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„Turystyka masowa w formie, jaką znamy 
z ostatnich dziesięcioleci, przerodziła się 
w zjawisko silnie patologiczne i destrukcyjne, 
mające coraz mniej wspólnego z tym, czym 
powinna być podróż. Turystyka oparta na 
eksploatacji oraz na przemocy ekonomicznej 
sensu stricto doprowadziła do nieodwracalnej 
degradacji popularnych celów podróży. 
Niekontrolowana, pozostawiona na łasce 
wolnego rynku, prowadzi do zmian 
demogra� cznych, zmniejszenia bioróżnorodności, 
zanieczyszczenia środowiska, niszczenia 
tkanki miejskiej. Zamiast wzbogacać ludzi 
oraz miejsca, prowadzi do ich dewastacji.” 

Z przedmowy Bartka Sabeli

 ‘Mass tourism in the form we know it 
from previous decades has mutated into 
a pathologically destructive force, having 
less and less to do with what travel should 
be. Tourism consisting in exploitation and 
economic violence sensu stricto has led to 
irreversible degradation of popular travel 
destinations. Uncontrolled, left to the mercy 
of the free market, it leads to demographic 
changes, degradation of biodiversity, 
environmental pollution and destruction of 
the urban fabric. Rather than enriching people 
and places, it leads to their devastation.’

From the preface by Bartek Sabela
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PRZEDMOWA

Bartek Sabela 

W 1950 roku w skali całego świata odbyło się 25 milionów zagra-
nicznych podróży turystycznych. Dwie trzecie tego ruchu koncen-
trowało się w Europie. Czterdzieści lat później, w 1990 roku, ludzie 
odbyli już 439 milionów podróży zagranicznych, z tego blisko 
połowę do krajów leżących na innych kontynentach niż Europa. 
Od czasu zakończenia drugiej wojny światowej ruch turystyczny 
z każdym rokiem rośnie, a krzywa wzrostu ma kształt wykładni-
czy. W 2018 roku odbyło się 1,4 miliarda podróży turystycznych. To 
pięćdziesięciosześciokrotny wzrost na przestrzeni raptem 68 lat. 

Nie oznacza to jednak, że doświadczeniem podróży zagranicz-
nej cieszyło się blisko 20% z 7,59 miliarda ludzi zamieszkujących 
naszą planetę w 2018 roku1. Te 1,4 miliarda podróży jest bowiem 
udziałem jedynie 2% światowej populacji. Inaczej: te 1,4 miliarda 
podróży wykonało raptem 155 milionów ludzi2. Podróż była i nadal 
jest przywilejem. Podróż to manifestacja przynależności do najbar-
dziej elitarnej grupy ludzi na świecie. A jednak, choć podróżuje tak 
niewielka liczba ludzi, turystyka stanowi 40% światowego biznesu 
usługowego, wartość przemysłu turystycznego szacuje się zaś 
na bilion dolarów amerykańskich rocznie. Turystyka generuje 6% 
obrotu handlowego świata i 8,5% globalnego zatrudnienia. 

To tylko liczby. Jak łatwo wpaść w kuszącą pułapkę opisywa-
nia świata za pomocą cyfr, statystyk, wykresów i danych. Tyleż 

1   https://ourworldindata.org/tourism.
2 https://www.travelstatsman.com/04012021/

only-2-percent-worlds-population-travelled-internationally-in-2018/.
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PREFACE

Bartek Sabela 

In 1950, there were 25 million international tourist journeys. Two-
thirds were concentrated in Europe. Forty years later, in 1990, peo-
ple took 439 million international trips, of which almost half were to 
countries on continents other than Europe. Since the end of the Second 
World War, tourism has grown every year, and the growth curve is 
exponential. In 2018, there were 1.4 billion trips: a 50-fold increase 
over just 68 years.

But that figure of 1.4 billion doesn’t mean that the experience of 
international travel was enjoyed by almost 20% of the 7.59 billion 
people who lived on our planet in 2018.1 Those trips belonged to 
barely 2% of the global population. In other words: those 1.4 bil-
lion journeys were made by just 155 million people.2 Travel was 
and remains a privilege. Travel is a manifestation of membership in 
the most elite group of people on earth. And yet, even though such 
a small number of people is travelling, tourism makes up 40% of the 
global services industry and the value of the sector is estimated at 
$1 trillion a year. Tourism generates 6% of global trade and 8.5% of 
global employment.

Those are just numbers. How easy it is to fall into the tempting 
trap of describing the world using numbers, statistics, charts and 
data. They’re as impressive as they are meaningless and insignificant 

1   Max Roser, “Tourism,” Our World in Data, 2017, https://ourworldindata.org/tourism.
2  “Only 2% of the world’s population travelled internationally in 2018,” Travel 

Stats Man, blog, 4 January, 2021, https://www.travelstatsman.com/04012021/
only-2-percent-worlds-population-travelled-internationally-in-2018/.
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efektownych, co w rzeczywistości pustych i niewiele mówiących. Liczby 
tak łatwo zastępują rzeczywistość. Podróżując po świecie, często 
spotykałem ludzi, którym koncepcja czasowego opuszczenia miejsca 
zamieszkania wydawała się zupełnie niezrozumiała. Niepotrzebna. 
A dla wielu po prostu najzwyczajniej nieosiągalna ze względów eko-
nomicznych. Żyjemy jednak w przedziwnych czasach. Podczas gdy 
około 80% ludzkości nigdy nie leciało samolotem, a rzesze mieszkań-
ców Azji, Afryki nigdy nie opuściło swej wsi, trzech multimilionerów 
prowadzi prywatny wyścig o podbój kosmosu. Tym razem, inaczej 
niż w latach sześćdziesiątych XX wieku, cel tego podboju jest inny. 
 Kosmos to nowy kierunek turystyki, nowa, najbardziej ekskluzywna 
destynacja w folderze turystycznym. Trudno o bardziej wyrazisty 
obraz globalnej nierówności.  

Wykładniczy wzrost popularności podróży turystycznych został 
przerwany (na szczęście?) przez pandemię COVID-19. W trakcie 
całego 2020 roku ludzkość wykonała mniej podróży zagranicznych 
niż pod koniec lat osiemdziesiątych. Pamiętam te pustki na lotnisku 
i surrealną ciszę na ulicach – rzadkość w centrum Warszawy. Siedząc 
wtedy w domu i podziwiając krajobraz widziany z sofy, doszedłem 
do wniosku, że wirus, jakkolwiek straszny w swej naturze, może być 
najbardziej metafizycznym doświadczeniem naszych lat. Zbliża nas 
bowiem do dwóch istot, od których zawsze staramy się uciec. Pierw-
sza z nich to w oczywisty sposób śmierć. Bardziej namacalna, obecna, 
nieustannie krążąca gdzieś dokoła. Śmierć zmaterializowana. Druga 
to my sami. Nagle jakoś skondensowani sami w sobie, z samymi sobą, 
tylko z sobą, pozbawieni możliwości ucieczki w to, co egzotyczne. 
Takie doświadczenie, jeśli dobrze wykorzystane, może być niezwykle 
formujące w skali całej cywilizacji. 

Może również zreformować szeroko pojętą turystykę.  Turystyka 
masowa w formie, jaką znamy z ostatnich dziesięcioleci, przerodziła 
się w zjawisko silnie patologiczne i destrukcyjne, mające coraz mniej 
wspólnego z tym, czym powinna być podróż. Turystyka oparta na 
eksploatacji oraz na przemocy ekonomicznej sensu stricto doprowa-
dziła do nieodwracalnej degradacji popularnych celów podróży. 
Niekontrolowana, pozostawiona na łasce wolnego rynku, prowadzi 
do zmian demograficznych, zmniejszenia bioróżnorodności, zanie-
czyszczenia środowiska, niszczenia tkanki miejskiej. Zamiast wzbo-
gacać ludzi oraz miejsca, prowadzi do ich dewastacji. Ruch tury-
styczny i sektor usług z nim związanych odpowiada również za około 
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in reality. Numbers replace reality so easily. Travelling around the 
world, I have often met people for whom the concept of temporarily 
leaving their place of residence seemed completely incomprehensi-
ble – unnecessary, and for many, simply unattainable for economic 
reasons. But we live in very strange times. While 80% of humanity 
has never been on an airplane, and whole masses of residents of 
Asia and Africa have never left their villages, three multimillionaires 
are engaged in a private race to conquer space. This time, it’s differ-
ent from the 1960s, in that the purpose of the conquest is different. 
Space is a new tourist destination; the newest, most exclusive location 
in the tourist brochure. It’s hard to think of a clearer picture of global 
inequality.

The exponential growth in the popularity of tourism was inter- 
rupted (fortunately?) by the COVID-19 pandemic. During all of 2020, 
people took fewer international trips than in the late 1980s. I remem-
ber those empty airports and the surreal quiet on the streets – a rare 
experience in the centre of Warsaw. During that time, sitting at home 
and marvelling at the landscape visible from my sofa, I reached the 
conclusion that the virus, however terrifying in its nature, may be the 
most metaphysical experience of our time. That’s because it bring us 
close to two essential things that we’re always trying to flee from. 
The first is obviously death – now more tangible, present, constantly 
circling around us somewhere; death made material. The second is us, 
ourselves – suddenly condensed within ourselves, alone with ourselves, 
only ourselves, deprived of the chance to flee into the exotic. Such an 
experience, if we use it well, can be exceptionally formative for our 
entire civilisation.

It may also reform tourism, broadly understood. Mass tourism in 
the form we know it from previous decades has mutated into a path-
ologically destructive force, having less and less to do with what 
travel should be. Tourism consisting in exploitation and economic 
violence sensu stricto has led to irreversible degradation of popular 
travel destinations. Uncontrolled, left to the mercy of the free mar-
ket, it leads to demographic changes, degradation of biodiversity, 
environmental pollution and destruction of the urban fabric. Rather 
than enriching people and places, it leads to their devastation. Tour-
ist travel and the sector of related services is also responsible for 
about 8% of global CO

2
 emissions. It’s difficult to find arguments to 

defend this kind of model of tourism. The lie that germinated in the 



1110

8% światowych emisji dwutlenku węgla. Trudno znaleźć argumenty 
w obronie takiego modelu turystyki. Kłamstwo, które narosło między 
kolorowymi stronami folderów turystycznych a rzeczywistością, jest 
zbyt dojmujące. 

Czy pandemia będzie katalizatorem zmian w turystyce? Z pew-
nością tak. Pozostaje jednak pytanie: jak stworzyć model turystyki, 
który nie powtórzy błędów popełnionych w ciągu ostatnich kilkudzie-
sięciu lat? Czy da się stworzyć turystykę, która nie będzie jedynie roz-
rywką, przywilejem wąskiej grupy najbogatszych ludzi na ziemi? Tury-
stykę dostępną, a nie elitarną, inkluzywną, a nie wykluczającą. Opartą 
na kooperacji, a nie na eksploatacji. Której motorem są szacunek i cie-
kawość, a nie pogoń za niemożliwymi do zaspokojenia pragnieniami.

Odpowiedź jest w nas i w naszej (rosnącej?) świadomości. 
Na  jednym biegunie nowych możliwości turystyki jest lot w kos-
mos za 20 milionów dolarów. Każdy start rakiety, dla kilku minut 
w kosmosie, generuje około 300 ton dwutlenku węgla. To więcej, 
niż większość ludzi wyemituje przez całe swoje życie. Nieodparcie 
przychodzi mi na myśl finałowa metaforyczna, choć jakże reali-
styczna, zwłaszcza w kontekście prywatnych lotów kosmicznych, 
scena z filmu Godfreya Reggio Koyaanisqatsi. Znaczenie tego 
słowa w języku Indian Hopi dobrze opisuje kondycję współczesnej 
turystyki: „stan, który wymaga innego, nowego sposobu życia”. 

Na przeciwległym biegunie jest wizja turystyki zaproponowana 
przez laureatów tegorocznego Konkursu TEORIA 2020 – architekta 
Marcina Kitali i architekta Zygmunta Maniaczyka. Jaką rolę odegra 
w procesie zmian w turystyce architektura? Jest przecież nieroze-
rwalnie związana z sektorem turystyki. Szansę na nowy model ruchu 
turystycznego laureaci konkursu upatrują w technologi i kulturze infor-
matycznej, która da możliwość przeniesienia części turystyki w świat 
obiektów wirtualnych. Rozwiązanie to może okazać się niezwykle 
cenne zwłaszcza w czasach pandemii. To jednak nie wystarczy. Klu-
czem do transformacji jest samokontrola oraz ograniczenie potrzeb 
każdego z nas i całej cywilizacji. Wzrost nigdy nie trwa (nie może 
trwać) wiecznie przy skończonych zasobach naturalnych i ograniczo-
nej przestrzeni. Czy, jako ludzkość i każdy człowiek z osobna, jeste-
śmy gotowi przyjąć taką perspektywę? Porusza mnie niezachwiana 
wiara tegorocznych laureatów w tę możliwość: „Mobilizując posia-
dane siły, możemy stworzyć przyszłość jeszcze lepszą, niż planowali-
śmy i uposażoną w nowe przestrzenie rozwoju przekazać dalej”.
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space that divides the colourful pages of the travel brochure from 
reality is too dominant.

Will the pandemic be a catalyst for change in tourism? Most cer-
tainly. But the question remains: how do we create a model of tourism 
that won’t repeat the mistakes we made during the last few decades? 
Is it possible to create a tourism that won’t be simply leisure, the privi-
lege of a narrow group of the richest people on earth? Tourism that’s 
accessible, not elite; inclusive, not exclusive; based on cooperation, 
not exploitation; powered by respect and curiosity, not the pursuit of 
insatiable longings.

The answer is in us and in our (growing?) consciousness. At one 
pole of the new possibilities of tourism lies a flight into space for 
$20 million. Every rocket launched into space for a few minutes gen-
erates about 300 tonnes of CO

2
. That’s more than most people emit 

over an entire lifetime. I can’t help thinking of the final – metaphori-
cal, but realistic (in the context of private space flights) – scene from 
the Godfrey Reggio film Koyaanisqatsi. In the Hopi language, the 
word describes the condition of contemporary tourism: “a state that 
requires a different, new way of living.”

At the opposite pole lies the vision of tourism offered by the win-
ners of the Theory 2020 Competition: the architects Marcin Kitala 
and Zygmunt Maniaczyk. What role will architecture play in the evo-
lution of tourism? After all, it’s inseparable from the sector. Kitala and 
Mania czyk see a chance for a new model of tourism rooted in techno-
logy and an IT culture that offers the possibility of bringing some 
tourism into the virtual world. This solution may turn out to be excep-
tionally valuable, particularly in a time of pandemic – but it’s not 
enough. The key to transformation is self-control and restraint toward 
the needs of every one of us, as well as the entire civilisation. Growth 
never lasts forever; it can’t last forever with finite natural resources 
and space. As humanity and as individual human beings, are we 
ready to adopt this perspective? I am moved by Kitala and Mania-
czyk’s unshakeable faith in this possibility: “In putting our strengths to 
work we can create an even better future than we planned, and pass 
it on, armed with new potential for development.”

And yet, as the British-Pakistani intellectual, award-winning 
writer and cultural critic Ziauddin Sardar says, if you’ve never 
travelled, you’ve never lived. Travel begins at the threshold of our 
home. The  threshold is the border between the private space and 



A jednak „Kto nie podróżował, ten nigdy nie żył” – jak powie-
dział Ziauddin Sardar, brytyjsko-pakistański intelektualista, wielo-
krotnie nagradzany pisarz i krytyk kultury. Podróż zaczyna się na 
progu naszych drzwi. Próg to granica między przestrzenią pry-
watną a tą extra muros: publiczną, obcą, nieoswojoną. Między 
tym, co nazywamy domem, a tym, co poza nim. Extra muros jest 
obietnicą przygody i poznania, lecz także koniecznością wzięcia na 
siebie odpowiedzialności. Warto pamiętać, że nasze extra muros 
zawsze jest czyimś (niekoniecznie ludzkim) intra muros. Z głęboką 
świadomością tego faktu, wyzwolony z lęków i pragnień, możesz 
pogodzić się z tym, że podróżując, zawsze jesteś tylko i aż gościem 
w czyimś domu.



the extra muros: public, other, untamed; a border between what we 
call home and what’s beyond. Extra muros is a promise of adventure 
and learning, but also a call to take responsibility for yourself. It’s 
worth bearing in mind that our extra muros is always the intra muros 
of another (not necessarily a human other). With deep awareness of 
this fact, freed from fears and longings, you can accept that when 
travelling, you are never anything more than – but also never less 
than – a guest in somebody’s home.





Marcin Kitala 
Zygmunt Maniaczyk

EXTRA MUROS
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W obliczu nieznanego

Planując osiągnięcie celu i bezpieczny powrót, a w międzyczasie eks-
plorację świata poza „domowym podwórkiem”, wchodzimy w tema-
tykę turystyki. Jest to rozległe pojęcie, które trudno jednoznacznie 
zdefiniować. Dzieje się tak ze względu na szybkość zmian zachodzą-
cych w interpretowanym zjawisku oraz jego rozwój w nierozpozna-
nych jeszcze kierunkach. Przyczyną tego jest sama natura ludzka, 
poszukująca wymiernych korzyści pochodzących ze świadczenia 
coraz to bardziej konkurencyjnych usług. Zyski mające pojawić się 
w przyszłości pobudzają nieprzerwany rozrost tego fenomenu.

Turystyką można nazywać, w najbardziej uogólnionym pojęciu, wzbu-
dzenie określonych – turystycznych – intencji w czasie przemieszcza-
nia się. Musi ono być dobrowolne, wykraczać poza swojskie środowi-
sko życia turysty i nieść ze sobą zmianę rytmu funkcjonowania. Jest 
to całokształt stosunków i zjawisk powiązanych z ruchem turystycz-
nym. Cytując W.W. Gaworeckiego: „Turystyka obejmuje ogół czyn-
ności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, 
służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim 
codziennym otoczeniem”.

Ogólny zarys problemu

Zaczynając uprawiać turystykę, zmagamy się ze zmianami, które 
muszą zajść w wielu dziedzinach naszego życia, jest to bowiem zja-
wisko interdyscyplinarne. Najwięcej emocji budzi jednak jej społeczny 
aspekt. Może być katalizatorem zmian w rytmie świata pozatury-
stycznego, odnosić się do osobistych przeżyć, doświadczeń oraz 
działań w obcowaniu z zastanymi walorami odwiedzanego miejsca. 
Osoba wchodząca w stan podróży staje się częścią zmian w środo-
wisku życia innych. Kluczową dziedziną dla turystyki jest szansa na 
bliskość z przyrodą, kulturą i innymi ludźmi. Może odcisnąć na nich 
swoje piętno, w dobrym lub złym ujęciu tego słowa, a to przyspo-
rzy jej nowych zwolenników lub przeciwników. Ludzie jeszcze przed 
wyruszeniem w podróż lub przyjęciem odwiedzających ich gości 
będą wyobrażać sobie, jak przebiegnie i co przyniesie to zdarzenie. 
Trudno jest zaobserwować wszelkie konsekwencje, ponieważ zanim 
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In the face of the unknown

When we make plans to reach a destination and return safely after 
exploring the world beyond our backyard, what we’re talking 
about is tourism. It’s a broad concept, difficult to define unambigu-
ously. That’s because of the speed of changes taking place in this 
field, and its development in heretofore unexplored directions. The 
reason for that is human nature itself, which seeks tangible ben-
efits from increasingly competitive services. The prospect of future 
profits is causing the uninterrupted expansion of this field.

In the broadest sense, “tourism” can include stimulating a certain tour-
istic intent while moving from one place to another. That stimulation 
has to be voluntary, move the tourist outside of the environment they 
live in, and bring with it a change in the rhythm of life. It’s a holis-
tic set of relationships and phenomena related to touristic travel. To 
cite Władysław Gaworecki: “Tourism includes the entirety of actions 
performed by people who travel or sojourn outside of their every-
day environment for no longer than a year, for relaxation, business or 
other purposes.”

An overview of the problem

when beginning to engage in tourism, we struggle with the changes 
that must take place in many areas of our life, as it’s an interdiscipli-
nary phenomenon. Yet it is the social aspect of tourism that proves the 
most controversial. It can be a catalyst for changes in the rhythm of 
the world outside tourism, affecting personal sensibilities, experiences 
and actions related to the values of the place being visited. A person 
entering a state of travel becomes a part of the change in the envi-
ronment of others. One key element of tourism is the opportunity for 
immediate contact with nature, culture and other people. It can leave 
its mark on them, in either a good or a bad sense, thereby gain-
ing new supporters or opponents. Before setting out on a journey or 
receiving visitors, people will imagine how the encounter will go and 
what it will bring. It’s difficult to capture all the consequences, because 
a long time may pass before all the chains of cause and effect reach 
their conclusion.
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zakończą się wszystkie ciągi przyczynowo-skutkowe, może minąć bar-
dzo dużo czasu.

Turystyka podlega podstawowym podziałom ze względu na kry-
terium głównego celu podróży osoby wyruszającej. Wyróżniamy 
więc sześć odmian turystyki: 
• służącą obcowaniu z rzeczami nieznanymi wcześniej,
• przynoszącą ukojenie i wypoczynek,
• hermetyczną dla pasjonatów określonego zjawiska,
• poprawiającą zdrowie i siłę fizyczną,
• przynoszącą korzyści budżetowe uczestnikom,
• podejmowaną z motywacji natury religijnej czy duchowej.

Starożytność

Analizując historię podróży, możemy dojść do wniosku, że jest ona 
w zasadzie tak samo stara jak człowiek. Stała się częścią naszego 
genomu. Na przestrzeni wieków ciągle zmieniały się jednak moty-
wacje podróżników, czas trwania podróży czy cena środków trans-
portu. Wiemy, że w zamiarach turystycznych wyruszali już staro-
żytni. Mieszkańcy dawnego Egiptu przemieszczali się nie tylko po 
to, by brać udział w obchodach religijnych w Heliopolis czy Tebach, 
lecz także dla odwiedzenia monumentalnych piramid. Antyczna 
Grecja zdominowana była przez turystów przemieszczających się 
do wyroczni w Delfach oraz do świątyni Zeusa w Olimpii. Okazją 
do podróżowania był także czas igrzysk olimpijskich rozgrywanych 
raz na cztery lata, kiedy to tysiące osób opuszczało swoje rodzinne 
strony. Zdecydowana większość używała jako środka transportu 
statków, ze względu na topografię. Do narodów charakteryzują-
cych się wyspecjalizowanym charakterem transportu zaliczali się 
także Rzymianie. W starożytności zbudowano gęstą sieć dróg bieg-
nących przez całe państwo, przy których znajdowały się gospody, 
tzw. stationes. Bezpieczeństwo podróżujących zostało ujęte też 
w ramy prawne. Rzymianie podróżowali w celach wypoczynko-
wych i leczniczych do rozlicznych kurortów, jak dzisiejsze Baden-
-Baden, Baile Herculane, Vichy, Neapol czy Capri.
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Tourism can be classified according to the main purpose of the person 
travelling. Six types of tourism can be distinguished:
• travelling to experience previously unknown things;
• travelling for rest and relaxation;
• travelling to pursue a specific private passion;
• travelling to improve health and physical strength;
• travelling for financial benefits;
• travelling for religious or spiritual reasons.

Antiquity

When looking at the history of travel, we can reach the conclusion 
that it is practically as old as humanity itself. It has become part of 
our genome. However, the reasons for travelling, the time it took 
and the costs involved have constantly changed over the centu-
ries. We know that already the ancients practised tourism. Resi-
dents of ancient Egypt travelled not only to take part in religious 
rites in Heliopolis or Thebes, but also to visit the monumental pyra-
mids. Ancient Greece was dominated by tourists travelling to see 
the oracle at Delphi and the temple of Zeus at Olympia. Another 
reason for travelling was the Olympic Games, held every four years, 
when thousands of people would set out from their homes. Due 
to the topography, the clear majority used ships as their means 
of transport. Another nation characterised by a specialised form 
of transport were the Romans. In antiquity, a dense network of 
roads was built running through the entire country, alongside 
which inns, known as stationes, were established. Traveller safety 
was also regulated by law. Romans travelled for leisure and health 
to numerous spas, such as today’s Baden-Baden, Băile Herculane, 
Vichy, Naples or Capri.



W każdym z nas czai się mały kartograf, któremu wystarczą podstawowe 
narzędzia, by zaczął tworzyć opowieści o swoich obserwacjach.



Inside each of us is a little cartographer, who only needs basic 
tools to start creating stories about their observations.
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„Turystyka masowa w formie, jaką znamy 
z ostatnich dziesięcioleci, przerodziła się 
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mające coraz mniej wspólnego z tym, czym 
powinna być podróż. Turystyka oparta na 
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sensu stricto doprowadziła do nieodwracalnej 
degradacji popularnych celów podróży. 
Niekontrolowana, pozostawiona na łasce 
wolnego rynku, prowadzi do zmian 
demogra� cznych, zmniejszenia bioróżnorodności, 
zanieczyszczenia środowiska, niszczenia 
tkanki miejskiej. Zamiast wzbogacać ludzi 
oraz miejsca, prowadzi do ich dewastacji.” 

Z przedmowy Bartka Sabeli

 ‘Mass tourism in the form we know it 
from previous decades has mutated into 
a pathologically destructive force, having 
less and less to do with what travel should 
be. Tourism consisting in exploitation and 
economic violence sensu stricto has led to 
irreversible degradation of popular travel 
destinations. Uncontrolled, left to the mercy 
of the free market, it leads to demographic 
changes, degradation of biodiversity, 
environmental pollution and destruction of 
the urban fabric. Rather than enriching people 
and places, it leads to their devastation.’

From the preface by Bartek Sabela
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