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Zarys treści: Od początku lat 90. XX wieku obserwuje się znaczny wzrost liczby żydowskich
turystów w Polsce, który mógł nastąpić dzięki zmianom politycznym. W 2005 r. Polskę odwiedziło ponad 60 tysięcy turystów z Izraela i przypuszczalnie porównywalna liczba Żydów
amerykańskich. Celem podróży są m.in. zachowane obiekty kultury żydowskiej, ważne miejsca
religijne, np. groby cadyków, oraz miejsca martyrologii z czasów II wojny światowej. W pracy
opisano charakterystyczne formy ruchu turystycznego Żydów do Polski, tj. turystykę poznawczą,
etniczną, sentymentalną, religijną oraz pielgrzymki. Przedstawiono także zróżnicowanie programów wycieczek w zależności od wieku odwiedzających oraz stopnia ich religijności. Dokonano
analizy problemów związanych z wizerunkiem Polski wśród żydowskich turystów.
Słowa kluczowe: turystyka żydowska, turystyka sentymentalna, turystyka religijna, turystyka
poznawcza, groby cadyków, zabytki kultury żydowskiej
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Wstęp
Historia Żydów nieodłącznie wiąże się z ziemiami Polskimi. Przez wieki Polin (słowo
określające Polskę, z hebr., tu spocznij) była miejscem zamieszkania milionów wyznawców
judaizmu, schronieniem dla wypędzanych z niespokojnych rejonów Europy oraz miejscem
rozkwitu kultury i religii żydowskiej. Na ziemiach polskich najtragiczniejszy sposób rozegrała się tragedia Holokaustu. Od początku lat 90. XX wieku obserwuje się znaczny wzrost
liczby żydowskich turystów przybywających do Polski, który nastąpił dzięki zmianom
politycznym po obaleniu żelaznej kurtyny. Celem pracy jest poznanie przyjazdów Żydów
do Polski, dokonana poprzez analizę skali oraz typów ruchu turystycznego.
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Walory turystyczne Polski interesujące przyjezdnych narodowości żydowskiej
Spośród walorów turystycznych Polski szczególną rolę dla turystów żydowskich
odgrywają miejsca związane z historią tego narodu. Są to materialne i niematerialne
ślady obecności Żydów na ziemiach Rzeczpospolitej przez niemal 10 wieków. Charakterystykę tych walorów postanowiono przeprowadzić na podstawie klasyfikacji
walorów antropogenicznych (Lijewski, i in. 1998) (Tab.1).
Najczęściej odwiedzanymi miejscami spośród wymienionych w tabeli są miejsca
pamięci związane z Holokaustem, zabytki architektury i budownictwa, np. synagogi,
oraz miejsca pielgrzymkowe – groby cadyków. Należy wspomnieć, że pomimo zniszczeń wojennych w Polsce, zachowało się ponad 500 budynków synagog. Krakowska
dzielnica żydowska Kazimierz zalicza się do najważniejszych zabytków kultury na
świecie, o czym świadczy wpis na światową listę dziedzictwa kultury UNESCO.
Analizując programy wycieczek żydowskich udostępnione przez biura podróży,
można zaobserwować, że w ostatnich latach rośnie zainteresowanie obiektami związanymi z historią Polski. Coraz więcej turystów żydowskich odwiedza Wawel, kopalnię soli
w Wieliczce, a nawet Częstochowę. Obserwuje się także zainteresowanie Tatrzańskim
Parkiem Narodowym i Pieninami.

Źródła badania ruchu turystycznego
Dotychczas nie powstało kompleksowe opracowanie dotyczące przyjazdów
turystów żydowskich do Polski. Brak jest także rzetelnych danych statystycznych
z powodu braku ewidencji narodowości turystów na granicy państwa, w większości
obiektów noclegowych oraz w muzeach. Organizacje zbierające dane o przyjezdnych
koncentrują się na uzyskaniu informacji o obywatelstwie, a nie narodowości. Należy
tu przypomnieć, że zalewie 40% Żydów zamieszkuje Państwo Izrael. Analizę przyjazdów Żydów do Polski przeprowadzono na podstawie wywiadów lub udostępnionych
materiałów z 5 biur turystycznych: Orbis, CB International, Tekess, Dampol – (biura
obsługujące m.in. żydowskie grupy młodzieżowe) Reichberg Travel, Fundacja Chasydów Leżajsk (biura obsługujące ultraortodoksyjnych wyznawców judaizmu).

Skala ruchu turystycznego
Określenie dokładnej liczby turystów żydowskich odwiedzających Polskę jest
niemożliwe, ponieważ Główny Urząd Statystyczny prowadzi weryfikację dotyczącą kraju pochodzenia osób przekraczających granice, brak natomiast danych statystycznych
uwzględniających narodowość przyjezdnych. Spośród 13 milionów Żydów zamieszkujących świat 5,3 miliona mieszka w Izraelu, 5,2 miliona w Stanach Zjednoczonych,
a około 2,5 miliona w krajach Europy Zachodniej i w Kanadzie (The Jewish People
Policy Planing Institute 2006). Dostępne są zatem jedynie dane dotyczące przyjazdów
turystów z Izraela (Ryc. 1).
W ciągu 20 lat liczba Izraelczyków przybywających do Polski zwiększyła się
niemal 50-krotnie – z 1,4 tys. osób w 1986 r. do 66,3 tys. w 2006 r. Liczba turystów nie
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Tab. 1. Przykładowe miejsca i obiekty odwiedzane przez turystów żydowskich
Table 1. Examples of sites and buildings visited by Jewish tourists.

wzrastała równomiernie. Wahania są związane z sytuacją polityczną w Izraelu. Zaobserwowano także zmianę deklarowanego celu przyjazdu. W 1992 r. 79% przyjezdnych
deklarowało cel handlowy, a zaledwie 8% cel turystyczny. W kolejnych latach sytuacja
odwróciła się – przyjazd o charakterze handlowym zadeklarowało 9,5% przyjezdnych
w 1993 r. i 7,3% w 1994 r., a turystyczny 64% w 1993 r. i 61% w 1994 r. (www.izrael.
badacz.org za Turystyka i Wypoczynek w 1993 r. 1994).
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Ryc. 1. Przyjazdy Izraelczyków do Polski w latach 1985-2006
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Turystyka i Wypoczynek, www.intur.com.pl

Figure 1. Israelis’ visits to Poland from 1985 to 2006.
Source: own study based on Turystyka i Wypoczynek, www.intur.com.pl

Liczbę turystów żydowskich z pozostałych krajów można szacować obecnie na
ok. 50 tys. osób rocznie. Z danych biur podróży wynika, że zorganizowanych grup
żydowskich spoza Izraela przyjeżdża ok. 30% mniej. W miejscach najczęściej odwiedzanych przez żydowskich turystów obserwuje się natomiast znacznie większą liczbę
indywidualnych turystów żydowskich z krajów europejskich i Ameryki niż z Izraela.

Typy ruchu turystycznego
W celu dokładniejszej analizy ruchu turystycznego Żydów do Polski postanowiono przeprowadzić typologię przyjazdów na podstawie motywów podejmowanych
podróży. Motywy szczegółowe pogrupowano w 6 kategorii, którym przypisano rodzaj
ruchu turystycznego lub migracji (Tab.2).
Turystyka poznawcza jest najczęstszym typem przyjazdów do Polski społeczności żydowskiej. Ma ona głównie charakter grupowy, organizowany przez biura
turystyczne, takie jak Orbis, CB International, Shalom travel, Tekess, Dampol Polin
Travel, Mazurkas. Uczestnikami jest głównie młodzież w wieku 15-20 lat. Wyjazdy
organizują także żydowskie organizacje studenckie, stowarzyszenie Aish oraz JLE,
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Tab. 2. Typologia przyjazdów Żydów do Polski
Table 2. Typology of Jewish visits in Poland

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gładyś 2007
Sourse: own study based on Gładys 2007
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które organizują wyjazdy dla studentów oraz grup „jewish Professional” w wieku 25-35
lat. Zaobserwowano także przyjazdy zorganizowanych grup wojska izraelskiego oraz
gmin żydowskich z całego świata. Pobyt grupy w Polsce trwa od 5 do 8 dni.
Głównym celem podróży jest odwiedzenie miejsc martyrologii oraz miejsc
związanych z historią narodu żydowskiego w Polsce. Z udostępnionych przez biura
podróży programów wynika, że najczęściej odwiedzanymi obiektami są dawne obozy
koncentracyjne i obozy zagłady: Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Bełżec oraz Sobibór.
Wycieczka zawiera także zwiedzanie gett w Warszawie i Krakowie (wraz z obozem
Kraków-Płaszów i fabryką Schindlera), rzadziej getta łódzkiego. Spośród zabytków
kultury i religii żydowskiej najczęściej w programie znajdują się: Krakowski Kazimierz (zespół synagog oraz cmentarze żydowskie), Synagoga Nożyków w Warszawie,
Jesziwa Chachmej oraz Stary Cmentarz w Lublinie, Synagoga w Tykocinie, Synagoga
w Łańcucie. W programach najczęściej wymieniano muzea i wystawy: Wystawa Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Ohel Muzeum Historii Żydów Polskich
w Warszawie, Muzeum Galicji w Krakowie, Muzea w synagodze Starej w Krakowie
i w synagodze we Włodawie. Szabat – program piątkowy i sobotni jest organizowany
w Krakowie lub Warszawie, sporadycznie w Łodzi bądź Lublinie.
W udostępnionych przez biura podróży 6 najczęściej wybieranych programach
wycieczek dla grup żydowskich znalazły się także zabytki kultury polskiej, takiej jak:
Wawel, Sukiennice, Stare Miasto w Warszawie oraz kopalnia soli w Wieliczce. W dwóch
programach odnotowano atrakcje przyrodnicze, takie jak spacer po Tatrzańskim Parku
Narodowym lub spływ Dunajcem.
Jednym z ważniejszych wydarzeń turystycznych jest Marsz Żywych organizowany
od 1988 r. na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Marsz z Auschwitz
do Birkenau odbywa się w Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu (Jom HaShoah). Uczestniczy w nim co roku d 6 do 20 tysięcy osób z ponad 30 krajów świata. W przeddzień
marszu dla uczestników jest organizowany koncert na ul. Szerokiej w Krakowie. Koordynacją wydarzenia i rejestracją grup z całego świata zajmuje się organizacja MOLT
(March of The Living). Wycieczka do Polski znajduje się także w programie jednego
z największych izraelskich przedsięwzięć turystycznych TAGLIT birthright.
Turystyka etniczna – sentymentalna. Turystykę etniczną definiuje się jako „ruch
turystyczny będący powrotem do ojczyzny, do miejsca urodzenia, do korzeni” (Gołembski 2002). Przykładem turystyki etnicznej jest np. turystyka polonijna, która obejmuje
odwiedziny ojczyzny przez Polaków (Polonię) zamieszkujących na stałe w innych krajach.
Turystyka etniczna może być związana także z przesiedleniami, emigracją spowodowaną
wojnami i zmianami granic, np. Niemcy odwiedzający Sudety, Śląsk, Warmię i Mazury
oraz Żydzi odwiedzający pozostałości swojego dziedzictwa kulturowego. Odwiedzanie
miejsca urodzenia bądź pochodzenia rodziny określane jest także jako turystyka sentymentalna lub turystyka korzeni (Łobożewicz, Bieńczyk 2001).
W latach 90. XX wieku turystyka sentymentalna stała się bardzo popularną formą
przyjazdów do Polski społeczności żydowskiej z całego świata. Żydzi odwiedzający
Polskę poszukują miejsc związanych z historią rodziny, grobów przodków oraz miejsc
zagłady, w których zginęli ich bliscy. Podczas podróży sentymentalnych są prowadzone
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często badania genealogiczne oraz zbierane są materiały dotyczące historii rodziny.
Odwiedzany jest Żydowski Instytut Historyczny, który posiada bogate archiwa i dokumentację przedwojennego życia żydowskiego w Polsce. Turystyka sentymentalna
ma zazwyczaj charakter indywidualny lub w małych grupach – do 5 osób. Odwiedzane
są miasta i miasteczka związane z historią rodziny. Turyści żydowscy przybywający
do Polski w celu odnalezienia miejsc związanych z historią rodziny rzadko korzystają
z pomocy biur podróży, organizują swoje pobyty samodzielnie. Powstały jednak biura
szczególnie specjalizujące się w turystyce sentymentalnej, np. Our Roots czy Polin
Travel. Podczas podróży o motywie sentymentalnym przyjezdni zwiedzają także
najbardziej znane miejsca historii i kultury Żydów w Polsce.
Pielgrzymki. Pielgrzymką nazywa się każdą podróż, która została podjęta
z motywów religijnych, a jej celem jest odwiedzenie miejsca uważanego za święte „ze
względu na szczególne działanie w nim Boga lub bóstwa, aby tam spełnić określone
akty religijne” (Jackowski 2003). W Polsce wyróżniono 51 miast (Ryc. 2) będących
miejscami pielgrzymkowymi Żydów, głównie reprezentantów odłamu chasydzkiego
(Gładyś 2007). Za centra pielgrzymkowe uznano miejscowości, w których grób cadyka
bądź rabina jest otoczony żywym kultem.
Brak jest rzetelnie prowadzonej statystyki przyjazdów chasydów do poszczególnych centrów pielgrzymkowych. Za źródło do niniejszej analizy posłużyły wywiady
z osobami opiekującymi się cmentarzami żydowskimi i dysponującymi kluczem do oheli oraz organizatorami pielgrzymek. W przypadku pielgrzymki do Leżajska posłużono
się także danymi z portu lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz informacjami uzyskanych
od policji dotyczącymi szacunkowej liczby przyjeżdżających autokarów.
Największe grupy przybywają do Polski w żydowskim miesiącu Adar (przełom
lutego i marca). W drugiej połowie tegoż miesiąca rocznicę śmierci mają cadykowe:
Elimelech z Leżajska, Izaak Meir Alter z Góry Kalwarii oraz Salomon Rabinowicz
z Radomska. Największe grupy przybywają 21 Adara do Leżajska. Od początku lat 90.
notuje się tego dnia od 1500 do 10 000 pielgrzymów (Gładyś 2006). Co roku lotnisko
w Jasionce obsługuje ok. 2000 pielgrzymów. Większa liczba pasażerów jest trudna do
przyjęcia jednego dnia przez tak małe lotnisko. Pozostałe grupy lądują w Warszawie
i Krakowie. Pobyt w Polsce trwa bardzo krótko, od kilku godzin do 3 dni. Program
pielgrzymki jest bardzo intensywny. Głównym punktem jest modlitwa nad grobem
cadyka Elimelecha w Leżajsku 21 Adara. W dniach poprzedzających lub następujących
po rocznicy śmierci chasydzi rozjeżdżają się autobusami, busami oraz wynajętymi samochodami do innych miejscowości, w których pochowani są ważni przywódcy religijni.
Trasa dalszej pielgrzymki jest zazwyczaj spontaniczna. Odwiedzane miejscowości
zależą od grupy chasydzkiej, z jakiej wywodzą się dani pielgrzymi, oraz od czasu, jaki
im pozostał do odlotu z Polski. Chasydzi starają się odwiedzić jak największą liczbę
oheli. Bardzo często przy pobytach dwudniowych rezygnują z noclegu cały pobyt
spędzając na podróży i modlitwach na cmentarzach.
Za główne centra pielgrzymkowe uznano miejscowości, do których podczas rocznicy śmierci cadyka przybywa zorganizowana grupa pielgrzymów licząca, co najmniej
100 osób. Do miejscowości takich można zaliczyć: Leżajsk, Lelów, Bobową, Nowy Sącz,
Górę Kalwarię, Rymanów, Lublin, Aleksandrów Łódzki oraz Kraków. Do każdej z tych
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Rys. 2. Chasydzkie centra pielgrzymkowe w Polsce w 2008 roku
Figure 2. Chasidic pilgrimage centers in Poland in 2008

miejscowości rocznie przybywa od 1000 do 20 0000 pielgrzymów. W większości miejsc
powstały specjalne instytucje, których celem jest obsługa przyjeżdżających. Skala
ruchu pielgrzymkowego w pozostałych miejscowościach jest uzależniona głównie od
ich położenia względem głównych centrów pielgrzymkowych. Najliczniej odwiedzane
są miejscowości położone niedaleko Leżajska oraz na trasie z lotnisk w Rzeszowie,
Krakowie i Warszawie do pozostałych głównych centrów pielgrzymkowych.
Organizacją pielgrzymek zajmują się biura turystyczne lub przedstawiciele
danej społeczności chasydzkiej. Największą liczbę pielgrzymów obsługuje Fundacja
Chasydów Leżajsk z Izraela, założona przez chasydów grupy Lelow. Prowadzi ona
dwa ośrodki w Leżajsku i Lelowie, zapewniające usługi noclegowe, gastronomiczne
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i religijne. Pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych przywozi Reichberg Travel Agency.
Chasydzi mogą także skorzystać z usług biur turystycznych Akiva Tour, CB Internationale, Demel oraz Szalom Travel. Najczęściej jednak organizacją pielgrzymki danej
społeczności zajmuje się jej rabin bądź jego biuro. Grupa chasydzka sama zajmuje się
rezerwacją biletów lotniczych oraz autokarów i hoteli w Polsce.
Pojawienie się tanich linii lotniczych przyczyniło się do rozwoju indywidualnego
ruchu pielgrzymkowego. Zaobserwowano jednodniowe przyjazdy chasydów z miast
europejskich (Londyn, Antwerpia). Przyjazd indywidualny, zorganizowany samodzielnie nie zawsze jest związany z datą rocznicy śmierci cadyka. Umożliwia on chasydom
odbycie pielgrzymki, której trasa i program jest uzależniony od ich duchowych potrzeb, a nienarzucony odgórnie przez organizatorów grup. Pielgrzymi indywidualni
przylatują na lotniska w Krakowie, Warszawie lub Rzeszowie, odbywają kilkugodzinną
pielgrzymkę, odwiedzając jeden do trzech ośrodków pielgrzymkowych i tego samego
dnia odlatują z Polski. Środkiem transportu są wynajmowane na lotniskach samochody lub taksówki. Największą liczbę pielgrzymów indywidualnych zaobserwowano
w Leżajsku, Bobowej, Nowym Sączu i Krakowie.
Turystyka religijna. Za turystykę religijną uznano migracje podejmowane
z motywów religijno-poznawczych. Miejsce święte nie jest punktem docelowym podróży, lecz np. może znajdować się na trasie podróży odbywanej w celu poznawczym
(Jackowski 2003). Do tego typu przyjazdu zaliczono podróże, których celem jest poznanie miejsc związanych z życiem i działalnością cenionych autorytetów religijnych.
Są charakterystyczne dla zorganizowanych grup uczniów i studentów jesziw (szkół
religijnych). Odwiedzane są dawne centra nauki talmudycznej lub myśli chasydzkiej,
takie jak Kraków, Lublin czy Góra Kalwaria. Grupy mają w swoim programie czas na
modlitwę nad grobami cadyków oraz sławnych rabinów, jednak głównym motywem
podjęcia podróży jest aspekt edukacyjny.
Jednym z najważniejszych punktów programu podczas podróży edukacyjnych
jest wizyta w największej uczelni talmudycznej przedwojennej Polski – Jeszywas
Chachmej Lublin. W 2003 r. prawo własności budynku odzyskała Gmina Wyznaniowa
Żydowska w Warszawie, która postanowiła przywrócić miejscu jego dawne religijne
znaczenie, przeprowadzając remont synagogi oraz organizując wystawy historyczne.
Od 2004 do 2006 r. jesziwę odwiedzało rocznie ok. 5000 osób. Były to głównie zorganizowane grupy żydowskie. Przez minione trzy lata budynek nie miał jednak wiele do
zaoferowania turystom. Szacuje się, że po otwarciu odremontowanej synagogi liczba
odwiedzających budynek może wzrosnąć kilkakrotnie. Część budynku zostanie przekształcona w najbliższych latach na hotel, przeznaczony głównie dla grup żydowskich,
który będzie wyposażony w mykwę i restaurację koszerną. W podziemiach planowane
jest Muzeum Chasydyzmu.
Misje chasydów Chabad – Lubawicz. Głównym zadaniem chasydów chabad
stała się praca misyjna – szerzenie religijności i chasydzkich ideałów wśród Żydów.
Chabadzcy emisariusze – szluchim rozpoczęli pracę na wszystkich kontynentach,
w ponad 100 krajach świata, a ich głównym celem stało się nawracanie.
Chasydyzm Chabad powstał na Białorusi. Jego założycielem był Szneur Zalman
z Ladów, uczeń Dow Bera z Międzyrzecza. Dynastia chasydzka przeniosła się z Ladów
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do Lubawicz. Od tegoż miasta pochodzi druga nazwa określająca tą grupę. Ostatni
– siódmy cadyk dynastii Menachem Mendel Schneerson nadał ruchowi charakter
globalny, uruchamiając ruch emisariuszy rozsyłanych w różne zakątki świata. Misyjność
nurtu chasydzkiego została pogłębiona po śmierci cadyka Schneersona w 1994 r., kiedy
przez część swoich zwolenników został okrzyknięty mesjaszem. Chabad jest organizacją, której idee roztaczają się obecnie na granicy mesjanizmu, dlatego też przez wielu
Żydów uznawani są jako herezja w judaizmie. Obecnie na świecie istnieje kilka tysięcy
ośrodków Chabad. Ponad 4 tysiące religijnych małżeństw pełni służbę chabadzkich
emisariuszy (Paziński 2004).
Przechodząca transformacje ustrojową Polska zaczęła być miejscem ściągającym
inwestorów zagranicznych, w tym biznesmenów żydowskich z wielu krajów świata oraz
żywym miejscem kultu dla społeczności chasydzkiej. Chabad postanowił zainwestować
w stworzenie dwóch centrów religijnych – w Warszawie w 2005 r. i rok później w Krakowie. Do Polski wysłano dwie rodziny, które są chabadzkimi emisariuszami. Oprócz
rodzin Stambler i Gurary do Polski przyjeżdżają także młodzi członkowie chabad, aby
prowadzić akcje edukacyjne bądź organizować święta religijne. Ich pobyt w Polsce
trwa od 2 tygodni do miesiąca.

Problemy związane z wizerunkiem Polski wśród żydowskich
turystów
Przyjazdy młodzieży żydowskiej, w szczególności izraelskiej, stanowią w Polsce, jak i w Izraelu temat debaty publicznej często podejmowanej na łamach prasy.
Głównym zagadnieniem interesującym stronę polską jest wizerunek naszego kraju
przedstawiany młodzieży oraz izolacja grup od lokalnej społeczności. Problematycznym
z punktu widzenia promocji naszego kraju jest program wycieczek, który w znacznej
mierze obejmuje miejsca związane z zagładą. Obraz Polski wielokrotnie przekazywany był młodzieży przez izraelskich przewodników w sposób negatywny, a izolacja od
polskiego społeczeństwa nie pomagała w zwalczaniu wspólnych stereotypów.
Podróże młodych Żydów do obozów zagłady mają głównie na celu upamiętnienie ofiar oraz poczucie wspólnoty z całym narodem. Państwo Izrael zbudowało swoją
jedność narodową oraz patriotyzm na wspominaniu Holokaustu. Podczas podróży,
która w znacznej mierze jest dotowana i nadzorowana przez izraelskie ministerstwo
edukacji, pragnie się przekazać młodzieży na przykładzie tragedii Shoah, dlaczego tak
ważną sprawą jest posiadanie silnego niepodległego państwa żydowskiego. Państwo
takie według myśli syjonistycznej jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa Żydów
na całym świecie. Powiązanie tragedii Holokaustu z izraelskim patriotyzmem można
zaobserwować m.in. w Auschwitz, kiedy młodzież przechodzi przez muzeum owinięta
w narodowe flagi. Wizyta w Polsce, jak wcześniej wspomniano, jest także elementem
programu TAGLIT birthright – największego żydowskiego młodzieżowego przedsięwzięcia turystycznego. Co roku ok. 30 000 Żydów w wieku 18-26 lat wybiera się na
darmową wycieczkę do Izraela. Wycieczka ma na celu promocję Izraela oraz przedstawienie ewentualnej możliwości migracji do tegoż kraju. Znaczna część uczestników
programu zanim rozpocznie bardzo atrakcyjną podróż po Izraelu, przyjeżdża do Polski
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zapoznać się z historią Holokaustu. Tak skonstruowany program wycieczki przez grę
emocjonalną (przejście z poznawania tragedii do pełnego radosnych atrakcji zwiedzania
Izraela) ma na celu ukazanie Żydom mieszkającym w diasporze potrzebę istnienia
silnego państwa żydowskiego.
Od końca lat 90. na szczeblu ministerstw edukacji oraz organizacji edukacyjnych
obu krajów są prowadzone wspólne działania dotyczące poprawy wizerunku Polski oraz
umożliwienie integracji młodzieży polskiej i izraelskiej. Polscy specjaliści są wysyłani
do Izraela w celu szkolenia izraelskich przewodników. Do programów wycieczek są
dołączane miejsca związane z kulturą polską oraz spotkania z młodzieżą. Temat wizerunku Polski wśród Żydów wydaje się bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju
turystyki. Kojarzenie naszego kraju jako „wielkiego cmentarzyska” blokuje rozwój
turystyki wypoczynkowej i poznawczej, której celem mogłyby być także miejsca
niezwiązane z martyrologią narodu żydowskiego.

Podsumowanie
Intensywnie rozwijający się w ostatnim dwudziestoleciu ruch turystyczny Żydów do
Polski mógł nastąpić dzięki zmianom politycznym oraz otworzeniu granic naszego kraju.
Turyści żydowscy odwiedzają najczęściej miejsca związane z Holokaustem. Polska jest
również krajem atrakcyjnym turystycznie dla żydowskich przyjezdnych dzięki zabytkom
przypominającym współistnienie obu narodów przez niemal dziesięć wieków. Kraj ten
będzie zatem zawsze dla Żydów ważnym miejscem na mapie świata, celem przyjazdów
o charakterze poznawczym, sentymentalnym oraz religijnym. Dla dalszego rozwoju
turystyki żydowskiej w Polsce ważne wydaje się dbanie o pozytywny wizerunek kraju
wśród przyjeżdżających oraz przełamywaniu odbioru naszego kraju jako „wielkiego
cmentarzyska”.
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Jewish tourists in Poland after 1990
Summary
This paper presents an analysis of Jewish tourist visits to Poland since 1990.
The history of Jews is inseparably connected with Poland. For centuries, Polin
(the name for Poland, also meaning “rest here” in Hebrew) was home to millions
of Jewish believers as well as a place of Jewish culture and religious blossoming. It
was also Poland where the tragedy of the Holocaust took its most dramatic turn. Since
the beginning of the 1990s, a significant increase in the number of Jewish tourists in
Poland has been observed. This new trend is primarily the result of a variety of political
changes that took place following the fall of the “iron curtain” in Europe in 1989.
The characteristics of the places visited by Jewish tourists are emphasized
in this work. Most Jewish tourists visit places somehow connected with the memory
of the Holocaust. These include remnants of Jewish architecture such as synagogues
and certain places favored by pilgrims such as tombs of the Tzadikim. Jewish interest
in sites connected with the general history of Poland has also been observed (e.g. the
Wawel Castle, the Sukiennice Cloth Hall, and the salt mine in Wieliczka).
This work describes the characteristic forms of Jewish tourism in Poland, i.e.
cognitive, ethnic, sentimental, religious, and pilgrimage-oriented. Special places
of interest visited by large numbers of tourists, depending on their personal goals,
are mentioned. Differentiation of visitors’ travel plans with respect to their age
and the level of their religiousness is also a key issue in the paper. Finally, various
problems connected with the general image of Poland prevalent among Jewish tourists
are analyzed.
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