miesiąc. 
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b. miejsce zamieszkania,  
c. liczba osób. 

Zeszyt frekwencji grup zorganizowanych należy tak zmodyfikować, aby każda z grup miała 
możliwość udzielenia odpowiedzi na stawiane wyżej zagadnienia oraz te, które obecnie znajdują się w 
tabeli frekwencji. Zeszyt można zastąpić ankietami, które należy zebrać w jeden skoroszyt w 
określonych interwałach czasowych. 

Skutecznym narzędziem badania ruchu turystów indywidualnych może być wyłożona w kruchcie 
kościoła księga pamiątkowa przeznaczona do wpisów indywidualnych. Weryfikacja na podstawie dat i 
miejsca zamieszkania umożliwi wykreślenie danych powtarzających się z zeszytem grup 
zorganizowanych. Dla zachęcenia turystów do wpisywania się można przytoczyć fakty z XVII w. 
związane z cudami dokonującymi się przed obrazem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, na 
podstawie których ogłoszono cudowność obrazu. 

Dodatkowe koncepcje 

Billboardy 
Analiza powyższych danych wskazuje, iż jedną z kategorii turystów odwiedzających piotrkowską farę 
są zorganizowane grupy przejeżdżające w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Wobec tego, 
wykorzystując usytuowanie miasta przy ważnych krajowych szlakach komunikacyjnych, jedną z form 
promocji (i informacji o istnieniu oraz znaczeniu świątyni) może być ustawienie billboardów przy 
drogach wjazdowych do miasta informujących o piotrkowskiej farze i wskazujących trasy dojazdu 
do parkingu dla autokarów. 

Proponowane ustawienia sześciu billboardów (przybliżone miejsca oznaczono czerwonymi kółkami): 
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Projekt karty wpisu grupy turystycznej 

 

Witamy serdecznie w zabytkowej XIV-wiecznej piotrkowskiej farze pw. św. Jakuba . 

Serdecznie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dla grup zorganizowanych. 

Pomoże nam ona lepiej przygotować się na przyjęcie pielgrzymów i turystów.  

Data wpisu: Pomoc przewodnika:  
� z Parafii  � Inny  � Nie 

Charakter grupy: 
� pielgrzymkowa � turystyczna 

Miejsce wyjazdu: Odległość od Piotrkowa: 

Miejsce docelowe: Łączna długość trasy: 

Ilość osób: 

Źródło informacji o farze: 
� Internet  � Znajomi  � Media  � ………............................  

Oczekiwania opiekuna grupy na przyszłość: 
 

� opieka duszpasterska 

� materiały drukowane (przewodniki, foldery itp.) 

� informacje przy zabytkach ruchomych (opisy ołtarzy, obrazów itp.) 

� QR Code przy zabytkach ruchomych 

� usługa przewodnika  

� inne: ...................................................................................................................... 
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