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F ostele lagăre naziste Auschwitz-
Birkenau sunt, de departe, cele 
mai vizitate obiective turistice din 
zona Cracoviei� Konrad Zwolak, 

directorul general al SeeKrakow, una din-
tre cele trei companii poloneze care domi-
nă piaţa turistică din zonă, simte acest lucru 
în propriul buzunar� Deşi există peste zece 
destinaţii propuse turiştilor, inclusiv turul 
Cracoviei sau al oraşelor poloneze vechi, 
din inima munţilor Tatra, turul fostelor 
lagăre generează peste 50% din venituri-
le companiei� „Din 2005 până acum, pro-

fitul a crescut cu 20% în fiecare an“, afirmă 
Zwolak, care are în jur de 20�000 de clienţi 
anual pentru Auschwitz-Birkenau� Deşi 
omul de afaceri refuză să dea detalii despre 
cifra de afaceri, Forbes România estimează 
că aceasta s-ar ridica la jumătate de milion 
de euro anual, doar pentru acest tur� 

Excursiile organizate de compania lui 
Zwolak se vând la recepţiile hotelurilor şi 
hostel-urilor din Cracovia, la punctele de 
orientare turistică, prin internet, precum şi 
prin două puncte proprii de comercializa-
re� Mulţi clienţi vin în Polonia special pen-

tru a vizita fostele lagăre� Tururile se desfă-
şoară în limba engleză, iar în lunile de vară 
există şi un tur zilnic în spaniolă� „Pentru 
turiştii care vin să viziteze în grup, aducem 
la cerere un ghid care să le vorbească lim-
ba“, spune Zwolak, care poate număra pe 
degete naţionalităţile pe care nu le-a avut 
încă în turul Auschwitz-Birkenau�

Anul trecut, aproape 50% din clienţii 
companiei au provenit din Marea Britanie, 
fapt explicabil din considerente financiare� 
„De când Polonia a devenit membră UE, 
suntem atractivi pentru britanici“, explică 
Zwolak� Se poartă turismul de weekend şi, 
cum zlotul polonez rămâne destul de slab 
faţă de lira sterlină, iar distanţa cu avionul 
e mică, regiunea Malopolska, din care face 
parte Cracovia, a devenit destinaţia prefe-
rată a britanicilor� SeeKrakow a beneficiat 
de apetitul turistic al celor peste o sută de 
mii de turişti din Regatul Unit care au vizi-
tat, numai în 2008, Auschwitz-Birkenau� 
Tot aceştia i-au fost clienţi şi pentru „Turul 
Comunismului“, un alt traseu popular, ofe-
rit celor care vor să experimenteze istoria de 
dincolo de blocurile gri din comunism�

cOncUREnţă În TREi. Pe piaţa de 
turism din Cracovia există trei jucători care 
îşi dispută supremaţia în materie de tururi 

Profit din 
lagărele morţii
Konrad Zwolak conduce milioane de turişti prin infernul 
de la Auschwitz. Cu decenţă şi discreţie, agenţia sa de 
turism face vânzări de jumătate de milion de euro din 
amintirile Holocaustului. De Diana-Florina Cosmin
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ale „lagărelor morţii“� Printre aceştia se 
află şi SeeKrakow� „Piaţa e foarte stabilă şi 
bine delimitată, astfel încât alte companii 
noi, dornice s-o penetreze, nu au, practic, 
nicio şansă“, afirmă, sigur pe sine, manage-
rul� Mecanismul prin care cele trei compa-
nii şi-au împărţit clienţii se bazează pe un 
concept simplu, dar cu o executare labori-
oasă� Fiecare companie a câştigat de par-
tea sa un anumit număr de recepţionişti de 
la hotelurile mari din Cracovia, persoane 
pe care Zwolak le numeşte „agenţi“, pen-
tru că, în schimbul unui comision, înde-
plinesc un rol de promovare a serviciilor 
companiei� Problemele apar, însă, atunci 
când „agenţii“ trec dintr-o tabără în alta, 
de obicei atunci când au loc schimbări în 
managementul hotelului� Partea cea mai 
complicată a procesului este cea de moni-
torizare a activităţii agenţilor; majoritatea 
au caracter permanent, dar se impune o 
verificare periodică� „Reprezentanţii noş-
tri fac turul hotelurilor şi discută cu fieca-
re agent în parte, pentru a avea o imagine 
clară a pieţei“, povesteşte Zwolak� Aceşti 
reprezentanţi se informează în legătură cu 
evoluţia numărului de turişti de la lună la 
lună, originea şi vârsta acestora, precum şi 
cu serviciile solicitate� Scopul este de a fi cu 
un pas înaintea concurenţei şi de a reacţi-
ona prompt la orice fel de schimbare sau 
cerere încă neexplorată� Tot reprezentan-
ţii sunt responsabili de noi contacte�

Zwolak recunoaşte că şi în acest meca-
nism bine definit pot exista poticneli, pre-
cum competiţia neloială a întreprinzători-
lor fără licenţă de turism, care încearcă să 
organizeze tururi ilegale� Totuşi, cea mai 
mare problemă a venit, în trecut, chiar de 
la unul dintre membrii trioului ce condu-
ce piaţa� „Unul dintre cei doi competitori ai 
noştri a început să dea comisioane exage-
rate agenţilor şi a stricat piaţa“, îşi aminteş-
te Zwolak de perioada în care recepţioniştii 
ajunseseră la comisioane de 30-40%� Deşi 
situaţia s-a remediat, mai sunt cazuri când 
un agent ajunge să câştige mai mulţi bani 
decât însuşi organizatorul turului� Chiar 
dacă situaţia mai poate scăpa uneori de 
sub control, cei trei jucători nu se pot scoa-
te unul pe celălalt de pe piaţă tocmai dato-
rită dimensiunii afacerilor lor� „Fiecare 
dintre noi este foarte bine înrădăcinat în 
industria turistică şi practicarea unor pre-
ţuri de dumping nu ne-ar afecta“, afirmă 

Zwolak, explicând că volumul afacerii per-
mite fiecăruia dintre cei trei să scadă pre-
ţurile foarte mult, fără a pune în pericol 
major existenţa businessului în sine�

Relaţia dintre cele trei companii ar duce 
pe oricine cu gândul la un joint venture, însă 
Konrad Zwolak zâmbeşte amar� Încercarea 
de a ajunge la o înţelegere formală pare să 
fi fost un eşec� „Unul dintre cei doi parte-
neri avea idei mai puţin legale în legătură 
cu ceea ce ar putea face un joint venture“, 
recunoaşte el� Ideea a fost abandonată, dar 
Zwolak regretă moartea proiectului, mai 
ales pentru că ar fi putut duce afacerea la un 
alt nivel, oferind servicii mult mai consis-
tente clienţilor� De altfel, SeeKrakow orga-
nizează, în fiecare an, împreună cu muzeul 
Auschwitz-Birkenau, evenimente de reme-
morare a victimelor Holocaustului�

Un miLiOn DE TURiŞTi În LaGăR. 
Începând cu intrarea inscripţionată cu 
cinism „Arbeit macht frei“ (Munca elibe-
rează), la Auschwitz totul a rămas la fel ca 
acum 65 de ani� Kilometri întregi de sâr-
mă ghimpată înconjoară complexul for-
mat din clădiri austere, de cărămidă roşie, 
înşiruite de-a lungul unor alei cu copaci� 
„Doamnelor şi domnilor, bine aţi venit la 
Auschwitz!“, se aude vocea ghidului, care 
îşi începe explicaţiile despre istoria com-
plexului de lagăre aflat la 60 km distanţă 
de Cracovia�

În „lagărele morţii“ şi-au găsit sfârşi-
tul, după estimările oficiale, 1,3 milioa-
ne de evrei, polonezi şi ţigani� Anual, cir-
ca un milion de turişti vizitează locul tra-
gediei� Toate acestea în condiţiile în care 
Cracovia, cel mai important centru cul-
tural al Poloniei, atrăgea, în 2007, cu tot 
cu împrejurimile sale, circa 6,8 milioane 
de turişti� 

Studenţi la istorie, turişti curioşi sau 
chiar copii ai supravieţuitorilor, vizita-
torii complexului trec prin camere unde 
sunt expuse hainele şi obiectele celor care 
au suferit şi au murit aici� Traseul trece 
inclusiv printr-o încăpere unde, dincolo 
de un perete de sticlă, se află un munte de 
păr recoltat de la prizonierii care erau raşi 
în cap la intrarea în lagăr� Vizitatorii care 
se aşteptau la o atmosferă de muzeu sunt 
tulburaţi, vizitele fiind adesea însoţite de 
lacrimi, chiar şi din partea celor care şti-
au de Holocaust doar din cărţi� La traver-
sarea coridorului lung, tapetat cu fotogra-
fiile prizonierilor, o femeie nu mai rezis-
tă şi aleargă, cu ochii în lacrimi, spre ieşi-
re� Înainte de a o urma, soţul ei se scuză, cu 
tristeţe, faţă de restul grupului: „Părinţii ei 
au fost amândoi la Auschwitz“�

În ciuda crizei financiare, Zwolak este 
încrezător în menţinerea interesului public 
faţă de acest gen de turism cu un caracter 
sumbru: „Auschwitz-Birkenau rămâne 
un simbol al Holocaustului şi, pe măsură 
ce devin conştienţi de ceea ce s-a întâm-
plat aici, oamenii simt nevoia să exploreze 
subiectul, să-l înţeleagă cu adevărat� Turul 
lagărelor nu mai este un produs de nişă, e 
o destinaţie obligatorie pentru cei care vin 

în Cracovia“� Ca materi-
al de studiu sau mărturie 
din trecut, istoria se dove-
deşte a fi profitabilă� F

Compania	condusă	
de	Zwolak	obţine	
50%	din	venituri 
din	turul	lagărelor	
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