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Od Redakcji 

  
Redakcja „Warsztatów z Geografii Turyzmu” wyjaśnia, że odpowiadając 
na ogłoszony w ubiegłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego konkurs na dofinansowanie czasopism naukowych, podjęła 
starania uruchomienia czasopisma w miejsce wcześniej wydawanej mo-
nografii. Udało się spełnić formalne wymagania i opublikować pierwszy 
zeszyt, dodając w nawiasie nr 8, wskazujący na kontynuację wydawanej 
od 2011 r. serii monografii o tym tytule. Na skutek nieotrzymania środ-
ków na wydawanie czasopisma, powracamy w tym roku do cyklicznego 
(raz w roku) publikowania monografii, nadając niniejszemu tomowi ko-
lejny numer, czyli 9. Przepraszając Czytelników za zmiany, pragniemy 
jednak poinformować o pozytywnych praktycznych względach takiego 
rozwiązania, bowiem wydając niniejszą monografię już w tym roku, da-
jemy Autorom możliwość uzyskania punktów za publikację artykułów 
w naszym wydawnictwie. 

 Książka składa się z prac napisanych przez bardzo młodych adeptów 
nauki. Autorami są studenci, najmłodsi absolwenci, doktoranci oraz mło-
dzi pracownicy wyższych uczelni. Problematyka niniejszego numeru jest 
zróżnicowana, czego potwierdzeniem jest fakt, że w części zawierającej 
artykuły będą poruszone następujące zagadnienia: 

– aktywność rekreacyjno-turystyczna piłkarek nożnych w ich czasie 
wolnym, 

– oferty turystyki filmowej w wyjazdach do Irlandii, 
– znaczenie milongi w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi, 
– budżet obywatelski narzędziem kreowania przestrzeni rekreacyjnej 

miasta, 
– drzewa jako pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Kra-

jobrazowego, 
– wody lecznicze jako podstawa rozwoju turystyki zdrowotnej w uzdro-

wisku Sopot. 
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Artykuły napisane przez pojedynczych autorów stanowią prezentację 
rezultatów własnych badań, wykonanych na potrzeby prac dyplomowych 
(magisterskiej i licencjackiej). Opracowania wieloautorskie przedstawiają 
z kolei wyniki badań przeprowadzonych w ramach ich działalności w stu-
denckim kole naukowym bądź realizacji projektu badawczego (określo-
nego na zajęciach akademickich). 

Z uwagi na specyficznych, bo początkujących, autorów prac nauko-
wych zdecydowano się na swoisty eksperyment, czyli opublikowanie na-
pisanych przez studentów specjalizacji z turystyki i rekreacji na Wydziale 
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego krótkich opracowań – za-
kwalifikowanych tutaj jako notatki naukowe – na podstawie ich prac przy-
gotowanych na semestralne zaliczenie przedmiotu. Spośród zgłoszonych 
do wydania drukiem przyjęto cztery prace studentek z pierwszego roku (!) 
licencjatu. Odnoszą się one do turystyki na obszarach chronionych anali-
zowanej w świetle własnych doświadczeń oraz samodzielnie zdobytej 
wiedzy popularnej i naukowej (dotyczą parków narodowych: Tatrzańskie-
go, Pienińskiego i Wigierskiego). Grupę tych opracowań otwiera notat-
ka wprowadzająca w problematykę turystyki na obszarach chronionych 
oraz sytuująca jej miejsce w programie kierunku turystyka i rekreacja na 
Uniwersytecie Łódzkim. Tym samym cała część zawierająca notatki nau-
kowe składa się z pięciu prac ściśle powiązanych tematycznie i stano-
wiących pewną całość. To eksperymentalne podejście, wyrażone decyzją 
opublikowania notatek naukowych powstałych na podstawie studenckich 
prac zaliczeniowych, w założeniu służy jednocześnie zainteresowaniu Czy-
telników także taką możliwością wydawniczą.  

W tym tomie monografii znajdują się również dwie recenzje, zawie-
rające krótkie opisy przewodników turystycznych, napisane przez stu-
dentki studiów magisterskich. Jeden z tych tekstów dotyczy „inspiratora 
podróżniczego” po Islandii, a drugi – po Syberii. Obydwie recenzje, uka-
zujące najważniejsze walory omówionych wcześniej regionów, zachęcają 
do odbycia podróży do tych miejsc. Na końcu została zamieszczona          
– w postaci sprawozdania – bardzo szczegółowa relacja z pierwszego 
Światowego Kongresu Agroturystyki, który odbył się w listopadzie 2018 r. 
w Bolzano we Włoszech. W tekście tym zaprezentowano jedynie hasłowo 
– z uwagi na ograniczenia objętościowe – najnowsze trendy w niezmien-
nie popularnej formie turystyki, jaką jest agroturystyka. 
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Zapraszając Czytelników do dzielenia się wynikami własnych badań 
na łamach wznowionej serii monografii Warsztaty z Geografii Turyzmu, ży-
czymy Państwu inspirujących refleksji po lekturze niniejszego, 9 jej tomu.  

 
Komitet Redakcyjny pragnie serdecznie podziękować za wykonanie 

recenzji wydawniczych artykułów do 9 tomu Warsztatów z Geografii 
Turyzmu następującym Recenzentom: 

Dr Annie Jęczmyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  
Dr Katarzynie Mięsiak-Wójcik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, 
Dr. Łukaszowi Quirini-Popławskiemu – Uniwersytet Łódzki, 
Dr Małgorzacie Stanickiej – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie,  
Dr Joannie Szczęsnej – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Dr. Janowi Zawadce – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie. 
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Gabriela DALESZCZYK 
Uniwersytet Łódzki 

 
AKTYWNOŚĆ REKREACYJNO-TURYSTYCZNA       

W CZASIE WOLNYM PIŁKAREK NOŻNYCH 

Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO1 
 
 

1. Wstęp 
 

W końcu XX i w pierwszych dekadach XXI w. ludzie są coraz bardziej 
aktywni zarówno w sferze zawodowej, jak i w innych dziedzinach życia. 
Postęp cywilizacyjny stwarza człowiekowi wiele możliwości wyboru form 
aktywności w czasie wolnym. Francuski socjolog J. Viard policzył, że w cią-
gu ostatnich 100 lat czas trwania ludzkiego życia wydłużył się średnio z 500 
do 700 tys. godzin, natomiast czas pracy zmniejszył się z 200 tys. do 67 tys. 
godzin (Viard, 2002). To dowodzi, że praca nie pochłania już prawie po-
łowy życia człowieka. Pod koniec XVIII w. przeciętny robotnik miał w ciągu 
życia 100 tys. godzin czasu wolnego, obecnie jego ilość  wzrosła i wspóczes-
ny człowiek ma go cztery razy więcej. Dzięki temu może sobie pozwolić na 
jego aktywne wykorzystanie, uczestnicząc w rekreacji i turystyce. 

Piłka nożna jest jedną z najpopularniejszych form rekreacji w Polsce. 
To dyscyplina, którą uprawiają nie tylko mężczyźni, ale również kobiety 
– mają swoje rozgrywki, wyjeżdżają na zgrupowania i mecze, odnoszą 
sukcesy i ponoszą porażki. Sport ten w wykonaniu pań ma coraz szersze 
grono zainteresowanych. Kobieca piłka nożna jest niewiele młodsza od mę-
skiej. Jak podaje Pol (2016), początki kobiecego futbolu datuje się na koniec 
XIX w. Jego kolebką, podobnie jak w przypadku mężczyzn, była Anglia. Ze 

                                                 
1 Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. Aktywność rekreacyjno-turystyczna 

w czasie wolnym piłkarek nożnych z województwa łódzkiego (2018) napisanej w Uniwersytecie 
Łódzkim pod kierunkiem prof. UŁ dr hab. Jolanty Wojciechowskiej. 

https://doi.org/10.18778/8142-698-5.02
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względu na czasy niesprzyjające przełamywaniu stereotypów kobiety, aby 
spełnić swoje sportowe marzenia, miały do pokonania trudniejszą drogę 
niż mężczyźni. Jednak dzięki zaangażowaniu oraz wytrwałości miłośni-
czek piłki nożnej ta dyscyplina rozwijała się i przetrwała do dziś. Powstały 
też liczne organizacje, kluby oraz odbyło się wiele wydarzeń sportowych 
w piłce nożnej kobiet. Na dowód tego można przytoczyć w pełni profesjo-
nalne ligi piłkarskie kobiet, takie jak np. Bundesliga (Niemcy), Toppserien 
(Norwegia) czy WPS (Stany Zjednoczone) (WP. Kobieta…). Obecnie grono 
kobiet uprawiających piłkę nożną stale rośnie. Z tego powodu piłkarki 
nożne stały się w niniejszym opracowaniu podmiotem badań autorki. 
 
 

2. Cele i metody badań 
 

Decydując się na temat badań, autorka kierowała się własnymi zaintereso-
waniami – od kilkunastu lat trenuje bowiem piłkę nożną w klubie w To-
maszowie Mazowieckim. Jak wspomniano wcześniej, piłkarki nożne z woje-
wództwa łódzkiego stały się podmiotem badań, a przedmiotem badań – ich 
aktywność rekreacyjno-turystyczna w czasie wolnym. 

Niniejsza praca ma na celu zbadanie ilości czasu wolnego piłkarek noż-
nych z województwa łódzkiego oraz sprawdzenie, w jaki sposób jest on wy-
korzystywany. Problemem badawczym było natomiast ustalenie, czym się 
charakteryzuje oraz wyróżnia aktywność rekreacyjno-turystyczna kobiet 
grających w piłkę nożną. Postawiono więc następującą hipotezę: w im 
wyższej lidze rozgrywkowej znajduje się drużyna zawodniczki, tym ak-
tywniej spędza ona czas wolny. 

Główną metodą badawczą zastosowaną w pracy był wywiad kwestio-
nariuszowy. Badania ankietowe zostały przeprowadzone we wrześniu     
i październiku 2017 r. z zawodniczkami pięciu łódzkich drużyn piłkar-
skich. W przypadku ankiet skierowanych do piłkarek nożnych zastosowa-
no metodę badań losowych, tj. dobór losowy prosty drużyn, w których 
grają zawodniczki. Spośród 17 łódzkich klubów wylosowano pięć. Jedną 
drużyną były zawodniczki z ekstraligi, po jednej drużynie wybrano z I ligi 
i II ligi oraz dwa zespoły z III ligi. Początkowo w badaniu miały wziąć udział 
cztery drużyny, co odpowiada liczbie lig utworzonych w PZPN i ŁZPN 
(ekstraliga, I liga, II liga, III liga), jednak napotkano pewne trudności. 
Ze względu na małe zainteresowanie zawodniczek badaniem, negatywne 
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nastawienie do niego oraz niewielki odzew ze strony jednego z klubów, po-
stanowiono wyłonić do badania dodatkową drużynę z III ligi. Z tego 
powodu pierwsze losowanie zostało anulowane, następnie powtórzono 
losowanie, a jedyną zmianą było wylosowanie dwóch drużyn z urny z klu-
bami znajdującymi się w III lidze. Wyniki próby przedstawia tab. 1. 
 

Tab. 1. Wyniki wyboru losowego do badań ankietowych w sezonie 2016/2017 r.  
drużyn piłkarskich kobiet z woj. łódzkiego  

 

Numer 
losowania 
przypisany 
drużynie 

Nazwa drużyny 
Liga, w której 
znajduje się 

drużyna 

Liczba za-
wodniczek 

Losowy 
wybór 

drużyny 

1 UKS SMS Łódź ekstraliga 29 + 

2 UKS SMS II Łódź I  30 – 

3 MUKS Dargfil Tomaszów Maz. I  31 + 

4 UMKS Włókniarz Zgierz II  27 + 

5 Pogoń Zduńska Wola II  20 – 

6 Kolejarz Łódź III  26 – 

7 Róża Kutno III  19 – 

8 Błękitni Dmosin III  19 – 

9 ULKS MOSIR Sieradz III  20 + 

10 MGUKS Pogoń Zduńska Wola III  20 – 

11 MKS Expom Krośniewianka III  22 – 

12 PTC Pabianiace III  20 – 

13 Wojownik Skierniewice III  25 – 

14 MKS Zduńska Wola III  26 – 

15 Zawisza Fiero Rzgów III  23 – 

16 UKS Piotrcovia Piotrków Tryb. III  30 + 

17 Kotan Ozorków III  18 – 
 

Objaśnienia: „+” oznacza wylosowaną drużynę; „–” oznacza niewylosowaną drużynę. 
Źródło: opracowanie własne.  

 
Odpowiedni dobór drużyn piłkarskich spowodował, że przeprowa-

dzone badania są reprezentatywne, gdyż zbiorowość próbna, czyli piłkarki 
z wybranych zespołów, stanowi statystyczną reprezentację całej zbioro-
wości z województwa łódzkiego. W sezonie 2016/2017 w województwie 
łódzkim było zarejestrowanych 405 piłkarek nożnych, a badania prze-
prowadzono ze 132 zawodniczkami. Dokonano ponadto inwentaryzacji 
bezpośredniej badanych klubów, czyli spisu faktycznego stanu zagospo-
darowania sportowego w każdej drużynie.  
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3. Charakterystyka badanych klubów 
 

W badaniach wzięły udział następujące drużyny piłkarskie: 

 Uczniowski Klub Sportowy (UKS) SMS Łódź (ekstraliga);  

 Międzyszkolny Uczniowski Kub Sportowy (MUKS) Dargfil Toma-
szów Mazowiecki (I liga, grupa północna); 

 Uczniowski Międzyszkolny Kub Sportowy (UMKS) Zgierz (II liga, 
grupa mazowiecka),  

 UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski (III liga, grupa łódzka);  

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy (ULKS) MOSIR Sieradz (III liga, 
grupa łódzka).  
 

 
Rys. 1. Rozmieszczenie analizowanych klubów piłki nożnej kobiet  

w sezonie 2016/2017 w woj. łódzkim 

Źródło: rys. 1–18: opracowanie własne na podstawie  
wyników badań ankietowych w 2017 r. 
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Wybrane do badań kluby znajdowały się w następujących miastach: 

Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Sieradz i Zgierz 
(rys. 1). Prawie wszystkie drużyny miały swoje siedziby w centrum mia-
sta, jedynie ULKS MOSiR Sieradz był zlokalizowany na peryferiach miasta. 
Zespoły żeńskie działały przy męskich drużynach piłkarskich bądź przy 
innych klubach sportowych, co pozwalało na szersze promowanie kobie-
cej piłki nożnej wśród różnych dziedzin sportu. 

Prawie wszystkie badane drużyny powstały w XXI w., jedynie klub 
MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki może pochwalić się dłuższą historią 
(rok założenia 1997) i osiągnięciami. Żeńskie sekcje piłki nożnej zazwyczaj 
są tworzone przez pasjonatów, którzy widząc zaangażowanie i wolę wal-
ki dziewcząt, aktywnie włączają się w promowanie piłki nożnej kobiet     
w swoich rejonach. 

Najbardziej ubogim zagospodarowaniem sportowym w 2016 r. charak-
teryzował się stadion w Tomaszowie Mazowieckim. Znajdowało się w nim 
jedno boisko do gry, które miało sztuczną nawierzchnię, dzięki czemu 
treningi mogły być prowadzone zarówno latem, jak i wtedy, kiedy na pły-
cie boiska leżał śnieg. Zdecydowanie najlepszą infrastrukturę piłkarską 
posiadał SMS Łódź. Tutaj piłkarki w jednym miejscu miały zarówno bazę 
treningową, jak i szkołę oraz odnowę biologiczną, lekarza i salę do rehabi-
litacji. Najbogatszą infrastrukturą sportową wyróżniał się natomiast MOSiR, 
mieszczący się w Sieradzu (fot. 1), z którego boisk piłkarki korzystały dwa 
razy w tygodniu, jako że nie posiadały własnego stadionu. W obiekcie jed-
nocześnie mogło odbywać się wiele imprez sportowych i wydarzeń dla 
rodzin z dziećmi. 

 

 
 

Fot. 1. Stadion ULKS MOSiR Sieradz 
Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu…  
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4. Profil społeczno-demograficzny piłkarek  
i czas poświęcany przez nie na zajęcia obowiązkowe 

 
Zawodniczki w 95,5% zamieszkiwały województwo łódzkie (rys. 2), a naj-
więcej piłkarek (prawie 29%) pochodziło z powiatu łódzkiego. Na drugim 
miejscu, z udziałem 25,5% respondentek, znalazły się panie z powiatu 
piotrkowskiego. Wszystkie zawodniczki z ULKS MOSiR Sieradz zamiesz-
kiwały powiat sieradzki.  
 

 
Rys. 2. Miejsce zamieszkania badanych  

piłkarek nożnych zarejestrowanych  
w klubach piłkarskich woj. łódzkiego w 2016 r.  

według powiatów (n = 132) 

 

Respondentki stanowiły grupę dość młodych osób, gdyż średnia wie-
ku zawodniczek wynosiła nieco ponad 19 lat. Może to wynikać z faktu, iż 
piłkarki w Polsce swoją karierę sportową zaczynają w wieku kilkunastu 
lat, a kończą ją zazwyczaj przed 30. rokiem życia (rys. 3). Najmłodsze 
zawodniczki odnotowano z UKS Piotrcovia, gdzie ponad 60% z nich re-
prezentowało przedział wieku 10–15 lat. To bardzo młode, dojrzewające 
dziewczyny – w tej drużynie nie ma piłkarki, która ukończyłaby 20. rok 
życia. Równie młodym zespołem był ULKS MOSiR Sieradz, w którym pra-
wie 50% członkiń znalazło się w najniższym przedziale wiekowym. W To-
maszowie Mazowieckim odpowiedzi na pytanie o wiek rozkładały się 
dosyć równomiernie, z przewagą osób powyżej 15. roku życia. Warto jedy-
nie wskazać, że pośród ankietowanych zawodniczek z UKS SMS Łódź oraz 
UMKS Zgierz nie było piłkarki mającej mniej niż 15 lat. 



Aktywność rekreacyjno-turystyczna w czasie wolnym piłkarek nożnych…                                            17 
 

 

 
Rys. 3. Struktura wieku zawodniczek w 2016 r.  

w badanych drużynach piłkarskich z woj. łódzkiego 

 
Po przeprowadzeniu badań ankietowych pośród zawodniczek wybra-

nych drużyn piłki nożnej z województwa łódzkiego w 2016 r. autorka 
stwierdziła różnice w wieku oraz poziomie wykształcenia tych osób. Ze 
względu na dominujący wiek poniżej 20 lat zdecydowaną większość z pił-
karek stanowiły osoby uczące się (uczennice lub studentki), które miały 
podstawowe lub średnie wykształcenie. Wśród ogółu respondentek prze-
ważało wykształcenie średnie, natomiast w klubach III-ligowych – pod-
stawowe albo średnie. W zespołach znajdujących się w lidze II, I oraz     
w ekstralidze zawodniczki charakteryzował zróżnicowany poziom wy-
kształcenia, co przedstawiono na rys. 4, niemniej jednak w badanych ze-
społach piłkarskich wyższym wykształceniem legitymowała się mniej niż 
połowa kobiet. 

 

 
Rys. 4. Struktura wykształcenia respondentek w 2016 r. 

 
Badaniu poddano także długość czasu poświęcanego przez piłkarki na 

zajęcia obowiązkowe, do których należały: uczestnictwo w lekcjach w szko-
le lub zajęciach na uczelni, praca oraz codzienne powinności. Okres jesienny, 
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podczas którego zawodniczki spędzały w szkole bądź w pracy średnio 
6–7 godzin dziennie, był zdecydowanie bardziej wypełniony zajęciami ży-
cia codziennego (rys. 5). 

 

 
Rys. 5. Średnia liczba godzin spędzonych w szkole/pracy  

przez respondentki w 2016 r. 

 
Rozkład godzinowy dnia piłkarek nożnych pokrywa się z wynikami 

badań przeprowadzonych w 2013 r. przez Główny Urząd Statystyczny. 
Tematem pomiarów, które prowadzane są co 10 lat, był „Budżet czasu 
ludności w 2013 roku”. W badaniu prowadzonym przez GUS (Budżet 
czasu…, 2015) był stosowany podział na dwie grupy wiekowe: 10–14 lat 
oraz 15 lat i więcej, a 52,6% próby stanowiły kobiety. Według GUS na 
pracę zawodową osoby ją wykonujące poświęcały średnio 7 godzin i 38 mi-
nut dziennie, natomiast dzieci w wieku 10–14 lat spędzały dziennie średnio 
5 godzin i 56 minut na zajęciach lekcyjnych, które są zaliczane do czasu 
przeznaczonego na obowiązki. W celu porównania uzyskanych wyni-
ków z danymi z GUS wzięto pod uwagę dane dotyczące godzin pracy 
zawodowej oraz długości czasu spędzonego w szkole. Wyliczono, że na 
zajęcia obowiązkowe Polak przeznacza średnio 6 godzin i 47 minut, co 
pokazuje, że piłkarki nożne wpisały się w statystyczną liczbę godzin po-
święcanych przez Polaków na codzienne obowiązki. 

Piłkarki po szkole/pracy udawały się zazwyczaj na trening, który w każ-
dej drużynie trwał średnio ok. półtorej godziny (rys. 6). Różnic doszukano 
się w liczbie treningów w ciągu tygodnia, ponieważ zespoły grające w wyż-
szych ligach miały więcej jednostek treningowych. 

Drużyna UKS SMS Łódź, która znajdowała się w najwyższej lidze 
rozgrywkowej w Polsce, wymagała solidnego oraz profesjonalnego przy-
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gotowania, stąd też miała najwięcej jednostek treningowych (tj. pięć). Po 
trzy treningi w tygodniu odbywały się w MUKS Dargfil Tomaszów Ma-
zowiecki oraz UKS Piotrcovia. O ile liczba treningów pierwszoligowego ze-
społu z Tomaszowa nie wzbudzała zdziwienia, o tyle u dziewcząt z Piotr-
kowa, które grały w III lidze, wydawała się zbyt duża. Jednakże liczba 
treningów wynikała z tego, że zawodniczki Piotrcovi uczęszczały do klasy 
sportowej, gdzie treningi odbywały się w ramach zajęć wychowania fizycz-
nego. Piłkarki z ULKS MOSiR Sieradz i UMKS Zgierz miały najmniej tre-
ningów, bo zaledwie po dwa spotkania w tygodniu. 

 

 
Rys. 6. Liczba treningów w tygodniu oraz czas ich trwania  

w badanych drużynach kobiecej piłki nożnej w 2016 r. 

 
Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się uchwycić różnice co do 

ilości czasu w tygodniu poświęcanego przez respondentki z badanych 
drużyn na aktywność rekreacyjną. W ciągu dnia najwięcej czasu spędzały 
czynnie piłkarki z UKS SMS Łódź oraz MUKS Dargfil Tomaszów Mazo-
wiecki – średnio 1 godzinę i 20 minut, natomiast dla pozostałych trzech 
zespołów wskaźnik ten nie przekraczał 1 godziny (rys. 7). 

Niewątpliwie mogła mieć na to wpływ liga, do której należała drużyna, 
gdyż zawodniczki z Łodzi oraz Tomaszowa Mazowieckiego grały w naj-
wyższych ligach rozgrywkowych i efektem tego jest wyższy poziom spor-
towy. Piłkarki grające na wyższych szczeblach rozgrywek sportowych mają 
zazwyczaj świadomość korzystnego wpływu podejmowanej przez nie róż-
nej aktywności rekreacyjnej, która w mniejszym lub większym stopniu 
przekłada się na ich lepszą grę. Wiedzą, że aby stale podnosić poziom swo-
jej sprawności i osiągać coraz lepsze wyniki oraz utrzymać dobrą kondycję 
fizyczną, muszą podejmować dodatkową aktywność fizyczną, ponieważ 
sam trening nie wystarczy. Okazuje się, że istotne znacznie ma także poziom 
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wykształcenia zawodniczek, ponieważ właśnie w drużynach z Łodzi i To-
maszowa występował najwyższy odsetek respondentek, które ukończyły 
studia (por. rys. 4). 
 

 

Rys. 7. Liczba godzin poświęcanych w tygodniu na aktywność  

rekreacyjną czynną przez respondentki w 2016 r. 

 
Opierając się na przedstawionych wyżej wnioskach, można stwierdzić, 

że postawiona przed badaniami hipoteza, zakładająca, że w im wyższej 
lidze rozgrywkowej znajduje się drużyna zawodniczki, tym aktywniej spę-
dza ona czas wolny, została potwierdzona. 

 
 

5. Aktywność rekreacyjna piłkarek nożnych  
z województwa łódzkiego 

 
Zawodniczki z łódzkich drużyn piłki nożnej swoją aktywność z boiska 
przenosiły na czas wolny. Zaobserwowano wpływ uprawiania sportu, 
który jest ważnym elementem w życiu zawodniczek, na sposób spędza-
nia ich czasu wolnego. Ponad 30% piłkarek w otwartym pytaniu o zainte-
resowania wpisało sport grupowy (rys. 8). Co ciekawe, co czwarta osoba 
jako dominującą dyscyplinę uprawianą w czasie wolnym wymieniała pił-
kę nożną. Sumując obie odpowiedzi, stwierdzono, że na ogół sportem in-
teresuje się prawie 60% respondentek. Takie odpowiedzi mogą nieznacznie 
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sugerować, iż piłkarki, uznając sport za swoje główne zainteresowanie, spę-
dzają aktywnie czas wolny. Pojawiły się także zajęcia niezwiązane ze spor-
tem, takie jak: słuchanie muzyki (14%), oglądanie filmu (9,5%) czy czytanie 
książki (4%), a dwie respondentki jako swoje hobby wymieniły motory-
zację, choć na ogół jest ona uważana za pasję mężczyzn. 
 

 
Rys. 8. Zainteresowania respondentek z badanych drużyn 

 w 2016 r. (n = 268) 

 
Choć piłkarki podejmowały wszelkie rodzaje aktywności w czasie wol-

nym z różnych przyczyn, powodem najczęściej wskazywanym (przez 
ponad 20% zawodniczek) była chęć rozrywki i zabawy. Kolejnymi ważnymi 
motywami okazały się: dbanie o własne zdrowie oraz spotkania ze znajo-
mymi, a dla 15% respondentek sport był formą rozładowania stresu (rys. 9). 

Piłkarki nożne zostały poproszone o wymienienie rodzajów własnej ak-
tywności rekreacyjnej, której oddają się w dwóch okresach roku – jesienią 
oraz w wakacje. Analizując dane, zaobserwowano, że respondentki były 
bardziej aktywne w czasie chłodniejszej pory roku, co zobrazowano na 
rys. 10. Swój czas poświęcały przede wszystkim na gry zespołowe (130 de-
klaracji), a 115 zawodniczek wskazało pływanie (basen) jako najchętniej 
uprawianą formę aktywności. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły 
się w okresie jesiennym: jazda na rowerze, jogging, spacery oraz zajęcia na 
siłowni. W grupie innych form aktywności kilka piłkarek zamieściło jazdę 
konną. 
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Rys. 9. Powody podejmowania aktywności rekreacyjnej  
w czasie wolnym przez respondentki w 2016 r. (n = 362) 

 

 
Rys. 10. Najczęściej wybierane sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego  

jesienią (n = 590) oraz w wakacje (n = 647) przez respondentki w 2016 r.  

 
W okresie wakacyjnym zawodniczki także podejmowały wzmożoną 

aktywność rekreacyjną, lecz nieco mniejszą niż na jesieni. Największą zmia-
nę liczby rodzajów aktywności czynnej można zaobserwować w sportach
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zespołowych, odnotowano ich bowiem o 42 wskazania mniej niż jesienią. 
Niewielki wzrost liczby wskazań nastąpił w odniesieniu do joggingu. Nato-
miast uczęszczanie na basen wzrosło ze 115 do 126 deklaracji, choć na zwię-
kszenie tej aktywności latem wpłynęły zapewne wysokie temperatury tej 
pory roku. 

 

 
Rys. 11. Rodzaje aktywności biernej jako formy spędzania 

 czasu wolnego przez respondentki w 2016 r. (n = 323) 

 
Kolejnym aspektem badań prowadzonych wśród piłkarek nożnych    

z woj. łódzkiego był bierny sposób spędzania czasu wolnego, co zobrazo-
wano na rys. 11. W przypadku tego pytania respondentki miały możli-
wość wielokrotnego wyboru odpowiedzi i z uzyskanych danych wynika, 
że najczęściej wybieraną formą rekreacji biernej było błogie leżenie. Naj-
więcej takich odpowiedzi (7% z 24% uzyskanych) udzieliły zawodniczki 
UKS SMS Łódź, czyli ekstraligowa drużyna z pięcioma treningami w ty-
godniu, której reprezentantki ceniły sobie taki czas przeznaczony na re-
generację sił fizycznych. Z tym samym odsetkiem odpowiedzi (po 22%) 
odnotowano słuchanie muzyki (tę czynność najwięcej razy wymieniły za-
wodniczki UKS Piotrcovia) oraz uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich 
(w których najczęściej brały udział zawodniczki z Łodzi). Najrzadziej w ra-
mach biernego sposobu spędzania czasu wolnego piłkarki sięgały po książ-
ki (8,5%). 
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6. Podróże i aktywność turystyczna  
piłkarek nożnych w 2016 roku 

 
Badania autorki obejmowały również aktywność turystyczną responden-
tek. Do wyjazdów turystycznych piłkarek nożnych zostały zaliczone obozy 
sportowe, ponieważ na obozach w czasie wolnym od treningów zawod-
niczki uczestniczą w różnych formach rekreacji, a także korzystają z ofer-
ty turystycznej miasta, w którym trenują. W 2016 r. na 132 ankietowane 
zawodniczki aż 107 udało się poza miejsce swojego zamieszkania w celach 
turystycznych. Najwięcej podróży turystycznych odbyły przedstawicielki 
drużyny UKS SMS Łódź (27 osób), a dokładną liczbę wyjeżdżających 
zawodniczek zobrazowano w tab. 2. 

 
Tab. 2. Badane piłkarki nożne z woj. łódzkiego, które w 2016 r.  

podjęły podróże turystyczne 
 

Drużyna 
Ogółem 
piłkarki 

Podróżujące piłkarki 

liczba odsetek 

UKS SMS Łódź 35 27 77,1 

MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 26 24 92,3 

UMKS Zgierz 20 14 70,0 

ULKS MOSiR Sieradz 21 18 85,7 

UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 30 24 80,0 

Ogółem         132         107 81,1 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych w 2017 r. 

 
Celem 131 ze 177 wszystkich podróży były miejsca w granicach Pols-

ki, z czego wynika, że zawodniczki preferowały wycieczki krajowe, które 
stanowiły 74% całości wyjazdów turystycznych. Mapa krajowych wyjaz-
dów turystycznych piłkarek nożnych z województwa łódzkiego (rys. 12) 
pokazuje, że respondentki wybierały zdecydowanie północną oraz połu-
dniową część Polski. Częściej kierowały się na północ kraju, dokąd podró-
żowały przede wszystkim w lipcu oraz sierpniu. Wyjazdy te miały zazwy-
czaj charakter wypoczynkowy. Na północy Polski zawodniczki odwiedziły 
15 miast, w tym Władysławowo, które było najczęściej wymienianą miej-
scowością (przez 25 piłkarek). Duży wpływ na taki kierunek podróży mogły 
mieć wskazania zawodniczek z Tomaszowa Mazowieckiego, ponieważ pił-
karki z tamtego klubu w 2016 r. miały zorganizowany we Władysławowie 
obóz sportowy. Podobnie sytuacja przedstawiała się w miastach Pokrzyw-
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na (powiat nyski, 7 wyjazdów), gdzie piłkarki z Piotrkowa Trybunalskie-
go odbywały obóz przygotowawczy, oraz Ruda (powiat sieradzki, 15 wy-
jazdów), dokąd wyjechały na taki obóz zawodniczki z Sieradza. W central-
nej części kraju wyjazdy trwały ok. trzech dni i miały charakter odwiedzin 
u rodziny lub znajomych. Respondentki odbyły 46 podróży turystycznych 
na tereny wysokogórskie oraz górskie, przy czym największa koncentra-
cja wyjazdów miała miejsce w rejon Karpat, choć w przeprowadzonych 
ankietach na mapie wyjazdów turystycznych zawodniczek dwukrotnie 
pojawiły się Sudety. 

 

 
Rys. 12. Turystyczne wyjazdy krajowe ankietowanych piłkarek nożnych  

z woj. łódzkiego w 2016 r. (n = 131) 
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Piłkarki w 2016 r. odbyły również 46 zagranicznych wyjazdów tury-

stycznych, których zasięg zawęził się do krajów europejskich (rys. 13). 
Tego typu podróże charakteryzowały się zwiększoną liczbą dni pobytu, 
gdyż podróż trwała średnio 11 dni. Najliczniej (11 wskazań) zawodniczki 
odwiedzały Grecję, choć wskazywanym równie często krajem była Chor-
wacja (10 odpowiedzi) oraz Hiszpania (8). Odnotowano po jednym wy-
jeździe do Albanii, Gruzji, Ukrainy, Niemiec i Portugalii. 

 

 
 

Rys. 13. Turystyczne wyjazdy zagraniczne piłkarek nożnych  
z woj. łódzkiego w 2016 r. (n = 46) 

 

Największe natężenie podróży turystycznych nastąpiło w lipcu (40 wy-
jazdów) oraz sierpniu (48 wyjazdów), pozostałe miesiące natomiast raczej 
odznaczały się pojedynczymi wyjazdami, oprócz czerwca (6 wyjazdów)   
i września (3 wyjazdy). W kwietniu i w maju piłkarki nie odbyły żadnej 
podróży turystycznej, co mogło być spowodowane tym, że czas ten obfitu-
je w ważne dla uczniów egzaminy gimnazjalne oraz maturalne. Ponadto 



Aktywność rekreacyjno-turystyczna w czasie wolnym piłkarek nożnych…                                            27 
 

 
na przełomie tych miesięcy trwa piłkarska runda wiosenna, która jest 
istotniejsza od rundy jesiennej, gdyż wiosna kończy cały sezon sportowy 
i są wtedy wyłaniane drużyny piłki nożnej, które zdobędą mistrzostwo   
w danej lidze, a także tzw. spadkowicze. Z tego powodu zawodniczki 
znacznie bardziej mobilizują się na wiosnę oraz skupiają na dobrym przy-
gotowaniu i grze, odkładając na dalszy plan podróże turystyczne. 

Jeśli chodzi o długość trwania wyjazdu turystycznego (krajowego oraz 
zagranicznego), to piłkarki przeznaczały na to przeciętnie niecałe sześć 
dni (dokładnie 5,5 dnia), a najdłuższe podróże, odnotowane w sierpniu, 
trwały nieco ponad osiem dni (rys. 14). Pozostałe wyjazdy mieściły się    
w przedziale od sześciu do ośmiu dni, z wyjątkiem marca, kiedy podróż 
turystyczna trwała średnio pięć dni, oraz listopada – trzy dni. Z badań 
CBOS (2017) wynika, że statystyczny Polak w 2016 r. na wyjazdy turystycz-
ne poświęcał średnio siedem dni. Po zestawieniu ze sobą tych danych 
widać, że piłkarki nożne charakteryzuje nieco niższa średnia długość trwa-
nia podróży turystycznych. 

 

 
Rys. 14. Średnia liczba dni przeznaczonych w 2016 r. na  

wyjazd turystyczny przez badane piłkarki nożne (n = 177) 

 
Badania autorki pokazały, że powody wyjazdów turystycznych w każ-

dej drużynie są różne, co zobrazowano na rys. 15. Jako główny motyw 
wyjazdów wskazywano spokojny wypoczynek, co może dowodzić, że 
okres letni był dla piłkarek czasem, kiedy mogły odpocząć i zregenero-
wać siły. 

Analizie poddano także sposoby spędzania czasu wolnego przez 
piłkarki nożne podczas podróży turystycznych. Badania wykazały, że 
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niecałe 20% respondentek przeznaczyło czas wolny na życie towarzyskie 
oraz chodzenie do restauracji (rys. 16). Wśród innych rodzajów aktywno-
ści biernej pojawiło się także oglądanie telewizji. W kilku przypadkach    
w ramach innych sposobów spędzania czasu wolnego zawodniczki wy-
mieniły dodatkowo: trening mentalny, naukę języka obcego oraz wędro-
wanie po górach. 

 

 
Rys. 15. Motywy wyjazdów turystycznych badanych piłkarek nożnych (n = 216) 

 

 
Rys. 16. Sposoby spędzania czasu wolnego przez ankietowane  

piłkarki nożne podczas wyjazdów turystycznych (n = 300) 
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Rys. 17. Rodzaje obiektów noclegowych wykorzystywanych podczas  

wyjazdów turystycznych przez respondentki w 2016 r. (n = 177) 

 

 
Rys. 18. Kwoty przeznaczane przez respondentki  

na wyjazdy turystyczne w 2016 r. (n = 177) 

 
Badano również, jakie preferencje dotyczące obiektów noclegowych 

mają piłkarki nożne podczas odbywania podróży turystycznych. Najczę-
ściej wskazywaną przez zawodniczki bazą noclegową były hotele, zaraz za 
nimi znalazły się pensjonaty (21 zawodniczek), wybierane przede wszyst-
kim przez respondentki z Tomaszowa Mazowieckiego (13%). Piłkarki pod-
czas wyjazdów turystycznych rzadziej korzystały z domków letniskowych   
i moteli. Co ciekawe, tylko 15% ankietowanych wybierało zakwaterowanie 
w ośrodkach sportowych, które wydawać by się mogło, będą głównie wy-
korzystywane ze względu na dobre zaplecze treningowe i dogodne warunki 
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do zorganizowania obozu sportowego. Zawodniczki w dodatkowych 
odpowiedziach jako chętnie wybieraną bazę noclegową wskazywały też 
nocleg u znajomych lub rodziny, w akademiku oraz wynajętym pokoju 
(rys. 17). 

Piłkarki z województwa łódzkiego przeznaczały różne kwoty na swoje 
wyjazdy turystyczne, ale niektóre podróże były dla nich bezpłatne (obóz 
sportowy). W pierwszoligowym i drugoligowym zespole przeznaczane na 
wyjazdy sumy oscylowały wokół 250–500 zł (rys. 18). Najwięcej pienię-
dzy na wyjazdy turystyczne wydawały natomiast zawodniczki z zespołu 
UKS Piotrcovia, wskazując najczęściej przedział od 501 do 1000 zł.  

 
 

7. Profil piłkarki nożnej z województwa łódzkiego 
uwzględniający zachowania rekreacyjno-turystyczne 

 
Po przeanalizowaniu zebranego materiału badawczego stwierdzono, że 
łódzkie piłkarki nożne odznaczają się stosunkowo dużą aktywnością za-
równo rekreacyjną, jak i turystyczną. Dzięki uzyskanym wynikom badań 
udało się opracować profil piłkarki nożnej z województwa łódzkiego pod 
względem zachowań rekreacyjno-turystycznych.  

Według autorki piłkarka nożna to kobieta w wieku około 19 lat z pod-
stawowym wykształceniem, ale uczęszczająca do szkoły średniej. Pocho-
dzi z województwa łódzkiego, gdzie mieści się także jej klub sportowy. 

Zawodniczka spędza dziennie średnio 7 godzin w szkole/pracy, po 
czym udaje się na trening. W ciągu tygodnia odbywa trzy jednostki trenin-
gowe, z czego każda trwa jednorazowo 1,5 godziny, natomiast w weekend 
piłkarka rozgrywa mecze ligowe. Na rekreację bierną dziennie przeznacza 
średnio ok. 1 godziny i 20 minut, oddając się podczas tego wypoczynku 
najczęściej błogiemu leżeniu, słuchaniu muzyki bądź spotkaniom towa-
rzyskim ze znajomymi. Mniej czasu znajduje na rekreację czynną, gdyż  
w ciągu dnia ma na to 40 minut. 

W życiu zawodniczki sport ma ogromne znaczenie. Piłkarka nożna swój 
czas wolny spędza aktywnie (zazwyczaj uprawiając sport), gdyż jest to 
dla niej forma zabawy i rozrywki. Nie zapomina jednak, że ruch jest zba-
wienny dla jej zdrowia i lepszego samopoczucia. Bardziej aktywna jest   
w okresie jesiennym niż wakacyjnym, mimo że jest to pora nakładania się 
na siebie różnych obowiązków. W związku z tym zawodniczka podejmu-
je czynności rekreacyjne zazwyczaj trzy razy w ciągu tygodnia. W czasie 
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wolnym bardzo chętnie uczestniczy w grach zespołowych, takich jak: piłka 
nożna, piłka siatkowa czy koszykówka, a także z ochotą pływa (na basenie), 
jeździ na rowerze, uprawia jogging oraz chodzi na spacery i na siłownię. 

W okresie letnim wyjeżdża turystycznie jeden bądź dwa razy na prze-
łomie lipca oraz sierpnia i przeznacza na podróż średnio ponad 500 zł. 
Jedna podróż odbywa z zamiarem wypoczynku i regeneracji sił, a celem 
drugiej jest obóz sportowy. Wyjazdy trwają ok. sześciu dni, a miejscem do-
celowym są polskie góry bądź morze. Na wyjeździe turystycznym pił-
karka zazwyczaj odpoczywa, ale także podejmuje różne rodzaje aktyw-
ności biernej, biorąc udział w spotkaniach towarzyskich czy oglądając 
telewizję. 

 
 

8. Wnioski 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych na temat spędza-
nia czasu wolnego przez zawodniczki pięciu klubów piłki nożnej z wo-
jewództwa łódzkiego sformułowano kilka wniosków. Przede wszystkim 
stwierdzono, że piłkarki nożne z województwa łódzkiego mają mało cza-
su wolnego w porównaniu z osobami nieuprawiającymi wyczynowo spor-
tu. Do swoich zajęć obowiązkowych muszą włączyć także treningi oraz 
mecze, przez co znacznie skraca się ich czas wolny zarówno w ciągu dnia, 
jak i w ciągu tygodnia. 

Aktywność rekreacyjno-turystyczna zawodniczek z poszczególnych klu-
bów nie ma cech szczególnie je wyróżniających. Mimo różnic występują-
cych w każdej drużynie badane piłkarki czas wolny spędzają w głównej 
mierze aktywnie. Poświęcają go na różne formy aktywności ruchowej, sku-
piając się na innych dyscyplinach sportowych, natomiast spośród form 
rekreacji biernej szczególnie preferują spokojny wypoczynek – błogie le-
żenie, co pozwala im wyciszyć się oraz odpocząć po wysiłku i nabrać sił 
do odbycia kolejnych treningów i meczy. 

Podróże turystyczne ankietowanych zawodniczek wpisują się w głów-
ne kierunki wyjazdów Polaków. Piłkarki decydują się raczej na podróże 
krajowe, wybierając rejony nadmorskie oraz górskie. Destynacjami zagra-
nicznymi były z kolei państwa o popularnych walorach turystycznych, 
takie jak: Grecja, Hiszpania czy Chorwacja. 
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AKTYWNOŚĆ REKREACYJNO-TURYSTYCZNA W CZASIE WOLNYM  
PIŁKAREK NOŻNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 
Abstrakt: Celem autorki pracy jest analiza czasu wolnego piłkarek nożnych z klubów 
sportowych w województwie łódzkim. W kręgu zainteresowań badawczych znalazły się 
takie zagadnienia, jak: czas wolny piłkarek, sposób jego wykorzystania, wielkość i struk-
tura wyjazdów turystycznych w 2016 r. Próbowano ustalić, czym wyróżnia się aktywność 
rekreacyjno-turystyczna zawodniczek. Stwierdzono, że wykazują one dużą aktywność w cza-
sie wolnym. Na intensywność i czas jej trwania wpływa wiele czynników. Główną meto-
dą badawczą był wywiad kwestionariuszowy, który został skierowany do zawodniczek    
z pięciu łódzkich klubów piłkarskich. Dodatkowo wykonano inwentaryzację bezpośred-
nią sportowych obiektów badanych klubów. 
 

Słowa kluczowe: czas wolny, aktywność rekreacyjna, aktywność turystyczna, piłkarki 
nożne, województwo łódzkie. 
 
 

LEISURE TIME TOURIST-RECREATION ACTIVITY OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS 
FROM LODZ REGION 

 

Abstract: The aim of the work is to analyze the free time of footballers belonging to sports 
clubs in the Lodz region. In the area of interest, there were such issues as: free time of 
footballers, the way of using them, size and structure of tourist trips in 2016. An attempt to 
determine what distinguishes the recreational and recreational activity of female players. 
It was found that they exhibit high activity in their free time. Many factors affect the inten-
sity and duration of activity. The main research method was a questionnaire interview, 
which was directed to players from five Lodz football clubs. In addition, a direct inventory 
of sports facilities of the examined clubs was carried out. 
 
Keywords: free time, recreational activity, tourist activity, female football, Łódź Province. 
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PROJEKT OFERTY TURYSTYKI FILMOWEJ  

JAKO PRÓBA UROZMAICENIA POLSKIEJ OFERTY 

WYJAZDOWEJ DO IRLANDII W 2018 ROKU1 
 
 

1. Wstęp 
 

Irlandia to kraj bogaty w walory przyrodnicze i kulturowe, w którym ele-
menty współczesne przeplatają się z folklorem i tradycjami. Na terenie tego 
kraju występują zarówno obszary nizinne, obfitujące w jeziora, bagna i tor-
fowiska, jak i klifowe wybrzeża, poprzecinane wciętymi w ląd zatokami. 
Wśród atrakcji kulturowych Irlandii znajdują się zabytki architektoniczne, 
muzea, obiekty sakralne. Odbywają się tam również wydarzenia i imprezy 
o charakterze kulturowym, religijnym czy sportowym (Kosmulska 2005).  

Liczba turystów odwiedzających Irlandię wzrasta z każdym rokiem, 
oscylując obecnie w granicach 10 mln (dane na 2017 r.) (UNWTO. Tourism 
highlights, 2017). Irlandia pojawia się również w ofercie turystycznej skie-
rowanej do Polaków. Liczba proponowanych co roku turnusów wskazuje, 
że wycieczki do tego kraju cieszą się tu dużym zainteresowaniem. Mimo 
to oferta turystyczna, przedstawiana na stronach internetowych biur po-
dróży dla tego kierunku wyjazdu, niemalże nie różni się u poszczegól-
nych touroperatorów. 

W celu urozmaicenia pojawiających się na polskim rynku turystycznym 
propozycji wyjazdowych do Irlandii przygotowano potencjalną ofertę 
wyjazdową, wzbogaconą o motyw tematyczny związany z turystyką 

                                                 
1 Artykuł powstał na podstawie pracy licencjackiej pt. Atrakcyjność turystyczna Irlandii, 

napisanej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem dr hab. 
Wioletty Kałamuckiej. 

https://doi.org/10.18778/8142-698-5.03
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filmową. O jej popularności świadczy fakt, że prawie w każdym z euro-
pejskich państw można znaleźć produkt turystyczny odwołujący się do 
tej tematyki, np. szlak – Niemiecki Szlak Baśniowy, event – Bloomsday 
w Dublinie, czy park tematyczny – Disneyland we Francji. W niniejszym 
artykule przedstawiono ofertę wyjazdową opartą na zwiedzaniu atrakcji 
i miejsc związanych z filmami, do których zdjęcia kręcono w Irlandii. 

Celem artykułu jest przeanalizowanie i porównanie ofert wyjazdowych 
do Irlandii dostępnych w polskich biurach podróży oraz zaprezentowanie 
autorskiej propozycji wycieczki tematycznej pt. „Irlandia na dużym ekra-
nie”, będącej próbą urozmaicenia istniejącej na polskim rynku oferty wy-
jazdowej do Irlandii. 

Metodą badawczą wykorzystaną w pracy był przegląd dostępnej litera-
tury naukowej, przewodników i portali internetowych. Ponadto zastosowa-
no analizę dostępnych na rynku polskim ofert turystycznych do Irlandii, 
których pobyt wynosił więcej niż pięć dni. 

 
 

2. Turystyka filmowa w świetle literatury 
 

Omawiana w artykule potencjalna oferta turystyczna to produkt związa-
ny z turystyką kulturową, a dokładniej z jednym z jej rodzajów, jakim jest 
turystyka filmowa. Turystykę filmową definiuje się, jako: „wszelkiego ro-
dzaju podróże turystyczne śladami gwiazd filmu (aktorów, reżyserów) 
i ich dzieł, stwarzając okazję do głębszej refleksji przeżywania utworów” 
(Stasiak, 2009). W ramach turystyki filmowej mówi się o: 
 

turystyce biograficznej, której głównym celem jest zwiedzanie: muzeów 
biograficznych słynnych gwiazd filmowych, miejsc z nimi związanych, 
odwiedzanie grobów ludzi związanych z kinem, udział w festiwalach fil-
mowych, czy też spotkania z idolami itp. oraz turystyce fikcji filmowej, 
czyli wędrowanie w poszukiwaniu (nie zawsze nawet prawdziwych) ple-
nerów filmowych i telewizyjnych, czynny i bierny udział w plenerowych 
inscenizacjach, warsztatach filmowych i spektaklach teatralnych, podró-
żowanie szlakami bohaterów filmowych, czy też rodzinny wypoczynek w fil-
mowych parkach rozrywki (Stasiak, 2009). 

 

Z bardziej ekonomicznym podejściem do definicji turystyki filmowej 
spotykamy się u  Zmyślonego (2001). Według tego badacza sztuka filmo-
wa, jako część kultury, pobudza rozwój turystyki, w wyniku czego w jej 
obrębie występuje zjawisko polegające na przemieszczaniu się osób poza 
miejsce zamieszkania oraz związany z tym transfer pieniądza – pobu-
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dzany miejscami, atrakcjami i wydarzeniami, których wspólną cechą jest 
film. Obiekty, czy też wydarzenia związane z kinem mogą wpływać na 
generowanie ruchu turystycznego i co za tym idzie – wzrost dochodów 
z turystyki w danym miejscu lub obiekcie. Dlatego coraz częściej możemy 
się spotkać w biurach podróży z tematycznymi ofertami turystycznymi. 

Pojęcie oferty turystycznej jest terminem ekonomicznym, który należy 
rozumieć jako zespół elementów ją tworzących, ujawniający możliwości 
podażowe sprzedawcy, będący propozycją sprzedaży produktów i za-
chętą do kupna, co stanowi podstawę do zawarcia transakcji (umowy 
kupna-sprzedaży) (Wojciechowska, Florczak, 2005; Dębski, 2006).  

Natomiast Panasiuk (2014), opierając się na wyżej przedstawionej de-
finicji, dodaje, że na ofertę turystyczną składają się takie elementy, jak: 
podmiot oferujący (oferent), produkt (w ujęciu strukturalnym), cena pro-
duktu, jakość produktu (wartości użytkowe, które go charakteryzują), 
czas obowiązywania oferty oraz warunki sprzedaży (płatność, dostawa, 
gwarancja, możliwość odstąpienia od umowy). 

Warto zauważyć, że turystyka filmowa wiąże się z turystyką literacką. 
Wiele filmów pojawiających się w kinach jest tworzonych na podstawie 
bestsellerów książkowych, a głównym motywem producentów do zekra-
nizowania publikacji jest jej rozpoznawalność wśród czytelników. Jako 
przykład można tutaj podać Władcę pierścieni J.R.R. Tolkiena, czy też serię 
powieści Harry Potter J.K. Rowling. 

Co więcej, należy zaznaczyć, że filmy te wpłynęły na miejsca, w których 
je nagrywano, zmieniając całkowicie ich wizerunek. Tak więc przykła-
dowo Nowa Zelandia stała się krajem powszechnie utożsamianym z opo-
wieścią o Śródziemiu, gromadzącą corocznie rzesze turystów chcących 
podążyć śladami bohaterów książek Tolkiena. Duża popularność filmu 
zachęciła producentów do zekranizowania nowej serii filmów Hobbit, 
odwołującej się do wcześniejszej trylogii. Na potrzeby turystyczne zbu-
dowano replikę wioski Hobbitów w miejscowości Matamata, potocznie 
zwanej Hobbitonem, będącej obecnie jedną z najchętniej odwiedzanych 
atrakcji kraju (Stasiak, 2009). 

Statystyki podają, że w 2000 r. liczba turystów odwiedzających Nową 
Zelandię wynosiła 1,7 mln osób. Po wprowadzeniu do kin trylogii  
o Śródziemiu (2001, 2002, 2003) liczba turystów zaczęła rosnąć i w 2006 r. 
wynosiła 2,4 mln odwiedzających (Stasiak, 2009). Równie duży wzrost 
widzów zanotowano po premierze ostatniego filmu serii Hobbit, który 
pojawił się w kinach w grudniu w 2014 r. Liczba odwiedzających Hobbi-
ton (Matamata) w marcu 2015 r. wyniosła 360 tys. osób – dla porównania 
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w marcu 2014 r. liczba widzów osiągnęła 232 tys. osób (w marcu 2011 r.  
– 33 tys. osób) (Insights). 

Znaczną popularnością cieszy się turystyka filmowa w dużych mia-
stach, takich jak np. Londyn, Paryż czy Barcelona. W Londynie turyści 
mają możliwość zwiedzania miejsc i obiektów widzianych w filmach i se-
rialach, m.in.: Harry Potter, Sherlock Holmes, James Bond, Notting Hill, Dzien-
nik Bridget Jones (Londyn. Bond i nie tylko, 2017). Poza miejscami i obiektami 
występującymi w rzeczywistości w panoramie Londynu na potrzeby tu-
rystyki powstają miejsca specjalnie tworzone dla fanów danego filmu lub 
serialu. Tak oto wielbiciele Harrego Pottera mogą odwiedzić peron 9 i ¾ 
na stacji kolejowej Kings Cross, a zwolennicy Sherlocka Holmesa mają moż-
liwość stanąć pod drzwiami jego domu na Baker Street 221b. 

 
 

3. Irlandia w ofercie polskich biur podróży 
 

W 2018 r. wycieczki do Irlandii można było wykupić w trzech biurach 
turystycznych – Itaka, Rainbow oraz Logos Tour. Wszystkie oferowały 
wyjazdy o charakterze wycieczki objazdowej z co najmniej tygodniowym 
pobytem w tym kraju. 

Biuro podróży Itaka dysponowało 9-dniową ofertą o nazwie „W Krainie 
Leprikonów”. Proponowało ono osiem terminów, w okresie od 30 kwiet-
nia do 18 września. Wśród świadczeń, z których mogli skorzystać klienci, 
znalazły się: przelot, przejazd autokarem, osiem noclegów w hotelach dwu- 
i trzygwiazdkowych, w pokojach dwuosobowych z łazienką, siedem śnia-
dań, opieka pilota oraz ubezpieczenie KL i NW. Ramowy plan wyjazdu 
przedstawiono w tab. 1. 

Biuro podróży Rainbow przygotowało dla turystów 10-dniową wy-
cieczkę objazdową o nazwie „Irlandia i Irlandia Północna – legendy wy-
kute w skałach”. W zakres świadczeń biura oferowanych klientom 
podczas wycieczki wchodziły: dziewięć noclegów w hotelach trzy- i czte-
rogwiazdkowych, znajdujących się poza centrum miasta, w pokojach 
dwuosobowych z łazienką, dziewięć śniadań kontynentalnych i obiado-
kolacji w hotelach, przelot, przejazd autokarem, opieka pilota oraz ubez-
pieczenia (KL, NNW, CP, Assistance i bagażu). Terminy wyjazdów ofe-
rowane przez biuro Rainbow obejmowały 11 turnusów, spośród których 
pierwszy z nich zaczynał się 27 kwietnia, a ostatni 7 września. Wszystkie 
wycieczki rozpoczynały się na lotnisku w Warszawie. Miejsca odwiedza-
ne podczas wyjazdu przedstawiono w tab. 2. 
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Tab. 1. Plan trasy wycieczki „W krainie Leprikonów”,  

oferowanej przez biuro podróży Itaka w 2018 r. 
 

Dzień Elementy oferty 

1 Przelot do Dublina 

2 
Dublin (katedra św. Patryka, Trinity College, Grafton Street); fakultatywnie 
Muzeum Guinness Storehouse 

3 Wicklow (dwór Powerscourt); Dolina Glendalough (klasztor św. Kevina) 

4 Kilkenny (Zamek Kilkenny); Cashel (Rock of Cashel) 

5 
Pierścień Kerry (trasa wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, farma owiec 
Kissane, Muckross House) 

6 Bunratty Folk Park (odtworzona wioska); Burren; Klify Moheru 

7 Galway; Park Narodowy Connemara; Kylemore (Kylemore Lough) 

8 Londonderry; Grobla Olbrzyma; Belfast 

9 Powrót do Polski 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pobranych ze strony internetowej 

biura podróży Itaka. 
 

Tab. 2. Plan trasy wycieczki „Irlandia i Irlandia Północna – legendy wykute w skałach”,   
oferowanej przez biuro podróży Rainbow w 2018 r. 

 

Dzień Elementy oferty 

1 Przelot do Dublina 

2 
Dublin (Trinity college, Phoenix Park, Temple Bar, katedra św. Patryka, Mu-
zeum Narodowe, deptak Grafton Street); fakultatywnie Muzeum Guinness 
Storehouse 

3 Belfast 

4 Grobla Olbrzyma; Dunluce Castle 

5 Marbel Arch Caves; Killary Harbour  

6 
wyspa Inishmore (ford Dun Aengus, kościół Teampall Bheanain) albo Galway 
(oceanarium, Park Narodowy Connemara, dawna kopalnia ołowiu i srebra) 

7 
Burren; Klify Moheru; Bunratty (zamek Bunratty Castle, skansen Bunratty Folk 
Park) 

8 Pętla Kerry; Muckross House 

9 Rock of Cashel; Dublin 

10 Powrót do Polski 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pobranych ze strony internetowej 

biura podróży Rainbow. 
 

Trzecie biuro podróży – Logos Tour – proponowało swoim klientom 
8-dniową wycieczkę objazdową „Irlandia 2018”. Podobnie jak w przypad-
ku wcześniejszych ofert wśród świadczeń dla klientów można znaleźć: 
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siedem noclegów w hotelach dwu- i trzygwiazdkowych, w pokojach dwu-
osobowych z łazienką, śniadania po każdym noclegu w hotelu, przelot, 
przejazd autokarem, opiekę pilota oraz ubezpieczenie KL, NW i bagażu. 
Biuro dysponowało trzema terminami w okresie od 21 maja do 30 lipca. 
Każdy z turnusów zaczynał się w Warszawie. Ramowy plan wyjazdu 
przedstawiono w tab. 3. 

 
Tab. 3. Plan trasy wycieczki „Irlandia 2018”, oferowanej przez biuro podróży Logos Tour 

 

Dzień Elementy oferty 

1 
Przylot do Dublina; Dublin (katedra św. Patryka, City Hall, Bank of Ireland, 
kompleks Trinity College) 

2 
Cashel (Rock of Cashel); Blarney (zamek); Cork (spacer – French Church Street, 
Carey’s Lane, St. Patrick Street) 

3 
Pierścień Kerry (farma owiec Kissane, Sneem Village, Cahirciveen, Muckross 
House) 

4 Bunratty (zamek i wioska); Klify Moheru (O’Brien’s Tower) 

5 Galway; Góra św. Patryka (Croagh Patrick); Londonderry 

6 Grobla Olbrzyma; Bushmills; Belfast 

7 Belfast; Dublin (Dwór Powerscourt) 

8 Powrót do Polski 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pobranych ze strony internetowej 
biura podróży Logos Tour. 

 
Można zauważyć, że trasy wycieczek zaproponowanych przez biura 

turystyczne w wymienionych ofertach są do siebie dość podobne. Oczy-
wiście jednym z miejsc uwzględnionych we wszystkich planach jest sto-
lica kraju – Dublin i znajdujące się w nim obiekty, takie jak: katedra 
św. Patryka czy Trinity College. Do grupy powtarzających się atrakcji 
należy zaliczyć również Klify Moheru, czy też trasę wzdłuż wybrzeża 
Oceanu Atlantyckiego – Pierścień Kerry wraz ze znajdującym się na niej 
dworem Muckross House. We wszystkich trzech ofertach pojawił się za-
mek Rock of Cashel oraz miejscowość Bunratty z mieszczącym się w niej 
średniowiecznym zamkiem i odtworzoną XIX-wieczną wioską.  

Jednocześnie należy zaznaczyć, że każda z wycieczek zawierała w pro-
gramie miejsca czy obiekty, które nie występują w planach tras wycieczek 
z dwóch pozostałych ofert. W biurze podróży Itaka turyści mogli zwie-
dzić klasztor św. Kevina znajdujący się w Dolinie Glendalough w górach 
Wicklow, oraz zamek Kilkenny. Oferta biura podróży Rainbow miała 
w swoim programie wycieczkę na wyspę Inishmore wraz ze znajdują-
cym się na niej fortem Dun Aengus oraz kościołem Teampall Bheanain. 
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W programie biura podróży Logos Tour znajdowało się miasto Cork, 
a turyści mieli możliwość spacerowania po jego najciekawszych ulicach, 
czyli m.in.: French Church Street, Carey’s Lane lub St. Patrick Street. 

 
 

4. Kształtowanie się cen ofert wyjazdów turystycznych  
do Irlandii 

 
Koszty ofert turystycznych w ciągu badanego okresu zmieniały się w dość 
dynamiczny sposób w biurach podróży Itaka i Rainbow, natomiast biu-
ro Logos Tour zaproponowało niezmienną cenę 5900 zł za osobę. Poni-
żej przedstawiono analizę cen ofert wyjazdów turystycznych do Irlandii 
w okresie 28.11.2017–4.04.2018 r. 

Biuro podróży Itaka oferuje najniższą cenowo ofertę wyjazdu turystycz-
nego do Irlandii spośród wymienionych biur podróży. Jego ceny nie prze-
kraczają 4400 zł.  

 

 
Rys. 1. Ceny wycieczek do Irlandii oferowanych od 28.11.2017 r. do 4.04.2018 r.  

w biurze podróży Itaka  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej  

biura podróży Itaka 
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Na wykresie (rys. 1) można zaobserwować, że najdroższe są oferty 

w okresie lipiec–sierpień (od 4200 zł do 4330 zł). Bez względu na termin 
turnusu ceny wzrastały do końca lutego. W przypadku turnusów lipco-
wych i kolejnych stabilizowały się one na wysokim poziomie (4200 zł 
i powyżej), w przypadku turnusów majowych, po uzyskaniu najwyższych 
wartości, w lutym zaczęły spadać. 

Rys. 1 ukazuje, że cena pierwszego turnusu, tj. 30.04.–8.05., jest inna 
niż w następnych terminach oferowanych przez biuro. Wzrastała ona do 
końca stycznia, by w kolejnym miesiącu zmaleć o prawie 200 zł. Po obniżce 
utrzymywała się na tym samym poziomie do końca marca (w marcu w ka-
talogu zamieszczona była jako oferta last minute). Na początku kwietnia 
można dostrzec jej wzrost o 100 zł (przestała być ofertą last minute). 

W nieco inny sposób kształtowały się koszty wyjazdów turystycznych 
oferowanych przez biuro podróży Rainbow. W analizowanym okresie 
ceny zmieniały się w przedziale od ok. 5550 zł w listopadzie za turnus 
wrześniowy do ok. 6370 zł w marcu za ostatni turnus czerwcowy. Dwa 
pierwsze turnusy nie były już dostępne w sprzedaży w marcowej ofercie 
turystycznej tego biura. Patrząc na wykres (rys. 2), można zauważyć, że  

 

 

Rys. 2. Ceny wycieczek do Irlandii w biurze podróży Rainbow w 2018 r. 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej biura 
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ceny pierwszych turnusów z okresu kwiecień–czerwiec wzrastały do końca 
stycznia, by w następnym miesiącu spaść. Obniżone ceny z oferty luto-
wej, w zależności od turnusu, utrzymywały się przez następny miesiąc 
na tym samym poziomie lub wzrastały. Ceny turnusów pojawiających 
się w ofercie w okresie lipiec–wrzesień wzrastały do końca lutego, a na-
stępnie w kolejnych miesiącach przeważnie stabilizowały się lub ulegały 
nieznacznym wahaniom. 

Biuro turystyczne Logos Tour oferowało trzy turnusy w Irlandii, tj.: 
21–28.05.2018 r., 2–9.07.2018 r. oraz 30.07.–6.08.2018 r. Cena we wszystkich 
trzech turnusach była niezmienna i utrzymywała się na poziomie 5900 zł. 

Porównując ceny z listopadowej oferty biura podróży Itaka w 2017 
i 2018 r. (tab. 4), można zauważyć, że wyjazd w pierwszym turnusie 
(29.04–07.05.2019 r.) jest tańszy od proponowanego przez biuro w tym 
samym turnusie w roku wcześniejszym (tj. 30.04–08.05.2018 r.) i jego cena 
jest niższa o ponad 3% od ceny z roku poprzedniego. Największy spadek 
ceny między ofertami z listopada w 2017 i 2018 r. można zauważyć w od-
niesieniu do turnusu odbywającego się w połowie maja. Koszt tej wy-
cieczki jest w tym terminie niższy o prawie 9% w porównaniu do kosztu 
proponowanego za ten turnus w roku wcześniejszym. Największy wzrost 
ceny widać w przypadku turnusu odbywającego się w połowie sierpnia. 
W tym przypadku cena z bieżącego roku jest wyższa o ponad 10% w sto-
sunku do ceny proponowanej za ten turnus w roku poprzednim. 

 
Tab. 4. Porównanie cen wycieczek do Irlandii, organizowanych przez biuro podróży 

Itaka w listopadzie 2017 i 2018 r. 
 

28 listopada 2017 r. 24 listopada 2018 r. Różnica 
w cenie (%) termin wyjazdu cena za osobę (zł) termin wyjazdu cena za osobę (zł) 

30.04.2018 r. 3 919 29.04.2019 r. 3 789   –3,3 

14.05.2018 r. 3 839 20.05.2019 r. 3 499   –8,9 

28.05.2018 r. 3 999 – –    – 

– – 17.06.2019 r. 4 169    – 

02.07.2018 r. 3 999 01.07.2019 r. 4 329   +8,3 

16.07.2018 r. 4 039 15.07.2019 r. 4 329   +7,2 

30.07.2018 r. 3 999 29.07.2019 r. 4 329   +8,3 

20.08.2018 r. 3 999 12.08.2019 r. 4 409 +10,3 

– – 26.08.2019 r. 3 749    – 

10.09.2018 r. 3 909 09.09.2019 r. 3 789   –3,1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pobranych ze strony internetowej 

biura podróży Itaka. 
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Porównując oferty turystyczne wyjazdów do Irlandii w listopadzie 

w biurze podróży Rainbow z lat 2017 i 2018 (tab. 5), można zauważyć, że 
ceny z 2018 r. przeważnie mają tendencję spadkową w stosunku do propo-
nowanych w tym samym okresie w roku poprzednim. Tylko dwa turnusy 
tegorocznej oferty turystycznej kosztowały się drożej niż zeszłoroczne 
w tym terminie, a wzrost wahał się w granicach 1,5%. Najniższa cena w li-
stopadzie 2018 r. wynosiła 5451 zł za osobę – w przypadku terminu ma-
jowego. Turnus ten był prawie o 8% tańszy od zeszłorocznego. 

 
Tab. 5. Porównanie cen wycieczek do Irlandii, organizowanych przez biuro podróży 

Rainbow w listopadzie 2017 i 2018 r. 
 

28 listopada 2017r. 24 listopada 2018 r. Różnica 
w cenie (%) termin wyjazdu cena za osobę (zł) termin wyjazdu cena za osobę (zł) 

– – 17.04 5 780 – 

27.04 5 971 24.04 5 680 –4,9 

11.05 5 795 01.05 5 880 +1,5 

25.05 5 914 22.05 5 451 –7,8 

15.06 5 769 19.06 5 551 –3,8 

29.06 5 914 – – – 

13.07 5 914 03.07 5 561 –6,0 

20.07 5 914 17.07 5 630 –4,8 

03.08 5 821 07.08 5 380 –7,6 

10.08 5 901 14.08 5 961 +1,0 

24.08 5 633 21.08 5 280 –6,3 

07.09 5 548 04.09 5 380 –3,0 

– – 18.09 5 230 – 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pobranych ze strony internetowej 
biura podróży Rainbow. 

 
Tab. 6. Porównanie oferty turystycznej wyjazdów do Irlandii, organizowanych przez 

biuro podróży Logos Tour w listopadzie 2017 i 2018 r. 
 

28 listopada 2017r. 24 listopada 2018 r. Różnica 
w cenie (%) termin wyjazdu cena za osobę (zł) termin wyjazdu cena za osobę (zł) 

– – 27.04. 2019 r. 5 990 – 

21.05.2018 r. 5 900 – – – 

02.07.2018 r. 5 900 01.07.2019 r. 5 990 1,5 

30.07.2018 r. 5 900 29.07.2019 r. 5 990 1,5 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pobranych ze strony internetowej 
biura podróży Logos Tour. 
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Ceny oferty turystycznej na wyjazdy do Irlandii biura podróży Lo-

gos Tour wzrosły o 90 zł w stosunku do roku wcześniejszego. Tak jak 
w 2017 r. w ofercie listopadowej biura znalazły się trzy terminy wyjaz-
dów (tab. 6). 

Z analizy cen i liczby turnusów proponowanych przez badane biura 
turystyczne wynika, że wycieczki do Irlandii są atrakcyjne dla polskich tu-
rystów. Liczba turnusów zarówno w biurze podróży Itaka, jak i Rainbow 
zwiększyła się w stosunku do oferty ubiegłorocznej o jeden dodatkowy. 
Kolejnym faktem świadczącym o dużym zainteresowaniu tą destynacją jest 
ogólna liczba turnusów oferowana przez biura podróży. Itaka w ofercie 
na 2018 r. proponowała klientom osiem terminów, a Rainbow – aż 11.    
W 2019 r. oba biura zwiększyły liczbę turnusów o jeszcze jeden dodat-
kowy wyjazd, w wyniku czego na nadchodzący sezon Itaka proponuje    
9 terminów wyjazdów do Irlandii, a Rainbow – 11. Biuro podróży Logos 
Tour zarówno w ofercie na 2018 r., jak i 2019 r. posiada stałą liczbę turnu-
sów wyjazdowych – trzy terminy. 

  
 

5. Propozycja autorskiej wycieczki tematycznej 
 

Oferty proponowane przez analizowane biura turystyczne opierały się 
na zwiedzaniu przez turystów najbardziej znanych i rozpoznawalnych 
miejsc na terenie Irlandii. Nie było motywu przewodniego, który połą-
czyłby występujące na trasie obiekty. 

Autorska oferta turystyczna przedstawiona w niniejszym artykule to 
siedmiodniowa wycieczka tematyczna „Irlandia na dużym ekranie”. Tra-
sa tego wyjazdu obejmuje najciekawsze miejsca Irlandii, pokazane w fil-
mach w ostatnim 70-leciu. Podczas wycieczki turyści mogą się zapoznać 
z miejscami wykorzystanymi w produkcjach filmowych znanych na ca-
łym świecie, jak np. Szeregowiec Ryan, Braveheart – Waleczne Serce lub 
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, oraz odwiedzić miejsca pojawiające 
się w produkcjach familijnych i mniej znanych filmach, do których mo-
żemy zaliczyć m.in.: Narzeczona dla księcia czy Ella Zaklęta. 

Podczas 7-dniowego wyjazdu (tab. 7) planowane do odwiedzenia są 
m.in. miejsca związane z wielkimi produkcjami światowymi – Brave-
heart – Waleczne Serce, Harry Potter i Książę Półkrwi czy Gwiezdne wojny: 
ostatni Jedi. 
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Tab. 7. Plan trasy po Irlandii zaproponowanej w autorskiej ofercie turystycznej 

 

Dzień Zwiedzane miejsca 

1 

Dublin – Once (2006), Love, Rosie (2014), Edukacja Rity (1983) 
Zamek w Trim – Braveheart – Waleczne Serce (1995) 
Opactwo w Bective – Braveheart – Waleczne Serce (1995)  
Tullamore – Zamek Charleville – Zakochana Jane (2007) 

2 

Leenane – Pole (1990) 
Ashford Castle – Spokojny człowiek (1952) 
Quiet Man Bridge – Spokojny człowiek (1952) 
The Quiet Man Museum 
Klify Moheru – m. in. Harry Potter i Książę Półkrwi (2009), Za horyzontem (1992), 
Córka Ryana (1970), Człowiek Mackintosha (1973), Na zachód (1992) 

3 

Derrynane – Wieki ciemne (1981) 
Skellig Michael – Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (2015), Gwiezdne wojny: 
Ostatni Jedi (2017) 
Parknasilla – The Lobster (2015) 

4 
Youghal – Moby Dick (1956) 
Curracloe Strand – Szeregowiec Ryan (1998), Brooklyn (2015) 

5 

Kilruddery House & Gardens – Moja lewa stopa (1989), Za horyzontem (1992), 
Dynastia Tudorów, Camelot 
Powerscourt Estate – m.in. Henryk V (1944), Król Artur (2004), Ella Zaklęta (2004), 
Hrabia Monte Christo (2002), Dynastia Tudorów, Camelot 

6 Park Narodowy Gór Wicklow – PS Kocham cię (2007) 

7 
Dublin – Muzeum Kilmainham Gaol – Wiatr buszujący w jęczmieniu (2006), 
Włoska robota (1969), Michael Collins (1996) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Jednym z pierwszych znanych filmów nagrywanych w Irlandii był Spo-

kojny człowiek (1952) w reżyserii J. Forda, w którym główne role zagrali 
J. Wayne i M. O’Hara. Większość zdjęć do filmu nakręcono w zamku 
Ashford Castle w hrabstwie Galway (obecnie 5-gwiazdkowy hotel) oraz 
w położonej w jego sąsiedztwie wsi Cong (The Quiet Man). Ponadto w fil-
mie uwieczniono Quiet Man Bridge – most nad rzeką Owenriff, znajdują-
cy się w pobliżu drogi N59. Film zdobył dwa Oskary, w tym za najlepsze 
zdjęcia. 

Kilka lat później nadmorska miejscowość Youghal w hrabstwie Cork 
jako New Bedford stała się tłem scen lądowych kręconych do Moby Dicka 
(1956). W mieście znajduje się pub, w którym stołowali się aktorzy wystę-
pujący w filmie. 

Spośród współczesnych produkcji na uwagę zasługuje film Braveheart 
– Waleczne Serce (1995) w reżyserii M. Gibsona, nagrywany w otoczeniu 
dwóch obiektów na terenie Irlandii. Pierwszy z nich to Trim Castle (hrab-
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stwo Meath) największy w kraju zamek anglo-normański, w filmie uka-
zany jako miasto York. Jego budowa rozpoczęła się około 1176 r. i trwała 
30 lat. Dla zwiedzających został otwarty w 2000 r. (Trim Castle). Kolejny 
obiekt to położone w hrabstwie Meath ruiny poklasztorne z XV w., bę-
dące pozostałościami po średniowiecznym opactwie cystersów Bective 
Abbey z 1147 r.  

Wśród miejsc w Irlandii, które często stanowią „scenografię” filmo-
wą, można wskazać dwa najbardziej popularne. Powerscourt Estate       
w hrabstwie Wicklow – dwór wraz z rozciągającym się na terenie 19 ha 
zespołem ogrodów – występuje w ponad 25 różnych produkcjach filmowo- 
-telewizyjnych, takich jak np.: Henryk V (1944), Król Artur (2004) z C. Owe-
nem i K. Knightley, Ella Zaklęta (2004) czy Hrabia Monte Christo (2002).    
W posiadłości zostały nakręcone również znane seriale telewizyjne, choć-
by takie, jak Dynastia Tudorów i Camelot (Movie magic at Powerscourt). 
Kolejne miejsce to majestatyczne Klify Moheru w hrabstwie Clare – jed-
na z najczęściej odwiedzanych atrakcji przyrodniczych Irlandii. Ciąg-
nące się na długości 8 km w linii prostej klify sięgają w najwyższym 
punkcie 214 m. Stanowią idealną scenerię filmową, co wykorzystano   
np. w produkcjach: Za horyzontem (1992), w której wystąpili T. Cruise        
i N. Kidman, Harry Potter i Książę Półkrwi (2009), Narzeczona dla księcia 
(1987), Człowiek Mackintosha (1973), Córka Ryana (1970) czy Na zachód (1992) 
(Cliffs of Moher). 

W stolicy Irlandii – Dublinie – również nakręcono wiele filmów. W fil-
mie Once (2006) można podziwiać najpopularniejsze zakątki miasta, m.in.: 
Grafton Street, George’s Street, Temple Bar i St. Stephen’s Green. W Love, 
Rosie (2014) możemy zobaczyć dublińskie lotnisko, natomiast Uniwer-
sytet Trinity College pojawił się m.in. w produkcji Edukacja Rity (1983)     
z M. Cainem. Ważnym miejscem jest więzienie Kilmainham Gaol, które 
uwiecznono w takich filmach, jak: Wiatr buszujący w jęczmieniu (2006), 
Włoska robota (1969) oraz Michael Collins (1996) z L. Neesonem (Ireland on 
screen…, 2019). 

Podczas wyjazdu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących 
świadczeń: sześć noclegów, sześć śniadań, przejazd autokarem na trasie, 
przelot, opieka polskojęzycznego pilota oraz ubezpieczenie NW i KL. 
Cena oferty byłaby zbliżona do oferty proponowanej przez wymienione 
w artykule biura turystyczne, a jej różnica wynikałaby jedynie z miejsc 
i obiektów odwiedzanych na trasie. 
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6. Podsumowanie 
 

W artykule dokonano analizy ofert wyjazdów turystycznych do Irlandii 
znajdujących się w polskiej propozycji wyjazdowej. Stwierdzono, że jest 
ona atrakcyjna dla polskich turystów, co wynika z dość dużej liczby tur-
nusów oferowanych przez biura podróży. Jednakże oferty te są podobne 
do siebie pod względem doboru miejsc znajdujących się w planie wy-
cieczki. 

Analizując przykłady z wielu miejsc na świecie, należy stwierdzić, że 
film może znakomicie promować miejsce i stać się „magnesem” przycią-
gającym turystów. W związku z tym przedstawiono propozycję wy-
cieczki tematycznej opierającej się na turystyce filmowej w Irlandii, 
będącej planem filmowym wielu wysokobudżetowych produkcji. Na 
trasie wycieczki pojawiają się obiekty i miejsca występujące w różnych 
filmach kręconych na terenie kraju. Trasa przebiega przez wiele hrabstw, 
tworząc pętlę dookoła kraju. Wydaje się, że oferta ta byłaby ciekawym te-
matycznym uzupełnieniem oferty istniejącej na rynku.  
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PROJEKT OFERTY TURYSTYKI FILMOWEJ JAKO PRÓBA UROZMAICENIA  
POLSKIEJ OFERTY WYJAZDOWEJ DO IRLANDII W 2018 ROKU 

 
Abstrakt: Celem autorki artykułu jest zaproponowanie opartej na turystyce filmowej 
wycieczki tematycznej, która byłaby próbą urozmaicenia istniejącej oferty wyjazdowej do 
Irlandii. Artykuł mieści w sobie krótką klasyfikację definicji turystyki filmowej oraz 
przedstawia zarys jej rozwoju na świecie. Wyniki analizy ofert wyjazdów turystycznych 
do Irlandii w sezonie 2018 r. świadczą o tym, że Irlandia jest krajem chętnie odwiedzanym 
przez Polaków. Jednakże dobór miejsc pojawiających się w planach wycieczek w przypad-
ku tej destynacji jest zbliżony do siebie w poszczególnych ofertach. Dostrzegając dużą popu-
larność turystyki filmowej na świecie, w artykule zaprezentowano propozycję wycieczki 
tematycznej opierającej się na turystyce filmowej w Irlandii. Artykuł powstał na podsta-
wie informacji zawartych w dostępnej literaturze naukowej, przewodnikach i na portalach 
internetowych. 

Słowa kluczowe: Irlandia, oferta turystyczna, turystyka filmowa. 

 
 

THE PROJECT OF FILM TOURISM OFFER AS AN ATTEMPT TO SPICE  
THE POLISH TRAVEL OFFER TO IRELAND IN 2018 

 

Abstract: The purpose of the article was to present a offer of a theme tour based on film 
tourism, an attempt to spice the existing travel offer to Ireland. The article contains a short 
classification of the definition of film tourism and presents an outline of its development 
in the world. The results of the analysis of tourist travel offers to Ireland in the 2018 season 
show that Ireland is a country willingly visited by Poles. However, the selection of places 
appearing in the trip plans on this destination is similar to the individual offers. Recogniz-
ing the great popularity of film tourism in the world, the article presents a theme tour 
based on film tourism in Ireland. The article is based on a review of available scientific 
literature, guides and online portals. 

Keywords: Ireland, tourist offer, film tourism, movie tourism. 
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MILONGA W PRZESTRZENI REKREACYJNEJ ŁODZI  
 
 

1. Wstęp 
 

Taniec to interesujący, a jednocześnie często pomijany temat w naukowej 
literaturze krajowej i zagranicznej. Taniec, a w przypadku niniejszego opra-
cowania tango argentyńskie, jest ciekawym zjawiskiem zarówno z punk-
tu widzenia badacza, jak i tancerza, ponieważ pozwala mu na odkrycie 
nowego „tangowego” środowiska, jak również poznanie ludzi, którzy 
podzielają jego pasję. Autorki nie prowadziły analizy samego tańca czy mu-
zyki, a skupiły się głównie na tym, co dzieje się we wspomnianym śro-
dowisku oraz w miejscach, w których można tańczyć tango argentyńskie, 
czyli w milongach1.  

W opracowaniu autorki skupiają się na milongach jako miejscach 
tańczenia tanga oraz wydarzeniach związanych z tańczeniem tanga ar-
gentyńskiego, z czym nazwa ta jest najczęściej utożsamiana. Milonga cha-
rakteryzuje się własną rytualizacją zachowań oraz wymaga od tańczących 
wcześniejszego przygotowania – umiejętności tańczenia tanga argentyń-
skiego, znajomości rytuału i odpowiedniego stroju.  

                                                 
1 Milonga to termin mający cztery znaczenia: określa taniec – szybką odmianę tanga, 

nazywanego tangiem argentyńskim, oraz muzykę, ale także miejsce (lokal), w którym 
tańczy się tango argentyńskie oraz – najważniejsze z punktu widzenia niniejszego opra-
cowania – wydarzenie taneczne (imprezę), podczas którego kluczową rolę odgrywa tango 
argentyńskie. 

https://doi.org/10.18778/8142-698-5.04
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Tego typu imprezy taneczne można zaliczyć do ofert rozrywkowych 

w mieście. Równocześnie tańczenie tanga argentyńskiego na takiej im-
prezie można uznać, obok ćwiczenia na siłowni czy jazdy na rowerze, za 
formę rekreacji czynnej, dlatego w tytule artykułu dotyczącego milongi 
położono nacisk na zidentyfikowanie z tangiem określonej przestrzeni 
rekreacyjnej Łodzi.  

Głównym celem autorek artykułu jest przedstawienie milongi jako 
produktu rekreacyjnego oraz ukazanie tego, w jaki sposób milongi od-
bywające się w Łodzi kreują produkt rekreacyjny w tym mieście. Sku-
piono się także na charakterystyce tego rodzaju imprezy tanecznej, jej 
uczestnikach oraz zasadach panujących podczas wieczoru z tangiem.  

 
 

2. Założenia metodologiczne 
 

Zadaniem autorek jest pokazanie wyjątkowości milongi w Polsce i jej zna-
czenia w rekreacji łodzian. Mimo że milonga wydaje się dość nietypowym 
tematem jako zagadnienie naukowe, to postanowiono podjąć się zbada-
nia wielu jej aspektów. Przed przystąpieniem do badań ustalono podstawo-
we założenia metodologiczne pracy. Na początku sformułowano problem 
badawczy w postaci pytania: w jakim stopniu milongi kreują produkt re-
kreacyjny Łodzi?  

Ustaliwszy problem badawczy, postawiono pytania problemowe, z któ-
rych najważniejsze brzmią: 

1. Gdzie w Łodzi można nauczyć się tanga argentyńskiego? 
2. Jakimi motywami kierują się uczestnicy milong? 
3. Od jak dawna organizowane są milongi w Łodzi? 
Następny krok badaczek stanowiło postawienie hipotezy, którą dzięki 

zebranemu materiałowi można było potwierdzić lub zanegować. Hipotezę 
tę sformułowano następująco: milonga jest potencjalnym produktem re-
kreacyjnym, ale skierowanym do wąskiego, przygotowanego grona odbior-
ców o wyrafinowanym guście. Do przeprowadzenia badań wykorzystano 
kilka metod badawczych, które zostały przedstawione w  tab. 1. 

Z wymienionych w tab. 1 metod badawczych najbardziej przydatny 
okazał się wywiad swobodny z uczestnikami milong, z którego autorki 
nie tylko dowiedziały się o motywach uczestnictwa w tych wydarzeniach 
czy sposobie ich organizacji, ale również poznały historię milong oraz 
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Tab. 1. Metody badawcze wykorzystane w opracowaniu 

 

Lp. Metoda badawcza 
Narzędzie  
badawcze 

Zastosowanie 

1 
Analiza przestrzenna 
lokalizacji milong  
i szkół tańca 

Program ArcGis 

Przedstawienie na mapie (w granicach 
administracyjnych Łodzi) rozmieszczenia 
szkół tańca i miejsc, w których odbywają 

się milongi 

2 
Obserwacja jawna 
nieuczestnicząca 

– 
Zapoznanie się ze środowiskiem 

miłośników tanga argentyńskiego 

3 
Obserwacja jawna 
uczestnicząca 

– 
Zapoznanie się ze środowiskiem 

miłośników tanga argentyńskiego 

4 

Wywiad swobodny 
(z uczestnikami oraz 
organizatorami mi-
long) 

Kwestionariusz 
wywiadu 

Przeprowadzenie wywiadu z uczestnika-
mi w celu określenia m.in. etykiety  

panującej na milongach i nakreślenia 
sylwetki uczestnika milongi 

5 
Inwentaryzacja szkół 
tańca i milong 

Karta inwentary-
zacyjna 

Analiza zagospodarowania obiektów  
(szkoły tańca) i ich oferty związanej 

z nauką tanga argentyńskiego 

6 
Dokumentacja foto-
graficzna 

Aparat fotogra-
ficzny 

Przedstawienie milongi i jej uczestników     
na fotografiach w celu oddania klimatu 

wydarzenia 

7 
Przegląd literatury  
i materiałów źródło-
wych 

Spis literatury, 
strony inter-
netowe itp. 

Możliwość zapoznania się z historią  
milongi i tanga argentyńskiego 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
ciekawostki z nimi związane. Rozmowy zostały przeprowadzone z 13 oso-
bami (z 7 kobietami i 6 mężczyznami). 

Początkowa obserwacja jawna nieuczestnicząca zmieniła się w uczest-
niczącą, gdyż autorki zaczęły uczęszczać na kurs tanga argentyńskiego    
i podczas milong były zapraszane na parkiet. 

 
 

3. Produkt rekreacyjny 
 

W ramach przeglądu literatury oraz po przeanalizowaniu informacji         
z wielu stron internetowych autorki na potrzeby opracowania, a być może 
wykorzystania w przyszłości, zastosowały i wyjaśniły pojęcie produktu re-
kreacyjnego, opierając się na definicji produktu turystycznego zaprezen-
towanej w książce Kaczmarka, Stasiaka i Włodarczyka (2010) pt. Produkt 
turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. Według autorek produktem 
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rekreacyjnym nazywamy zbiór użyteczności (dostępnych na rynku dóbr 
i usług) związanych z odnową i uszlachetnieniem sił witalnych w śro-
dowisku życia codziennego, służących poprawie sprawności fizycznej, 
psychicznej i intelektualnej w czasie wolnym oraz stymulujących interak-
cje i zawieranie kontaktów towarzyskich. W ramach nowego pojęcia zo-
stały także określone wymiary produktu rekreacyjnego w odniesieniu do 
milongi (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Milonga jako produkt rekreacyjny 

Źródło: opracowanie własne 

 
Graf (rys. 1) pokazuje, z czego składa się produkt rekreacyjny – milonga   

– w odniesieniu do poszczególnych jego części. Najważniejszymi elemen-
tami, które tworzą istotę produktu są: prestiż, relaks, wypoczynek i odno-
wa. Oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wypoczynek i relaks, wydarzenie 
to odgrywa także inną rolę – z racji małej liczby uczestników, zapewnia 
ono tancerzom poczucie elitarności i prestiżu. Kolejnym elementem składa-
jącym się na produkt rekreacyjny jest jego wymiar rzeczywisty. Podstawo-
wymi składowymi niezbędnymi do zaistnienia tej imprezy są: muzyka 
(tanga) i taniec w postaci tanga argentyńskiego, umiejętności taneczne 
uczestników, a także rytuał, dzięki któremu milonga stała się wyjątkowym 
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wydarzeniem. Następny wymiar wiąże się z poszerzeniem produktu o spe-
cjalny strój taneczny, lekcje tanga oraz gastronomię, z której uczestnicy mogą 
korzystać podczas imprezy. Ostatni wymiar, tj. produkt potencjalny, stano-
wią milongi przyjazdowe i milongi wyjazdowe. Ma to związek z częstymi 
przyjazdami do Łodzi par tanecznych z innych miast i wyjazdami tance-
rzy z Łodzi w poszukiwaniu innych miejsc i środowisk „tangowych”.  
 
 

4. Zarys historii tanga argentyńskiego i milong 
 

Milonga funkcjonuje w literaturze zarówno jako rodzaj tańca, jak i rodzaj 
muzyki oraz miejsce, w którym odbywają się milongi (imprezy tanecz-
ne). Milonga powstała jako muzyka już na początku XIX w. Wczesne 
wersje milong zrodziły się w społecznościach wiejskich w formie ludo-
wych piosenek. Fala popularności takich gatunków trafiła również do miast, 
gdzie zyskały „tangowy” charakter. Pierwsze utwory były improwizo-
wane lub wykonywane z pamięci, dlatego do dzisiejszych czasów nie za-
chował się żaden ich zapis. Milonga jako gatunek muzyczny powstała      
z połączenia stylu wiejskiego i miejskiego, a także zyskała cechy nabyte 
od potomków niewolników z Afryki. Dokładniej rzecz ujmując, milonga 
jest odmianą tanga (Stala, 2017). Samo określenie „tango milonga” koja-
rzy się w Polsce z piosenką wykonywaną przez Mieczysława Fogga o tym 
samym tytule, często błędnie interpretowanym jako tango stworzone przez 
osobę o takim nazwisku.  

W przypadku tanga, rozumianego jako taniec, często można spotkać 
się ze stwierdzeniem, że narodził się on w domach publicznych. Nie jest 
to prawdą, bowiem w takich miejscach został on jedynie spopularyzowany. 
Historia tanga zaczęła się w biednych dzielnicach Buenos Aires, w któ-
rych żyła społeczność afrykańska. Ludność ta miała własne obyczaje, wie-
czorami często organizowano spotkania – tzw. naciones negras (czarne nacje) 
– podczas których tańczono ludowe tańce potomków niewolników. 
Wstęp na takie uroczystości mieli tylko ludzie pochodzenia afrykańskie-
go – biali nie mogli brać udziału w tych imprezach, choć budziły wśród 
nich duże zainteresowanie. Uroczystości ludności czarnej były feerią 
dźwięków muzyki, kolorów i niespotykanej energii, która biła od uczest-
ników zabawy. W literaturze można odnaleźć zapisy mówiące o wielo-
krotnych interwencjach policji podczas tych spotkań. „Zakazany owoc” 
kusił białą część mieszkańców Buenos Aires. Podglądano zatem występy 
czarnoskórych sąsiadów, a następnie parodiowano je. Dość szybko okazało 
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się, że taniec, który narodził się z tej karykatury, budzi powszechne za-
interesowanie. Pierwowzór tanga tańczono najpierw na ulicach i w pu-
bach o wątpliwej reputacji, następnie moda na ten taniec wkroczyła do 
domów publicznych, również tych ekskluzywnych, by w końcu trafić na 
salony i „pokryć rumieńcem” policzki dobrze ułożonych panien. Od tego 
momentu takie wydarzenia z określonymi konwenansami, tangiem argen-
tyńskim oraz tangami wygrywanymi przez bandoneonistów, czyli muzy-
ków grających na bandoneonie, zaczęto nazywać milongami (Stala, 2017). 

 

 
5. Zwyczaje i rytuały obowiązujące podczas milong 

 
W definicji milongi pojawia się sformułowanie, że jej uczestnicy muszą być 
odpowiednio przygotowani. Na podstawie wywiadów z bywalcami mi-
long autorkom udało się wyodrębnić kilka niepisanych zasad dotyczących 
etykiety podczas milongi i poszczególnych tand2. Autorki dowiedziały 
się, że przygotowanie do tańca polega przede wszystkim na opanowaniu 
podstawowych kroków tanga argentyńskiego, posiadaniu podstawowej 
wiedzy o etykiecie, jaka panuje podczas tego wydarzenia, oraz dbałości  
o stosowny strój. Umiejętności tanecznych uczestnicy mogą nabyć na kur-
sach tanga argentyńskiego oraz podczas prywatnych lekcji, prowadzo-
nych przez instruktorów. Etykieta, która obowiązuje na milongach, jest 
jedną z kluczowych zasad tam panujących i każdy, kto chce wziąć udział 
w takiej imprezie, powinien zapoznać się z nią wcześniej. Najbardziej zna-
czące na milondze są komunikaty niewerbalne, czyli tzw. zasada cabaceo. 
Jest to sposób porozumiewania się za pomocą spojrzeń i mowy ciała. 
Poprzez cabaceo mężczyzna prosi kobietę do tańca. Jest to niezwykle sub-
telna metoda zaproszenia partnerki, która skinieniem głowy i uśmiechem 
je przyjmuje lub z dystansu odmawia, dzięki czemu partner może wyjść 
z twarzą w przypadku braku zgody na taniec. Kobieta, czekając na part-
nera, według zasad milong argentyńskich, powinna jedynie omiatać spoj-
rzeniem parkiet. W złym tonie jest nieustępliwe i nachalne przeszukiwanie 
wzrokiem tancerzy w celu znalezienia partnera. Mężczyzna podczas milon-
gi odgrywa decydującą rolę – to on inicjuje taniec poprzez cabaceo i pro-
wadzi w tańcu – musi dostosowywać go do rytmu muzyki oraz uważnie 
dopasowywać kroki, by nie przeszkadzać innym uczestnikom. Zadaniem 
kobiety jest natomiast odczytywanie intencji partnera na podstawie mowy 

                                                 
2 Tanda to od trzech do pięciu tańców następujących bezpośrednio po sobie. 



Milonga w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi                                                                                             55 
 

 
jego ciała. Może też wykańczać kroki efektownymi ozdobnikami. Pod-
czas milongi ważne jest, by nie narzucać się drugiej osobie. W przypadku 
odmowy partner nie powinien pytać o jej powód lub kontynuować na-
mawiania. Jeżeli partnerka odmawia pod pretekstem chęci odpoczynku 
lub przerwy na drinka zarówno mężczyzna, jak i kobieta powinni wstrzy-
mać się z kolejnym tańcem tandę lub nawet kilka tand. Tandy często prze-
dzielone są cortiną, czyli przerywnikiem muzycznym. 

Zdarza się, że przed milongą organizowana jest practica, podczas któ-
rej partnerzy mogą szkolić swoje umiejętności, często pod okiem instruk-
tora tańca. Practica to czas, kiedy można zwracać uwagę partnerowi na 
błędy, które popełnia, lub udzielać porad. W czasie trwania milongi jest 
to natomiast niedopuszczalne – jeżeli taniec z danym partnerem nie speł-
nia oczekiwań tancerza, powinien podziękować po zakończeniu pierwszej 
tandy, co będzie odczytane jako jednoznaczny sygnał. Podziękowanie part-
nerowi po pierwszym tańcu oznacza, że powinien on doszlifować swoje 
umiejętności, oraz zawiera prośbę, by nie zapraszał danej osoby ponownie 
w najbliższym czasie. Tandy również mają swoje reguły. Nie powinno się 
np. prosić do tańca podczas ich trwania. Niedopuszczalne jest również „od-
bijanie” partnerki. Po zakończonej tandzie partnerzy za każdym razem dzię-
kują sobie za taniec. Istnieje również niepisany system porozumiewania 
się tancerzy – gdy przetańczymy z jednym partnerem wszystkie tańce tan-
dy, oznacza to, że było bardzo przyjemnie, i wyraża się gotowość na po-
nowny taniec podczas wieczoru.  

Jednym z istotnych aspektów tanga jest możliwość wyrażenia siebie 
poprzez ubiór. W milondze najistotniejsza jest wygoda, jednak mile widzia-
na jest również elegancja. Tango daje szansę wyeksponowania i zmaksy-
malizowania swojej męskości lub kobiecości. W milondze istnieje tylko  
kilka zasad dotyczących ubioru, bez względu na to, czy to milonga formalna 
czy popołudniowa praktyka. Dzięki dbałości o strój można podnieść pew-
ność siebie, ale też zachwycić innych uczestników milongi. Najważniej-
szą zasadą przy jego dobieraniu jest zachowanie komfortu. Odgrywa on 
kluczową rolę w tańcu, ponieważ to wygoda warunkuje dobre samopoczu-
cie podczas jego wykonywania. Przy wyborze stylizacji należy pamiętać, 
że bez względu na porę roku na milongach zawsze jest ciepło. Kobietom 
zaleca się sukienki koktajlowe lub spódnice do kolan. Ważne, by sukienka 
przylegała w talii i biodrach, dzięki czemu wygląda elegancko bez wzglę-
du na figury wykonywane podczas tańca. Mężczyźni powinni zakładać ele-
ganckie spodnie i koszulę z kołnierzykiem. Marynarki nie są wymagane, 
ponieważ w tańcu mogłyby ograniczać swobodę ruchów. Warto również 
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zaznaczyć, że panowie podczas milongi lubią wyróżniać się w równym 
stopniu co panie – wykorzystują intensywne kolory koszul lub nietypowe 
wzory, często florystyczne. Kolor i ekspresja stanowią kluczowy punkt 
milongi. Z racji intensywności tańca niektórzy mężczyźni zabierają na mi-
longę również drugą koszulę, by przebrać się, gdy pierwsza straci świe-
żość. Wielu tancerzy zaznacza, że nie jest wymagane profesjonalne obuwie, 
specjalnie zaprojektowane do tanga, bowiem technika tańca nie zależy od 
technologii, a od kontroli mięśni. Powszechnie uważa się, że dobry tan-
cerz zatańczy w każdych butach. Istotne jest, by były dopasowane do sto-
py. Dobrym wyborem są buty zapinane na paski lub sznurowane – dla 
lepszej stabilności stopy. Przy wyborze obuwia należy pamiętać o cha-
rakterze tanga – najlepiej unikać gumowych i antypoślizgowych pode-
szew, które mogłyby ograniczać tancerzy i utrudniać wykonywanie figur 
i tanecznych ozdobników (Tango forge. What to wear).  

W myśl wszystkich opisanych zasad, zestawionych razem podczas 
milongi, można przytoczyć zdanie jednego z respondentów, które oddaje 
sens tego wydarzenia: „Tango to sposób na zrobienie czegoś pięknego     
z kimś, kogo jeszcze nie poznałeś”.  

 
 

6. Tango argentyńskie i milongi w Łodzi 
 

Historia tanga argentyńskiego w Łodzi sięga 2002 r. Pojawiło się ono       
w mieście z inicjatywy Jakuba Kani, którego uważa się za pierwszego 
łodzianina tańczącego tango argentyńskie. Jest on instruktorem i popula-
ryzatorem tego tańca, ale równocześnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu 
Fundacji Wspierania Kultury „Fabryka Tanga”, będącej organizatorem fe-
stiwalu pod nazwą Łódź Tango Salon Festival.  

Pierwsze tango argentyńskie, na tzw. milondze, zatańczono w Klubie 
GKO (fot. 1), czyli w dawnym kasynie wojskowym. Początkowo spotkania 
miłośników tanga argentyńskiego wyglądały bardziej widowiskowo niż 
obecnie, tancerze popisywali się swoimi umiejętnościami, robiąc zaawan-
sowane figury taneczne, a partnerki wykańczały figury wymyślnymi ozdob-
nikami. Obecnie milongi również traktuje się jak wyjątkowe wydarzenie, 
jednak są one mniej żywiołowe ze względów bezpieczeństwa. 

W wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji szkół tańca stwierdzono, 
że w Łodzi znajduje się 14 szkół, które prowadzą kurs tanga, w tym 5 szkół 
z kursem tanga argentyńskiego (tab. 2). 
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Fot. 1. Milonga w Klubie GKO w Łodzi 
Autor: Marta Korczak 

 

 
Tab. 2. Szkoły tańca w Łodzi, mające w ofercie kurs tanga argentyńskiego (2018 r.) 

 

Nazwa Adres 
Cena za 

jedne 
zajęcia 

Dane kontaktowe 

Studio Tańca 
Jankowski 

pl. Zwycięstwa 2  
90-312 Łódź 

30 zł 
608 068 466  

biuro@taniec.lodz.pl 
http://www.taniec.lodz.pl/ 

Urban Dance 
Zone 

ul. Zachodnia 85 
90-402 Łódź 

25 zł 
695 385 254  

biuro@urbandance.pl 
http://urbandance.pl 

Project Salsa 
ul. A. Struga 66 

90-557 Łódź 
25 zł 

508 056 763  
biuro@projectsalsa.pl 
http://projectsalsa.pl 

Szkoła Tańca 
Peter 

ul. S. Żeromskiego 117 
90-542 Łódź 

25 zł 
605 302 431  

szkola.tanca@peter.lodz.pl 
http://peterlodz.pl/ 

Ośrodek Kultury 
„Tango Łódź”  
J. Kania, YMCA 

ul. Moniuszki 4a 
90-111 Łódź 

45 zł 
606 622 777 

http://tangolodz.pl/index. 
php?tyt=6 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych. 
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Tabela 2 zawiera tylko szkoły tańca, w których odbywa się kurs tanga ar-

gentyńskiego, ze względu na to, że uczestnicy milong – jak już wspomnia-
no – są zobligowani do znajomości kroków właśnie tej odmiany tanga.          
Z późniejszych rozmów z uczestnikami wynika, że największą popularno-
ścią cieszą się zajęcia prowadzone przez mistrza – Jakuba Kanię – i właśnie 
pod jego okiem większość łódzkiego środowiska „tangowego” szlifowała 
swoje umiejętności. 

W tab. 3 zamieszczono wyniki inwentaryzacji milong odbywających się 
w Łodzi. Na terenie miasta dostępnych jest siedem miejsc, w których moż-
na systematycznie tańczyć tango argentyńskie. 

 

 
Tab. 3. Milongi w Łodzi (dane na rok 2018) 

 

Lp. Organizatorzy Wydarzenia 

1 
Iwona Łopuch i Dariusz Tybiń-
kowski 

GKO Klub – milonga poniedziałkowa 

2 Michał Markowicz U Milscha – milonga środowa 

3 Zofia Walczak Dom Literatury – milonga piątkowa 

4 Paweł Ferliński Muzeum Fabryki – milonga sobotnia 

5 
Fundacja FERSO  
(Fundacja Edukacji i Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego) 

Piotrkowska 85 – milonga czwartkowa 
(ostatni czwartek miesiąca – Milonga percal / 

Czwartkowe obiady z tangiem) 

6 Daria Gorzeń 
Czekolada Retro Cafe – milonga niedzielna / 

Milonga in small salon 

7 
Tango Łódź – Jakub Kania  
i Małgorzata Chojnacka 

Budynek YMCA – milonga sobotnia /  
Milonga porteña (raz w miesiącu) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych. 

 
Milongi odbywają się cyklicznie, dwie z nich – milonga poniedział-

kowa w GKO oraz milonga środowa w restauracji U Milscha – raz w ty-
godniu, cztery pozostałe, czyli milonga sobotnia w Muzeum Fabryki, 
milonga piątkowa w Domu Literatury, milonga niedzielna w Czekolada 
Retro Cafe oraz milonga czwartkowa przy ul. Piotrkowskiej 85 – raz w mie-
siącu. Do niedawna organizatorem comiesięcznych milong był Jakub 
Kania, który zredukował liczbę tych wydarzeń ze względu na obowiązki 
służbowe. Na podstawie badań, m.in. inwentaryzacji szkół tańca oferują-
cych kurs tanga argentyńskiego oraz milong odbywających się w Łodzi, 
autorki opracowały plan miasta, na którym przedstawione zostały lokali-
zacje szkół tańca oraz milong w Łodzi (rys. 2).  
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Rys. 2. Lokalizacja szkół tańca i milong na planie Łodzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ArcMap 

 
Z planu wynika, że zarówno szkoły tańca, jak i milongi koncentrują 

się w centrum miasta. Ma to związek z tym, że Śródmieście stanowi serce 
Łodzi i większość wydarzeń kulturalnych ma miejsce na tym obszarze.  

Kolejnym krokiem w badaniach było przeprowadzenie wywiadów      
z pracownikami szkół tańca. Według respondentów kilka lat wcześniej 
tango argentyńskie cieszyło się niewielką popularnością, ale od kilku mie-
sięcy widać rosnące zainteresowanie tym stylem w porównaniu z innymi 
kursami. Większość uczestników kursu tanga jest po 30. roku życia. Śred-
nio na zajęcia uczęszcza od 10 do 12 osób (z podziałem na grupy zaawan-
sowania – w jednej jest kilka par). Największą frekwencję szkoły notują  
w okresie zimowym, natomiast latem zauważa się spadek liczby zainte-
resowanych tańcem ze względu na inne formy aktywnego spędzania cza-
su wolnego (wyjazdy za miasto, ogródki działkowe itp.). Średnia cena za 
godzinę zajęć oscyluje w granicach 30 zł, a zajęcia odbywają się 1–2 razy 
w tygodniu.  

W ramach obserwacji nieuczestniczącej, która z czasem przeistoczyła 
się w obserwację uczestniczącą, autorki zebrały materiał pozwalający na 
charakterystykę trzech z siedmiu milong odbywających się w Łodzi. 
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Ograniczona liczba wydarzeń wynika z faktu, że w trakcie czasu prowa-
dzenia badań pozostałe cztery milongi nie odbyły się. W tab. 4 przedsta-
wiono szczegółową charakterystykę wydarzenia. 

 
Tab. 4. Charakterystyka milong w Łodzi (2018 r.) 

 

Milonga  
w restauracji U Milscha 

Milonga  
w Klubie Garnizonowym 

Milonga  
w Domu Literatury 

Wnętrza 

1) zabytkowe wnętrza, 
2) sala średniej wielkości, 
3) stoły ustawionewokół 

parkietu, 
4) dobry sprzęt nagłaśnia-

jący, 
5) osobne pomieszczenie,  

w którym znajduje się 
bar. 

1) wnętrza w stylu PRL-u, 
2) duży parkiet, 
3) ściana pokryta lustrami,  
4) możliwość obserwacji 

tańczących z piętra  
5) wielofunkcyjność sali 

(oprócz milong rów-
nież dancingi). 

1) mała sala,  
2) klimatyczny charakter, 
3) bardzo dobre nagłoś-

nienie i oświetlenie, 
4) wielofunkcyjność sali 

(obok parkietu znajdu-
je się scena). 

Cena 

10 zł 10 zł 10 zł 

Gastronomia 

1) restauracja czynna pod-
czas trwania milongi,  

2) napoje – kawa, herbata, 
wino. 

1) w cenie milongi do dys-
pozycji bufet samoob-
sługowy zaopatrzony    
w kawę, herbatę i słod-
kie przekąski.  

1) bar otwarty na sali 
podczas milongi,  

2) napoje alkoholowe        
– piwo, wino, szampan. 

Cechy szczególne 

1) odbywa się co tydzień; 
2) eleganckie wnętrza 

wpływają na: 

 nastrój,  

 doznania uczestników,  

 dobór stroju,  

 poczucie elitarności; 
3) uczestniczą tancerze       

o dużych umiejętnoś-
ciach; 

4) jest dostępna dla wol-
nych obserwatorów 
(osób korzystających 
z restauracji). 

1) odbywa się co tydzień; 
2) panuje tam swobodna 

atmosfera; 
3) brak etykiety ubioru, 
4) uczestnicy tańczą jeden 

z tańców grupowych     
– chacarera – ludowy ta-
niec argentyński; 

5) podczas practici na sali 
jest instruktor, który 
udziela porad tańczą-
cym. 

  

1) odbywa się raz w mie-
siącu, zaczyna się          
ok. 17.00; 

2) panuje tam swobodna 
atmosfera; 

3) tańczących można po-
dzielić na dwie grupy: 
jedną bardzo skupioną 
na tańcu, drugą bardziej 
skupioną na samym spo-
tkaniu towarzyskim;  

4) dodatkowym elementem 
milongi jest część arty-
styczna w wykonaniu 
uczestników milongi. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Z obserwacji wynika, że środowisko „tangowe” w Łodzi liczy około 

100 osób. Na milongach zazwyczaj liczba uczestników waha się od 30 do 40, 
w zależności od godziny i dnia tygodnia. Wspólną cechą wszystkich od-
wiedzonych miejsc jest fakt, że liczebnie przeważają kobiety. Na milongach 
odbywających się w różnych dniach tygodnia i w różnych miejscach bio-
rą udział często te same osoby (uczestniczące na każdej milondze), jest 
ok. 10. Najczęściej w jednej wybranej milondze uczestniczą ci sami tance-
rze ze względu na termin, miejsce itp. Milongi, podczas których autorki 
prowadziły badania, nieznacznie różnią się od siebie (tab. 4). 

W ramach badań autorki przeprowadzały wywiady swobodne z uczest-
nikami milong. Pierwsze pytanie dotyczyło motywów podjęcia takiej ak-
tywności, jaką jest tango argentyńskie, oraz uczestnictwa w milongach. 
Respondenci najczęściej odpowiadali, że swoją przygodę z tangiem roz-
poczęli w wyniku namowy ze strony partnerek lub kolegów, często też 
dlatego, że zostali zainspirowani muzyką i samo jej słuchanie w pewnym 
momencie przestało być dla nich wystarczające. Chcieli w pełni poczuć 
„klimat” milongi. O samych milongach dowiedzieli się w szkołach tańca 
podczas lekcji. Instruktorzy informują uczestników o tych wydarzeniach 
i zachęcają do uczęszczania na nie, jako dopełnienie kursu i możliwość 
wykorzystania oraz sprawdzenia swoich umiejętności. Innym źródłem 
informacji na temat odbywających się imprez, podczas których można 
tańczyć tango argentyńskie, byli znajomi.  

Autorki postawiły pytanie: czym jest tango dla uczestników milong? 
Odpowiedź mogłaby wydawać się skomplikowana, ale wszyscy respon-
denci byli zgodni co do jednego: tango argentyńskie to przede wszystkim 
zjawisko społeczne, pewien sposób na życie i lekarstwo na to, co ono za 
sobą niesie, a przebywanie na parkiecie jest najlepszym oczyszczeniem 
ze wszystkich smutków. Potwierdzeniem tych wypowiedzi są słowa pre-
kursora tanga w Łodzi – Jakuba Kani: „Tango to narkotyk, który byłbym 
w stanie przepisywać każdemu na receptę, jako remedium na szczęście”. 
Tango dla respondentów jest „odskocznią, drugim życiem, narkotykiem”, 
który wciąga bez reszty pojedyncze osoby, ale również pary. Wiele osób 
podkreśla, że jest to hobby przeznaczone dla osób dojrzałych, doświad-
czonych, bardziej rozumiejących życie, swoje emocje. Jest sposobnością 
do zbliżenia i stworzenia nowych, bliskich relacji z drugą osobą. Część 
panów zwraca uwagę na wygląd i wiek kobiet. To chwilowe zatracenie po-
czucia rzeczywistości i samego siebie. Jak głosi znana piosenka, „bo do 
tanga trzeba dwojga […]”. Znając etykietę „tangową” wiemy, że to part-
ner wybiera partnerkę do tańca. Stąd kolejne pytanie przeznaczone dla 
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panów dotyczyło doboru partnerki do tandy. Najczęściej panowie przy 
wyborze kierują się umiejętnościami, chociaż dla zaawansowanego tan-
guero nie powinien mieć problemu z zatańczenie z niedoświadczoną par-
tnerką, dzięki czemu będzie ona mogła podszlifować swoje umiejętności.  

Początkujący tancerze, szczególnie panowie, bo to od nich najwięcej 
zależy w tym tańcu, boją się wkroczyć na parkiet i zadebiutować. Jeżeli 
będą tańczyć źle, mogą spotkać się z odmową partnerki, dlatego wielu 
panów przez pierwszy rok czy dwa lata przychodzi na milongi i tylko 
obserwuje to, co dzieje się na sali. Powodzenie w tańcu zależy głównie od 
partnera. Mężczyzna ma za zadanie wyeksponować partnerkę, on prowa-
dzi – ona jedynie podąża za nim. To na barkach partnera spoczywa od-
powiedzialność za jakość tańca. Osoby, które zawsze dobrze sobie radziły 
na parkiecie albo wcześniej uprawiały taniec towarzyski, stykając się z tan-
giem, nagle mają poczucie, że nie potrafią tańczyć. Żeby to zmienić, trze-
ba całym sobą poczuć muzykę i pozwolić emocjom wziąć górę nad całym 
ciałem. Tango jest interpretacją muzyki, która przepływając przez ciała 
uczestników milong, przenosi ich do innego świata. Jest inspiracją do two-
rzenia sztuki, wierszy, piosenek, obrazów. Wśród respondentów pojawiły 
się osoby, które podczas jednej z piątkowych milong w Domu Literatu-
ry prezentowały swoje literacko-wokalne dokonania.  

Zawód respondentów nie ma żadnego wpływu na ich udział w mi-
longach. Tańczą dla przyjemności, nie na pokaz. Uczestnicy milong po-
dejmują pracę często tylko po to, żeby móc tańczyć tango, a wiadomo, że 
jest to jedno z droższych hobby. Jedynym warunkiem, który muszą speł-
niać, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach, jest umiejętność tańczenia 
tanga argentyńskiego. 

Oprócz milong odbywających się systematycznie, w Łodzi tancerze co 
roku mogą wziąć udział w Tango Salon Festivalu, organizowanym przez 
Jakuba Kanię, oraz w Maratonie Truskawkowym.  

Uczestnictwo w milongach nie ogranicza się jednak tylko do miejsca 
zamieszkania. Respondenci podczas swoich wyjazdów wakacyjnych  
często wybierają miasta, w których odbywają się milongi. Wśród odpo-
wiedzi badanych dotyczących uczestnictwa w milongach, poza Łodzią 
pojawiły się inne polskie miasta, w tym m.in.: Moszna, Warszawa, To-
ruń czy Bydgoszcz. Nie brakowało też zagranicznych akcentów, przede 
wszystkim Argentyny (Buenos Aires) i Urugwaju (Monte Video), a także 
Węgier, Fran-cji, Niemiec czy Portugalii. Oprócz wyjazdów na milongi 
respondenci wyjeżdżają też na festiwale tanga i maratony „tangowe”. 
Większym zainteresowaniem cieszą się jednak festiwale, a mniejszym 
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maratony, chociaż nie brakuje wśród uczestników milong amatorów tej 
formy obcowania z tangiem, które wymaga bardzo dobrej kondycji i wy-
trzymałości. 

 
 

7. Podsumowanie 
 
Na podstawie przeglądu literatury, obserwacji uczestników oraz przepro-
wadzonych z nimi wywiadów autorki nakreśliły ogólną sylwetkę uczest-
nika milongi (rys. 3). 

 

 

Rys. 3. Charakterystyka uczestników milong w Łodzi 
Źródło: opracowanie własne 

 
Wyniki badań zaprezentowane na rys. 3 w formie charakterystyki 

sylwetki uczestników milong pozwalają potwierdzić hipotezę postawio-
ną na początku artykułu, że milongę można uznać za atrakcyjny i rozwi-
jający się produkt rekreacyjny w Łodzi. Wynika to z zaproponowanej 
przez autorki definicji produktu rekreacyjnego oraz wywiadów z tancerza-
mi, potwierdzających, że taki produkt ma na celu utrzymywanie w dobrej 
kondycji sił fizycznych i psychicznych oraz sprzyjanie kontaktom towa-
rzyskim. Poza tym badania potwierdziły, że uczestnikami milong mogą 
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być osoby, które są odpowiednio do tego przygotowane. Znają kroki tan-
ga argentyńskiego i cały czas szlifują swoje umiejętności, posiadają wiedzę 
na temat panujących na milongach zasad, ale także mają odpowiedni dla 
tego tańca strój. Jako efekt obserwacji nieuczestniczącej i uczestniczącej 
uznano, że to hobby dotyczy ograniczonej liczby odbiorców tego pro-
duktu rekreacyjnego, przy tym dojrzałych wiekowo (powyżej 30, 40 lat), 
a zatem już o ukształtowanych i ugruntowanych zainteresowaniach i emo-
cjach. Przyjęto też, że uczestnicy kursów tanga argentyńskiego i milong 
stanowią wyrafinowaną grupę osób uprawiających rekreację czynną. Nie-
wątpliwie zostało to potwierdzone przez wywiady z uczestnikami, któ-
rzy podkreślają, że tango to według nich elitarny taniec i że nie każdy się 
w nim odnajduje. Dodatkowo z wywiadów wynikało, że większość re-
spondentów ma różne inne pasje oraz wyrafinowany gust pod wzglę-
dem doboru rozrywek, a wśród nich właśnie uczestnictwo w milongach.  
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MILONGA W PRZESTRZENI REKREACYJNEJ ŁODZI 
 
Abstrakt: Artykuł opiera się głównie na analizie środowiska związanego z tańczeniem 
tanga w Łodzi. Celem autorek jest pokazanie milongi jako produktu rekreacyjnego oraz 
ukazanie wyjątkowości tego wydarzenia tanecznego. Opracowanie powstało na podsta-
wie badań terenowych przeprowadzonych przez autorki podczas milong odbywających 
się w Łodzi od marca do czerwca 2018 r. Badania pozwoliły ustalić m.in. fakty dotyczące 
początków tanga argentyńskiego w Łodzi, a także miejsca, w których można nauczyć się 
kroków i tańczyć tango. Ponadto szczegółowo opisano historię milong, ich specyfikę, 
zasady uczestnictwa oraz miejsca, w których te wydarzenia się odbywają. Z punktu wi-
dzenia artykułu najciekawsze okazały się jednak wywiady z uczestnikami milong, które 
pozwoliły określić znaczenie tego zjawiska. Wyraźnie widać odejście od klasycznego poj-
mowania tańca, jako formy aktywnego wypoczynku, na rzecz głębszych doświadczeń, 
przeżyć, poznania kultury oraz środowisk, z których wywodzą się tango argentyńskie        
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i milongi. W końcowej fazie opracowania autorki zaprezentowały sylwetki uczestników 
milong. 

Słowa kluczowe: milonga, produkt rekreacyjny, tango argentyńskie. 

MILONGA IN RECREATIONAL SPACE OF ŁÓDŹ 

Abstract: Milonga is not only a place, where you can dance argentine tango. It is also 
a definition of fast variation of this dance style, but according to the authors of this article, 
the most important meaning is an event, where people are dancing argentine tango. This 
text is based on the environment of tango lovers in Łódź. The purpose of this article is to 
show milonga and to mention the uniqueness of this dance event. The article was based 
on field study carried out during milongas in Łódź from March to June 2018. The research 
helped to find information about beginning of argentine tango in Łódź, but also places, 
where you can learn basic steps to dance tango. Furthermore, authors precisely described 
history of milonga, character of events, rules of participation and locations, where these 
events take place. Moreover, the research shows that the most interesting were interviews 
with milonga’s participants, which helped to determine the importance of milonga. It shows 
the difference between argentine tango and other dance styles and proves that the classical 
viewpoint of dancing argentine tango has changed. It is no longer only the active form of 
spending free time, but also feelings, experience and knowledge about argentine tango’s 
culture and milonga’s environment. The closing phase of the article shows the milon-
ga’s dancers profile. 

Keywords: milonga, recreational product, Argentine tango. 
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BUDŻET OBYWATELSKI JAKO NARZĘDZIE 

KREOWANIA PRZESTRZENI REKREACYJNEJ ŁODZI  

 
 

1. Wstęp 
 

Czas wolny odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. Obej-
muje wszelkie zajęcia, którym człowiek oddaje się z własnej woli, np. w celu 
odpoczynku, rozrywki, poszerzenia wiedzy lub kształcenia (niezawodowe-
go), czy też dobrowolnego udziału w życiu publicznym, po uwolnieniu 
się od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych (Migdał, 2011). 
Aby aktywnie spędzać czas wolny człowiek często wykorzystuje prze-
strzeń rekreacyjną miasta, w którym żyje. Są to m.in. parki miejskie, siłow-
nie plenerowe, place zabaw czy boiska wielofunkcyjne. Miejsca te zostały 
sfinansowane z różnych środków, ale część tych terenów bądź obiektów 
powstała w ramach budżetu obywatelskiego.  

W niniejszym artykule skupiono się na określeniu znaczenia budżetu 
obywatelskiego w kreowaniu przestrzeni rekreacyjnej Łodzi, sprecyzowa-
niu liczby i rozmieszczenia terenów oraz obiektów rekreacyjnych finanso-
wanych z budżetu obywatelskiego w latach 2014–2016, a także ustaleniu, 
w jaki sposób i przez kogo są one wykorzystywane oraz jaka jest percep-
cja użytkowników tych terenów (na pięciu wybranych przykładach – po 
jednym z każdej dzielnicy miasta).  

Przed przeprowadzeniem badań autorki sformułowały następujące 
hipotezy: 

1. Budżet obywatelski w dużym stopniu przyczynia się do kreowania 
przestrzeni rekreacyjnej Łodzi.  
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2. Mieszkańcy miasta podczas głosowania w ramach budżetu obywa-

telskiego najchętniej wybierają zadania związane z zagospodaro-
waniem przestrzeni rekreacyjnej.  

3. Korzystający z terenów rekreacyjnych finansowanych z budżetu oby-
watelskiego nie mają świadomości tego, z jakich środków zostały one 
utworzone.  

Do przeprowadzenia badań terenowych autorkom posłużyły nastę-
pujące metody badawcze: inwentaryzacja obiektów powstałych w ramach 
budżetu obywatelskiego, obserwacja, badania ankietowe oraz dokumen-
tacja fotograficzna. Wykorzystane narzędzia to: karta inwentaryzacji, karta 
obserwacji, kwestionariusz wywiadu, a także aparat fotograficzny.  

 
 

2. Istota i zasady działania budżetu obywatelskiego 
 
Budżet obywatelski (partycypacyjny) to proces decyzyjny, w ramach któ-
rego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współ-
decydując o dystrybucji określonej puli finansowych środków publicznych 
(Kębłowski, 2013). 

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu obywatelskiego (partycypacyj-
nego) rozpoczął się w latach 90. ubiegłego wieku w brazylijskim mieście 
Porto Alegre, jednym z centrów opozycji przeciwko wojskowej dyktaturze, 
która rządziła krajem w latach 1964–1985. Walka z reżimem w dużym stop-
niu koncentrowała się na polityce miejskiej i pozwoliła licznym ruchom 
wykształcić wiele strategii współpracy z mieszkańcami i wypracować sku-
teczne narzędzia partycypacyjne. Jeszcze przed pierwszymi demokratycz-
nymi wyborami lokalnymi po upadku dyktatury w 1985 r. zaproponowano 
przeprowadzenie inicjatywy, która wkrótce miała zyskać nazwę budże-
tu partycypacyjnego. Na poparcie władz trzeba było czekać do wyborów    
w 1989 r., wygranych przez lewicową Partię Robotników. Budżet partycy-
pacyjny został więc wprowadzony jako inicjatywa oddolna, która zyskała 
silne poparcie władz lokalnych. Po długim okresie przygotowawczym uzy-
skał swój pierwszy kształt (później rokrocznie nieznacznie modyfikowany) 
w latach 1991 i 1992. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał 
ogromną popularność w Brazylii – do 2008 r. wprowadziło go ok. 200 tam-
tejszych miast, obejmując ponad 44 mln mieszkańców. Upowszechnił się 
kolejno w Ameryce Południowej (przynajmniej 510 miast zaangażowanych 
w budżet obywatelski w 2010 r.), Europie (200 miast), Afryce, Azji i Ame-
ryce Północnej, tym samym zyskując status globalny. W Polsce budżet oby-
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watelski wprowadzono po raz pierwszy w 2011 r. w Sopocie (Kębłowski, 
2013). W Łodzi pierwsze głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 
odbyło się w 2013 r. Władze miasta przeznaczyły na ten proces najwyższą 
kwotę (20 mln zł) spośród wszystkich miast, które wprowadziły zasadę 
budżetu obywatelskiego w Polsce (Kraszewski, Mojkowski, 2014). 

Badacze budżetu obywatelskiego wyodrębniają kilka podstawowych  
i kluczowych, ściśle powiązanych kryteriów, które odróżniają go od in-
nych praktyk angażujących mieszkańców. Po pierwsze jego integralną 
częścią jest publiczna dyskusja mieszkańców, którzy na przynajmniej jed-
nym z etapów inicjatywy spotykają się i deliberują na specjalnie do tego 
celu powołanych zebraniach czy forach. Dialog między mieszkańcami 
jest kluczowy dla ich późniejszej współpracy z urzędnikami. Po drugie dys-
kusja w ramach budżetu obywatelskiego dotyczy jasno określonych, ogra-
niczonych środków finansowych. Po trzecie budżet partycypacyjny nie 
odnosi się wyłącznie do dzielnicy, osiedla lub instytucji – przynajmniej na 
jednym z etapów sięga również poziomu ogólnomiejskiego. Po czwarte jego 
wyniki są wiążące, bowiem propozycje inwestycyjne wybrane przez miesz-
kańców zostają zrealizowane. Mieszkańcy otrzymują informację zwrotną 
dotyczącą zarówno projektów wybranych w ramach dyskusji, jak i tych, 
które zostały odrzucone. Po piąte budżet obywatelski to proces długofa-
lowy, a nie jednorazowy – jest organizowany rokrocznie przez lata (Kę-
błowski, 2013). 

  
 

3. Wyniki przeprowadzonych badań 
 
W Łodzi w ramach głosowania dotyczącego budżetu obywatelskiego (BO) 
wyodrębnia się podział na zadania ogólnomiejskie oraz zadania lokalne 
dla poszczególnych dzielnic (Bałuty, Górna, Polesie, Widzew, Śródmieście). 
Każdy mieszkaniec może zagłosować na pięć zadań ogólnomiejskich oraz 
na pięć zadań lokalnych należących do dzielnicy, w której jest zameldo-
wany. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną oraz papierową. 

W początkowej fazie realizowania projektu przeprowadzono inwen-
taryzację internetową, która polegała na zebraniu informacji dotyczących 
projektów realizowanych w ramach BO. Zorientowano się, jak wygląda sy-
tuacja składania wniosków w ramach BO w Łodzi (rys. 1). Z wykonanej 
analizy wynika, że w ciągu trzech lat nastąpił gwałtowny wzrost wpły-
wających wniosków. Można zatem stwierdzić, że zwiększa się zaintere-
sowanie działaniami podejmowanymi w ramach BO.  
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Rys. 1. Liczba wniosków złożonych w Urzędzie Miasta  
w ramach budżetu obywatelskiego w Łodzi  

w latach 2014–2016 
Źródło rys. 1–15: opracowanie własne 

 
Badania zostały przeprowadzone w pięciu wybranych obiektach rekrea-

cyjnych występujących na terenie wszystkich dzielnic Łodzi (rys. 2). Z dziel-
nicy Bałuty wybrano projekt „Park Julianowski: rozbudowa XXI w.” (2016) 
– fot. 1 i 2. Obejmował on wybudowanie boiska do siatkówki plażowej, si-
łowni, elementów zabawowych – tzw. pajęczyny, zjeżdżalni modułowej, ale 
także postawienie toi toiów i zdroju ulicznego, zamontowanie monitorin-
gu, posadzenie drzew. Na dużej polanie została założona łąka ziołowo-    
-kwiatowa, mająca – poza walorami estetycznymi – za zadanie zatrzymać 
wzrost pokrzyw i pałki wodnej, która opanowała ten teren. W dzielnicy 
Polesie zbadano obszar „Lunapark inaczej”. Zadanie to miało na celu stwo-
rzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na 
Zdrowiu (2016) – fot. 3 i 4. Na Widzewie przyjrzano się obiektowi „małpi 
gaj” w Parku Podolskim na Zarzewie (fot. 5 i 6) – strefa do uprawiania 
street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych (2016). 
Wybrany projekt dzielnicy Górna obejmował budowę dużego i bezpiecz-
nego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana (2014) – fot. 7 i 8.     
W przypadku Śródmieścia natomiast autorki zainteresowały się budową 
boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodo-
stępnej do celów rekreacyjnych siłowni plenerowej zlokalizowanej przy 
XXIX LO (2016). 
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Rys. 2. Rozmieszczenie projektów rekreacyjnych  
zrealizowanych w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego,  

wybranych do badań terenowych 

 

  
 

Fot. 1. Plac zabaw dla dzieci  
w Parku Julianowskim 

 

Fot. 2. FitPark na terenie Parku  
Julianowskiego 

Źródło: fot. 1–10 wykonanie własne 

 

  

 

Fot. 3. „Lunapark inaczej”  
w Parku na Zdrowiu 

 

Fot. 4. Etapy realizacji projektu 
„Lunapark inaczej” 
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Fot. 5. „Małpi gaj” w Parku Podolskim  
na Zarzewie 

 

Fot. 6. Park Podolski               

 

  

 

Fot. 7. Plac zabaw dla dzieci  
przy Stawach Jana 

 

Fot. 8. Stawy Jana 

 

  

 

Fot. 9. Boisko wielofunkcyjne  
przy XXIX LO 

 

Fot. 10. Ogólnodostępna siłownia plenerowa 
do celów rekreacyjnych przy XXIX LO 

 
Badania ankietowe (200 wywiadów kwestionariuszowych) przepro-

wadzono na terenie wybranych obiektów: w Parku Julianowskim, w Par-
ku na Zdrowiu w pobliżu strefy „Lunapark inaczej”, przy „małpim gaju” 
w Parku Podolskim na Zarzewie oraz w pobliżu placu zabaw dla dzieci 
na terenie Stawów Jana. W każdym z wymienionych miejsc przeprowa-
dzono 50 wywiadów kwestionariuszowych. Przy XXIX LO, gdzie powstało 
boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki plażowej oraz ogólnodostęp-
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na siłownia plenerowa do celów rekreacyjnych, nie udało się przeprowa-
dzić wywiadów kwestionariuszowych. Ze względu na lokalizację wy-
branego obiektu przy szkole przychodziła tam głównie uczęszczająca do 
niej młodzież, a badania dotyczyły wyłącznie dorosłych użytkowników 
obiektów.  

Na podstawie zgromadzonych materiałów sporządzono wykresy, aby 
prosty i czytelny w sposób przedstawić wyniki przeprowadzonych ba-
dań. Tematem artykułu jest budżet obywatelski jako narzędzie kreowania 
przestrzeni rekreacyjnej Łodzi, zatem konieczne było dokonanie analizy, 
która ukaże, jaką część stanowią projekty związane z przestrzenią rekrea-
cyjną. Dokładny obraz przedstawiono na rys. 3, z którego wynika, że pro-
jektów związanych z rekreacją jest więcej niż pozostałych przedsięwzięć. 
Na rys. 4 został zaprezentowany rozkład projektów realizowanych w ra-
mach BO w Łodzi, związanych z przestrzenią rekreacyjną w latach 
2014–2018.  

 

 
 

Rys. 3. Skierowane do realizacji projekty wykorzystania  
budżetu obywatelskiego związane z przestrzenią rekreacyjną  

Łodzi na tle wniosków z lat 2014–2016  

 
Z mapy (rys. 4) wynika, że największe skupisko zrealizowanych pro-

jektów znajduje się w centrum miasta oraz w pobliżu terenów zielonych 
– parków, skwerów itp. Są to głównie inwestycje obejmujące budowę 
wielofunkcyjnych boisk, siłowni plenerowych, placów zabaw, które czę-
sto zlokalizowane są w sąsiedztwie szkół. 
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Rys. 4. Mapa projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w Łodzi,  

związanych z przestrzenią rekreacyjną w poszczególnych latach w okresie 2014–2018 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy udostępnionej na stronie BO w Łodzi 

 
W odczuciu autorek efekty głosowania na BO w Łodzi wydawały się 

na tyle atrakcyjne, że zdecydowano się je porównać do innych miast. 
Rysunek 5 ukazuje, że pod względem angażowania się w głosowanie na 
te projekty na przestrzeni kilku już lat mieszkańcy Łodzi zajmują pierw-
sze miejsce wśród obywateli innych miast Polski, które wprowadziły pro-
ces BO. Nie do końca są jasne przyczyny dużego zróżnicowania w skali 
kraju. Być może wynika to z faktu, że Łódź potrzebowała wielu inwesty-
cji w tereny rekreacyjne, ze względu m.in. na swój dotychczasowy słaby 
wizerunek w tym zakresie. Z biegiem czasu zauważalna staje się jed-
nak jego poprawa, następująca dzięki dużym inwestycjom realizowanym      
w mieście.  
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Rys. 5. Liczba oddanych w Łodzi głosów na projekty  
z budżetu obywatelskiego na tle innych miast  

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji budżetu obywatelskiego 

 
Przeprowadzając badania terenowe, pytano użytkowników wspomnia-

nych obszarów, czy wiedzą, skąd zostały pozyskane pieniądze na powstały 
obiekt. Wyniki zebranych odpowiedzi przedstawiono na rys. 6 – widać, że 
spora część odwiedzających orientuje się, z jakich środków zostały sfinanso-
wane strefy rekreacyjne, z których korzystają. Spośród czterech zbadanych 
obiektów najbardziej wyróżnia się pod tym względem Park Julianowski, 
jako że 40 osób na 50 ankietowanych zadeklarowało znajomość źródła finan-
sowania modernizacji tego terenu. Zapewne wynika to ze śledzenia przez 

 

 

Rys. 6. Stan wiedzy użytkowników badanych terenów rekreacyjnych  
Łodzi na temat źródła finansowania znajdujących się na nich obiektów 
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odwiedzających te obiekty zamieszczonych w widocznych miejscach na 
ich terenie tablic informacyjnych.  

Takie informacje trafiają do ludzi, dzięki czemu można się spodziewać, 
że w przyszłości mieszkańcy zaczną angażować się w głosowanie lub zgła-
szanie projektów (jeśli do tej pory tego nie robili).  

Zadano też pytanie ogólne dotyczące tego, czy lokalna społeczność ak-
ceptuje i pochwala działania wykorzystujące środki BO. Za pomocą wy-
kresu (rys. 7) zaprezentowano uzyskane odpowiedzi, potwierdzające, że 
znaczna większość respondentów poparła proces wdrożenia BO jako źró-
dła finansowania wskazanych przez obywateli terenów wypoczynkowych 
(rys. 7). Dzięki tym działaniom mieszkańcy poszczególnych osiedli zyskali 
bowiem przestrzeń rekreacyjną. Jedynym miejscem niechlubnie wyróż-
niającym się spośród badanych obiektów są Stawy Jana. W tym przypad-
ku brak akceptacji dla inwestycji finansowanej przez BO może wynikać 
z faktu, że w porównaniu z pozostałymi inwestycjami znajdujący się na 
tym terenie plac zabaw był znacznie mniejszy i nie posiadał zbyt licznych 
atrakcji dla dzieci w różnym wieku. 
 

 
Rys. 7. Akceptacja procesu budżetu obywatelskiego przez respondentów  

w Łodzi jako źródła finansowania badanych projektów 

 
Za pomocą wykresu (rys. 8) przedstawiono częstotliwość odwiedzania 

badanych terenów. Wynika z niego, że osoby biorące udział w badaniu 
często odwiedzają parki. Większość respondentów z Parku Podolskiego od-
powiedziała, że odwiedza park codziennie. Zapewne ma to związek z fak-
tem, że znajduje się on wśród bloków mieszkalnych, w związku z czym 
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wielu mieszkańców nie ma czasem innej drogi dotarcia chociażby na przy-
stanek komunikacji miejskiej czy do sklepu, jak właśnie przez park. W Par-
ku Julianowskim natomiast najwięcej ankietowanych osób przebywa od 
trzech do czterech razy w tygodniu. Zazwyczaj są to rodzicie z dziećmi 
bądź dziadkowie z wnukami, na tym terenie powstało bowiem kilka miejsc 
przyjaznych dzieciom. Do Stawów Jana respondenci docierają dwa, trzy 
razy w miesiącu. Na taką częstotliwość korzystania z tych obiektów może 
mieć wpływ fakt, że jest to miejsce oddalone od bloków, kamienic czy dom-
ków jednorodzinnych. Stawy Jana stanowią obszar, na który przybywają lu-
dzie z okolic i z całej Łodzi. Podobnie jest z Parkiem na Zdrowiu, służącym 
wszystkim mieszkańcom miasta, ale większość badanych odwiedza go raz 
na kilka miesięcy. 

Wizyta w parku według respondentów trwa zazwyczaj od jednej do 
dwóch godzin, co wydaje się dobrym wynikiem badań nad czasem spędza-
nym na terenach obiektów powstałych lub zagospodarowanych w ramach 
procesu BO w Łodzi (rys. 9). 

 

  
 

Rys. 8. Częstotliwość odwiedzania przez respondentów 
badanych terenów rekreacyjnych 
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Ankietowana społeczność swój wolny czas lubi spędzać w zadba-

nych i atrakcyjnych miejscach, co potwierdzają dane widniejące na 
rys. 10 i 11. 

 

 
Rys. 9. Ilość czasu spędzanego przez respondentów 

na badanych terenach rekreacyjnych 
 

 

Rys. 10. Ocena respondentów dotycząca poziomu  
zadbania badanych terenów rekreacyjnych 
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Rys. 11. Ocena respondentów dotycząca poziomu  

atrakcyjności badanych terenów rekreacyjnych 

 
W związku z tym, że większość analizowanych przez autorki miejsc 

obejmowała place zabaw i obiekty sportowe, zdecydowano się zapytać 
ankietowanych o ocenę wyposażenia tych miejsc. Za pomocą wykresu 
(rys. 12) wykazano, że respondenci są zadowoleni z wyposażenia użyt-
kowanych terenów w przyrządy do zabaw dla najmłodszych.  

 
 

 
 

Rys. 12. Ocena respondentów dotycząca wyposażenia badanych  
obiektów rekreacyjnych w urządzenia do zabaw dla dzieci 
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Na rys. 13 przedstawiono poziom satysfakcji ankietowanych z wyposa-

żenia badanych terenów rekreacyjnych w Łodzi w ramach BO. Jak pokazu-
je wykres, w większości respondenci są usatysfakcjonowani wyposażeniem 
użytkowanego przez nich terenu.  

 

 

Rys. 13. Ocena respondentów dotycząca wyposażenia  
badanych miejsc rekreacyjnych w obiekty sportowe 

 

 

Rys. 14. Ocena respondentów dotycząca wyposażenia badanego  
miejsca rekreacji w obiekty gastronomiczne 

 
W atrakcyjnych dla badanej społeczności miejscach coraz częściej spo-

tyka się punkty małej gastronomii. Niestety w wybranych przez autorki 
obiektach według ankietowanych takich punktów brakowało. Być może 
pojawią się one w okresie wakacyjnym, kiedy można oczekiwać nie tyl-
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ko, że miejskie tereny rekreacyjne będzie odwiedzało więcej osób (rys. 14), 
ale również, że będą one dłużej przebywać w tych miejscach.  

Podobnie jest z pytaniem o miejsca zadaszone i przeznaczone do organi-
zowania pikników na badanych obszarach rekreacji w Łodzi. Znaczna część 
ankietowanych odpowiedziała, że odwiedzane przez nich obiekty nie są 
wyposażone w tego typu infrastrukturę (rys. 15). 

 

 

Rys. 15. Ocena respondentów dotycząca wyposażenia rekreacyjnych  
obiektów badań w zadaszone miejsca piknikowe 

 
Z przeglądu i analizy rys. 5–15 wynika, że wybrane do badań projekty, 

zrealizowane w ramach procesu budżetu obywatelskiego, skupiały się prze-
de wszystkim na zapewnieniu mieszkańcom terenów rekreacyjnych – urzą-
dzeń do zabawy dla dzieci oraz przyrządów do ćwiczeń, które w założeniu 
służą polepszaniu kondycji fizycznej dorosłym. Część z tych projektów bę-
dzie dalej rozbudowywana, ponieważ stanowią one zadania ogólnomiej-
skie, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i poparciem. Warto 
więc zastanowić się nad uatrakcyjnieniem tych miejsc pod względem ich 
ogólnego zagospodarowania sprzyjającego satysfakcjonującej rekreacji czyn-
nej mieszkańców miast.  

 
 

4. Podsumowanie 
 
Przeprowadzone badania terenowe nad wdrażanym w Łodzi od 2014 r. 
procesem tworzenia budżetu obywatelskiego pozwoliły na wysnucie kil-
ku istotnych wniosków. Ustalono przede wszystkim, że mieszkańcy Łodzi 
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zajmują pierwsze miejsce wśród mieszkańców miast Polski pod wzglę-
dem angażowania się w głosowanie na projekty finansowane z budżetu 
obywatelskiego. 

Postawione we wstępie hipotezy – pierwsza i druga (BO w dużym stop-
niu przyczynia się do kreowania przestrzeni rekreacyjnej Łodzi; mieszkańcy 
miasta podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego najchętniej 
wybierają zadania związane z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyj-
nej) zostały potwierdzone, ponieważ w toku badań ustalono, że budżet oby-
watelski ma duże znaczenie w kreowaniu przestrzeni rekreacyjnej Łodzi. 
Według respondentów władze miasta odpowiednio wykorzystują środki 
z budżetu obywatelskiego, aby uatrakcyjnić jego przestrzeń rekreacyjną, 
a tym samym czas wolny mieszkańców. Podczas głosowania w ramach bu-
dżetu obywatelskiego badani najchętniej wybierali zadania związane z za-
gospodarowaniem przestrzeni rekreacyjnej.  

Hipoteza trzecia – korzystający z terenów rekreacyjnych, finansowanych 
z BO, nie mają świadomości, z jakich środków zostały one utworzone – nie 
została potwierdzona, ponieważ wykazano, że dzięki zamieszczaniu ta-
blic informacyjnych większość badanych osób dowiaduje się, skąd pozy-
skano pieniądze na budowę (modernizację) i wyposażenie poszczególnych 
terenów/obiektów rekreacyjnych, co może skutkować zaangażowaniem 
większej liczby mieszkańców w latach następnych.  

Ustalono także, że użytkownicy badanych terenów rekreacyjnych spę-
dzają na nich czas wolny, głównie spacerując, odwiedzając z dziećmi place 
zabaw oraz jeżdżąc na rowerze. Miejsca te są użytkowane przede wszyst-
im przez osoby młode oraz rodziny z dziećmi. Kilka obiektów rekreacyj-
nych powstałych ze środków budżetu obywatelskiego zyskało na tyle dużą 
popularność wśród mieszkańców Łodzi, że w kolejnych edycjach wy-
grywały projekty, których celem była realizacja następnych etapów po-
wstałych inwestycji. 
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BUDŻET OBYWATELSKI JAKO NARZĘDZIE KREOWANIA 
 PRZESTRZENI REKREACYJNEJ ŁODZI 

 
Abstrakt: Artykuł dotyczy budżetu obywatelskiego, który przyczynia się do kreowania 
przestrzeni rekreacyjnej Łodzi. We wstępie zamieszczono cele pracy, sformułowano trzy 
hipotezy naukowe oraz przedstawiono wykorzystane metody i narzędzia badawcze. W ko-
lejnych częściach pracy omówiono historię budżetu obywatelskiego oraz wyjaśniono sens 
jego ustanowienia. Następnie dokonano analizy wykorzystywania budżetu obywatelskiego 
do realizacji projektów związanych z zagospodarowaniem terenów służących wypoczynkowi 
mieszkańców Łodzi na podstawie zgromadzonych materiałów oraz przeprowadzonych ba-
dań terenowych. 

Słowa kluczowe: budżet obywatelski, przestrzeń rekreacyjna, czas wolny, Łódź. 
 
 

THE PARTICIPATORY BUDGET AS A TOOL FOR THE CREATION  
OF A RECREATION SPACE IN LODZ 

 
Abstract: This article pertains to participatory budget, which allows for the creation of the 
recreation space in Lodz. The introduction presents the aims of work, three research hy-
potheses, as well as the methods and tools used by the authors. In the subsequent parts of 
the article, the authors discuss the history of the participatory budget and explain its pro-
cedures. Next, an analysis of the participatory budget is presented, based on the collected 
materials and local research. The study is focused on tourism issues. 

Keywords: participatory budget, recreation space, leisure, Łodz. 
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DRZEWA-POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE 
SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO  

 
 

1. Wstęp 
 

Przesłankami do ochrony drzew były głównie poglądy religijne, wierzenia    
i obyczaje naszych przodków. Okazy te traktowano z wielkim szacun-
kiem i otaczano opieką. Z czasem tego typu obiekty przyrodnicze, wy-
różniające się spośród innych szczególnymi cechami, objęto regulacjami 
prawnymi w zakresie ich szczególnej ochrony.  

Cenne drzewa, podobnie jak ekosystemy i siedliska, mogą być narażone 
na wiele czynników stresujących, wynikających w głównej mierze z działal-
ności lub – ogólnie – bytności człowieka. Obecnie wzrost świadomości eko-
logicznej wśród ludności jest głównym czynnikiem decydującym o ochronie 
okazałych drzew na danym obszarze. Ważnym zagadnieniem jest rozróż-
nienie i popularyzacja okazów wyróżniających się.  

Pomnik przyrody jest kategorią prawną, oznaczającą objęcie tworu 
przyrody ochroną prawną, z określonymi konsekwencjami za jej nieprze-
strzeganie. Istotą tej ochrony jest wyłączenie chronionej rośliny spod od-
działywania człowieka w sensie jej gospodarczego użytkowania. Jest to 
jednoznaczne z nadaniem drzewu statusu nienaruszalności (Siewniak, 
1998). Zapewnienie tego statusu nosi znamiona ochrony biernej i jest dla 
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drzew-pomników przyrody niewystarczającą formą ochrony. Pomniko-
wym drzewom należy bowiem zapewnić stałą, aktywną, szeroką i syste-
matyczną pielęgnację. W trudnych warunkach środowiskowych drzewa 
te wymagają dodatkowo ograniczenia do minimum wszelkiego potencjal-
nego wpływu czynników szkodliwych. Dzięki prawidłowej pielęgnacji takie 
okazy pomnikowe doznały wsparcia i znajdują się we względnie dobrym 
stanie. Jednocześnie w warunkach miejskich czy na terenach komunika-
cyjnych na zarządzających tym zasobem spoczywa obowiązek zapewnie-
nia maksymalnego bezpieczeństwa życiu i mieniu ludzi. Utrzymanie po-
mnika przyrody oznacza zachowanie drzewa w całości i zapewnienie mu 
koniecznych warunków siedliskowych (Siewniak, 1998). W tej sytuacji 
wyodrębnia się grupa drzew szczególnie cennych historycznie i kultu-
rowo. Są one najczęściej najstarsze i w dość złym, a nieraz wręcz reszt-
kowym, stanie. Od kilkudziesięciu lat określa się takie drzewa mianem 
„weteranów”, zamiennie nazywa się je też matuzalemami, patriarchami, 
drzewami starymi, a na Litwie – baublisami (Grzywacz, Pietrzak, 2013; 
Kacprzak, 2005; Siewniak, 1998). 

Wprowadzenie ochrony w postaci pomników przyrody ożywionej i nie-
ożywionej powinno istotnie przeciwdziałać przynajmniej części tych zagro-
żeń, jak np. gospodarczemu pozyskiwaniu drzew w cennym starodrzewie 
lub osuszaniu torfowisk albo terenów do nich przylegających, czy też wpro-
wadzaniu gatunków obcych. Z przyrodniczego punktu widzenia drzewa 
jako pomniki przyrody należą do tzw. gatunków tarczowych, czyli takich, 
które stwarzają dogodne warunki do życia mikroorganizmów, grzybów, 
roślin i zwierząt. Uważa się, że jedno drzewo może stwarzać szanse życia 
dla 100–1000 innych gatunków organizmów (Constaza, 1997; Grzywacz, 
2001; Kacprzak, 2011; Korczyński, 2004).  

Drzewa-pomniki przyrody są okazami, poprzez które chroni się przy-
rodę i dokumentuje różnorodność środowiska. Stanowią one jednocze-
śnie obiekty, w których zachowały się elementy świadczące o minionych 
czasach, sposobach kształtowania krajobrazu (np. aleje przydrożne) i hi-
storii (m.in. szeroko rozumiane zabytki). Uznaje się, że wątek kulturo-
wy postrzegania drzewa ma wiele wymiarów, m.in.: efekty hodowlane, 
aklimatyzacyjne, kunszt formowania drzewa, symbolika drzew, a wspól-
nym atrybutem porządku przyrodniczego i kulturowego jest czas oraz 
przestrzeń, w których drzewo rośnie (Grzywacz, Pietrzak, 2013; Siewniak, 
1998). Pomniki przyrody to również świadectwo przeszłości zarówno 
człowieka, jak i środowiska (Kaszyński, Szczukowska, 2013; Korczyń-
ski, 2004). 
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W Polsce wyróżnianie i rejestracja zabytkowych drzew o ponadprze-

ciętnym rozmiarze i pokroju ma długą historię. Tradycje ochrony niektó-
rych drzew są związane przede wszystkim z wierzeniami i obyczajami 
naszych przodków. Głównym powodem podjęcia ochrony drzew był prze-
de wszystkim szacunek, jakim je obdarzano. Z czasem dochodziły do tego 
zapisy prawne dotyczące ochrony drzew i zakazu wycinania egzempla-
rzy należących do gatunków o najbardziej wartościowym drewnie. Ak-
tualnie pomnikami przyrody są:  

 

pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szcze-
gólnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajo-
brazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi 
je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, gła-
zy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa, 2004).  
 

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla lu-
dzi lub mienia, drzewa będące pomnikami przyrody podlegają ochronie 
aż do ich samoistnego całkowitego rozpadu. Minister właściwy do spraw 
środowiska określa, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania two-
rów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się 
potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, po-
krój i znaczenie historyczne, a odnośnie do tworów przyrody nieożywionej 
– ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe. 

Na terenie Polski w 2017 r. było 36 510 pomników przyrody, w tym   
29 982 pojedynczych drzew, 3780 grup drzew oraz 762 alej, które zostały 
uznane za pomniki przyrody (GUS, 2017). Po 13 latach od wejścia w życie 
Ustawy o ochronie przyrody (2004) sporządzono i opublikowano Rozporzą-
dzenie w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej 
za pomniki przyrody, co powinno być pomocne w tworzeniu nowych drzew-   
-pomników przyrody (Rozporządzenie, 2017) (tab. 1). 

Drzewa-pomniki przyrody, poza znaczeniem dla nauki, wpływają rów-
nież na ocenę estetyki krajobrazu, zwiększając jego różnorodność i atrak-
cyjność, np. z punktu widzenia aktywności turystyczno-rekreacyjnej. 
Zachowanie dla następnych pokoleń starych drzew, ale również głazów 
narzutowych i innych obiektów przyrody nieożywionej, to głównie za-
chowanie tworów przyrody trwale związanych z krajobrazem naszego 
kraju (Kacprzak, 2005). Często są one związane z określonymi wydarze-
niami historycznymi lub wybitnymi postaciami naszej kultury narodowej 
(np. dąb szypułkowy Napoleon rosnący na terenie Nadleśnictwa Przytok 
czy dąb szypułkowy Bażyńskiego z Kadyn). Pomniki przyrody stanowią
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prawie zawsze atrakcję turystyczną, przede wszystkim ze względu na 
duże znaczenie dla dydaktyki w zakresie przyrody i historii (Staniewska- 
-Zątek, 2007). 

 
Tab. 1. Minimalne obwody pni wybranych gatunków drzew – kandydatów na pomniki 

przyrody w Polsce 
 

Lp. Rodzaj/gatunek drzewa 
Minimalne obwody pni 
wybranych gatunków 

drzew (cm)* 

1 Cis pospolity   50 

2 Cyprysik, jabłoń, jarząb pospolity, żywotnik zachodni 100 

3 Grusza, miłorząb, wierzba iwa, żywotnik olbrzymi 150 

4 
Brzoza brodawkowata, grab pospolity, topola osika, wiąz 
szypułkowy 

200 

5 
Jesion wyniosły, jodła pospolita, klon jawor, klon zwy-
czajny, modrzew, sosna zwyczajna, świerk pospolity 

250 

6 
Buk pospolity, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, 
lipa, platan, topola biała 

300 

7 Inne gatunki topoli niewymienione w pkt. 4 i 6 350 

 
* Na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. 
Źródło: Rozporządzenie… (2017). 

 
Celem niniejszej pracy jest aktualizacja informacji o drzewach uzna-

nych za pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowe-
go oraz ukazanie możliwości wykorzystania tych okazów jako atrakcji 
turystycznych na tym terenie. Turystyka bowiem stwarza człowiekowi 
dogodne warunki do poznawania wartości, odbierania różnego rodzaju 
treści poznawczych i estetycznych.  

 
 

2. Materiał i metody 
 

Inwentaryzacji poddano drzewa uznane za pomniki przyrody na terenie 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego (SPK) w październiku 2017 r. w ra-
mach prac Koła Naukowego Leśników ZWL PB w Hajnówce.  

Dla każdego okazu wykonano pomiary dendrometryczne oraz określo-
no dokładną lokalizację drzewa uznanego za pomnik przyrody. Drzewa 
zostały oznaczone numerem i opisane w karcie identyfikacyjnej. Utwo-
rzono w ten sposób własną bazę danych drzew-pomników przyrody na 
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badanym obszarze. Podczas badań terenowych wyróżniono kilka drzew, 
które pretendują do nadania im statusu ochrony prawnej w postaci po-
mnika przyrody (tzw. drzewa – kandydaci na pomniki przyrody).  

 
 

3. Charakterystyka terenu badań 
 

Suwalski Park Narodowy (SPK) znajduje się na niezwykle interesują-
cym obszarze ukształtowanym przez lądolód skandynawski. Głównym ce-
lem ochrony tego terenu jest zachowanie jego unikatowego krajobrazu. 
Występują tu niemal wszystkie formy ukształtowania ziemi, począwszy 
od moren, przez sandry, ozy, głazowiska, na rynnach subglacjalnych skoń-
czywszy (jedną z nich jest mieszczące się na terenie parku jezioro Hańcza). 

Suwalski Park Krajobrazowy utworzono w 1976 r. na obszarze zagłębie-
nia Szeszupy i terenach otaczających jezioro Hańcza w północno-wschodniej 
części Polski. Powierzchnia parku wynosi 6338 ha, w tym ok. 60% stanowią 
użytki rolne, 10% – wody, 24% – lasy i zadrzewienia, 4% – tereny zabagnio-
ne i 2% – pozostałe grunty. Na atrakcyjność krajobrazu parku wpływa 
przewaga użytków rolnych. Duże, otwarte przestrzenie doskonale ukazu-
ją niezwykle bogatą rzeźbę terenu. Na terenie parku znajdują się 24 je-
ziora, każde o powierzchni większej od 1 ha. Cały obszar jest położony   
w dorzeczu Niemna, do którego doprowadzają wodę dwie rzeki: Czarna 
Hańcza i Szeszupa. Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego mieści się  
w Malesowiźnie-Turtulu, a park leży na terenie Zielonych Płuc Polski oraz 
wchodzi w sieć obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 
jako Ostoja Suwalska (zob. Suwalski Park Krajobrazowy). 

 
 

4. Wyniki 
 

Na badanym terenie zinwentaryzowano 38 drzew z 48 wykazywanych    
w rejestrze Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Znaczącą część (55,2%) 
stanowiły okazy lipy drobnolistnej. Inne gatunki drzew uznanych na tym 
terenie za pomniki przyrody, to m.in.: klon pospolity, jesion wyniosły, 
świerk pospolity oraz drzewa owocowe – grusza pospolita i jabłoń pospoli-
ta. Drzewa pomniki przyrody rosły na całym obszarze parku. 

Najstarszymi, ustanowionymi w 1978 r. (dwa lata po utworzeniu parku), 
drzewami pomnikowymi na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego 
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były jesion wyniosły w Szeszupce w gminie Jeleniewo oraz świerk pospo-
lity. Pierwsze z wymienionych drzew rośnie do dzisiaj, a drugiego nie uda-
ło się odnaleźć. Ostatnie, ustanowione w 2008 r., drzewa-pomniki przyrody 
na tym obszarze, to trzy lipy drobnolistne w miejscowości Czajewszczyzna 
w gminie Jeleniewo oraz klon pospolity w Gubieniszkach również w gmi-
nie Jeleniewo. Znaczna część drzew pomnikowych została ustanowiona 
w latach 1990–2000 (rys. 1). 
 
 
 

Rys. 1. Liczebność drzew-pomników przyrody na terenie Suwalskiego  
Parku Krajobrazowego według okresu ich ustanowienia 

Źródło: opracowanie własne 

 
Najwięcej drzew uznanych za pomniki przyrody w kategorii pojedyn-

czych drzew znajdowało się w gminie Jeleniewo. W granicach gminy wy-
stępowała ich prawie połowa (47,1%), najmniej z kolei odnotowano na 
terenie gminy Rutka-Tartak (świerk pospolity) i gminy Przerośl (klon po-
spolity), znajdujących się w granicach parku (tab. 2). 

Prawie połowa badanych drzew (17 okazów) osiągnęła wymiary obwo-
du (mierzonego na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) mieszczące 
się w przedziale 150–250 cm. Były to: jedenaście lip drobnolistnych, trzy 
grusze pospolite oraz po jednym okazie świerka pospolitego, jabłoni dzi-
kiej i klonu pospolitego. Rozmiary obwodu pnia w przedziale 250–350 cm 
osiągnęło 31,6% badanych drzew. W grupie tej znalazły się: cztery lipy 
drobnolistne, pięć klonów pospolitych oraz po jednym okazie gruszy po-
spolitej, świerka pospolitego i jesionu pospolitego. Przeprowadzona inwen-
taryzacja pozwoliła na ustalenie, że największymi obwodami wyróżniały 
się trzy okazy lipy drobnolistnej oraz jeden dąb szypułkowy, których 
obwody na wysokości 130 cm wynosiły powyżej 350 cm (tab. 3).  
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Tab. 2. Drzewa-pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego 

(kategorie: pojedyncze drzewa oraz aleje)  
 

Lp. Gatunek/gmina 
Liczba drzew 

 pomnikowych 

1 Dąb szypułkowy (Quercus robur) – gm. Jeleniewo  1 

2 Grusza pospolita (Pyrus communis) – gm. Wiżajny  5 

3 Jabłoń dzika (Malus sylvestris) – gm. Wiżajny  1 

4 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) – gm. Jeleniewo  1 

5 Klon pospolity (Acer platanoides) – gm. Jeleniewo  1 
6 Klon pospolity (Acer platanoides) – gm. Przerośl  1 
7 Klon pospolity (Acer platanoides) – gm. Wiżajny  5 

8 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – gm. Jeleniewo  3 
9 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – gm. Wiżajny               17 

10 Świerk pospolity (Picea abies) – gm. Rutka-Tartak  1 
11 Świerk pospolity (Picea abies) – gm. Wiżajny  1 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tab. 3. Różnorodność gatunkowa badanych drzew-pomników  

przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego 
 

Gatunek drzewa 
Obwód (cm) na wysokości 130 cm* 

Razem 
50–150 150–250 250–350 > 350 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 3 11   4 3 21 

Klon pospolity (Acer platanoides) 1   1   5 –   7 

Grusza pospolita (Pyrus communis) 1   3   1 –   5 

Świerk pospolity (Picea abies) –   1   1 –   2 

Jabłoń dzika (Malus sylvestris) –   1   – –   1 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) –   –   – 1   1 

Jesion pospolity (Fraxinus excelsior) –   –   1 –   1 

Razem 5 17 12 4 38 
 

* Mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Średnie obwody drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Suwal-

skiego Parku Krajobrazowego zaprezentowano w tab. 4. Wysokość badanych 
drzew wahała się od 12 do 30 m w kategorii pojedynczych drzew oraz od 
13 do 36 m w badanej alei (aleja lipowo-klonowa w miejscowości Stara 
Hańcza w gm. Wiżajny). Najwyższym drzewem okazał się świerk pospo-
lity (o wysokości 30 m) rosnący w miejscowości Jaczne na terenie gminy 
Rutka-Tartak, przy ścieżce wokół jeziora Jaczno. Wiele drzew pomniko-
wych nie posiadało już tabliczek, którymi oznacza się uznane za pomniki
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przyrody okazy. Prawdopodobnie od czasu ustanowienia nie podlegały 
już monitoringowi. Oznakowania nie posiadało ponad 80% z badanych 
drzew. Tabliczki widniały tylko na 10 okazach. 

 
Tab. 4. Średnie obwody i wysokości badanych drzew  
pomnikowych w Suwalskim Parku Krajobrazowym 

 

Kategoria drzew pomnikowych 
Średni  

obwód w cm 
Średnia  

wysokość w m 

Pojedyncze drzewo 

Dąb szypułkowy* (Quercus robur) 374 21 

Grusza pospolita (Pyrus communis) 197 14 

Jabłoń dzika* (Malus sylvestris) 159 15 

Jesion wyniosły* (Fraxinus excelsior) 292 13 

Klon pospolity (Acer platanoides) 331 21 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 372 25 

Świerk pospolity (Picea abies) 265 28 

Aleja drzew 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 215 27 

Klon pospolity (Acer platanoides) 262 31 
 

* Pojedyncze okazy. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Drzewa-pomniki przyrody identyfikowano często w trudno dostępnych 

miejscach. Niektóre rosły na prywatnych działkach, co również bardzo 
utrudniało ich odnalezienie. Podczas inwentaryzacji nie udało się odszu-
kać czterech drzew, pierwotnie uznanych za pomniki przyrody, a praw-
dopodobnie już nieistniejących. Były to dwie grusze pospolite oraz dwa 
klony pospolite widniejące w rejestrach pomników przyrody SPK. Podob-
nie w alei lipowej okazało się, że dwa drzewa już nie istnieją – zlokalizo-
wano jeden pień, a drugiego nie odnaleziono. Wśród zinwentaryzowanych 
okazów można wskazać te, które – zgodnie z prawną definicją pomnika 
przyrody – wyróżniają się spośród innych tworów przyrody żywej cecha-
mi dendrometrycznymi, walorami historycznymi czy krajobrazowymi bądź 
znaczeniem przyrodniczym. Informacje o tego typu okazach należałoby 
upowszechnić przede wszystkim w lokalnych wydawnictwach turysty-
cznych i popularnonaukowych, choć trudno stwierdzić, czy mogą sta-
nowić atrakcję turystyczną, szczególnie że trudno je odnaleźć w terenie. 

Okazy pomnikowe drzew znajdujących się w Suwalskim Parku Krajo-
brazowym proponuje się wykorzystać w lokalnych działaniach w zakre-
sie turystyki i edukacji, m.in. poprzez: 
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A. Włączenie drzew pomnikowych do ścieżki poznawczej „Na Górę 

Zamkową” – stworzenie questingu lub gry terenowej.  
Obecnie wiedzę dotyczącą Góry Zamkowej możemy zdobywać dzięki 

pokonaniu ścieżki poznawczej „Na Górę Zamkową” (6 km), uzupełnionej 
trasą turystyczną nazwaną „Tropem Sziurpy” (3,2 km), oraz poprzez zwie-
dzenie powstałej w 2014 r. Izby Pamięci Jaćwieskiej. Na terenie Góry Zam-
kowej rosną trzy drzewa-pomniki przyrody, ustanowione w 2008 r. Są to 
dwie lipy drobnolistne znajdujące się na południowo-wschodnim stoku 
oraz trzecia przy samym wierzchołku góry. Pomimo bliskiej obecności 
szlaku prowadzącego na szczyt wzgórza, drzewa nie zostały uwzględ-
nione w programach ścieżek edukacyjnych. Przy brzegu jeziora Kluczysko, 
gdzie przebiegają obecnie ścieżki, znajduje się świerk pospolity o obwo-
dzie 230 cm i wysokości 40 m. 
B. Wykorzystanie drzew-pomników przyrody, rosnących na terenie daw-

nej osady jaćwieskiej w Szurpiłach, w działalności edukacyjnej. 
Obecność okazów pomnikowych w sercu dawnego osadnictwa Jaćwin-

gów oraz istnienie legendy o Żaltisie umożliwiają nadanie tym okolicom 
mistycznego charakteru. Poprzez stworzenie miejsc opisanych w legen-
dzie możliwe jest więc przypomnienie historii związanej z przygraniczną 
kulturą Suwalszczyzny i Litwy. 
C. Upowszechnienie informacji o drzewach-pomnikach przyrody na tere-

nie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 
Pomnikowe okazy drzew warto udostępnić szerszej publiczności. Obec-

nie żadne z wymienionych wcześniej drzew nie są oznaczone tabliczką,   
a przy alei lipowej znajduje się jedynie zawierająca jej opis tablica eduka-
cyjna. W alei lipowej znajdują się dwie lipy drobnolistne, charakteryzujące 
się wyjątkowym kształtem pnia, co może zainteresować odwiedzających ten 
teren. Włączenia drzew-pomników przyrody do ścieżki poznawczej w celu 
ich upowszechnienia należałoby jednak dokonać poprzez m.in.: 

 nadanie poszczególnym drzewom oraz rosnącym w alei lipowej 
imion byłych właścicieli dworu Stara Hańcza; 

 zainstalowanie tablic opisujących najważniejsze wydarzenia histo-
ryczne lub właścicieli związanych z dawną posiadłością. 

Zaproponowane lokalnym władzom działania pokazują, jak można 
wykorzystać okazy drzew-pomników przyrody w celu zaprezentowania     
w ciekawy sposób historii Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki temu 
takie obiekty przyrody ożywionej stosunkowo niewielkim kosztem pod-
wyższyłyby atrakcyjność turystyczną i edukacyjną tego terenu, przycią-
gając większą liczbę turystów. 
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6. Dyskusja 
 

Wprowadzenie ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej w postaci 
ustanowienia drzew pomnikowych powinno istotnie przeciwdziałać za-
grożeniom określonych okazów, np. gospodarczemu pozyskiwaniu drzew 
w cennym starodrzewie, osuszaniu torfowisk lub terenów do nich przy-
legających, czy też wprowadzaniu gatunków obcych do ekosystemu.  

Wykonanie zabiegów ochronnych cennych okazów powinno się rozpo-
cząć od uzupełnienia w wielu przypadkach tabliczek świadczących o tym, 
że określone drzewa zostały uznane za pomniki przyrody. Godło w wie-
lu pomnikach jest też nieaktualne lub niezgodne z dzisiejszym. Oznacza 
to, że nawet jeśli tabliczki widnieją na okazach, to są nieprawidłowe. Nie-
jednokrotnie numery na drzewach nie zgadzają się ze stanem faktycz-
nym, co przecież jest łatwe do wyeliminowania. Dokonania uzupełnień 
oraz wymiany nieaktualnych oznaczeń na drzewach-pomnikach przyrody 
powinno się przeprowadzić po dokładnej wcześniejszej inwentaryzacji.  

Gminy oraz starostwa powiatowe, poprzez odpowiednie referaty ma-
jące kompetencje w tym zakresie, powinny dbać o swoje wizytówki, jaki-
mi bez wątpienia są drzewa pomnikowe, a przede wszystkim dostrzegać 
dotykające je problemy. Tymczasem często zapomina się o tego typu 
pomnikach przyrody po ich ustanowieniu. Sama idea ich utworzenia jest 
uzasadniona, lecz to nie wystarcza. Dużym problemem jest brak prac 
konserwatorskich związanych z tymi drzewami, choćby w przypadkach 
złamania konarów przez czynniki abiotyczne, takie jak wiatr. Należy pa-
miętać, że dbanie o lokalne dobro przyrodnicze to podstawa do wyko-
rzystywania go w planach rozwoju turystyki, m.in. również w oparciu     
o pomnik przyrody. 

 
 

7. Podsumowanie 
 

Główne cele i przyczyny ochrony drzew pomnikowych to przede 
wszystkim ochrona drzew jako zabytków przyrody i równocześnie kul-
tury, ale także ochrona drzew ze względów historycznych (drzewa       
w miejscach związanych z wydarzeniami historycznymi, kulturowymi, 
legendami czy podaniami ludowymi), lub też ochrona drzew jako obiek-
tów naukowych oraz ekologicznych. 
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Okazy drzew-pomników przyrody stanowią na terenie Suwalskiego 

Parku Krajobrazowego niedocenianą część lokalnej przyrody. Wiedzę o tych 
okazach warto upowszechniać w taki sposób, aby społeczeństwo dostrze-
gało na obszarze swojej małej ojczyzny przykłady form ochrony przyrody, 
jakimi są pomniki przyrody. W czasach, w których ogromne znaczenie 
ma edukacja przyrodniczoleśna, należałoby upowszechniać i pielęgno-
wać wiedzę o najcenniejszych historycznych okazach drzew. Wielokrotnie 
można byłoby uczynić z nich lokalne atrakcje turystyczne. Okoliczne szkoły 
w ramach zajęć przyrodniczych mogłyby poświęcić oddzielne lekcje, aby 
temat ochrony drzew był przedstawiany dzieciom i młodzieży. Jeżeli mło-
dzi ludzie będą odpowiednio wyedukowani, to informacje o lokalnych 
formach ochrony przyrody dotrą również do dorosłych. Zaowocowałoby 
to nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim większym szacunkiem do przyro-
dy i lokalnej historii, wiążąc mieszkańców silniej z regionem.  

Pomnik przyrody jest kategorią prawną, oznaczającą objęcie tworu przy-
rody ścisłą (zupełną, pełną) ochroną prawną, z określonymi konsekwen-
cjami za jej nieprzestrzeganie. Istotą tej ochrony jest całkowite wyłączenie 
chronionej rośliny spod oddziaływania na nią człowieka w sensie jej go-
spodarczego użytkowania. Jest to jednoznaczne z nadaniem drzewu sta-
tusu nienaruszalności (por. Siewniak, 1998), a więc znamienia ochrony 
biernej. Oczywiście w przypadku drzew-pomników takie działania są nie-
wystarczające. Takie okazy wymagają zapewnienia stałej, aktywnej, szero-
kiej i systematycznej pielęgnacji. Utrzymanie pomnika przyrody oznacza 
zachowanie drzewa w całości i zapewnienie mu koniecznych warunków 
siedliskowych. Dzięki prawidłowej pielęgnacji wiele drzew pomnikowych 
doznało wsparcia i znajduje się we względnie dobrym stanie. W trud-
nych warunkach środowiskowych drzewa-pomniki przyrody wymagają 
dodatkowo ograniczenia do minimum wszelkiego potencjalnego wpły-
wu czynników szkodliwych. Jednocześnie w warunkach miejskich czy 
na obszarach komunikacyjnych na zarządzających tym zasobem spoczywa 
obowiązek zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa życiu i mie-
niu ludzi. 

Popularność pomnikowych drzew na terenie Suwalskiego Parku Krajo-
brazowego jest zróżnicowana. Wskazane byłyby działania popularyzujące 
pomnikowe okazy drzew jako atrakcje turystyczne, m.in. poprzez pro-
mocję w katalogach, folderach gmin oraz powiatów, jak również umiesz-
czenie w programach wycieczek tych osobliwości natury. Równie ważne 
byłyby informacje w materiałach promocyjnych gospodarstw agrotury-
stycznych, dotyczące występowania w ich pobliżu tego typu okazów. 
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Należy podkreślić jednak fakt, że pojedyncze egzemplarze drzew uzna-
nych za pomniki przyrody mogą okazać się walorem o niedostatecznej 
sile przyciągania turystów, ale powinny być wykorzystywane jako jeden 
ze składników rozszerzonego produktu turystycznego. 
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DRZEWA-POMNIKI PRZYRODY  

NA TERENIE SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 
 

Abstrakt: Celem badań członków Studenckiego Koła Naukowego Leśników Politechniki 
Białostockiej była aktualizacja informacji o drzewach uznanych za pomniki przyrody na 
terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Zakres prac obejmował również określenie 
ich stanu ochrony oraz ukazanie możliwości wykorzystania tych okazów jako atrakcji 
turystycznych. Wyniki badań wykazały, że drzewa ustanowione jako pomniki przyrody 
są w niektórych przypadkach trudne do odnalezienia w terenie. Popularność pomnikowych 
drzew jako obiektów turystycznych jest zróżnicowana. Drzewa jako elementy naturalnego 
krajobrazu wśród bogactwa zasobów przyrodniczych mogą stać się podstawą rozwoju tury-
styki edukacyjnej. Wydaje się jednak, że mogą one stanowić uzupełnienie rozbudowane-
go produktu turystycznego na tego typu obszarach. 
 

Słowa kluczowe: Suwalski Park Krajobrazowy, pomnik przyrody, przyroda Polski Wschod-
niej, drzewo-pomnik przyrody. 
 
 

TREES – NATURAL MONUMENTS IN THE SUWAŁKI LANDSCAPE PARK 
 

Abstract: The aim of the research was to update information and inventory of trees recog-
nized as natural monuments in the Suwałki Landscape Park. The scope of work also included 
determining their protection status. The research results showed that trees considered as 
natural monuments are in some cases difficult to find, often they do not have signs. How-
ever, they are the potential to use them as tourist attractions, especially in the areas of land-
scape parks. An important issue is the distinction of specimens and objects that stand out 
among other natural creations. 
 

Keywords: Suwałki Landscape Park, natural monument, nature of Eastern Poland, tree     
– natural monument. 
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WODY LECZNICZE JAKO PODSTAWA ROZWOJU  

TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ  
(NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA SOPOT) 

 
 

1. Wstęp 

 
Ze względu na wzrost świadomości i dbałości człowieka o własne zdrowie 
ważny segment współczesnego rynku turystycznego stanowi turystyka 
zdrowotna. Poziom zamożności społeczeństwa, zachorowalność oraz obec-
ny w dzisiejszych czasach stres i pośpiech sprawiają, że ludzie są zmu-
szeni do poszukiwania równowagi wewnętrznej. Powoduje to zwiększenie 
zapotrzebowania na pobyt w uzdrowiskach, które dają możliwość prze-
niesienia się w inne miejsce i przebywania w odmiennym środowisku, 
w którym możliwe jest działanie wielu bodźców na organizm (Kaczmar-
ska, 2010). Jedną ze specyficznych form turystyki zdrowotnej ze względu 
na jej główne cele (leczenie schorzeń oraz poprawa ogólnego stanu zdro-
wia) jest turystyka uzdrowiskowa (Mika, Ptaszycka-Jackowska, 2011). 

Turystykę uzdrowiskową określa się jako wyjazdy związane z kuracją 
sanatoryjną, rehabilitacyjną i lecznictwem uzdrowiskowym, powiązane  
z zabiegami przyrodoleczniczymi, wykonywanymi po konsultacji z leka-
rzem uzdrowiskowym (Januszewska, 2004). Jej punktem docelowym jest 
uzdrowisko (obszar, na którym prowadzi się lecznictwo uzdrowiskowe), 
wydzielone w celu ochrony naturalnych surowców leczniczych, tj. wody, 
gazów, torfów (zwanych borowinami), oraz leczniczych właściwości kli-
matu (Bańkowska, 1999). Podczas kuracji uzdrowiskowych stosuje się 
balneoterapię, hydroterapię, klimatoterapię, fizykoterapię, kinezyterapię, 
masaże, farmakoterapię oraz metody z zakresu dietetyki czy psychoterapii. 

https://doi.org/10.18778/8142-698-5.07
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Głównymi zaletami lecznictwa uzdrowiskowego są: dobra tolerancja przez 
chorych, długo utrzymujący się efekt leczniczy oraz stosunkowo niewielki 
koszt. Ważnym elementem tego typu leczenia jest przebywanie na tere-
nie miejscowości o lokalnym leczniczym klimacie (Drobnik, Malcewicz, 
Józefowski, Kurpas, Steciwko, 2011).  

Istotny jest również fakt, że lecznictwo uzdrowiskowe stanowi inte-
gralną część systemu ochrony zdrowia, jako że spełnienia wiele zadań, tj.: 
leczenie schorzeń przewlekłych, rehabilitacja (m.in. wodolecznictwo, hy-
droterapia), profilaktyka zdrowotna oraz edukacja i promocja zdrowia 
(Krupa, Wołowiec, 2010). W świetle dokumentów Światowej Organizacji 
Zdrowia (World Health Organization – WHO) profilaktyka zdrowotna zo-
stała uznana za przyszłość lecznictwa, jako że na każdym etapie natural-
nej historii choroby możliwe są działania zapobiegawcze na wszystkich 
poziomach (Woźniak-Holecka, Holecki, 2012). 

W Rzeczypospolitej w XVIII w. wiele osób cierpiało na przewlekłe 
i nieuleczalne choroby, w których obliczu polska medycyna okazywała 
się bezradna. Bardzo modnym sposobem kuracji na różnorodne schorze-
nia stawały się wówczas wyjazdy do ciepłych źródeł wód mineralnych. 
Do końca XVIII w. kąpiele lecznicze i picie wody mineralnej były właści-
wie jedynymi praktykami z dziedziny polskiej balneologii (Kucharski, 2010). 
Obecnie za najlepszą formę fizjoterapii uznawana jest balneoterapia. Jest ona 
stosowana w każdej fazie postępowania lekarskiego w zapobieganiu cho-
robom, leczeniu ich oraz profilaktyce zdrowotnej. Zakres zabiegów z dzie-
dziny balneoterapii jest bardzo szeroki. Do najpowszechniej stosowanych 
należą: kąpiele mineralne, kuracja pitna oraz inhalacje. Wody mineralne, 
jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, są jednymi z najważniejszych 
naturalnych surowców leczniczych (Hadzik, 2011). 

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka wykorzystania solanki 
przez Zakład Balneologiczny w Sopocie, mieszczący się na terenie Pomor-
skiego Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopo-
cie. Tekst powstał na podstawie danych udostępnionych przez obiekt.  

 
 

2. Charakterystyka miasta Sopotu jako uzdrowiska 
 

Sopot to miasto na prawach powiatu, położone w województwie po-
morskim, nad Zatoką Gdańską, w aglomeracji trójmiejskiej, którą tworzy 
wraz z Gdańskiem i Gdynią. Obejmuje obszar o powierzchni 17 km2, a po-
nad połowę tego terenu (około 61,2% powierzchni) zajmują lasy, w więk-
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szości położone w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, oraz parki i zie-
leńce. Rzeźbę terenu miasta uatrakcyjnia pasmo dolin ukształtowanych 
wzdłuż potoków, prostopadle do brzegu morza. Wzdłuż wybrzeża Za-
toki Gdańskiej rozciąga się plaża, oddzielona od zbudowań miejskich te-
renami parkowymi i pasem wydm (Studium uwarunkowań…, 2018). 

Miasto ma bogatą ofertę i infrastrukturę wypoczynkową, kulturalną 
i rekreacyjną, do których zaliczane są m.in. obiekty sportowe, takie jak: 
ośrodek sportów jeździeckich, zespół kortów tenisowych, aquapark czy 
wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa Ergo Arena (zlokalizowana 
na granicy z Gdańskiem). Ponadto znajdują się tam kluby żeglarskie oraz 
marina – przystań jachtowa. Należy tu wymienić również obiekty sta-
nowiące symbol Sopotu, tj. Operę Leśną, Grand Hotel z zapleczem kura-
cyjnym oraz molo spacerowe. Naturalne bogactwo Sopotu to przede 
wszystkim plaże z przyległymi parkami, nadmorski klimat, atrakcyjna lo-
kalizacja, rozległe tereny zielone oraz źródło leczniczej wody mineralnej. 

Sopot stał się miejscowością kąpieliskowo-uzdrowiskową w momencie 
powstania zakładu kąpielowego w 1823 r. Rok później wzniesiono tu pierw-
szy dom kuracyjny, a w 1825 r. rozpoczęto prace nad urządzeniami parku 
zdrojowego (Mamuszka, 1981). Doprowadzenie kolei żelaznej w 1870 r. 
przyczyniło się do niezwykle dynamicznego rozwoju kąpieliska – Sopot 
z niewielkiego ośrodka o lokalnym znaczeniu w krótkim czasie zmienił 
się w nowoczesny, elegancki i wytworny kurort (Michałowski, Tobis, 
2010). W 1972 r. potwierdzono tu występowanie wody 4,4% chlorkowo-  
-sodowej, bromkowej, jodkowej, borowej przy samowypływie, po wyko-
nanym odwiercie solanki Sopot JG-1 i temperaturze 16,5°C. Oficjalnie 
Sopot uzyskał status uzdrowiska dopiero w 1999 r. (Uchwała, 2010). 

Obecnie na terenie Sopotu znajduje się pięć zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Kamienny Potok”, 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdro-
wiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

 Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik”, 

 Sanatorium Uzdrowiskowe „Perła”, 

 Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko 
w Sopocie (wraz z mieszczącym się tam Zakładem Balneologicznym). 

Wykorzystanie bogactw naturalnych w celach leczniczych jest możliwe 
dzięki urządzeniom lecznictwa uzdrowiskowego, tworzącym specyficzną 
infrastrukturę. W Sopocie wyróżnia się plażę nadmorską (o długości 400 m 
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– odcinek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i zaopa-
trzony w toalety) oraz wizytówkę miasta – molo, które dzięki swojej kon-
strukcji jest osłonięte od wiatrów z kierunku wschodniego i północno-       
-wschodniego oraz znajduje się w zasięgu aerozoli wody morskiej. Wśród 
ogólnodostępnych urządzeń specjalistycznych, umożliwiających wyko-
rzystywanie solanki, w Sopocie zlokalizowane są pijalnie wody mineralnej, 
mieszczące się przy Zakładzie Balneologicznym (fot. 1) oraz na trzecim 
piętrze Domu Zdrojowego. W pijalni znajduje się jedna wylewka z zawar-
tością 4,2% wody chlorkowo-sodowej, jodkowej ze Zdroju św. Wojciecha 
oraz siedem wylewek z wodą 15-krotnie rozcieńczoną (0,3%) (Krupa, Na-
perała, 2014). 

 

  
 

Fot. 1. Pijalnia wody mineralnej  
przy Zakładzie Balneologicznym w Sopocie 

Źródło: M. Sywula 

 
Kolejnym urządzeniem wykorzystującym sopocką solankę jest grzy-

bek inhalacyjny (fot. 2). Znajduje się on w środkowej części parku Połu-
dniowego i służy do inhalacji przy przewlekłych chorobach zapalnych 
i schorzeniach alergicznych dróg oddechowych. 

W 2018 r. na terenie ośrodka żeglarskiego w Sopocie wybudowano 
tężnię solankową (fot. 3). Sopocka tężnia ma kształt walca o wysokości 4 m 
i średnicy 2,5 m. Zbudowana jest z drewna i zasilana solanką ze Zdroju 
św. Wojciecha. Tężnia działa w obiegu częściowo zamkniętym, co ozna-
cza, że jest zasilana nową solanką w miejsce tej, która odparowuje. Po tar-
ninie spływa woda, tworząc aerozol dający uczucie chłodu, dlatego jest to 
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idealne miejsce do spędzania czasu w upalne dni. Wokół tężni ustawione są 
ławki, na których można posiedzieć i wypocząć, jednocześnie się inhalu-
jąc. Tężnia jest ogólnodostępna i darmowa. Sprzyja osobom z astmą oraz 
chorobami skóry. 

 

 
 

Fot. 2. Grzybek inhalacyjny w Sopocie 
Źródło: M. Sywula 

 

 
 

Fot. 3. Tężnia solankowa w Sopocie na terenie ośrodka żeglarskiego 

Źródło: Powstała pierwsza tężnia solankowa w Sopocie… (2018) 

 

 
3. Wody lecznicze i ich wykorzystanie  

w Zakładzie Balneologicznym w Sopocie 
 

Wody lecznicze powstają wskutek wypłukiwania przez wody infiltracyj-
ne składników mineralnych ze skał lub są produktami reakcji, które za-
chodzą pomiędzy składnikami chemicznymi. W momencie zetknięcia się 
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wody infiltracyjnej z pokładami mineralnymi przechodzą do wody zawar-
te w nich składniki łatwo w niej rozpuszczalne. Gazy dostają się do wody 
na skutek różnych procesów zachodzących w głębi ziemi. Najważniejsze 
spośród tych gazów to: dwutlenek węgla, siarkowodór i radon. Wskutek 
zakwaszania wody przez dwutlenek węgla dostają się do niej słabo roz-
puszczalne minerały. Dzięki takiemu procesowi woda jest wysoko zmine-
ralizowana (Ponikowska, Ferson, 2009). 

Według stanu na 31.12.2017 r. wody podziemne zaliczane do kopalin 
w Polsce zostały udokumentowane w około 480 ujęciach (studniach, głębo-
kich otworach wiertniczych, źródłach, szybach, sztolniach oraz wypływach 
w wyrobiskach górniczych), zlokalizowanych w 131 miejscowościach. Łącz-
ne zasoby eksploatacyjne wód leczniczych, termalnych i solanek wynosi-
ły nieco ponad 6 tys. m3/h. Ich wydobycie od kilku lat utrzymuje się na 
poziomie ponad 12 mln m3/r. (tab. 1).  

 
Tab. 1. Wielkość zasobów eksploatacyjnych i wydobycia wód podziemnych w Polsce 

w latach 2015–2017 
 

Rodzaj wód 
Zasoby eksploatacyjne (m3/h) Wydobycie (m3/r.) 

2015 2016 2017 2015 2016 

Wody lecznicze 1674,8 1631,89 1964,85 1 998 883,2 1 964 112,8 

Wody termalne 4839,4 4772,8 4044,30 10 186 935,0 10 520 347,4 

Solanki 3,7       3,7     3,7 3 235,0 3 178,8 

Łącznie 6517,9 6408,39 6012,85 12 189 071,2 12 487 639,0 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Felter i in. (2017a, 2017b, 2018). 

 
Wody chlorkowo-sodowe, jodkowe (solanki) to takie wody, które zawie-

rają powyżej 15 g/l chlorku sodu lub powyżej 35 g/dm³ soli mineralnych. 
Ponadto w wodach tych występują także inne jony, tj. jodu, bromu czy 
żelaza. Działają one bakteriobójczo, przeciwzapalnie i mukolitycznie (upłyn-
niają śluz w drogach oddechowych). Ponadto są wykorzystywane do 
produkcji soli leczniczej, a także do kąpieli, kuracji pitnych, inhalacji i iryga-
cji. Aby móc korzystać z kopalin i wód leczniczych, termalnych i solanek 
w obrębie ustanowionych obszarów górniczych, uzdrowisko musi posia-
dać koncesję geologiczną. Solanki wykorzystywane są w następujących 
16 uzdrowiskach w Polsce: Busku-Zdroju, Ciechocinku, Goczałkowicach-  
-Zdroju, Inowrocławiu, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Konstancinie-    
-Jeziornie, Połczynie-Zdroju, Rabce-Zdroju, Solcu-Zdroju, Sopocie, Świ-
noujściu, Uniejowie, Ustce, Ustroniu i Wieńcu-Zdroju (Koźmiński, 2016).  
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W Sopocie do celów leczniczych wykorzystywana jest solanka o stę-

żeniu 4,4%, wypływająca samoistnie ze Zdroju św. Wojciecha na głęboko-
ści 839 m. Zasoby eksploatacyjne przy samowypływie wynoszą 44,0 m3/h. 
Uzdrowisko Sopot posiada koncesję na wydobycie wód leczniczych waż-
ną do 19.10.2024 r. Solanki używa się we wszystkich obiektach lecznictwa 
uzdrowiskowego znajdujących się w Sopocie. Procesowi wykorzystania 
solanki przyjrzano się w Zakładzie Balneologicznym, w którym wykonu-
je się gimnastykę w basenie solankowym oraz kąpiele solankowe. 

W 2017 r. ze wszystkich zabiegów oferowanych w Zakładzie Balneo-
logicznym w Sopocie (m.in. hydroterapia, zabiegi borowinowe, inhalacje) 
skorzystało około 140 tys. osób, w tym 30 tys. mężczyzn i 110 tys. kobiet. 
Wysoki – prawie 80-procentowy – udział przedstawicielek płci żeńskiej wy-
nika z faktu, że kobiety na ogół bardziej niż mężczyźni interesują się 
własnym stanem zdrowia. Przywiązywanie przez kobiety dużej wagi do 
zdrowia wiąże się z ich większą podatnością na choroby, dbałością o swo-
ją kondycję fizyczną oraz o młody wygląd. Wskazuje się, że wynika to 
z narażenia kobiet na społeczny stres związany m.in. z obciążeniem obo-
wiązkami domowymi, których wykonywanie często jest niedoceniane, 
problemami finansowymi i brakiem satysfakcjonującej gratyfikacji za pra-
cę zawodową (Malinowska, Dzwonkowska-Godula, Garncarek, Czernecka, 
Brzezińska, 2016). 

Na zabiegi hydroterapeutyczne do Zakładu Balneologicznego w Sopo-
cie przybywa rocznie około 46 tys. osób (tab. 2, rys. 1). Stanowią one 11,2% 
wszystkich korzystających z oferty tego zakładu w 2017 r.  

 
Tab. 2. Liczba osób korzystających z zabiegów wodoleczniczych  

w Zakładzie Balneologicznym w Sopocie w latach 2016–2017 
 

Rodzaj zabiegu 
Rok 

2016 2017 

Gimnastyka w basenie solankowym 20 265 19 687 

Kąpiele solankowe   4 016   4 199 

Kąpiele kwasowęglowe   7 168   7 769 

Hydromasaż   5 491   5 373 

Kąpiele wirowe   7 075   7 152 

Masaż podwodny   1 780   1 966 

Bicze szkockie      271      329 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Pomorskie 
Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. 
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Rys. 1. Struktura wykorzystania zabiegów hydroterapeutycznych  
w Zakładzie Balneologicznym w Sopocie w 2017 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Pomorskie 
Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie 

 

 

        
 

Fot. 4. Basen solankowy w Zakładzie  
Balneologicznym w Sopocie  

Źródło: M. Sywula 

 

Fot. 5. Wanna do kąpieli solankowej 
w Zakładzie Balneologicznym w Sopocie  

Źródło: M. Sywula 

 
Najpopularniejszym zabiegiem w obiekcie jest gimnastyka w basenie 

solankowym (fot 4). W 2017 r. tej formie leczenia poddano 19 687 osób, co 
stanowi 42,7% kuracjuszy stosujących hydroterapię i 4,8% wszystkich pa-
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cjentów Zakładu Balneologicznego w Sopocie. W 2016 r. z gimnastyki w ba-
senie solankowym skorzystało 20 265 osób, czyli o 1,3% więcej niż w 2017 r. 

Solanka w Zakładzie Balneologicznym w Sopocie używana jest również 
do kąpieli w wannach (fot. 5). W 2017 r. z kąpieli solankowej skorzystało 
4199 kuracjuszy. Stanowili oni 9,1% osób przychodzących na zabiegi hy-
droterapeutyczne i 1% wszystkich pacjentów Zakładu Balneologicznego 
w Sopocie. W 2016 r. z kąpieli solankowej skorzystało 4016 osób, co sta-
nowiło 8,7% pacjentów przychodzących na zabiegi hydroterapeutyczne 
do Zakładu Balneologicznego, tj. o 0,4% mniej niż w 2017 r. 

W Zakładzie Balneologicznym w Sopocie oferowane są również do-
datkowe zabiegi z zakresu hydroterapii, do których nie wykorzystuje się 
solanki, ale które służą poprawie zdrowia dzięki wykorzystaniu leczni-
czych właściwości wody. Są to: 

 kąpiele kwasowęglowe kończyn górnych i dolnych, 

 kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, 

 kąpiele wirowe kręgosłupa,  

 hydromasaż, 

 masaż podwodny, 

 bicze szkockie. 
Kąpiele kwasowęglowe wykonywane są w wodzie zawierającej roz-

puszczony dwutlenek węgla. Działanie lecznicze zabiegu zależy od ilości 
rozpuszczonego dwutlenku węgla, ciśnienia i temperatury wody oraz jej ro-
dzaju i ilości innych składników. Kąpiel polega na zanurzeniu w wodzie 
jednej lub obydwu nóg (fot. 5), czy też rąk (fot. 6) w odpowiednio przy-
stosowanych do tego wannach. W 2017 r. zabiegowi na kończyny dolne  

 

  
 

Fot. 6. Wanna do kwasowęglowych  
kąpieli kończyn dolnych w Zakładzie 

Balneologicznym w Sopocie 
Źródło: M. Sywula 

 

Fot. 7. Wanna do kwasowęglowych  
kąpieli kończyn górnych w Zakładzie 

Balneologicznym w Sopocie 
Źródło: M. Sywula 
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zostało poddanych 4774 kuracjuszy, a na kończyny górne – 2994. Łącznie 
w 2017 r. z kąpieli kwasowęglowej w Zakładzie Balneologicznym w So-
pocie skorzystało 7769 osób. Stanowili oni 16,8% pacjentów, którzy zde-
cydowali się na zabiegi hydroterapeutyczne i 1,9% wszystkich osób 
przychodzących do Zakładu. W 2016 r. z zabiegu na kończyny górne 
skorzystało 3889 osób, a na kończyny dolne – 3279, tj. o 1,3% mniej niż 
w 2017 r. 

Kąpiele wirowe służą do podwodnych masaży kończyn dolnych lub 
górnych i są wykonywane w wannach, które wywołują ruch wirowy 
wody. W 2017 r. z zabiegu na kończyny dolne skorzystało 4078 kuracju-
szy, a na górne – 3074. Łącznie kąpiele wirowe w Zakładzie Balneolo-
gicznym w Sopocie odbyło 7152 osoby. Stanowili oni 15,5% pacjentów 
poddanych zabiegom hydroterapeutycznym i 1,7% wszystkich kuracjuszy 
leczących się w Zakładzie Balneologicznym w Sopocie. W 2016 r. z zabie-
gu na kończyny górne skorzystały 3662 osoby, a na kończyny dolne – 3413, 
czyli łącznie o 0,2% mniej wszystkich kuracjuszy poddawanych zabie-
gom hydroterapeutycznym niż w 2017 r. w Zakładzie Balneologicznym 
w Sopocie.  

Hydromasaż wykonuje się na całe ciało w wannie wyposażonej w spe-
cjalne dysze, z których wypompowywana jest woda pod odpowiednim 
ciśnieniem. Z tego zabiegu w 2017 r. skorzystały 5373 osoby. Stanowiły 
one 11,6% pacjentów przychodzących na zabiegi hydroterapeutyczne 
i 1,3% wszystkich kuracjuszy leczących się w Zakładzie Balneologicznym 
w Sopocie. W 2016 r. na hydromasaż zdecydowało się 5491 osób, czyli 
o 0,3% więcej niż w 2017 r.  

Masaż podwodny wykonywany jest na konkretną część ciała przez te-
rapeutę w wannie, która umożliwia pełen zakres ruchów. W 2017 r. na 
tego typu masaż zdecydowało się 1966 kuracjuszy. Stanowili oni 4,2% osób 
poddawanych zabiegom hydroterapeutycznym i 0,4% wszystkich korzy-
stających z zabiegów w Zakładzie Balneologicznym w Sopocie. W 2016 r. 
masaż wodny wykonano u 1780 osób, czyli u 3,8% korzystających z za-
biegów hydroterapeutycznych. 

Najmniej popularnym zabiegiem są bicze szkockie, z których w Zakła-
dzie Balneologicznym korzysta niespełna 1% kuracjuszy. Zabieg polega 
na smaganiu ciała strumieniem wody w specjalnym, wyłożonym kafel-
kami pomieszczeniu. W 2017 r. zabiegowi poddano 329 osób, w 2016 r. 
zaś – zalewie 271. 
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4. Podsumowanie i wnioski 
 

Turystyka uzdrowiskowa jest bardzo ważna w promowaniu zdrowego sty-
lu życia. Sopot jako miejscowość uzdrowiskowa wyróżnia się naturalnym 
potencjałem, który umożliwia korzystanie z unikatowych produktów 
uzdrowiskowych, np. poprzez: balneoterapię, hydroterapię czy klimato-
terapię. Ponadto jej walory przyrodnicze stanowią podstawowy zasób 
wykorzystywany do realizacji form turystyki wypoczynkowej. Ważnym bo-
gactwem naturalnym Sopotu, na którym w dużej mierze opiera się ofer-
ta lecznicza, jest woda solanka wypływająca samoistnie ze Zdroju św. Woj-
ciecha. Wykorzystuje się ją w tężniach, grzybkach inhalacyjnych w parkach 
sopockich czy do kuracji pitnej. Jak wynika z danych Zakładu Balneolo-
gicznego, specjalistycznym zabiegom z użyciem solanki, oferowanym przez 
Zakład, poddawanych jest rocznie około 24 tys. osób.  

Władze miasta oraz inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, jak istotna 
w Sopocie jest turystyka uzdrowiskowa. W związku z tym planowany 
jest dalszy rozwój infrastruktury, bazującej na naturalnych zasobach wód 
leczniczych. Jeden z pomysłów zakłada budowę przez miasto ogólnodo-
stępnych basenów solankowych w pobliżu ośrodka żeglarskiego (teren 
nie został jeszcze sprzedany ani wydzierżawiony, obecnie na tym obsza-
rze znajduje się minigolf). Ponadto do 2020 r. ma powstać nowe centrum 
uzdrowiskowe, stworzone przez Fundację „Sport Na Zdrowie”, mające 
pełnić funkcję specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci, z ba-
senami solankowymi, tężnią solankową oraz inhalatoriami. 
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WODY LECZNICZE JAKO PODSTAWA ROZWOJU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ  

(NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA SOPOT) 
 
Abstrakt: Stres i pośpiech, wszechobecne w życiu współczesnego człowieka, wpływają na 
zwiększenie zainteresowania pobytem w uzdrowiskach, dającym możliwość obcowania ze 
środowiskiem, w którym możliwe jest działanie wielu pozytywnych bodźców na orga-
nizm. Przedmiotem artykułu jest nadmorskie Uzdrowisko Sopot, słynące ze źródła wody 
mineralnej chlorkowo-sodowej, jodkowej i bromkowej, stosowanej w lecznictwie uzdro-
wiskowym. Do celów leczniczych (w tężniach, grzybkach inhalacyjnych oraz przy kuracji 
pitnej) wykorzystywana jest solanka o stężeniu 4,4%. Woda ta stanowi podstawę zabie-
gów leczniczych wykonywanych m.in. w Zakładzie Balneologicznym w Sopocie. 

Słowa kluczowe: uzdrowisko nadmorskie, wody lecznicze, hydroterapia, solanka. 
 
 
WATER TREATMENTS AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SPA TOURISM 

(SPA SOPOT CASE STUDY) 

Abstract: Stress and rush, ever-present in modern life, increase people's interest in health 
resorts, which give them an opportunity to get close to the natural environment. As a re-
sult, many positive stimuli have a beneficial effect on their bodies. The subject of the article is 
the seaside health resort of Sopot, famous for being a source of curative sodium chloride, 
iodine and bromide mineral water, used in health resort treatments. The 4.4% brine is used 
for treatment in graduation towers, inhalation mushrooms in Sopot parks or in the form of 
drinking cure. It is the basis of medical treatments conducted, among others, at the Zakład 
Balneologiczny (Balneology Centre) in Sopot. 

Keywords: seaside health resort, healing waters, hydrotherapy, brine. 
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TURYSTYKA NA OBSZARACH CHRONIONYCH  

W POLSCE 
 
  

1. Wstęp 

 
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie Czytel-
nika do określonej tematyki, poruszonej w odrębnym dziale tej monogra-
fii, zatytułowanym „Notatki naukowe”. Zamieszczone w tej części teksty 
dotyczą turystyki na obszarach chronionych jako zagadnienia badawczego 
oraz będącego przedmiotem nauczania studentów na pierwszym stopniu 
kształcenia (licencjackim) w zakresie turystyki i rekreacji na Uniwersyte-
cie Łódzkim.  

W dziale tym zawarto pięć notatek. Oprócz niniejszej, w której zostały 
omówione ogólne zagadnienia związane z turystyką na obszarach różnych 
form chronionych, cztery prace odnoszą się do następujących parków 
narodowych: Tatrzańskiego (dwie notatki) oraz Wigierskiego i Pienińskie-
go (po jednej). Teksty te zostały napisane przez studentki pierwszego roku 
studiów licencjackich turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geogra-
ficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W pomyśle opublikowania tych prac 
miał swój udział autor piszący te słowa, gdyż w 2018 r. odbywał praktyki 
zawodowe w ramach przedmiotu akademickiego o nazwie turystyczne          
i rekreacyjne użytkowanie obszarów chronionych. Więcej o założeniach 
dydaktycznych tego przedmiotu napisano w drugiej części tej notatki,     
w pierwszej zaś skupiono się na zdefiniowaniu obszarów chronionych 
oraz przedstawieniu ich relacji z ruchem turystycznym. 
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2. Obszary chronione a turystyka 
 

Turystyka na obszarach chronionych jest zjawiskiem bardzo złożonym     
i szeroko opisywanym w literaturze naukowej. Ograniczenia objętościowe 
niniejszej monografii pozwolą na poruszenie jedynie kilku podstawowych 
jego aspektów. Zagadnienie to leży w kręgu zainteresowania wielu nauk, 
np. geografii, przyrody, ekologii, ochrony środowiska czy prawa. Podobnie 
jak zróżnicowane jest środowisko przyrodnicze obszarów chronionych, 
również tematyka turystyki na tych terenach odnosi się do szerokiego spek-
trum zagadnień. W literaturze można więc doszukać się jej analizowania 
na wielu płaszczyznach, m.in.: społecznej, ekonomicznej, gospodarczej,   
a nawet architektonicznej. 

Najtrudniejszym zagadnieniem w badaniach nad zjawiskiem turystyki 
na obszarach chronionych jest pogodzenie ze sobą dwóch przeciwstawnych 
funkcji takich obszarów: ochrony środowiska i zasobów przyrody oraz 
ich udostępniania człowiekowi do różnych celów. Jest to problem, z któ-
rym boryka się każdy obszar chroniony zarówno w Polsce, jak i na świe-
cie. Z dylematem, jak jednocześnie skutecznie chronić obszar oraz udostęp-
niać go turystom czy innym grupom interesariuszy, próbują sobie poradzić 
pracownicy różnych instytucji oraz skupione wokół nich środowiska nauko-
we. Opracowywane są plany oraz strategie ochrony i udostępniania kon-
kretnych terenów, plany zagospodarowania przestrzennego itp. Wi-
dać więc, jak wiele zagadnień i problemów należy poruszyć, aby znaleźć 
najwłaściwsze rozwiązanie i dla przyrody, i dla człowieka. Zdaniem au-
tora wspomniany wcześniej problem dwubiegunowości funkcji terenu 
chronionego: jego ochrona a użytkowanie turystyczne, wyłania się już na 
poziomie definiowania niektórych typów obszarów chronionych. W tym 
celu warto przyjrzeć się np. znaczeniu terminu „park narodowy”. W świet-
le Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2014 r. jest to obszar wy-
różniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 
społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajo-
brazowe (Ustawa, 2014). 

 Z pierwszej części definicji wynika, że rejony, które mają zostać objęte 
ochroną, muszą mieć unikatowe właściwości. Można zatem uważać, że po-
winny to być obszary przyrodniczo cenne. Te zaś w literaturze są różnie 
objaśniane. Z kilku przytoczonych poniżej przykładowych definicji obsza-
rów przyrodniczo cennych, dowiadujemy się, że: 
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1) przedstawiają one wartości dane przez przyrodę, przydatne do pro-

wadzenia jakiejkolwiek działalności ludzkiej (Radecki, 1987); 
2) są to obszary lądu lub morza o wysokiej różnorodności biologicznej, 

a także związanych z nim zasobów naturalnych i kulturowych, zasłu-
gujących na utrzymanie w stanie względnie niezmienionym (Do-
brzański, Dobrzyńska, Kiełczewski, 1997); 

3) są to tereny, których różnorodność biologiczna i krajobrazowa sta-
nowi lub może stanowić dominujący i istotny czynnik działalności 
gospodarczej lub w zasadniczy sposób ogranicza konwencjonalne for-
my gospodarowania (Dobrzański, Dobrzyńska, Kiełczewski, 1997). 

Z drugiej części definicji parku narodowego wynika natomiast, że ochro-
nie podlega teoretycznie wszystko, co znajduje się w jego granicach. Wi-
dać więc, że już na poziomie definiowania trudno jednoznacznie określić 
funkcję tych obszarów. Jeszcze trudniej jest to przełożyć na praktyczne 
działanie. Polskie prawo precyzyjnie formułuje jednak cele powstawania 
parków narodowych. Są one powoływane, by chronić i zachować różno-
rodność środowiska przyrodniczo-kulturowego. Mają być one udostępnia-
ne w różnych celach: edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, w taki 
sposób, który nie będzie zagrażał środowisku (Harasimiuk, Sawicki, 2014). 

W niniejszych rozważaniach jako obszary chronione brane są pod uwa-
gę następujące powierzchniowe formy ochrony przyrody: parki narodowe, 
parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000, na któ-
rych problem konfliktu turystyki i ochrony środowiska jest najbardziej wi-
doczny. Wszelka działalność gospodarcza oraz użytkowanie tych obszarów 
powinny być podporządkowane ochronie zasobów przyrody, która od-
grywa nadrzędną rolę. 

 Turystyczne użytkowanie obszarów chronionych ma swoje wady       
i zalety. Z jednej strony wiąże się ono z mocną ingerencją w środowisko 
naturalne – z koniecznością wprowadzania specjalnej infrastruktury oraz 
wytyczenia tras, po których będą poruszali się turyści (w celu ogranicze-
nia ich ekspansji na cały obszar). Z drugiej strony ruch turystyczny jest 
źródłem wielu czynników negatywnie wpływających na środowisko, 
takich jak np.: niszczenie szaty roślinnej, śmiecenie, hałasowanie. To tyl-
ko kilka z wielu przykładów niekorzystnego wpływu ruchu turystycz-
nego na przyrodę.  

Uprawianie turystyki przynosi także wiele pozytywnych efektów. Po-
jawienie się jej na terenach przyrodniczo cennych skutkuje wdrożeniem 
działań ochronnych. Wiele obszarów chronionych powołano w momen-
cie, gdy zaczęli je licznie odwiedzać turyści. Wydziela się wtedy strefy,   
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w których mogą oni przebywać, oraz takie, w których znajdować im się 
nie wolno, ponieważ chroni się tam najcenniejsze zasoby środowiska 
przyrodniczo-kulturowego. Turystyka ma także ważne znaczenie z punk-
tu widzenia społeczno-ekonomicznego. Obszary chronione posiadają bo-
wiem unikatowe walory turystyczne, dzięki którym określony teren staje 
się atrakcyjny turystycznie oraz spełnia kilka ważnych funkcji, tj. poznaw-
czą, edukacyjną, zdrowotną czy rekreacyjną. Zakłada się między innymi, 
że podczas wizyty w parku czy rezerwacie w turyście budzi się cieka-
wość, chęć poznania miejsca, w którym się znajduje, a także wrażliwość    
i szacunek do otaczającej go przyrody. Otwiera się też przed nim – dzięki 
zróżnicowanym walorom środowiska – możliwość uprawiania różnych 
form turystyki i rekreacji. Najbardziej pożądanymi formami turystyki na 
obszarach chronionych są: turystyka poznawcza, krajobrazowa i ekolo-
giczna (zielona). W literaturze można spotkać się także z pojęciem tury-
styki miękkiej (ang. soft tourism), która jak wcześniej wymienione formy 
odbywa się z uszanowaniem praw środowiska naturalnego, oddziałując 
na nie minimalnie. Uprawiający je turyści powinni charakteryzować się wy-
sokim stopniem świadomości oraz wiedzy ekologicznej (Dudek, Kowal-
czyk, 2003). 

W rzeczywistości bywa jednak różnie. Są obszary, gdzie turystyka 
osiągnęła już poziom masowej, zbliżającej się do poziomu alarmowego 
chłonności turystycznej parku narodowego i zdecydowanie odbiega od za-
łożeń turystyki ekologicznej. Generalnie liczba turystów odwiedzających 
parki narodowe jest jednak mocno zróżnicowana i zależy od wielu czyn-
ników. Najchętniej uczęszczanym przez zwiedzających typem obszarów 
chronionych są parki narodowe, gdzie otacza się ochroną najcenniejsze   
w skali kraju zasoby środowiska, a możliwości uprawiania turystyki i re-
kreacji są bardzo szerokie. Analizując ruch turystyczny w poszczególnych 
polskich parkach narodowych, można dostrzec znaczne dysproporcje licz-
by osób, które odwiedzają te obszary (rys. 1). 

Za wielkość ruchu turystycznego oraz tak duże jego zróżnicowanie    
w poszczególnych parkach odpowiada ich atrakcyjność turystyczna, na 
którą składają się:  

1) walory turystyczne, umożliwiające uprawianie różnych form tury-
styki i rekreacji;  

2) zagospodarowanie turystyczne – w pobliżu niektórych parków na-
rodowych znajdują się duże ośrodki turystyczne, oferujące szeroki 
zakres usług (TPN – Zakopane, KPN – Karpacz, Szklarska Poręba, 
WPN – Świnoujście, Międzyzdroje); 
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3) dostępność komunikacyjna – do niektórych parków można dotrzeć 

szybko na kilka sposobów, do innych dostęp jest trudniejszy i bar-
dziej czasochłonny. 
 

 

Rys. 1. Liczba turystów w polskich parkach narodowych w 2015 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji na stronie internetowej Onet Podróże  

 
Poza atrakcyjnością turystyczną na wybór parku narodowego mają 

wpływ także indywidualne upodobania, potrzeby i pobudki turystów, 
które często mają bardzo duże lub wręcz nadrzędne znaczenie w wybie-
raniu miejsca podróży turystycznej. Warto podkreślić, że niektóre obszary 
chronione, takie jak np. Tatrzański Park Narodowy, cieszą się już tak dużą 
popularnością i marką, że stają się wręcz obowiązkową destynacją każ-
dego turysty. 

Turystyka – jak wcześniej wspomniano – ma duże znaczenie dla obsza-
rów chronionych oraz stanowi jeden z kluczowych aspektów ich działal-
ności. Z jednej strony przynosi dużo korzyści, z drugiej stanowi niemałe 
zagrożenie dla chronionych zasobów środowiska. Także znalezienie od-
powiedniego sposobu pogodzenia tych dwóch funkcji parku, tj. ochrony 
środowiska naturalnego i wykorzystywania jego obszaru przez człowie-
ka, jest kluczowym zadaniem w ich działalności (Stasiak, 1997; Ziółkow-
ski, 2006). 
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3. Turystyka na obszarach chronionych w programie 
studiów turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim 

 
Problematyka ochrony przyrody oraz turystyki na obszarach chronio-
nych jest szeroko omawiana na kierunku studiów turystyka i rekreacja, 
prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódz-
kiego. Zakłada się, że uprawianie przez studentów turystyki na obszarach 
chronionych czy późniejsze podjęcie przez nich pracy w takich instytu-
cjach, jak park narodowy lub krajobrazowy, wymaga przekazania im nie-
zbędnej wiedzy oraz odpowiedniego przygotowania. Z tego powodu już 
od pierwszego roku studiów na różnych zajęciach studenci poznają śro-
dowisko geograficzne Polski i świata, formy ochrony przyrody obowią-
zujące w Polsce i na świecie oraz zasady ich funkcjonowania i organizacji 
turystyki na obszarach podlegających prawnej ochronie. Edukacja ta ma tak-
że wymiar praktyczny. Studenci pierwszego roku odbywają trzytygo-
dniowe praktyki w parku narodowym lub krajobrazowym. Zapoznają się 
wtedy z tymi instytucjami „od kuchni”, stając się na ten czas ich integral-
ną częścią. Pod okiem pracownika parku i jednocześnie opiekuna prak-
tyk studenci uzyskują informacje na temat funkcjonowania i organizacji 
pracy w parku, sposobów ochrony zasobów jego środowiska oraz zasad 
ich udostępniania i użytkowania. Ponadto mają możliwość aktywnego 
udziału w różnego rodzaju pracach i zadaniach zleconych przez opiekuna 
praktyk, mogąc uczestniczyć np. w prowadzeniu badań diagnostycznych 
na obszarze parku. W kolejnych latach edukacji przygotowywane są         
i bronione prace licencjackie oraz magisterskie, których tematyka dotyczy 
m.in. także turystyki na obszarach chronionych.  

Jednym z przedmiotów znajdujących się w programie studiów na tu-
rystyce i rekreacji, a poruszających problematykę ruchu turystycznego na 
obszarach chronionych jest turystyczne i rekreacyjne użytkowanie obszarów 
chronionych. W roku akademickim 2018/2019 celem tego przedmiotu, na 
którego realizację składa się 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń, 
było przekazanie wiedzy z zakresu: 

 zasad, form i reżimu ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce 
i na świecie; 

 sposobów i stopnia użytkowania tych obszarów przez turystykę i re-
kreację wraz ze wskazaniem jego konsekwencji. 

Uzyskana przez studentów wiedza ma także służyć im do meryto-
rycznego oraz problemowego ich przygotowania do odbycia praktyk za-
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wodowych w parku narodowym, parku krajobrazowym lub na innym 
chronionym obszarze (USOS UŁ).  

 W ramach tego przedmiotu omawiane były m.in. takie zagadnienia, 
jak: formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie, uwarunkowania praw-
ne ochrony przyrody, zrównoważony rozwój turystyki i jej formy na ob-
szarach chronionych, tradycyjne i nowatorskie rozwiązania w rozwijaniu 
turystyki i rekreacji na obszarach chronionych czy zachowania i sylwetki tu-
rystów. Na ćwiczeniach studenci w praktyczny sposób wykorzystywali 
wiedzę zdobytą na wykładach, rozwiązując zadania dotyczące różnych 
aspektów turystyki i rekreacji na obszarach chronionych. Mieli możliwość 
prezentacji własnych doświadczeń oraz sądów, dotyczących turystyczne-
go i rekreacyjnego użytkowania terenów chronionych.  

Jednym z zadań (dla chętnych) było przygotowanie pracy pisemnej    
o wybranym obszarze chronionym. Temat pracy był sformułowany nastę-
pująco: „Turystyka na obszarach chronionych w świetle własnych doświad-
czeń oraz wiedzy popularnej i naukowej”. Zainteresowane osoby miały 
za zadanie przygotować tekst zawierający uzasadnienie wyboru obszaru, 
przedstawić ogólny opis jego geograficznego położenia, zaprezentować 
własne doświadczenia, krótkie sprawozdania zarówno ze zdobytej wie-
dzy popularnej, jak i naukowej oraz podsumowanie wyników własnych 
obserwacji czy przeglądu literatury. 

Otrzymane od studentów prace na zadany temat należy uznać w więk-
szości za poprawne merytorycznie oraz ciekawe. Widać było, że niektórzy 
mieli trudność z przekazaniem własnych doświadczeń, ale wielu szeroko 
opisywało wybrane miejsca, swoje przeżycia i problemy, które zrobiły na 
nich największe wrażenie, w tym także negatywne. Najczęściej poruszane 
zagadnienia w tych pracach to spostrzeżenia związane z turystyką. Autorzy 
wskazywali miejsca cieszące się szczególną popularnością wśród turystów, 
ale zwracali także uwagę na negatywny wpływ turystyki na omawiany ob-
szar, m.in. degradację środowiska. Opisywali czynniki, które zakłócały 
im eksplorację parków narodowych, np. zbyt dużą liczbę osób na szlakach 
oraz zachowania turystów, które ich zdaniem nie powinny mieć miej-
sca na tym obszarze: schodzenie ze szlaku, hałasowanie, niszczenie roślin, 
śmiecenie itp. Przedstawiali sposoby radzenia sobie z różnymi sytuacjami 
problemowymi. Proponowali rozwiązania, które ich zdaniem usprawniły-
by pracę parku oraz przyczyniły się do poprawy stanu środowiska i zmniej-
szyły poziom negatywnego oddziaływania turystyki. 

Wśród przygotowanych prac kilka było szczególnie interesujących, dla-
tego pojawił się pomysł opublikowania ich w monografii z serii Warsztaty   
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z Geografii Turyzmu, który po zaprezentowaniu studentom na zaję-
ciach dydaktycznych, został przyjęty z aplauzem. Spośród przedstawio-
nych do oceny prac, wybrano cztery do przygotowania w formie nota-
tek naukowych.  
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TATRZAŃSKI PARK NARODOWY  

– KONFLIKT OCHRONY PRZYRODY I TURYSTYKI1 
 

Obszar chroniony, który został zaprezentowany w niniejszej pracy, to Ta-
trzański Park Narodowy (TPN) – piąty co do wielkości park narodowy 
w Polsce. Został utworzony w 1954 r. i do dziś pozostaje jednym z naj-
chętniej odwiedzanych polskich parków narodowych. Położony jest w po-
łudniowej części kraju – w Tatrach, które są najwyższym pasmem górskim 
w Polsce, a co za tym idzie – znajduje się tutaj również najwyższy polski 
szczyt – Rysy. Do parku najczęściej sprowadza podróżnych chęć wypo-
czynku, na co wpływa fakt, że w pobliżu znajduje się Zakopane, stano-
wiące zaplecze turystyczne Tatr. 

 Na początek warto przybliżyć zagadnienie dotyczące obciążeń parku 
ruchem turystycznym, omówione w książce Krzana (2006) pt. Tatrzański 
Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. Z publikacji wy-
nika, że obciążenia te należy wiązać z dobrą dostępnością komunikacyjną 
obrzeża Tatr oraz z bogatą bazą noclegową znajdującą się w bardzo zurba-
nizowanej strefie Podtatrza. W pracy zwrócono też uwagę na problema-
tykę dotyczącą zarządzania ruchem turystycznym na tym terenie, a także 
na sposoby przeciwdziałania synantropizacji fauny. Poruszono również 
kwestię polityki zagospodarowania przestrzennego tego obszaru i zapo-
biegania izolowania Tatr od najbliższych cennych przyrodniczo terenów 

                                                 
1 Praca jest efektem wykonania przez autorkę zadania, zatytułowanego Turystyka na 

obszarach chronionych w świetle własnych doświadczeń oraz wiedzy popularnej i naukowej, pod-
czas zajęć dydaktycznych o nazwie turystyczne i rekreacyjne użytkowanie obszarów chro-
nionych, znajdujących się w programie pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku 
turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim. Więcej na ten temat napisał Piotr Miazek 
w swojej notatce naukowej pt. Turystyka na obszarach chronionych w Polsce w niniejszym to-
mie monografii.  

https://doi.org/10.18778/8142-698-5.09


122                                                                                                    Martyna FELCZAK 
 

 
Podtatrza. Stwierdzono wprawdzie, że masyw tatrzański zachował jeszcze 
spójność ekologiczną z Górami Choczańskimi, Magurą Orawską i Magu-
rą Spiską, ale przy obecnych uwarunkowaniach prawnych odnoszących się 
do zagospodarowania przestrzennego ratowanie łączności Tatr z Orawą 
i Spiszem może być realizowane poprzez ustanowienie otuliny parku naro-
dowego. Takie działanie stanowi realną szansę kontroli obszarów przy-
ległych do TPN i daje możliwość wyłączenia obszaru otuliny z obwodów 
łowieckich. Oceniono, że otulina parku np. w gminie Poronin ma olbrzy-
mie znaczenie dla powstrzymania tendencji zabudowywania strefy przyleg-
łej do TPN, choć we wsi Małe Ciche obserwuje się silną urbanizację 
i powstawanie ośrodków narciarskich.  

 W cytowanej publikacji podkreśla się również, że problem konfliktu 
ochrony przyrody i udostępniania turystom obszaru TPN wiąże się z jego 
dostępnością komunikacyjną. Do wylotów dolin można łatwo się dostać 
dzięki transportowi samochodowemu, a duże parkingi, mające istotny 
wpływ na wielkość ruchu wejściowego, znajdują się na Siwej Polanie i Pa-
lenicy Białczańskiej. W książce stawiane jest pytanie o możliwość nadzo-
rowania ruchu wejściowego na teren parku, choć stosowanie w praktyce 
regulacji liczby turystów jest wątpliwe. Oznaczałoby to bowiem zamyka-
nie dolin przy stwierdzeniu przekroczenia przyjętej maksymalnej liczby 
osób, które weszły w kontrolowanym miejscu.  

W publikacji postawione było także inne pytanie: Czy należy dążyć do 
równomiernego rozkładu ruchu turystycznego? Zdaniem autora nieko-
niecznie. Nierównomierny rozkład turystów mogą wykorzystywać zwierzę-
ta, zwłaszcza gatunki unikające kontaktów z człowiekiem, które wybierają 
ostoje bez ludzi.  

W tym kontekście podkreśla się też, że nadmierny ruch turystyczny 
wiąże się z ryzykiem kontaktów turystów ze zwierzętami. Najpoważniej-
szym problemem jest łatwość oswajania się niektórych gatunków z obec-
nością człowieka. Zwierzęta mają dostęp do porzuconych przez turystów 
resztek jedzenia i śmieci (notabene najbardziej podatny na synantropiza-
cję jest niedźwiedź). Najważniejszym elementem przeciwdziałania temu 
zjawisku jest stosowanie coraz nowocześniejszych metod monitoringu. 

Jako najlepszy sposób na ochronę obszaru parku przed nadmiernym 
obciążeniem turystycznym wskazuje się utrzymanie utrudnień w dostępie 
do jego wnętrza. Zaznaczono, że nie może być zgody na budowanie no-
wych linii kolejowych, tworzenie kolejnych parkingów oraz ich powięk-
szanie. Jedyne ułatwienia powinny dotyczyć działań zmierzających do 
zastępowania komunikacji indywidualnej transportem zbiorowym. Szansą 
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na odciążenie TPN jest tworzenie atrakcyjnej infrastruktury turystycznej 
czy rekreacyjnej na przedpolu Tatr.  

Nadmierna liczba osób przemieszczających się przez tereny TPN może 
być zniwelowana poprzez otwarcie nowych przejść granicznych i prze-
pływ turystów na stronę słowacką. Nie oznaczałoby to jednak swobod-
nego przepływu osób w każdym miejscu granicy państwowej w Tatrach. 
Nadal obowiązywałyby zasady ochrony przyrody i zarządzenia dotyczą-
ce ruchu turystycznego określone dla polskiej i słowackiej części TPN. 
W obu parkach fundamentalną zasadą jest poruszanie się wyłącznie po 
znakowanych szlakach turystycznych. Przekraczanie granicy państwowej 
będzie możliwe tylko tam, gdzie stykają się na niej szlaki turystyczne pol-
skie i słowackie.  

Kolejną publikacją pozwalającą zapoznać się z tematyką ochrony przy-
rody w Tatrzańskim Parku Narodowym była monografia pokonferencyj-
na pod redakcją Chrobaka i Zwijacz-Kozicy (2015) zatytułowana Przyroda 
Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. W książce zawarto m.in. za-
gadnienia związane z ruchem turystycznym na terenie parku, poruszone 
na V konferencji o wymienionym tytule, zorganizowanej w Zakopanem 
w dniach 24–26 września 2015 r. W opracowaniu dotyczącym atmosfery 
ziemskiej stwierdzono, że działalność człowieka wpływa na jej skład na 
wiele różnych sposobów. Jedną z konsekwencji tej działalności jest zna-
czący wzrost stężenia niektórych gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich 
150 lat. Dotyczy to dwutlenku węgla, metanu czy podtlenku azotu, które 
prowadzą do dodatkowego ogrzewania powierzchni Ziemi. Podsumo-
wano wyniki wieloletnich, systematycznych pomiarów stężeń gazów, 
które przyczyniają się do powstania efektu cieplarnianego, dokonywanych 
w KASLAB2 na szczycie Kasprowego Wierchu w Tatrach. Wykonywany 
tam monitoring obejmuje wszystkie podstawowe związki mające wpływ 
na efekt cieplarniany (CO2, CH4, N2O, SF6). Rejon Polski południowej, 
gdzie prowadzony jest monitoring gazów cieplarnianych, charakteryzuje 
się wysokim stopniem urbanizacji w porównaniu z pozostałymi częścia-
mi kraju. W wieloletnim zapisie zmian stężenia gazów śladowych można 
jednak zaobserwować okresowe wpływy emisji lokalnej na wyniki pro-
wadzonych tam pomiarów, np. działanie silnej emisji antropogenicznej 
z terenu Zakopanego. W zapisie pomiarowym z Kasprowego Wierchu 
jest zauważalne również negatywne oddziaływanie Górnośląskiego Okręgu 

                                                 
2 KASLAB to nazwa laboratorium mieszczącego się w budynku należącym do Instytu-

tu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, zlokalizowa-
nego na szczycie Kasprowego Wierchu. 

http://tpn.pl/poznaj/konferencje/v-konferencja-przyroda-tatrzanskiego-parku-narodowego-a-czlowiek-monografia-konferencyjna
http://tpn.pl/poznaj/konferencje/v-konferencja-przyroda-tatrzanskiego-parku-narodowego-a-czlowiek-monografia-konferencyjna
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Przemysłowego (GOP). Tym samym stan atmosfery w TPN systema-
tycznie ulega pogorszeniu. 

Walory środowiska przyrodniczego Tatr sprawiają, że góry te należą 
do najczęściej odwiedzanych obszarów w Polsce. W latach 2009–2012 
każdego roku sprzedano ponad 3 mln biletów wstępu do TPN. Wynika 
z tego, że ze szlaków turystycznych korzysta od 10 do 100 razy więcej 
użytkowników niż w czasie ich wytyczania, czyli jeszcze przed założeniem 
TPN (Chrobak, Zwijacz-Kozica, 2015). W wyniku działania antropoge-
nicznych i naturalnych procesów morfogenetycznych nie tylko ulega znisz-
czeniu pokrywa glebowa i szata roślinna, ale także zachodzą zmiany 
w rzeźbie powierzchni zarówno w obrębie samych szlaków, jak i w stre-
fach położonych wzdłuż nich. 

Na degradację przyrody w TPN oprócz liczby turystów wpływają rów-
nież formy turystyki przez nich uprawiane. Tatrzański Park Narodowy 
to jedyny obszar w Polsce, na którym możliwe jest trenowanie wszystkich 
rodzajów wspinaczki – od tradycyjnej wspinaczki górskiej po sportową 
skałkową i bouldering. W literaturze określono wpływ poszczególnych 
rodzajów wspinaczki na rzeźbę terenu, szatę roślinną i świat zwierzęcy 
oraz zaproponowano różne ograniczenia dla turystów. Na przykład ba-
riery przestrzenne polegają na wyłączeniu (zamknięciu) pewnych rejo-
nów z uprawiania wspinaczki. W TPN ograniczenia takie dotyczą całego 
obszaru Tatr Zachodnich i większości rejonów wspinaczkowych w Ta-
trach reglowych (poza skałką u wylotu Doliny Lejowej i skałką w żlebie 
Jaroniec) (Chrobak, Zwijacz-Kozica, 2015).  

Aby chronić przyrodę TPN przed uciążliwościami nadmiernego ruchu 
turystycznego, stosuje się również ograniczenia temporalne, polegające 
na czasowym zamknięciu rejonów wspinaczkowych lub ich fragmentów 
w celu ochrony lęgów ptaków i zimowisk nietoperzy. Wśród najczęściej 
wprowadzanych restrykcji jakościowych w udostępnianiu obszarów chro-
nionych do wspinaczki są zakazy odnoszące się do uprawiania jej poszcze-
gólnych rodzajów, np. związane z instalacją punktów asekuracyjnych 
(najczęściej tzw. ringów i spitów osadzanych na stałe, ale także haków 
szczelinowych lub śrub) czy używania magnezji. Do tej grupy ograniczeń 
zaliczane są też wytyczne w zakresie korzystania z radiotelefonów pod-
czas wspinaczki oraz konieczności znoszenia z gór różnych odpadów, 
także fekaliów (Chrobak, Zwijacz-Kozica, 2015). 

Wprowadzane restrykcje ilościowe polegają z kolei na określeniu 
maksymalnej liczby osób mogących przebywać w danym miejscu. Zgod-
nie z sugestiami Chrobak i Zwijacz-Kozicy (2015) najwłaściwsze byłoby 
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ustalenie tzw. chłonności ekologicznej, czyli możliwości takiego obciąże-
nia wybranego obszaru określoną liczbą turystów, jakie zapewni opty-
malne warunki wypoczynku i nie spowoduje zachwiania równowagi 
biocenotycznej systemu. Ustala się również pojemność wspinaczkową, 
czyli maksymalną liczbę osób uprawiających wspinaczkę jednocześnie 
w określonym rejonie, korzystających z istniejącej infrastruktury bez ob-
niżania poziomu bezpieczeństwa i komfortu uprawiania wspinaczki 
(Chrobak, Zwijacz-Kozica, 2015).  

W przypadku terenów proponowanych do udostępnienia wyłącznie 
amatorom wspinaczki skałkowej letniej w Tatrach reglowych wprowadzo-
no następujące ograniczenia jakościowe, mające na celu ochronę rzeźby 
ścian skalnych i roślinności: dostęp do dróg wspinaczkowych wyłącznie 
od dołu, instalacja stanowisk zjazdowych poniżej krawędzi ściany, za-
bezpieczenie podnóża ścian skalnych przed erozją, zakaz modyfikacji 
rzeźby w obrębie ścian skalnych (kucie i betonowanie chwytów), zakaz 
uprawiania drytoolingu3. W razie stwierdzenia obecności gniazd ptaków 
w obrębie ścian skalnych zaleca się wprowadzenie dodatkowo ograniczeń 
czasowych w dostępie do rejonów wspinaczkowych (Chrobak, Zwijacz-  
-Kozica, 2015). 

 

 
 

Fot. 1. Przykład zniszczeń oraz regeneracji pokrywy  
glebowej na stokach Kasprowego Wierchu 

Źródło: Gleby TPN 
 

 

                                                 
3  Drytooling – rodzaj wspinaczki zimowej z wykorzystaniem sprzętu typowego dla 

wspinaczki lodowej (takiego jak np. czekany i raki) na nieoblodzonych drogach skalnych. 
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Problemem na terenach górskich jest wydeptywanie szaty roślinnej. 

W krótkim przedziale czasowym, tj. od kilku miesięcy do kilku lat, ob-
serwuje się zmniejszenie procentowego udziału  pokrycia przez roślinność 
powierzchni wydeptywanej przez turystów, a także spadku liczebności 
gatunków flory oraz ich zdolności reprodukcyjnych. Dochodzi do erozji gle-
by, a w konsekwencji zmiany struktury roślinnej zbiorowisk. Gdy wydep-
tywanie przekroczy próg zdolności regeneracyjnych roślin, pokrywa 
roślinna zostaje całkowicie zdarta, co znacząco intensyfikuje procesy ero-
zyjne (Chrobak, Zwijacz-Kozica, 2015). Fot. 1 przedstawia skalę zniszcze-
nia pokrywy glebowej wraz z próbą jej regeneracji na stoku Kasprowego 
Wierchu. 

Jednym z nierozerwalnych ubocznych skutków obecności człowieka 
na terenie TPN jest powstawanie odpadów. W parku narodowym śmieci 
są pozostawiane przez turystów zarówno w wyznaczonych do tego miej-
scach, jak i przy schroniskach, na szlakach lub w ich pobliżu. Ze wzglę-
dów estetycznych – i przede wszystkim dla bezpieczeństwa zwierząt 
oraz ludzi – odpady muszą być systematycznie zbierane i usuwane z te-
renu parku. Wydobywająca się z nich woń może przyciągnąć zwierzęta 
na szlak turystyczny, co z kolei stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla 
osób przebywających w tym miejscu. Ponieważ główną rolą parku naro-
dowego jest ochrona przyrody, ingerencja człowieka w jego krajobraz 
musi być bardzo ograniczona. Z tego powodu podstawowa infrastruktu-
ra dotycząca gospodarowania odpadami – kosze i toalety – występuje 
w parkach narodowych tylko w nielicznych miejscach, głównie zwią-
zanych z obsługą ruchu turystycznego (schroniska górskie, stacje nar-
ciarskie, wyznaczone wejścia na teren parku). W Tatrzańskim Parku 
Narodowym jest trochę inaczej. Wzdłuż wytyczonych szlaków, których 
łączna długość wynosi 275 km, brakuje koszy na śmieci. Wyjątek stanowi 
kilka tras utworzonych po to, aby kanalizowały masowy ruch turystycz-
ny. Przy tych szlakach przygotowane są miejsca z toaletami i koszami na 
odpady podlegające stałemu nadzorowi. Celem tak zorganizowanego 
systemu gospodarowania odpadami w TPN jest spowodowanie, aby tu-
rysta był osobiście odpowiedzialny za swoje śmieci i nie pozostawiał ich 
na terenie parku, lecz wynosił je we własnym plecaku. Niestety odpady 
stale pojawiają się na szlakach oraz w innych miejscach parku (fot. 2). 
Skala jego zaśmiecenia jest szczególnie widoczna podczas podejmowa-
nych akcji sprzątania przez wolontariuszy, co często bywa nagłaśniane 
w mediach ogólnopolskich.  
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Fot. 2. Śmieci na Nosalu 
Źródło: 300 metrów przestrzennych śmieci… 

 
Problemem dla Tatr są tzw. amatorzy gór, nie zawsze odpowiednio 

przygotowani do warunków, jakie panują na tym terenie. Było i wciąż 
jest wiele przypadków nieprzemyślanych wycieczek górskich. W me-
diach głośno było na temat pewnego turysty, po tym jak poślizgnął się na 
szlaku wymagającym użycia raków i czekana, których nie posiadał. Do 
spontanicznej wędrówki zachęciła go słoneczna pogoda panująca u pod-
nóża Tatr. Inna turystka wybrała się w zimowy dzień na Kasprowy 
Wierch w dżinsach, cienkich rękawiczkach i zwykłych miejskich butach. 
Termometr na szczycie wskazywał wówczas –21°C. Jej ubiór nie był od-
powiedni do takiej wycieczki (W dżinsach i miejskich butach…). 

Zdaniem autorki Tatrzański Park Narodowy jest jednym z najpięk-
niejszych parków w Polsce. Niestety, jego użytkowanie przez turystów, 
często bezmyślne i nieodpowiedzialne, powoduje niszczenie tego, co na-
tura tworzyła przez kilkaset milionów lat. Obecna moda na podróżowa-
nie i konsumpcjonizm sprawia, że zapominamy o tym, co jest naprawdę 
ważne dla ludzi w kontaktach z naturą. W przyrodzie panuje harmonia, 
piękno, moc, tajemniczość, symptomy „raju”. Kontakt fizyczny i psy-
chiczny z naturą może pomóc człowiekowi niekiedy bardziej niż ktoś 
bliski. Ludzie nie zawsze to dostrzegają i nie umieją z tego korzystać, 
raczej skupiając się na pochwaleniu się znajomym bądź w Internecie ko-
lejnym zdobytym szczytem lub wjazdem na Kasprowy Wierch kolejką li-
niową. Nie potrafią docenić obecności zieleni dookoła lub oddychania 
czystym powietrzem, napawać się ciszą czy widokiem malowniczego 
krajobrazu górskiego. Bywa, że z rozmysłem niszczą roślinność, zaśmie-
cają środowisko i hałasem niepokoją zwierzęta.  
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Tatry stały się tak popularnym miejscem, że liczba turystów przytła-

cza, nie pozwalając każdemu swobodnie nacieszyć się wszystkim, co go 
otacza. Bezmyślność turystów polega także na nieodpowiednim przygo-
towaniu i wyposażeniu do chodzenia po górach (np. niewłaściwe obuwie 
czy odzież), nieznajomości środowiska, w którym przebywają, a także 
braku wiedzy na temat zmienności warunków pogodowych w gó-
rach. Prawdziwego turystę górskiego można poznać po jego wyglądzie 
i zachowaniu – powinien to być człowiek spokojny, uważny, cichy, 
przestrzegający przepisów związanych z przebywaniem na terenach 
chronionych, szanujący przyrodę, ale także uprzejmy wobec współużyt-
kowników szlaków (wymiana powitań z napotykanymi osobami, niesie-
nie pomocy lub służenie radą).  

Zdaniem autorki opłaty za wejście do Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego powinny zostać znacznie zwiększone. W ten sposób można by 
wpłynąć na zmniejszenie ruchu turystycznego na jego obszarze, ale prze-
de wszystkim zwiększyć budżet TPN na cele ochrony tego miejsca, w tym 
na położenie nacisku na uświadamianie tzw. przypadkowym turystom 
konsekwencji dla nich i dla potomnych, wynikających z nieodpowiednie-
go korzystania z walorów przyrody. Wszyscy powinniśmy bowiem sza-
nować Ziemię, na której żyjemy, aby następne pokolenia mogły tak jak 
my dzisiaj cieszyć się skarbami natury. 
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TATRZAŃSKI PARK NARODOWY1  

– UDOSTĘPNIANIE DLA TURYSTÓW  
 

Autorka od dziecka lubiła podróżować, poznawać ciekawe i piękne miej-
sca. Pasją do podróżowania została zarażona przez rodziców, którzy dużo 
opowiadali jej o świecie, pokazywali zdjęcia, kupowali przewodniki, książ-
ki, a także czasopisma, zachowane przez nią do dzisiejszego dnia, przybli-
żające odległe kraje i regiony. Już będąc w szkole podstawowej, pragnęła 
w przyszłości zostać przewodnikiem górskim, a to za sprawą wyjątkowej 
pani przewodnik, którą poznała w 2008 r. podczas wędrówki po Tatrach. 
Aby móc spełnić swoje marzenia związane z górami i podróżowaniem, 
przy wyborze szkoły średniej zdecydowała się na technikum z klasą o pro-
filu obsługi turystycznej. Tymczasem w górach bywała już wielokrotnie. 
Przeważnie wraz z rodziną autorka udawała się w Tatry, które są szczegól-
nie bliskie jej sercu. Pokazują one swoją potęgę i wyższość nad człowiekiem. 
Podczas wakacji autorka bardzo dużo czasu spędziła w Tatrzańskim Par-
ku Narodowym. Wspomnieniami i zdobytą o nim wiedzą pragnie po-
dzielić się w niniejszym opracowaniu. 

Tatrzański Park Narodowy (TPN) położony jest w południowej części 
Polski w województwie małopolskim. Park graniczy ze Słowacją, gdzie 
ma swój odpowiednik – Tatranský Národný Park. Polski Tatrzański Park 
Narodowy został utworzony 1 stycznia 1954 r., zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. Pierwsze starania o ochronę 

                                                 
1 Praca jest efektem wykonania przez autorkę zadania, zatytułowanego Turystyka na 

obszarach chronionych w świetle własnych doświadczeń oraz wiedzy popularnej i naukowej, pod-
czas zajęć dydaktycznych o nazwie turystyczne i rekreacyjne użytkowanie obszarów chro-
nionych, znajdujących się w programie pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku 
turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim. Więcej na ten temat napisał Piotr Miazek 
w swojej notatce naukowej pt. Turystyka na obszarach chronionych w Polsce w niniejszym tomie.  

https://doi.org/10.18778/8142-698-5.10
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przyrody w Tatrach rozpoczęły się jednak już w XIX w., kiedy objęto 
ochroną gatunkową dwóch przedstawicieli tamtejszej fauny – świstaka 
i kozicę. Park obejmuje cały obszar Tatr polskich, stanowiących najwyższą 
część Karpat w granicach Polski, oraz fragment Podhala. Jest to jedyna 
w Polsce część pasma górskiego o charakterze alpejskim. Tatry to naj-
młodsze i najwyższe góry w naszym kraju. Najwyższym szczytem ma-
sywu, jak również całej Polski, są Rysy, które znajdują się na granicy 
polsko-słowackiej i osiągają wysokość 2499 m n.p.m. (Panek, 2015).  

Tatrzański Park Narodowy zajmuje powierzchnię około 211,6 km², 
dzięki czemu jest jednym z największych parków narodowych na terenie 
Polski (Poznaj – Tatrzański Park Narodowy). Siedziba TPN znajduje się w Za-
kopanem przy ulicy Kuźnice 1. Na terenie parku funkcjonuje Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR). Atrakcją dla turystów jest 
Muzeum Tatrzańskie im. dr. Tytusa Chałubińskiego, które mieści się na 
Krupówkach w Zakopanem.  

Logo parku przedstawia kozicę górską w kolorze szarym, widzianą 
z boku, jakby stojącą na krawędzi skały. Jej sylwetka jest wpisana w część 
koła o błękitnym kolorze imitującym niebo. Błękitne koło rozciąga się od 
rogów kozicy do jej zadniego kopyta. 

 

 
Fot. 1. Logo Tatrzańskiego Parku Narodowego 

Źródło: Tatrzański Park Narodowy 

 
Tatrzański Park Narodowy odznacza się wyjątkowymi walorami śro-

dowiska przyrodniczo-kulturowego oraz odpowiednio przygotowaną 
infrastrukturą dla turystów z Polski i świata. Ma też za zadanie chronić 
unikatowe zasoby przyrody. Tatry słyną bowiem z bogatej szaty roślin-
nej, wśród której można wyróżnić endemity i relikty, takie jak: warzucha 
tatrzańska, ostróżka tatrzańska czy dębik ośmiopłatkowy. Niektóre rośli-
ny stały się swoistą atrakcją turystyczną, np. okres zakwitu popularnego 
krokusa (szafran spiski) przyciąga w Tatry tysiące turystów (Panek, 2015). 
Bogata jest również fauna na terenie parku. Z jej przedstawicieli można 
wymienić wspomnianego już świstaka (który występuje jedynie w Ta-
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trach) i kozicę górską, ale także niedźwiedzia, rysia, wilka, orła, sokoła 
oraz niezwykle rzadkiego motyla niepylaka apollo (gatunek z rodziny 
paziowatych, największy w Polsce motyl dzienny). W jaskiniach, z których 
kilka jest udostępnionych do zwiedzania, żyją nietoperze. Wiele informacji 
o faunie i florze tego parku można przeczytać na tabliczkach informacyjnych 
znajdujących się przy szlakach turystycznych.  

Za wejście do TPN pobierane są symboliczne opłaty, które rzadko 
kiedy przewyższają kwotę 10 zł. Park przeznacza je na tworzenie i utrzy-
manie infrastruktury edukacyjnej i turystycznej, takiej jak np.: wynajem 
przenośnych toalet, sprzątanie i remonty szlaków, wymianę oznakowa-
nia, oraz na ochronę przyrody. Ponadto z opłat za bilety 15% wpływów 
jest przekazywanych na wspieranie działalności ratowniczej Tatrzańskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (Zwiedzaj – Tatrzański Park Na-
rodowy). 

Turystyka na terenie TPN rozwija się intensywnie, każdego roku ruch 
turystyczny jest bardzo duży, co odczuwalne jest szczególnie latem. Szla-
ki turystyczne są utrzymane w należytym porządku; są dobrze oznakowa-
ne. Na tablicach informacyjnych przy wejściach do parku, np. na Palenicy 
Białczańskiej, znajduje się regulamin obowiązujący turystów, z którym 
każdy powinien się zapoznać. Na tablicach prezentowane są również 
atrakcje turystyczne, które warto zobaczyć, m.in. droga do Morskiego 
Oka (fot. 2).  

 

 
 

Fot. 2. Tablice informacyjne na terenie  
Tatrzańskiego Parku Narodowego 

Źródło: fotografia autorki 
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Autorka miała okazję wybrać się do najpiękniejszego jeziora w Ta-

trach, czyli do Morskiego Oka. Był rok 2009, dzień był pogodny. Wę-
drowcy, pełni zapału i oczywiście ciekawi wrażeń, wyruszyli z samego 
rana z domu wczasowego w Białym Dunajcu, w którym całą rodziną byli 
zakwaterowani. Wówczas jako dziewczynka, bez szczególnego przygo-
towania kondycyjnego, miewała w trakcie drogi myśli, że nie da rady 
pokonać ponad 9-kilometrowej trasy. Piękne widoki jednak stanowiły re-
kompensatę za wszelkie trudy, a pamiątką po tej wyprawie pozostały 
zdjęcia, które do dnia dzisiejszego zajmują szczególne miejsce w rodzin-
nym albumie. Trudnym wyzwaniem było wejście na Giewont, szczyt 
uważany za jeden z symboli Tatr. Wspinaczkę ułatwiły autorce łańcuchy, 
które okazały się właściwie niezbędne podczas podchodzenia na szczyt 
(fot. 3).  

 

 
 

Fot. 3. Łańcuchy na kopule szczytowej Giewontu 
Źródło: fotografia autorki 

 
Na terenie TPN znajduje się odpowiednia do potrzeb turystów infra-

struktura w postaci np. schronisk górskich, zadaszonych wiat oraz miejsc, 
w których wędrowcy mogą usiąść i odpocząć. Zamontowane łańcuchy oraz 
kamienne schodki ułatwiają poruszanie się po trudnym terenie górskim. 
W parku udostępnione jest kilka ścieżek rowerowych, dlatego w wielu 
miejscach można spotkać grupy rowerzystów, a wcześniej funkcjonowa-
ły tam nawet wypożyczalnie rowerów. Należy również wspomnieć o tu-
rystyce zimowej w Tatrach, którą umożliwiają szlaki turystyczne, drogi 
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wspinaczkowe, wyciągi i trasy narciarskie. Tatry co roku przyciągają en-
tuzjastów sportów zimowych.  

Własne doświadczenia z wędrówek po parku pozwalają wnioskować, 
że turystyka na jego terenie rozwija się prężnie, ale z jednoczesnym  
zachowaniem zasad ochrony przyrody. Najważniejszym celem powoływa-
nia parku narodowego jest bowiem ochrona środowiska przyrodniczo-    
-kulturowego, czyli unikatowego krajobrazu wraz z występującymi tam 
osobliwościami fauny i flory. Doświadczenia z TPN pokazują, że tury-
styka na obszarze chronionym może funkcjonować, jednak z przestrze-
ganiem określonych norm i respektowaniem zakazów, które obowiązują 
wszystkich turystów, głównie po to, aby kolejne pokolenia również mog-
ły cieszyć się niezwykłymi walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi 
tego miejsca (rys. 4). 

 

 
 

Fot. 4. Morskie Oko i infrastruktura zabezpieczająca  
przyrodę przed nadmierną ingerencją turystów 

Źródło: fotografia autorki 

 
W wielu publikacjach popularnych oraz naukowych można znaleźć 

różne informacje o TPN dotyczące zarówno położenia geograficznego, rzeź-
by terenu, występujących tam szaty roślinnej i świata zwierząt, jak również 
największych atrakcji turystycznych tego miejsca. Popularne opracowania 
często wzbogacone są ciekawymi ilustracjami. Przykładem takiej publi-
kacji jest książka pt. Polska. Parki Narodowe autorstwa M. Panka (2015), który 
w ciekawy i przystępny sposób opisuje wszystkie parki narodowe wy-
stępujące w Polsce. W pracy przedstawiono pokrótce historię TPN oraz 
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sylwetki osób, które angażowały się w działalność szerzenia wiedzy 
o ochronie przyrody. Czytelnik znajdzie w tej publikacji opis Tatr w uję-
ciu geologicznym i charakterystykę rzeźby terenu, a także osobliwości 
fauny i flory, chronionej na terenie parku.  

Przydatnymi dla turysty publikacjami, w których może on zaznajomić 
się z atrakcjami zwiedzanego parku są również przewodniki. Można się 
w nie zaopatrzyć w różnych miejscach, jak np.: kioski, schroniska górskie 
czy stoiska z pamiątkami. Przewodniki zawierają zazwyczaj krajoznawczy 
opis terenu, ale też istotny dla turystów spis obiektów noclegowych i ga-
stronomicznych. Dobrym uzupełnieniem przewodników są mapy, zwłasz-
cza z zaznaczonymi szlakami turystycznymi. W osobistych zbiorach 
autorka ma zestaw map wydanych przez Agencję Wydawniczą WIT     
pt. Schematy szlaków turystycznych Tatr polskich, które są nie tylko przydat-
ne podczas planowania wędrówki, ale przede wszystkim wygodne w prak-
tycznym stosowaniu. Tatry zostały podzielone w nich na mniejsze pod-
regiony. Każdemu podregionowi poświęcono oddzielną mapę, na której 
znajduje się wiele informacji, np. odnośnie do wysokości szczytów gór-
skich, występujących atrakcji turystycznych czy obiektów infrastruktury 
i zagospodarowania turystycznego. Każda mapa zawiera ponadto zdję-
cia, jak również numery telefonów do ważnych instytucji, które każdy 
turysta powinien mieć przy sobie, wychodząc w góry. Poza tym na ma-
pach znajdują się miejsca przeznaczone na pieczątki z odwiedzanych 
schronisk – specjalny ukłon w stronę pasjonatów wędrówek górskich. 

Ogólnie można stwierdzić, że publikacje popularne odznaczają się pro-
stym językiem i są przydatne w zdobywaniu wiedzy na temat różnych 
zagadnień związanych z turystyką. Prezentują, a także promują szlaki 
turystyczne oraz inne miejsca warte odwiedzenia, sygnalizują też kie-
runki rozwoju turystyki na danym obszarze. Jednocześnie są to wydaw-
nictwa dosyć tanie i dostępne w wielu miejscach. Warto z nich korzystać 
zarówno przed wyjazdem w Tatry, jak i w trakcie pobytu na obszarze 
parku narodowego.  

Kolejną wybraną przez autorkę publikacją dotyczącą omawianego 
parku była pozycja pt. Tatrzański Park Narodowy pod redakcją W. Szafera 
z 1955 r. Jest to obszerna książka, będąca kompendium wiedzy o parku 
do połowy ubiegłego wieku. Park został w niej dokładnie opisany za-
równo pod względem budowy geologicznej, rzeźby terenu, warstwy roś-
linnej, jak i świata zwierzęcego. Przedstawiono w niej pionierów turystyki 
tatrzańskiej, której początki sięgają 1565 r. (informacja z kroniki spiskiego 
miasta Kiezmarku), a pierwsza adnotacja na temat wejścia na wysoki szczyt 
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Tatr pochodzi z 1615 r. W książce opisano niektóre prężnie działające or-
ganizacje, takie jak np. Towarzystwo Tatrzańskie, dzięki któremu wzrósł 
ruch turystyczny na obszarze Tatr. Wiele miejsca poświęcono turystyce i jej 
bardzo istotnym związkom z ochroną przyrody.  

Początkowo ochronie podlegały głównie lasy tatrzańskie, dopiero z cza-
sem zaczęto chronić także zwierzęta. W wielu miejscach tej publikacji zwra-
ca się uwagę na to, że jedynie nienaruszony stan gór sprawi, iż będą one 
dostępne dla kolejnych pokoleń. Stwierdzono, że budowa ścieżek, szla-
ków czy schronisk może zaszkodzić środowisku naturalnemu. Zamiast 
tego zaproponowano ułatwienie dostępu do podnóża gór oraz zastoso-
wanie odpowiedniego sposobu oprowadzania turystów. W publikacji zwró-
cono uwagę na problem masowości turystyki w Tatrach, występujący tu 
już w latach 50. XX w. Pokazano, że przyroda, odpowiednio chroniona, 
odpłaci się pięknymi krajobrazami ludziom, którzy się o nią troszczą. 
Zaapelowano też, aby na terenie TPN połączyć zasady ochrony przyro-
dy z rozwojem zrównoważonej turystyki.  

Zdobyta z literatury wiedza o tym parku narodowym utwierdza w prze-
konaniu, że jest on obszarem unikatowym w skali naszego kraju. Turystyka 
w Tatrzańskim Parku Narodowym prężnie się rozwija, ale jednocześnie 
osoby zarządzające nim uważają, aby nie dopuścić do niszczenia środo-
wiska przez wędrowców. Zabiegają o to pracownicy parku, ale także 
sami turyści, których świadomość odnośnie do konieczności dbania o przy-
rodę powinna stale rosnąć. 

Tatrzański Park Narodowy jest rejonem górskim niezwykle malow-
niczym, lecz jednocześnie trudnym dla turysty. Może rozwijać się tam 
turystyka kwalifikowana, do której uprawiania turyście potrzebne jest 
zarówno przygotowanie pod względem kondycyjnym, jak i wyposaże-
nie w odpowiedni sprzęt. Wiele form turystyki można uprawiać na terenie 
tego parku, np. turystykę pieszą, rowerową, wspinaczkową, narciarską, 
czy też speleologię. Ten park narodowy jest jednym z najbardziej zna-
nych w Polsce, a fakt, iż znajduje się on na liście rezerwatów biosfery 
UNESCO, sprawia, że każdego roku licznie odwiedzają go turyści nie 
tylko z Polski, ale również ze świata. Turystyka ciągle się tutaj rozwija. 
Trzeba mieć jednak na względzie fakt, iż bez odpowiedniej ochrony 
przyrody park może stracić swoje unikatowe walory. Góry są jednocze-
śnie piękne i potężne, a człowiek powinien okazywać im respekt, dbając 
o nie, tak aby zostały dobrze zachowane dla kolejnych pokoleń.  

W wyprawach turystycznych do TPN duże znaczenie ma Muzeum 
Tatrzańskie im. dr. Tytusa Chałubińskiego. Tutaj można pozyskać wiele 
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ciekawych informacji, np. dotyczących historii taternictwa, sprzętu tury-
stycznego wymaganego w górach, a także przyjrzeć się osobliwościom 
górskiej flory i fauny. Muzeum pełni funkcję dydaktyczno-poznawczą, 
a dawka informacji wyniesionych po wizycie w tym obiekcie jest naprawdę 
duża i dobrze przygotowuje turystów do wędrówki po Tatrzańskim Par-
ku Narodowym.  

Na koniec trzeba podkreślić, że warto korzystać z walorów, jakie po-
darowała nam natura. Ważna jest jednak ich ochrona, gdyż raz utracone, 
nie dadzą się już całkowicie odzyskać. Ponadto należy dodać, że swoisty 
urok gór dopełniają oczywiście rodzimi mieszkańcy, którzy są bardzo 
otwarci i przyjaźni wobec turystów. 
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PIENIŃSKI PARK NARODOWY1  

– CENNY KRAJOBRAZOWO I PRZYRODNICZO 
 

Pieninom w podzięce za głębokie przeżycia, które mi dały. 
Władysław Strojny 

 
Pieniński Park Narodowy (PPN) był pierwszym parkiem, który autorka 
odwiedziła. Ta wizyta spowodowała, że jeździła do niego co roku przez ko-
lejne pięć lat. Doświadczała piękna jego terenu zarówno zimą, jak i latem. 
Zacytowane słowa (Strojny, 1987): ,,Pieninom w podzięce za głębokie prze-
życia, które mi dały”, zdają się najlepiej oddawać to, co w tym parku 
narodowym można przeżyć i zobaczyć oraz jak może zachwycić świat 
chronionego obszaru. Właśnie z tego względu autorka zdecydowała się 
opisać w niniejszym opracowaniu ten park narodowy.  

Pieniński Park Narodowy został utworzony 1 czerwca 1932 r., a po 
drugiej wojnie światowej został restytuowany na mocy Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. Wydane kilka lat temu Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego zawiera cele i szczegółowe 
zasady ochrony fauny i flory w PPN, przepisy dotyczące sposobów za-
chowania naturalnych siedlisk zwierząt i rodzimego występowania roś-
lin, wytyczne na temat gatunków wchodzących w skład ochrony oraz  

                                                 
1 Praca jest efektem wykonania przez autorkę zadania, zatytułowanego Turystyka na 

obszarach chronionych w świetle własnych doświadczeń oraz wiedzy popularnej i naukowej, pod-
czas zajęć dydaktycznych o nazwie turystyczne i rekreacyjne użytkowanie obszarów chro-
nionych, znajdujących się w programie pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku 
turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim. Więcej na ten temat napisał Piotr Miazek 
w swojej notatce naukowej pt. Turystyka na obszarach chronionych w Polsce w niniejszym tomie.  

https://doi.org/10.18778/8142-698-5.11
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instytucjonalne uprawnienia i kompetencje dotyczące poszczególnych 
form i obiektów na terenie PPN.  

Obecnie park znajduje się na obszarze województwie małopolskiego, 
będącego popularnym regionem turystycznym, w którego granicach po-
łożonych jest w całości aż pięć parków narodowych.  

Pieniński Park Narodowy leży w Pieninach, przy granicy polsko-         
-słowackiej. Pasmo to dzieli się na Pieniny Spiskie, Pieniny Właściwe (tu 
usytuowany jest park) i Małe Pieniny (rys. 1). Powierzchnia parku wyno-
si 2346 ha, z czego 1311 ha stanowi własność Skarbu Państwa. Ochroną 
ścisłą objęte jest 750 ha (zob. Pieniny). 

 

 
 

Rys. 1. Położenie Pienińskiego Parku Narodowego 
Źródło: Pieniński Park Narodowy (2013) 

 

 
 

Fot. 1. Pszonak pieniński – endemit  
w Pienińskim Parku Narodowym 

Źródło: zob. Obrazy natury 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFn-fhtoTfAhUDkywKHRMQBXsQjRx6BAgBEAU&url=http://doniuhar.blogspot.com/2015/06/pszonak-pieninski-erysimum-pieninicum.html&psig=AOvVaw22DBiQtafsgvMofy5NKby1&ust=1543952859651572
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Niewielki obszarowo PPN chroni, oprócz zbiorowisk naskalnych i piar-

gowych, również zbiorowiska leśne, a wśród nich ok. 1100 gatunków roś-
lin tzw. naczyniowych (prawie połowa gatunków występujących w Polsce). 
Flora Pienin charakteryzuje się dużym bogactwem i różnorodnością. En-
demitami2 pienińskimi są pszonak pieniński (fot. 1) i mniszek pieniński. 
Oprócz bogatej szaty roślinnej park chroni rzadkie gatunki motyli, takie 
jak np. paź królowej. Park corocznie jest odwiedzany przez ok. 700 tys. tu-
rystów, co w przeliczeniu na 1 ha powierzchni stanowi najwyższy wskaź-
nik natężenia ruchu turystycznego na terenie parków narodowych w Pol-
sce (zob. GUS). 

Z własnych doświadczeń zdobytych podczas wizyty w PPN autorka 
szczególnie wspomina wspinaczkę na Trzy Korony (982 m n.p.m) – naj-
wyższy szczyt Pienin Środkowych, należący do Masywu Trzech Koron. Za 
każdym razem, gdy zdobywała ten szczyt, zachwycało ją coś innego. Szcze-
gólnie piękne były Trzy Korony zimą. Taras widokowy pozwalał dostrzec 
z oddali Tatry. Ciekawe jest wejście na szczyt szlakiem ze Szczawnicy – nie-
bieskim – przez Sokolicę, Czertezik, Czerteż, Bajków Groń (Sokola Perć)  
i Zamkową Górę, lub z Bajków Gronia – szlakiem żółtym – przez polanę 
Wyrobek i przełęcz Szopkę, a stamtąd dalej – szlakiem niebieskim.  Trasa 
jest na tyle łatwa, że nie wymaga szczególnej koncentracji na szlaku, dzię-
ki czemu podczas wędrówki można obserwować przyrodę i zmieniający 
się co chwila krajobraz. Trzy Korony autorka zdobyła pięć razy – dwa 
razy zimą i trzy latem. 

Kolejnym urzekającym miejscem w PPN jest wąwóz Homole – ma-
lowniczy rezerwat skalny, największy w Małych Pieninach. Autorce uda-
ło się zobaczyć to miejsce raz zimą (fot. 2) i trzy razy latem. Wąwóz ma 
długość ok. 800 m i jest dostępny dla turystów w miejscowości Jaworki 
koło Szczawnicy. Prowadzi tam szlak zielony, biegnący przez wąwóz 
Homole, Dubantowską Dolinkę, Rówieńki i Polanę pod Wysoką, aż na 
Wysokie Skałki. 

Innym wartym odwiedzenia miejscem jest rezerwat krajobrazowy Za-
mek Czorsztyn. Ten obiekt autorka zwiedzała tylko jeden raz. Rezerwat 
został utworzony w 1970 r. i obejmuje skaliste wzgórze (588 m n.p.m.) z go-
tyckimi ruinami zamku z XIV w. Wzgórze leży w pasie skałek z czerwone-
go wapienia, wyróżniających się w krajobrazie, zwłaszcza kiedy wędruje się 
wzdłuż lewego brzegu Dunajca (fot. 3).  

                                                 
2 Gatunek występujący tylko na jednym obszarze, ograniczonym w naturalny sposób   

i zwykle małym, takim jak wyspa, góry itp. (Dubisz, 2003). 



140                                                                                                       Julia WAPRZKO 
 

 

 
 

Fot. 2. Wąwóz Homole zimą w Pienińskim Parku Narodowym 
Źródło: fotografia autorki 

 

 
 

Fot. 3. Ruiny Zamku Czorsztyn zimową porą w rezerwacie  
krajobrazowym w Pienińskim Parku Narodowym 

Źródło: fotografia autorki 

 
Całą panoramę i krajobraz Pienin wraz z tym rezerwatem obrazowo 

opisuje Strojny w książce Pieniny (1987). Przytoczmy jeden z fragmentów 
tej publikacji:  

 

Wyobraźmy sobie, że stoimy na najwyższym szczycie Tatr i obejmujemy 
wzrokiem północne przedpole tych gór. Przed sobą widzimy przede wszyst-
kim łagodnie zaokrąglone pasma i liczne szczyty beskidzkie. Wśród nich oko 
nasze odkrywa nagle wąski pas białych i czerwonych wapiennych skał, wy-
raźnie odcinających się w krajobrazie. Geologowie nazywają tę strefę skał 
Pienińskim Pasem Skałkowym. 
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Autor we wspomnianym opracowaniu zagłębiał się w charakterysty-
kę fizjograficzną Pienin. Wyjaśnił, jak powstały te góry oraz opisał ich bo-
gatą florę, ukazując nieodłączne powiązanie Pienin z obszarem chronionym 
tego pasma, czyli PPN. Istotną część książki stanowi rozdział poświęcony 
właśnie temu parkowi oraz problematyce skutecznego przestrzegania prze-
pisów i zasad jego funkcjonowania. Podejmując zagadnienie turystyki, zna-
czącej dla tego terenu, Strojny zaakcentował zagrożenie konfliktem na sty-
ku ochrony środowiska i rozwoju ruchu turystycznego.  

Oprócz wiedzy merytorycznej autor tej monografii przekazał czytelni-
kom również informacje praktyczne dotyczące parku narodowego, podając 
m.in. adres siedziby Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego, która mieści 
się w Krościenku nad Dunajcem, oraz opisując strukturę administracyjną 
i kompetencje różnych grup pracowników (leśniczych, strażników itp.). 
W swojej publikacji Strojny napisał także o funkcjonującym organie do-
radczym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością nau-
kową, gospodarczą i turystyczną, który stanowi Rada Pienińskiego Parku 
Narodowego. Do dzisiaj te informacje są aktualne. W uzupełnieniu trze-
ba dodać, że: ,,Jednym z zasadniczych celów Pienińskiego Parku Naro-
dowego jest udostępnianie go do badań naukowych. Dobrze zachowane 
naturalne i półnaturalne ekosystemy, wyjątkowo wysoki poziom różno-
rodności biologicznej oraz skomplikowana budowa geologiczna sprawia-
ją, że Pieniny są wdzięcznym i popularnym «laboratorium badawczym»” 
(zob. Pieniński Park Narodowy). 

W celu przyjrzenia się, czy zagrożenie ze strony człowieka, w tym przy-
padku turystów, odczuwalnie rozwinęło się w PPN, autorka zapoznała się  
z artykułem Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym (Warcholik, 
Majewski, Kiszka, b.r.w.). Trzej autorzy podjęli temat odwiedzania parku 
przez turystów i opisali wyniki badań ruchu turystycznego, które były pro-
wadzone przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie w 2007, 2008 i 2009 r. Badania miały na celu okreś-
lenie poziomu natężenia ruchu turystycznego PPN i przestrzennych zmian 
zaobserwowanych pod jego wpływem oraz wyodrębnienie odcinków szla-
ków najczęściej uczęszczanych przez turystów. Stwierdzono, iż PPN cieszy 
się dużą popularnością wśród odwiedzających i należy do parków o naj-
większym natężeniu ruchu turystów. Biorący udział w badaniu responden-
ci ocenili jednak ruch turystyczny w parku jako nieuciążliwy. 

Reasumując, autorka może stwierdzić, że choć Pieniński Park Narodo-
wy jest jednym z najmniejszych w Polsce, to stanowi on piękne miejsce    
o różnorodnych siedliskach flory i zróżnicowanej, unikatowej faunie. Jest 
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to teren cenny również pod względem krajobrazowym z uwagi na pięk-
no występujących tam skał, przełomu Dunajca i rezerwatu obejmującego 
ruiny gotyckiego zamku w Czorsztynie. Pieniński Park Narodowy cieszy 
się ogromną popularnością wśród turystów, bowiem walory turystyczne, 
jakie oferuje, zachwycają. Wobec dużego zainteresowania turystów PPN 
zarządzający muszą podejmować bezustanne starania w celu utrzymania 
równowagi między ochroną jego środowiska a udostępnianiem go odwie-
dzającym. 
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WIGIERSKI PARK NARODOWY1  

– OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO  
I KULTUROWEGO A TURYSTYKA  

 
 

Autorka miała okazję odwiedzić Wigierski Park Narodowy (WPN) w wa-
kacje letnie 2017 r. i w niniejszej notatce pragnie ukazać piękno oraz nie-
zwykłość tego terenu dostrzeżone osobiście, ale także przekazać wiedzę 
o nim, uzupełnioną na podstawie dostępnej literatury.  

Wigierski Park Narodowy jest terenem specyficznym i unikatowym  
w skali kraju. Do głównych walorów tego obszaru należą: zróżnicowany 
kompleks 42 jezior, ekosystemy wodne, torfowiska i lasy, bogaty świat 
fauny (niemal 300 gatunków zwierząt, w tym chronione bobry, będące 
symbolem tego parku). W WPN ochronie podlegają też liczne zabytki, 
odzwierciedlające historię terenu, w tym bardzo dobrze konserwowany 
XVII-wieczny zespół poklasztorny Kamedułów, liczne obiekty budow-
nictwa ludowego, muzea, kościoły oraz zabytki techniki (np. Wigierska 
Kolej Wąskotorowa). Z tego powodu nadrzędnym celem funkcjonowa-
nia tego parku jest kompleksowa ochrona dziedzictwa przyrodniczego     
i kulturowego.  

Wigierski Park Narodowy powołano 1 stycznia 1989 r. Początki starań 
o jego utworzenie należy wiązać z jeziorem Wigry, które objęto ochroną

                                                 
1 Praca jest efektem wykonania przez autorkę zadania, zatytułowanego Turystyka na 

obszarach chronionych w świetle własnych doświadczeń oraz wiedzy popularnej i naukowej, podczas 
zajęć dydaktycznych o nazwie turystyczne i rekreacyjne użytkowanie obszarów chronio-
nych, znajdujących się w programie pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku 
turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim. Więcej na ten temat napisał Piotr Miazek 
w swojej notatce naukowej pt. Turystyka na obszarach chronionych w Polsce w niniejszym tomie. 

https://doi.org/10.18778/8142-698-5.12
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13 lat wcześniej, 12 stycznia 1976 r. Park jest położony w północno-            
-wschodniej Polsce – na Suwalszczyźnie. Pod względem administracyjnym 
znajduje się w województwie podlaskim, leży na skraju Puszczy Augu-
stowskiej, będącej czwartym pod względem wielkości zwartym kom-
pleksem leśnym w Polsce. Obszar WPN obejmuje ponad 15 089,79 ha,       
z czego 63% zajmują lasy, wody – 19%, grunty rolnicze – 15%, a tereny zur-
banizowane – 3%. Ochroną ścisłą objętych jest 1822,55 ha powierzchni. Na 
obszarach zagospodarowanych rolniczo zastosowano ochronę krajobrazo-
wą, a wokół parku utworzono strefę ochronną o powierzchni 11 283,81 ha, 
zwaną otuliną (Richling, Solon, 2001). 

Ważnym elementem parku jest jezioro Wigry, o kształcie zbliżonym 
do litery S – jedno z największych i najgłębszych jezior Polski. Jest ono od-
biorcą wód z dwóch rzek – Czarnej Hańczy i Wiatrołuży. Jedyna rzeka, któ-
ra wypływa z jeziora, to wspomniana już Czarna Hańcza. W południowo-   
-zachodniej części Pojezierza Suwalskiego, w dorzeczu Czarnej Hańczy, leży 
56 jezior określanych jako zespół jezior Wigierskich. W granicach parku 
znajdują się 42 stałe naturalne zbiorniki wodne, których łączna powierzch-
nia wynosi 28 km2. Największe, najgłębsze i najatrakcyjniejsze dla większo-
ści turystów odwiedzających park jest jezioro Wigry (Borejszo, Kamiński, 
Krzysztofiak, Szkiruć, 2003). 

Grono miłośników ziemi wigierskiej, odkrywających wyjątkowe walory 
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe tego regionu, stale rośnie. Spo-
śród innych parków narodowych w Polsce WPN wyróżnia się ekologicz-
nym zróżnicowaniem licznych na tym terenie jezior i rzek, mozaikowym 
układem ekosystemów leśnych, wodnych i torfowiskowych, ale także za-
chowaniem tradycyjnych krajobrazów rolniczych i interesujących obiek-
tów kultury materialnej. Wyznaczone na obszarze parku szlaki turystyki 
lądowej i wodnej, a także ścieżki edukacyjne umożliwiają odwiedzającym 
bliższe zapoznanie się z charakterystycznymi dla tego regionu zespołami 
i gatunkami roślin (Richling, Solon, 2001).  

Park pod względem ukształtowania terenu można podzielić na dwie róż-
ne części. Na północ od jeziora Wigry rzeźba terenu jest zróżnicowana, 
krajobraz pagórkowaty, z licznymi wzniesieniami i obniżeniami, dużą 
liczbą jezior i dolin rzecznych. W części południowej zaś dominują ob-
szary o lekko falowanej powierzchni, miejscami płaskiej. Rzeźbę terenu 
ostatecznie ukształtowało ostatnie zlodowacenie. Park wigierski leży w stre-
fie wyniesienia mazursko-suwalskiego, stanowiącego fragment platformy 
wschodnioeuropejskiej. W klimacie tej części kraju zaznacza się oddzia-
ływanie położonego w niewielkiej odległości Morza Bałtyckiego oraz wi-
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doczne są wpływy kontynentalne. Z tych względów na opisywanym 
obszarze panują najsurowsze warunki klimatyczne w całej nizinnej części 
kraju. Zima rozpoczyna się w trzeciej dekadzie listopada i trwa do pierw-
szej dekady kwietnia. Średnia miesięczna temperatura waha się od –6°C 
do –2°C. Wiosna rozpoczyna się w połowie kwietnia i trwa około dwóch 
miesięcy. Temperatura powietrza waha się od ok. +5°C w kwietniu do 
ok. +16°C w czerwcu. Lato rozpoczyna się w połowie czerwca i trwa      
do trzeciej dekady sierpnia – ze średnią temperaturą 16–18°C. Jesień na-
tomiast trwa niespełna dwa miesiące i wówczas średnia temperatura po-
wietrza spada do około 6°C (Richling, Solon, 2001).  

W WPN najliczniejsze wśród roślin są gatunki środkowoeuropejskie, lecz 
występują tu także przedstawiciele gatunków arktycznych, południowo-
syberyjskich i atlantyckich. W parku jest 18 gatunków będących reliktami 
późno- i postglacjalnymi, m.in.: brzoza niska, bażyna czarna, skalnica tor-
fowiskowa i turzyca strunowa. W granicach parku żyje 1700 gatunków 
zwierząt, w tym 301 objętych jest ochroną prawną. Spośród 48 gatun-
ków ssaków ochronie podlega 25. Są to m.in.: jeż wschodni, kret, nocek 
rudy i łydkowłosy, mroczek posrebrzany, późny i pozłocisty, gacek bru-
natny, zając bielak, gronostaj (Richling, Solon, 2001). Ochrona gatunkowa 
obejmuje działania zabezpieczające trwałe występowanie gatunków szcze-
gólnie cennych, a jednocześnie zagrożonych bezpośrednim wyniszczeniem. 
Chronione są gatunki rzadko występujące oraz objęte ochroną na pod-
stawie umów międzynarodowych. Ochrona rezerwatowa polega na za-
chowaniu różnorodności zasobów, stanowiących nieodzowny warunek 
odnawiania się i rozwoju środowiska naturalnego.  

Jednym z podstawowych zadań WPN jest ochrona całości przyrody     
i swoistych cech jego krajobrazu. Na ten cel składa się wiele działań, m.in: 

– zachowanie lub poprawienie stanu ekosystemów torfowiskowych  
i wodnych poprzez utrzymanie stosunków wodnych i eliminację do-
pływu zanieczyszczeń; 

– włączenie do parku dodatkowych obszarów cennych przyrodniczo 
lub ważnych ze względu na funkcjonowanie terenu WPN; 

– dążenie do wyeliminowania głównych zagrożeń dla przyrody parku; 
– ochrona krajobrazu; 
– podział obszaru parku na strefy różniące się priorytetami ochronnymi; 
– wykluczenie lokalizowania w parku i jego otulinie jakichkolwiek za-

kładów przemysłowych; 
– przeciwstawianie się budowie dróg asfaltowych; 



146                                                                                                   Weronika ŁUCZAK 
 

 
– zakazanie zabudowy typu miejskiego na terenie parku oraz w jego 

najbliższym otoczeniu; 
– przestrzeganie, aby objęcie statusem ochronnym rejonu Wigier       

w żaden sposób nie obniżało standardu życia miejscowej ludności 
(Richling, Solon, 2001).  

Park jest obszarem udostępnionym do uprawiania różnorodnych form 
turystyki. W tym celu wytyczono i urządzono szlaki lądowe o łącznej dłu-
gości 190 km dla turystyki pieszej i rowerowej oraz wyznaczono jeziora    
i rzeki do uprawiania turystyki wodnej (zob. Wigierski Park Narodowy). 
Trasy prowadzą przez najistotniejsze i najciekawsze zakątki WPN. Moż-
na go zwiedzić na wiele sposobów z przyjaciółmi, rodziną czy dziećmi. 
Szlaki wodne są dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych. 

Autorka zwiedziła WPN, pokonując szlak turystyczny oznaczony ko-
lorem żółtym, prowadzący przez następujące miejscowości: Stary Folwark, 
Leszczewo, Lipniak, Osinki, Studzieniczne i wieś Szwajcaria, w której 
znajduje się cmentarzysko Jaćwingów. Spędzając w parku wakacje, od-
poczywała nad pięknym jeziorem Wigry i m.in. odwiedziła miejscowość 
Lipowe. Jest to osada leśna położona przy drodze pomiędzy Czerwonym 
Krzyżem a Sernetkami. Składają się na nią budynki w większości wznie-
sione w latach 60. XX w. Lasy Obwodu Ochronnego Lipowe bezpośrednio 
graniczą z lasami głównego kompleksu Puszczy Augustowskiej, gdzie moż-
na spotkać wilki, których w Wigierskim Parku Narodowym żyje ok. 20 
(fot. 1). Wigierskie wilki polują często na jelenie, ale przede wszystkim 
na dziki. Płochliwe z natury wilki udaje się zaobserwować głównie dzięki 
fotopułapkom, które od połowy 2014 r. są rozstawiane w różnych czę-
ściach parku (zob. Wigierski Park Narodowy). Na podstawie tych obser-
wacji na mapy parku nanoszone są dane o wilczych szlakach. Zarządza-
jący parkiem z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt nie podają dokładnych 
lokalizacji ich najczęstszego przebywania. Same wilki doskonale znają to-
pografię swojego terenu łowów. Podczas pobytu autorki w osadzie udało jej 
się zobaczyć wilka, co okazało się dużym przeżyciem.  

Autorka poznała też niezwykłą historię miejscowości Lipowe, w której 
wśród zabudowań znajduje się miejsce pamięci narodowej upamiętniają-
ce wydarzenia z 1943 r. W osadzie  ukrywali się polscy partyzanci, którzy 
na widok nadchodzących żołnierzy niemieckich uciekli do lasu. Hitle-
rowcy, zauważywszy to, w odwecie postanowili rozstrzelać mieszkań-
ców Lipowego. Kiedy już mieli wykonać egzekucję, nagle – nie wiadomo 
dlaczego – odstąpili od tego zamiaru. Wśród ocalałych był ks. Ślusarek. 
W celu upamiętnienia tego wydarzenia ksiądz ufundował i postawił we 
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wsi pomnik z figurą Matki Boskiej. Takie miejsca jak Lipowe czy wiele 
innych w WPN to rejony, w których możemy podziwiać zarówno piękno 
przyrody, jak też poznać historię tej części naszego kraju. 
 

 
 

Fot. 1. Wilk w Wigierskim Parku Narodowym 
Źródło: Wigierski Park Narodowy – ssaki 

 
 Autorka zwiedziła również wieś Lipniak i jej obwód ochronny, obej-

mujący lasy północnej części WPN. W 1880 r. we wsi było 30 domów 
zamieszkanych przez 183 mieszkańców. W ostatniej dekadzie XX w. 
wieś, o luźnej zabudowie rzędowej i kolonijnej, liczyła 28 gospodarstw      
i 104 mieszkańców (Kostrowicki, 1991). Przez miejscowość przebiega żół-
ty szlak turystyczny, który dochodzi do linii kolejowej w pobliżu boru 
bagiennego. Najstarsze sosny mają tu 120 lat. W lesie, w pobliżu wsi Pio-
trowa Dąbrowa przy tzw. modrzewiowej drodze, rośnie grupa 25 starych 
modrzewi europejskich, osiągających wysokość do 40 m. Modrzewie są 
tutaj poza zasięgiem ich naturalnego występowania, jednak mają bardzo 
dobre warunki wzrostu i osiągają pokaźne rozmiary. 

Na szlaku wędrówki autorki znalazła się także miejscowość Leszczowo 
– pierwotnie jeden z ostępów puszczańskich. Wieś powstała w drugiej 
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połowie XVIII w. Około 1880 r. odnotowano w niej 31 domów i 211 miesz-
kańców. Pod koniec XX w. liczyła 26 gospodarstw i 79 mieszkańców  
(Kostrowicki, 1991). Następna w kolejności odwiedzin była wieś Osinki, 
która została założona przez kamedułów wigierskich w 1724 r. Miejsco-
wość ulokowano jako kolonię na obrzeżach doliny, na bardzo malowni-
czym terenie, w otoczeniu łąk, pól i lasów. Niedaleko od niej znajduje się 
wzniesienie zwane Zamkową Górą. W III i IV w. n.e. znajdował się tam 
gród obronny jednego z plemion jaćwieskich. Świadczą o tym prowadzo-
ne tutaj wykopaliska archeologiczne. U podnóża grodziska usytuowana 
była osada rolnicza zamieszkiwana przez kilkanaście rodzin. Obecnie 
turyści mają możliwość zwiedzenia tego obszaru dzięki wytyczonym 
szlakom.  

Na terenie parku znajdują się wybudowane jeszcze przed drugą woj-
ną światową, a zarządzane przez PTTK, dwa ogólnodostępne obiekty tu-
rystyczne w Starym Folwarku. Jednym z nich jest wzniesiony w latach 30. 
XX w. Dom Wypoczynkowy „Wigry”. Starszym od niego obiektem jest 
schronisko turystyczne im. Kazimierza Kulwiecia, zbudowane z drewna 
w latach 1928–1929 przez suwalski Oddział Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego (fot. 2). Obiekty te już w okresie międzywojennym służyły 
do prowadzenia ożywionej działalności stowarzyszenia na tym terenie, 
takiej jak: prowadzenie kursów żeglarskich, rajdów, obozów młodzieżo-
wych czy zawodów bojerowych. 

 

 
 

Fot. 2. Schronisko nad jeziorem Wigry w  Starym Folwarku 
Źródło: Stary Folwark  
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Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego mieści się wiele ciekawych 
zabytków i obiektów kulturowych, takich jak: zabytki archeologiczne, 
obiekty sakralne, dworskie, użyteczności publicznej, gospodarki leśnej, 
tradycyjne budownictwo ludowe oraz cmentarze. Warte odwiedzenia są: 
klasztor Kamedułów w Wigrach z XVII w., Muzeum Wigier w Starym 
Folwarku, Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, pięknie zorgani-
zowany i ciekawie wyposażony Ogród Bajek w Kaletniku, przewidziany 
jako miejsce do aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Atrakcję 
stanowi przejażdżka 10-kilometrową trasą Wigierskiej Kolejki Wąskoto-
rowej lub odbycie rejsu statkiem wycieczkowym po jeziorze Wigry. Park 
wyróżnia się piękną i interesującą przyrodą, o którą jego pracownicy 
i wolontariusze dbają i którą starają się chronić jak najlepiej, dzięki czemu 
nie dostrzega się tutaj oznak ingerencji gospodarczej człowieka. Jezioro 
Wigry jest otoczone lasami, podkreślającymi jego urodę i uwidaczniający-
mi zróżnicowaną linią brzegową, co dzięki walorom estetycznym sprzyja 
bardziej efektywnemu odpoczynkowi. Z zasobów WPN można korzystać 
o każdej porze roku, poznając wiele gatunków flory i fauny i zachwycając
się niemal nieskażoną przyrodą, zwiedzając różnorodne i liczne atrakcje
antropogeniczne, ale także uprawiając liczne formy rekreacji zarówno na
lądzie, jak i na wodzie, w ciszy i spokoju, z dala od mas turystów oblega-
jących tereny nadmorskie i górskie.
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Przewodnik, a właściwie inspirator podróżniczy, przeznaczony dla tury-
stów pragnących odwiedzić krainę wody i ognia, został pomysłowo za-
projektowany i dobrze zilustrowany. Z Pascalem można zanurzyć się     
w opowiadaniach o Islandii, tak jak w gorących źródłach. Czytelnika po-
winny przyciągnąć użyteczne informacje oraz ciekawa szata graficzna. Au-
torzy i wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, aby tekst był przekazany 
w interesujący sposób.  

Przewodnik dzieli się na 10 rozdziałów, zatytułowanych adekwatnie do 
głównych regionów turystycznych opisywanego kraju: Najlepsze!, Rejkiawik, 
Południowo-zachodnia Islandia, Południowa i wschodnia Islandia, Mývatn i pół-
nocny wschód, Północ Islandii, Fiordy Zachodnie, Zachodnia Islandia, Interior, 
Poznaj Islandię. 
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W pierwszym rozdziale zostały opisane najciekawsze, godne polece-

nia miejsca na wyspie, czyli takie, których turysta nie powinien przeoczyć 
podczas zwiedzania. Dołączone do tekstu ilustracje dają ich wyobrażenie 
oraz zachęcają do wertowania dalszych stron książki.  

Drugi rozdział jest poświęcony Rejkiawikowi oraz jego okolicom. Stolica 
Islandii, oblana z trzech stron Morzem Północnym, ma ok. 121 tys. miesz-
kańców. Nazwa Reykjavik oznacza ‘zatokę dymów’ i nawiązuje do oparów 
unoszących się nad gorącymi źródłami. W przewodniku zostały opisane 
najważniejsze fakty historyczne związane z tym miastem, a także ogólne in-
formacje o nim oraz ciekawostki, które urozmaicają treść. Czytając prze-
wodnik, przenosimy się w wyobraźni w dane otoczenie i czujemy się tak, 
jakbyśmy chodzili po opisanych uliczkach. Z kolei będąc na miejscu,       
w przewodniku możemy odnaleźć wszystkie potrzebne informacje: gdzie 
warto zjeść, jakie są godziny otwarcia często odwiedzanych obiektów, ich 
dokładne adresy oraz dodatkowo numery telefonów. Warto zaznaczyć, 
że najważniejsze informacje są wyróżnione edytorsko (wytłuszczone), tak 
aby w razie potrzeby łatwo było je znaleźć. Towarzyszą temu piękne 
fotografie oraz dokładne mapy.                                                           

W następnym rozdziale pt. Południowo-zachodnia Islandia mowa jest      

o gejzerach1, wodospadach i kąpieliskach geotermalnych. Bez wątpienia 
stanowią one kwintesencję typowych atrakcji Islandii. Jak każdy rozdział, 
również i ten zaczyna się od kontekstu historycznego miejsc wartych od-
wiedzenia oraz różnych ciekawostek. Interesującą formą zapisu jest umiesz-
czenie na marginesach książki adnotacji zatytułowanych Autor radzi. Są to 
typowo praktyczne wiadomości, nie zawsze łatwe do zdobycia na miejscu. 
Dzięki nim można uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w trakcie podróży. 

Czwarty rozdział (Południowa i wschodnia Islandia) dotyczy najwięk-
szego lodowca w Europie – Vatnajökull, oraz godnych podziwu Fiordów 
Wschodnich. W tej partii przewodnika czytelnik znajdzie kilka ciekawo-
stek, np. informację o tym, że w 1783 r. w południowej części kraju zda-
rzył się wybuch wulkanu Laki, uważany za jeden z najpotężniejszych     
w dziejach planety, a w okolicy laguny Jökulsárlón kręcono sceny do 
takich filmów, jak Śmierć nadejdzie jutro czy Tomb Raider. W rozdziale 
czwartym zawarto także niezwykle trafne uwagi na temat trudności w po-
konywaniu niektórych szlaków turystycznych oraz przestrzeżenie tury-
stów przed możliwymi utrudnieniami.  

                                                 
1 Gejzer to rodzaj gorącego źródła, podgrzewanego zalegającą pod ziemią magmą. 

Ciśnienie wyrzuca wrzącą wodę i parę na powierzchnię. 
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Z opisywanego w piątym rozdziale (Mývatn i północny wschód) regionu 

najlepiej wyruszyć na morze w poszukiwanie wielorybów. Znajdujący się 
na tym obszarze wodospad Dettifoss uważany jest za najpotężniejszy w Eu-
ropie, natomiast szlak prowadzący od niego do Ásbyrgi, mający długość 
35 km, określa się jako jedną z najpiękniejszych pieszych tras na wyspie. 
Mývatn leży na uskoku tektonicznym, dzielącym płyty kontynentalne, co 
powoduje bardzo dużą aktywność sejsmiczną w tym miejscu. Wikingowie 
wierzyli, że żyją tu elfy i trolle.  

Północ Islandii, będąca tematem kolejnego rozdziału przewodnika, 
odznacza się głównie rybołówstwem, jak znaczna większość regionów   
na Islandii, oraz ośrodkami narciarskimi. Na wyspie Grímsey, leżącej na      
66 równoleżniku, w dzień letniego przesilenia słońce w ogóle nie zachodzi. 
Osoby odwiedzające to miejsce mają możliwość otrzymania specjalnego 
certyfikatu. Warto też wspomnieć o innych ciekawostkach zawartych w roz-
dziale pt. Północ Islandii. Jedną z nich jest informacja, że w drugi weekend 
sierpnia w Dalvik obchodzi się Dzień Ryby, podczas którego odbywa się 
bezpłatna degustacja najróżniejszych dań rybnych. W okolicy jest dużo 
hodowli koni islandzkich, których żyje tam więcej niż ludzi. W przewodni-
ku opisy tego typu ciekawostek zostały dodatkowo oznaczone czerwonym 
wykrzyknikiem, który można odnaleźć również na mapie załączonej do 
książki, dzięki czemu zidentyfikowanie takich miejsc jest ułatwione.  

Fiordy Zachodnie to region Islandii, który został zaprezentowany w siód-
mym rozdziale jako Dziki Zachód Europy. Drogę nr 612 uznano w prze-
wodniku za jedną z najciekawszych tras na Islandii. Hornstrandir pokazano 
natomiast jako raj dla miłośników przyrody, doskonały teren do wędró-
wek, podczas których można obserwować ptaki i lisy polarne. W tej czę-
ści przewodnika zamieszczono również dokładne informacje dotyczące 
panującej na Islandii pogody oraz użytecznych stron internetowych, na 
których można sprawdzać na bieżąco warunki atmosferyczne.  

W ósmym rozdziale pt. Zachodnia Islandia przedstawiono dzieje pierw-
szych mieszkańców wyspy oraz opisano wydarzenia, które rozgrywały 
się w islandzkich sagach, a także zwrócono uwagę na średniowiecznego 
poetę Snorriego Sturlusona. W regionie znajduje się dużo gorących źró-
deł, piękne lazurowe wodospady oraz lodowce, a 8 km na zachód od 
Reykholt, przy drodze nr 50, tryska najpotężniejsze gorące źródło w Eu-
ropie – Deildartunguhver. Co sekundę wyrzuca ono 180 litrów niemal 
wrzącej wody, która jest wykorzystywana do ogrzewania budynków     
w okolicy. Treść tego rozdziału urozmaicają liczne anegdoty i legendy.  
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Tematem przedostatniego rozdziału jest mało dostępny Interior – od-

ludny, pustynny i niegościnny teren, na którym niegdyś szukali schro-
nienia bandyci. W regionie tym kryją się niezwykłe krajobrazy. Niełatwo 
się do niego dostać, ale dzięki przewodnikowi i dokładnemu opisowi 
dróg mamy wrażenie, że wszystko staje się możliwe. Niezbędne infor-
macje na temat wymaganego sprzętu i pojazdu utwierdzają czytelnika    
w tym przekonaniu. Autorzy publikacji nie podają suchych faktów, lecz 
konkretne wskazówki, jak przygotować się na wyprawy na rzadko uczęsz-
czane tereny Islandii. Krajobraz jest tu ekstremalnie surowy i pustynny, 
kilometrami ciągną się piaski, kamienie i skały, w oddali zaś majaczą 
lodowce. W tych rejonach do lotu na Księżyc przygotowywały się załogi 
statków Apollo. Znajdujący się w tej części Islandii Kverkfjöll jest symbolicz-
nym miejscem dla wyspy, gdyż spotykają się tu dwa żywioły: pod lodo-
wą czapą bulgoczą gorące źródła. 

Rozdział zamykający książkę (Poznaj Islandię) poświęcono ogólnemu 
opisowi tego kraju. Niewątpliwie Islandia – wyspa o niesamowitym 
księżycowym krajobrazie – przyciąga coraz więcej turystów, zapewne 
przede wszystkim ze względu na wulkany, kratery, lodowce, gejzery, 
pola lawy, czy też źródła geotermalne. Jest to kraj, który został zasiedlony 
jako ostatni w Europie. W 930 r. w Islandii powstał najstarszy na świecie 
parlament – Althing. Kultura i język tego kraju przetrwały bez obcych 
wpływów. Obecnie jest zamieszkiwany przez 300 tys. osób, a jednocze-
śnie pozostaje najrzadziej zaludnionym krajem Europy. W rozdziale 10 moż-
na przeczytać o historii Islandii, jej kulinarnych sekretach, kulturze i sztuce, 
obyczajach, świętach oraz florze i faunie.  

Podsumowując, należy podkreślić, że przewodnik został bardzo dobrze 
opracowany zarówno pod względem merytorycznym, edytorskim i graficz-
nym. Jest napisany bardzo przystępnym i zrozumiałym językiem. Zawiera 
użyteczną oraz aktualną wiedzę. Za novum można uznać umieszczenie 
ogólnego opisu Islandii dopiero w ostatnim rozdziale. Taki porządek może 
wzbudzać kontrowersje, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni, że tego typu 
informacje znajdują się zwykle na początku przewodników. Zdaniem 
autorki niniejszej recenzji ogólny opis Islandii należało umieścić jednak 
na początku książki, a następnie przejść do charakterystyki każdego         
z regionów.  

Publikację Islandia. Kraina wody i ognia. Inspirator podróżniczy można 
polecić każdemu, kto jest zainteresowany wyjazdem na tę niezwykłą 
wyspę. Z pewnością ci, którzy już ją odwiedzili, zgodnie stwierdzą, że 
nie ma drugiego takiego miejsca na świecie. Podczas pobytu w Islandii 
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atrakcji na pewno nie zabraknie, a wrażenia są niezapomniane. W książce 
znajduje się tak dużo pięknych zdjęć, że nie mogą one nie wpływać na 
czytelnika. Jedyne, co mu pozostaje po jej odłożeniu, to wykupienie lotu, 
spakowanie walizek i wyruszenie w nieznane. Bez wątpienia z tym prze-
wodnikiem w plecaku nie zgubimy się, podążając wybranymi szlakami.  

 

Klaudia Potakowska 
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Jakub Rybicki, autor recenzowanej książki podróżniczej, jest z wykształ-
cenia socjologiem i znawcą Azji. Pasjonuje się fotografią. Jest laureatem 
licznych nagród, m.in. Travel Photographer of The Year czy Grand Prix 
festiwalu Kolosy. Należy do grona autorów zbiorowej publikacji pt. Poza 
utartym szlakiem. Współpracuje z wieloma magazynami („National Geo-
graphic Traveler”, „Magazyn Podróże”, „Kontynenty”, „Elle Man”, „Ro-
wertour”, „Bikeboard”, „Magazyn Rowerowy”), a także z portalami in-
ternetowymi (Wirtualna Polska, Onet.pl, Interia.pl, Gazeta.pl), w tym 
również podróżniczymi (np. Peron4). Jakub Rybicki przemierzył ok. 50 kra-
jów, poruszając się rowerem, autostopem, konno i samochodem. Jest rów-
nież licencjonowanym pilotem wycieczek, organizuje wyjazdy „szyte na 
miarę” dla wymagających klientów szukających prawdy i autentyczności 
w swoich podróżach (zob. Jakub Rybicki). 
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W recenzowanej publikacji autor opisał region turystyczny obejmujący 
jezioro Bajkał na terenie Rosji oraz po części Mongolię i Syberię, które oglą-
dał w zimowej scenerii w czasie wyprawy rowerowej. Książka składa się 
ze wstępu, z sześciu rozdziałów poświęconych samotnej podróży rowe-
rowej autora do Mongolii (Irkuck, Ułan Ude, Step, Nowoselengińsk, Kiachta 
i Mongolia) oraz rozdziału pt. Jezioro, który dotyczy wszystkiego, co łączy 
się z wielką wyprawą nad Bajkał. Ten ostatni, siódmy rozdział został 
podzielony na 11 podrozdziałów, które tytułami nawiązują do nazw od-
wiedzanych miejscowości, historii związanych z podróżą, noclegów i spot-
kanych osób (Pociąg, Północ, BAM, Mój rower, Pietrowicz, Meteostacja, Dolina 
Muminków, Olchon, Pieszczanka, Polacy nad Bajkałem, Irkuck). 

We wstępie do książki Rybicki informuje, o czym ona jest: „Będzie tu 
o Syberii widzianej z perspektywy dwóch wycieczek rowerowych. W 2008 r.
przejechałem Zabajkale, kierując się do Mongolii, a pięć lat później wróci-
łem, żeby przemierzyć po lodzie cały Bajkał” (s. 6). Zawartość publikacji jest
oczywiście zgodna z autorską zapowiedzią.

W pierwszym rozdziale Rybicki pisze o tym, jak wygląda życie w Ir-
kucku, które obserwował, będąc tam na wymianie studenckiej. Informuje 
też o tym, w jaki sposób i gdzie można kupić w tym mieście rower oraz 
dlaczego na wyprawę do Mongolii musiał wybrać się samotnie. 

Drugi rozdział został poświęcony podróży pociągiem do miejscowości 
Ułan Ude. Autor opowiada o jej najważniejszej (według Buriatów) atrak-
cji turystycznej, czyli pomniku Włodzimierza Lenina, a także wspomina 
spotkanie z milicją i opisuje syberyjskie zioła.  

W kolejnym rozdziale Rybicki wspomina rowerową wyprawę do krainy 
stepów położonych na południe od Ułan Ude, snuje rozważania o Buria-
tach oraz przytacza historię związaną z Dalajlamą.  

W rozdziale czwartym autor przedstawia dzieje wioski Nowoselen-
gińsk. Pisze także o gościnności rosyjskiej rodziny podejmującej go w swym 
domostwie. 

W następnym rozdziale opowiada o tym, jak udał się do Kiachty, 
w której został na dłużej ze względu na problemy techniczne z rowerem. 
Autor przybliża nam dość dokładnie historię i zakreśla obecną sytuację 
tej miejscowości. 

W ostatnim rozdziale dotyczącym podróży do Mongolii Rybicki skró-
towo opisuje stolicę Ułan Bator. Ponadto dzieli się swoimi przemyślenia-
mi na temat zakończonej wyprawy. 

Najobszerniejszy rozdział książki został poświęcony tytułowemu je-
zioru Bajkał. Na wstępie autor informuje czytelnika, czym charakteryzuje 
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się ten zbiornik wodny. W kolejnych podrozdziałach Rybicki opisuje na-
stępujące po sobie etapy podróży odbywanej wraz z przyjacielem Wichrem. 
Swoją opowieść rozpoczyna od przybliżenia historii linii kolejowej, którą 
podróżowali, tj. Kolei Transsyberyjskiej. Przedstawia sylwetki osób spo-
tkanych na trasie wyprawy oraz sekrety ich sposobu na życie w ciężkich 
warunkach. Opisuje również różne obiekty i zjawiska przyrody, które wi-
dział z Wichrem w pobliżu jeziora. 

Autor opowiada legendy i anegdoty związane z Syberią. Z pewnością 
wynika to z motywu, który skłonił go do wyruszenia w tę podróż – pod-
czas wyprawy postanowił szukać czegoś, co może zaskoczyć i zadziwić czy-
telnika. Rybicki pisze na przykład, że:  

Cała Syberia roi się od maleńkich, często skrajnie prymitywnych chatek, 
które łączy jedno – mają pieczkę i drewniane prycze do spania […]. Wy-
chodząc, powinno się je zostawiać przynajmniej w takim stanie, w jakim 
się je zastało. Niedopuszczalne jest śmiecenie i kradzieże. Obowiązkowo 
należy przygotować dla kolejnych gości trochę drewna – nigdy nie wia-
domo, w jakim stanie trafią tu następni przybysze i czy te kilka bierwion 
nie uratuje im życia. Prawie zawsze znajdziemy też sól, przyprawy, cza-
sem trochę ryżu czy kaszy (s. 185).  

W innym miejscu można przeczytać: „Podróż Transsybirem nad Baj-
kał to nic ciekawego. […] Co innego BAM. Ostatnie 100 kilometrów 
przed Siewierobajkalskiem to spektakularny przejazd przez góry z pora-
żającymi widokami na ośnieżone szczyty. Można sobie wyobrazić, że tak 
wyglądały Alpy przed powstaniem Szwajcarii […]” (s. 161).  

Publikacja jest interesująca, dostarcza różnorodnej wiedzy. Autor w bar-
dzo ciekawy sposób opowiada o swoich wyprawach. Dodatkowym atu-
tem książki są opisy obiektów atrakcyjnych z punktu widzenia turysty 
oraz piękne fotografie wykonane przez autora i jego kolegę Wichra. Czy-
tając książkę, przenosimy się do miejsc odwiedzanych przez podróżnika   
i możemy poczuć namiastkę jego przygód. Recenzowana publikacja jest 
warta polecenia, stanowi bowiem napisaną prostym i lekkim językiem 
opowieść o dziwach niezwykłego regionu. 
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SPRAWOZDANIE  

Z PIERWSZEGO ŚWIATOWEGO KONGRESU 
AGROTURYSTYKI 

BOLZANO, WŁOCHY, 7–9 LISTOPADA 2018 ROKU 

 
 
W dniach 7–9 listopada 2018 r. w Bolzano (Bozen) we Włoszech odbył się 
Pierwszy Światowy Kongres Agroturystyki. Został zorganizowany przez 
centrum badawcze Eurac Research, które ma siedzibę w Bolzano. Eurac 
Research zostało założone w 1992 r. jako stowarzyszenie zajmujące się 
m.in. prowadzeniem badań dotyczących prawa, mniejszości narodowych 
oraz regionów autonomicznych, a także środowiska alpejskiego. Stowa-
rzyszenie stopniowo rozszerzało swoje działania na nowe obszary badaw-
cze, przyciągając naukowców z całego świata, oraz wprowadzało nowe 
struktury jego funkcjonowania. Obecnie skupia niemal 400 badaczy pocho-
dzących z ponad 25 krajów i reprezentujących różne dziedziny nauki 
(zob. Eurac Research). Eurac Research szuka rozwiązań w interakcji mię-
dzy wieloma zróżnicowanymi dyscyplinami nauki. Trzy główne tematy, 
którym poświęcone są prace badawcze realizowane obecnie w centrum, 
to: regiony, w których panują warunki korzystne do zamieszkania, różno-
rodność jako element poprawiający jakość życia ludzi oraz zdrowe społe-
czeństwo. W 2018 r. Eurac Research po raz pierwszy podjęło się organizacji 
na światową skalę kongresu poświęconego agroturystyce.  

Wybór miejsca, w którym odbył się Światowy Kongres Agroturystyki nie 
był przypadkowy. Bolzano jest stolicą Tyrolu Południowego, znajdującego 
się w autonomicznym regionie Alto Adige (Górnej Adygi) graniczącym 
z Austrią. Turystyka jest tu ważnym sektorem gospodarczym, generuje 
ok. 11% PKB. Zapewnia zatrudnienie na wsi i stała się alternatywnym 
źródłem dochodów, przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości na 
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tych obszarach. Obecnie ok. 2800 gospodarstw rolnych, z łącznej liczby 
20 000 w tym regionie, oferuje usługi turystyczne. Jest to znaczący wskaź-
nik dla Tyrolu Południowego, który pod tym względem wypada korzyst-
nie w porównaniu z innymi regionami Włoch. W Tyrolu Południowym 
dostępny jest szeroki wachlarz ofert turystycznych wysokiej jakości, na 
co wpływ ma m.in. lokalna marka Roter Hahn (Czerwony Kogut). Funk-
cjonuje ona od 1998 r. na rzecz utrzymania gwarancji jakości oferowanego 
produktu turystycznego, co uzyskuje poprzez stosowanie surowych i tran-
sparentnych kryteriów oceny oraz przeprowadzanie regularnych kontroli. 
Celem marki Roter Hahn jest promocja agroturystyki, także wiejskich go-
spód, wysokiej jakości produktów rolnych i rzemiosła, oferowanych w po-
łudniowotyrolskich gospodarstwach. Organizatorzy marki odnoszą sukces, 
a Roter Hahn budzi zainteresowanie na świecie i może być stawiany za 
wzór do naśladowania (zob. Roter Hahn).  

Cele Pierwszego Światowego Kongresu Agroturystyki były następujące: 
– omówienie  stosowanych na świecie rozwiązań w zakresie rozwo-

ju turystyki wiejskiej, zwłaszcza najnowszych oraz najnowocześ-
niejszych;  

– wypracowanie definicji agroturystyki, wspólnie uzgodnionej w kon-
tekście międzynarodowym;  

– zbudowanie platformy networkingowej dla naukowców i prakty-
ków zajmujących się agroturystyką;  

– promowanie agroturystyki w sposób jednoznaczny, jako szczegól-
nego rodzaju turystyki na obszarach wiejskich.  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób z 42 krajów, nie tylko      
z Europy, ale także z Australii, Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej 
i Południowej (rys. 1). 

Kongres otworzył dr Thomas Streifeneder, kierownik Instytutu Rozwoju 
Regionalnego w Eurac Research. Po przywitaniu uczestników oraz przed-
stawieniu osób zaangażowanych w organizację tego światowego wyda-
rzenia, rozpoczął pierwszą sesję referatem wprowadzającym. Podjął temat 
roli i znaczenia agroturystyki. Nie pominął kwestii braku jednoznacznej 
definicji agroturystyki oraz potrzeby określenia rodzajów działalności, któ-
re ją tworzą. Referent podkreślił, że w dużym stopniu panuje zgoda co do 
tego, że agroturystyka odnosi się do „działalności turystycznej związanej 
z rolnictwem i prowadzonej w gospodarstwie rolnym”. Niemniej jednak za-
uważył, że istnieją nieporozumienia dotyczące granic pojmowania agrotu-
rystyki. Zauważył, że pojawia się ona i rozwija w wielu częściach świata, 
jednak towarzyszą jej różne podejścia organizacyjne, które niejednokrot-
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Rys. 1. Pochodzenie terytorialne uczestników 

Pierwszego Światowego Kongresu Agroturystyki 
Źródło: prezentacja wprowadzająca Thomasa Streifenedera 

 
nie stają na przeszkodzie pełnemu zrozumieniu jej znaczenia gospodarcze-
go, a co za tym idzie – dostrzeżeniu potrzeby wspierania jej efektywno-
ści. Prelegent uznał, że do dokładnego zgłębienia zagadnień związanych 
z agroturystyką konieczny jest rzetelny oraz spójny pomiar tego zjawiska, 
dający podstawy do kształtowania odpowiednich programów wspierają-
cych rozwój gospodarstw rolnych i społeczności wiejskich.  

Kongres w Bolzano został zapowiedziany jako przełomowy w historii 
turystyki na obszarach wiejskich. Podkreślono, że jest on uwieńczeniem 
wieloletnich działań prowadzonych na rzecz kreowania wizerunku ob-
szarów wiejskich jako obfitujących w zróżnicowane i całoroczne atrakcje 
turystyczne. Podczas 3 dni trwania Kongresu zorganizowano 4 sesje ple-
narne, 15 sesji warsztatowych z ponad 50 referatami, sesję posterową oraz 
wizyty studyjne w kilku okolicznych gospodarstwach agroturystycznych. 
Omówiono liczne dobre praktyki i rozwiązania systemowe. Prelegenci dzie-
lili się doświadczeniami m.in. z Włoch, Niemiec, Austrii, Grecji, Turcji, 
Rumunii, Nowej Zelandii, Egiptu, Republiki Południowej Afryki, Malawi, 
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Japonii, Indii, Nepalu, Australii, USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Kolumbii, 
Polski oraz ze Sri Lanki. Szczegółowe informacje o przebiegu obrad, w tym 
prezentacje, zdjęcia oraz materiały video – są dostępne na stronie interneto-
wej: http://agritourism.eurac.edu/editions/2018-edition/.  

W pierwszym dniu Kongresu (7 listopada) sesję plenarną otworzył Her-
bert Dorfmann, członek Parlamentu Europejskiego, który przygotował 
wystąpienie pt. Agroturystyka w Europie: stan i perspektywy rozwoju. Refe-
rent podkreślił, że agroturystykę należy badać w kontekście bieżących 
wydarzeń społeczno-gospodarczych oraz przyszłych ram polityki Unii 
Europejskiej. Podczas ostatnich 20 lat w europejskim sektorze rolnym 
dokonały się bowiem zauważalne zmiany strukturalne pokazujące, że 
gospodarstwa rodzinne i małe gospodarstwa rolne pełnią ważną funkcję 
na wielu płaszczyznach. Zwrócił on uwagę m.in. na kluczową rolę tych 
gospodarstw w zrównoważonym rozwoju turystyki, a zwłaszcza w kre-
owaniu ofert agroturystycznych. Prelegent zaznaczył, że w celu wzmoc-
nienia sektora agroturystycznego w polityce europejskiej muszą zostać 
uwzględnione zmiany strukturalne zachodzące w rolnictwie. Stwierdził, 
że aby w przyszłości możliwe było jak najlepsze wspieranie tego sektora, 
należy położyć nacisk na  regionalizm i krótkie łańcuchy kształtowania 
produktów agroturystycznych.  

Następnie wystąpił Hans Embacher, dyrektor organizacji Farm Holi-
days Austria, z referatem pt. Agroturystyka i innowacyjność. Prelegent za-
znaczył, że innowacyjność jest obecnie jedną z kluczowych kompetencji 
w turystyce, a potrzeba jej stałego rozwoju odnosi się nie tylko do pro-
duktu turystycznego, ale również do jego marketingu. Digitalizacja i silni 
międzynarodowi przedsiębiorcy to niektóre z czynników napędzających 
rozwój turystyki. Embacher podkreślił, że również konsument „zyskał 
siłę rynkową”, ponieważ dzięki jego stałym opiniom/recenzjom rynek 
turystyki staje się coraz przejrzystszy. To z kolei stawia trudne wyzwania 
przed małymi i średnimi właścicielami gospodarstw agroturystycznych, 
którzy nie dysponują wystarczającymi zasobami kapitałowymi, jakie mogli-
by przeznaczyć na innowacyjne rozwiązania. Znajdują się oni w swego 
rodzaju pułapce – mają mniej wewnętrznych zasobów, które mogliby 
wykorzystać do wprowadzania innowacji, a zewnętrzni innowatorzy są 
skoncentrowani raczej na dużych przedsiębiorstwach. Małe gospodarstwa 
agroturystyczne mają jednak swoje mocne strony, do których można za-
liczyć np. osobisty kontakt gospodarzy z klientem, możliwość bezpo-
średniego oferowania lokalnych produktów rolnych, prezentowania 
miejscowych tradycji itp. Obecnie istnieje zapotrzebowanie na te usługi, 



Sprawozdanie z Pierwszego Światowego Kongresu Agroturystyki                                               163 
 

 
co daje duże szanse rozwojowe, jednakże aby utrzymać silną pozycję na 
rynku, gospodarstwa agroturystyczne muszą stawić czoła wyzwaniu, ja-
kim jest innowacyjność.  

Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia pt. Rolnictwo i turystyka 
– powiązania oraz przykłady Christiana Fischera, profesora ekonomii żyw-
ności, zarządzania i marketingu na Wolnym Uniwersytecie w Bolzano. 
Prelegent podkreślił, że rolnictwo i turystyka są ze sobą powiązane go-
spodarczo. Łączą je takie zasoby, jak: ziemia i praca w gospodarstwie 
rolnym w zakresie produkcji żywności, udzielanie zakwaterowania tury-
stom oraz zaspokajanie innych potrzeb gości poprzez dostarczanie im 
towarów i usług w trakcie ich pobytu oraz po nim. W referacie poruszono 
następujące zagadnienia: produkcja żywności i innych towarów w gospo-
darstwie rolnym przeznaczonych dla turystów podczas ich pobytu, eks-
port produktów rolnych do krajów pochodzenia turystów po zakończeniu 
wizyty, zakwaterowanie gości w gospodarstwie (agroturystyka), usługi uzu-
pełniające (np. gospodarstwa rolne jako miejsca podziwiania krajobrazu) 
i inne formy działalności rolników związanej z turystyką (np. praca jako 
personel ośrodka narciarskiego, kierowcy autobusów itp.). 

W pierwszym dniu Kongresu odbyły się również sesje warsztatowe, 
których tematykę przedstawiono w tab. 1. 

 
Tab. 1. Sesje warsztatowe w pierwszym dniu Kongresu (7 listopada 2018 r.) 

 

Sesja warsztatowa Wygłoszone referaty 

Sesje równoległe nr 1 

Czynniki sprzyjające działalności 
agroturystycznej 
 
Przewodnictwo:  
Tor Arnesen, starszy pracow-
nik naukowy, Instytut Ba-
dawczy Norwegii Wschodniej 
(ENRI), Norwegia 

1. Definiowanie agroturystyki w kontekście innych form 
turystyki wiejskiej rozwijanych na obszarach rolniczych 
– Rohana P. Mahaliyanaarachchi, Uniwersytet Sa-
baragamuwa w Sri Lance, Sri Lanka 

2. Postrzeganie agroturystyki, współpraca i sieci agrotury-
styczne: przykłady empiryczne z Grecji – Sofia Karam-
pela, Uniwersytet Egejski, Grecja; George Papapanos 
i Thanasis Kizos, Uniwersytet Egejski, Mytylena, 
Grecja 

3. Agroturystyka w Południowym Tyrolu: analiza oparta 
na ocenie czynników hedonistycznych – Katia Laura Si-
dali, Wolny Uniwersytet w Bozen (Bolzano), Włochy; 
Günter Schamel, Wolny Uniwersytet w Bozen (Bol-
zano), Włochy 

4. Witalizowanie agroturystyki poprzez kulturę – Sabine 
Zimmermann, Stefan Könneke, Magdalena Zim-
mermann, Netzwerk Kultur & Heimat Hildeshei-
mer Land e.V., Niemcy 
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Sesja warsztatowa Wygłoszone referaty 

Sesje równoległe nr 1 

Wyzwania związane z przedsię-
biorczością: jak sobie poradzić ze 
zrównoważonym rozwojem 
 
Przewodnictwo:  
prof. Christian Fischer, Wol-
ny Uniwersytet w Bolzano (Bo-
zen), Włochy 

1. Czy agroturystyka jest siłą napędową zrównoważonego 
rolnictwa? Przykłady z Włoch – Benedetto Rocchi, 
Gianluca Stefani, Uniwersytet Florencki, Włochy; Edi 
Defrancesco, Uniwersytet w Padwie, Włochy 

2. Przedsiębiorczość w agroturystyce w USA: kluczowe 
czynniki sukcesu – Erin Johnson, Platte River Fort, USA 

3. Reżyserowanie wiejskiego życia: analiza mikroprzedsiębior-
ców agroturystycznych na obszarach wiejskich Bawarii  
– Stefan Kordel, Uniwersytet Fryderyka i Aleksan-
dra w Erlangen i Norymberdze, Niemcy 

4. Od ośrodka turystycznego do ekoturystyki i agroturysty-
ki. Wyzwanie w Wadi el Gemal National Park w Egipcie 
– Mahmoud Ismail Sharan i Johannes Girardi, Park 
Narodowy Wadi el Gemal, Egipt 

Stawianie czoła nowym wyzwa-
niom – nowe systemy rolnictwa, 
strategie jakości i innowacje spo-
łeczne 
 
Przewodnictwo:  
prof. Emilio Chiodo, Univer-
sity of Teramo, Włochy; prof. 
Rita Salvatore, Stowarzysze-
nie ISLE, Francja  

1. Agroturystyka, nowe rolnictwo i innowacje społeczne   
z perspektywy międzynarodowej. Doświadczenia i porów-
nania – R. David Lamie, Clemson University, USA, 
Stowarzyszenie ISLE; Emilio Chiodo i Rita Salvato-
re, University of Teramo, Włochy; Corinne Stewart, 
Stowarzyszenie ISLE, Francja; Jane Eastham, Har-
per Adams University, Wielka Brytania; Nidal Sha-
ban, Uniwersytet Leśnictwa, Sofia, Bułgaria 

2. Rola edukacji i szkoleń w agroturystyce: przypadek 
regionu Emilia Romagna – Rino Ghelfi, Uniwersytet 
Boloński, Włochy 

3. Agroturystyka, rolnictwo rodzinne i krótki łańcuch do-
staw żywności ekologicznej w Brazylii. Studium przypad-
ku „Acolhida na Colônia” – Emilio Chiodo i Andrea 
Fantini, University of Teramo, Włochy; Oscar José 
Rover, Universidade Federal de Santa Catarina, Bra-
zylia; Lucilene Assing, Associação Acolhida na Co-
lônia, SC, Brazylia 

4. Inicjatywy agroturystyczne w kontekście ciągłej migracji 
zewnętrznej, analiza porównawcza Alp i chińskich regio-
nów górskich – Thomas Dax w imieniu Chen Yany-
ing, Uniwersytet Biji, Chiny 

5. Wpływ agroturystyki na żywotność gospodarstw rol-
nych. Przykłady z doliny Ötztal (Tyrol) – Rike Stotten, 
Hannes Herrmann, Michaela Maurer, Uniwersytet 
w Innsbrucku, Austria 
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Sesja warsztatowa Wygłoszone referaty 

Sesje równoległe nr 1 

Wkład agroturystyki w przy-
szłość obszarów wiejskich 

 
Przewodnictwo:  
prof. Claudia Gil Arroyo, Uni-
wersytet Stanowy Karoliny Pół-
nocnej, USA 

1. Ewolucja rumuńskiej agroturystyki i rola dotacji Unii Eu-
ropejskiej dla obszarów wiejskich – Nicola Galluzzo, 
Associazione Studi Geografico-Economici delle Aree 
Rurali, Włochy 

2. Możliwości rozwoju działalności agroturystycznej na ob-
szarach wiejskich w dolinie San Quintín, Kalifornia Dol-
na, Meksyk – Alma Lourdes Camacho, Autonomiczny 
Uniwersytet Baja California, Meksyk 

3. Agroturystyka jako czynnik stymulujący, ale i utrudnia-
jący, oraz wzmacniający strategię dywersyfikacji obszarów 
wiejskich: zróżnicowane przykłady ze Słowenii – Irma 
Potocnik Slavic, Uniwersytet Lublański, Słowenia 

4. Rola płci w turystyce przedsiębranej przez społeczność lo-
kalną: idiosynkrazje oraz świadomość kulturowa rdzen-
nej społeczności w Peruwiańskich Andach – Claudia Gil 
Arroyo, Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej, 
USA; Sandra E. Sotomayor, Universidad San Igna-
cio de Loyola, Peru; Carla Barbieri, Uniwersytet Sta-
nowy Karoliny Północnej, USA; Whitney Knollenberg, 
Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej, USA 

Agroturystyka na świecie: podo-
bieństwa i różnice 
 
Przewodnictwo:  
Valentina Cattivelli, starszy 
pracownik naukowy, Instytut 
Rozwoju Regionalnego, Eurac 
Research, Włochy 
 

1. Rola kobiet w gospodarstwach agroturystycznych – Ma-
ria Anna Silbernagel Plunger, stowarzyszenie rolni-
ków Południowego Tyrolu, Włochy 

2. Koncepcja rozwoju agroturystyki w Bangladeszu: stu-
dium przypadku AIUB IRPDT – Abul Bashar Md 
Rahmatullah, American International University, Ban-
gladesz 

3. Możliwości rozwoju agroturystyki w Izmirze (Turcja) – Fü-
sun Baykal, Uniwersytet Ege, Turcja; Senem Yildiz, 
Prywatna Turecka Kolegiata Izmir, Turcja 

4. Witamy w gospodarstwie: ankieta na temat potencjalnego 
rozwoju agroturystyki w Indiach – Hemanth Peesapati 
i Benedetto Rocchi, Uniwersytet Florencki, Włochy 

5. Agroturystyka w Kolumbii: między tradycją a innowacją  
w kontekście zrównoważonego rozwoju – Margarita Mén-
dez, Uniwersytet Wschodniej Anglii, Wielka Brytania 

Rola lokalnych produktów w agro-
turystyce: karpackie podejście 
w zrównoważonym rozwoju ob-
szarów wiejskich (prezentacje i se-
sja world café) 
 

1. Branding, marketing – Aleksandra Sikoraiova (SashaSi), 
Sztuka i Rękodzieło Stiavnicy, Republika Słowacka 

2. Współpraca – Gabriela Elena Baciu, Rumuńskie Fo-
rum Górskie, Rumunia 

3. Rozwój – Gergely Horzsa, Uniwersytet Korwina, Bu-
dapeszt, Węgry 
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Tab. 1 (cd.) 

 

Sesja warsztatowa Wygłoszone referaty 

Sesje równoległe nr 1 

Przewodnictwo:  
Ágnes Szabó-Diószeghy, mło-
dy ekspert Humtour LLC., 
Węgry; Mátyás Szabó, pra-
cownik naukowy, Uniwersy-
tet Korwina w Budapeszcie, 
Węgry; Tamara Mitrofanenko, 
Sekretariat Konwencji Karpac-
kiej, UN Environment Wiedeń, 
Austria 

4. Produkty agroturystyczne i jedzenie – Víteslav Vítako-
cic, Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej i Rolniczej, 
Republika Czeska 

5. Wyroby ręczne i przemysłowe produkowane na małą skalę 
– Bernadetta Zawilińska, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie; Karpacka Rada Naukowa i Krzysztof 
Szpara, Uniwersytet Technologii Informatycznych i Za-
rządzania w Rzeszowie, Karpacka Rada Naukowa, 
Polska 

6. Środowisko i wymiary społeczne – Ágnes Szabó-              
-Diószeghy, Humtour LLC., Węgry 

7. Trendy i prognozy – Mátyás Szabó, Uniwersytet Kor-
wina, Budapeszt, Węgry 

Sesje równoległe nr 2 

Agroturystyka jako czynnik roz-
woju regionalnego 
 
Przewodnictwo:  
prof. Emilio Chiodo, Univer-
sity of Teramo, Włochy; prof. 
Rita Salvatore, Stowarzysze-
nie ISLE, Francja  

1. Agroturystyka i turystyczna oferta wsi: porównanie 
Włoch i Argentyny – Rita Salvatore, University of Te-
ramo, Włochy 

2. Agroturystyka i szlaki kulinarne – Lisa Chase, Univer-
sity of Vermont, USA; Mary Stewart, Oregon State 
University, USA; David Gillespie, Canadian/American 
Exchange, Kanada 

3. Możliwości spowolnienia migracji do miast z terenów 
wiejskich poprzez wprowadzenie agroturystyki – Rohana 
P. Mahaliyanaarachchi, Uniwersytet Sabaragamuwa 
w Sri Lance, Sri Lanka 

4. Kapitał społeczny jako kluczowy czynnik sukcesu szla-
ków kulinarnych: społeczno-kulturowa perspektywa pro-
ducentów rolnych w Wiktorii (Australia) – Lukas Worth, 
Monash University, Australia 

Agroturystyka zapewnieniem lep-
szej perspektywy obszarów wiej-
skich 
 
Przewodnictwo:  
Christian Hoffmann, starszy 
pracownik naukowy, Instytut 
Rozwoju Regionalnego, Eu-
rac Research, Włochy 

1. Modele agroturystyczne w Azji odnoszące się do rozwoju 
przedsiębiorczości na terenach wiejskich – Shaikh Tanveer 
Hossain, Asian Productivity Organization, Japonia 

2. Agroturystyka jako narzędzie sprzyjające zaangażowaniu 
się młodzieży w rolnictwo i ekologiczną gospodarkę na 
rzecz wspierania rozwoju obszarów wiejskich – Felix Kwa-
bena Donkor, University of the Witwaterstrand-        
-Johannesburg, Południowa Afryka 

3. Agroturystyka edukacyjna – studium przypadku obopól-
nych korzyści z regionalnej współpracy miejsko-wiejskiej 
– Pier Angela Mozzi Muretto, współwłaścicielka 
Agriturismo Alagna, Włochy; Rennen Zunder, pro-
jektant miejski, Kanada 
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Sesja warsztatowa Wygłoszone referaty 

Sesje równoległe nr 2 

Agroturystyka w kontekście lokal-
nej perspektywy 
 
Przewodnictwo:  
dr Leah Joyner, University of 
Utah, USA; dr Blanca Yagüe, 
Universidad de Córdoba Espa-
ña i University of Utah 

1. Propozycja łańcucha wartości dla miejsc agroturystycz-
nych – Luis Alberto Morales Zamorano, Autono-
miczny Uniwersytet Baja California, Meksyk 

2. Ekologiczna zielona herbata jako zasób agroturystyczny   
– Assam w aspekcie wiedzy rdzennych mieszkańców: In-
die – Niranjan Das, Tezpur University, Indie 

3. Rola organizacji non-profit w lokalnej turystyce wiej-
skiej: przykłady z Japonii – Yasuo Ohe, Chiba Univer-
sity, Japonia 

4. Agroturystyka w Amazonii? Podejście do lokalnego sy-
stemu żywnościowego – Salomé Aramburo Calle, Na-
rodowe Parki Naturalne Kolumbii, Kolumbia 

Obszary wiejskie i wielofunkcyj-
ne usługi mające na celu popra-
wę jakości życia 
 
Przewodnictwo:  
prof. Nicola Faccilongo, Uni-
versity of Foggia, Włochy 

1. Spersonalizowana i funkcjonalna żywność dla osób star-
szych: nowa ścieżka do wielofunkcyjnego rolnictwa – Filo-
mena Chiara, University of Foggia, Włochy 

2. Zwiększanie wielofunkcyjności w agroturystyce: niektóre 
wyniki z projektu PROMETEA – Pietro Pulina w imie-
niu Fabia Madau, University of Sassari, Włochy 

3. Wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego    
w celu rozwoju zrównoważonej agroturystyki: studium przy-
padku Sao Tomé i Principe – Michele Maccari, Włochy 

4. Agroturystyka: szansa na dywersyfikację i wielofunkcyjność 
gospodarstw – Sofia Cei, Region Emilia-Romagna, 
Włochy 

5. Rola agroturystyki w promowaniu aktywnego i zdrowe-
go starzenia się: nowa perspektywa turystyki społecznej 
dla Europy – Matteo Rivezzi, Uniwersytet Foggia, 
Włochy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Eurac Research oraz tłuma-
czenia z języka angielskiego wykonanego w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
W pierwszym dniu Kongresu w ramach sesji posterowej (odbywającej 

się w godzinach wieczornych), której przewodniczyła Jutta Staffler z Insty-
tutu Rozwoju Regionalnego Eurac Research, uczestnicy mieli możliwość 
zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w agroturystyce. Zaprezen-
towano ich siedem: 

1. Agroturystyka, kreatywna klasa społeczna i nowi rolnicy w USA – R. David 
Lamie, Lori Dickes i Temitope Arogundade, Clemson University, USA; 

2. Konceptualizacja ram programowych działań w agroturystyce – Lisa Cha-
se, University of Vermont USA; Mary Stewart, Oregon State Uni-
versity, USA; 
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3. Możliwości kształtowania relacji na płaszczyźnie rolnictwo–turystyka: „Seed 

Exchange Project” w Turcji – Durmus Seval, Gökçe Pekmezci, Mete 
Uğraş, Özlem Şahin, Ege University, Turcja; 

4. Agroturystyka w Lesie Frankońskim – przykład regionalnej sieci rozwoju 
obszarów wiejskich – Klaus Schaumberg, Niemcy; 

5. Rewitalizacja wsi: Agroturystyka i wykorzystanie historycznych budyn-
ków gospodarczych – Mike Mackay, Lincoln University, Nowa Ze-
landia; Harvey Perkins, University of Auckland, Nowa Zelandia; 
Tracy Nelson, AgResearch, Nowa Zelandia; 

6. Aktualny stan rozwoju agroturystyki w Wietnamie – Trinh Thi Thu Thao, 
New Zealand Tourism Research Institute, Auckland University of 
Technology, Nowa Zelandia; 

7. Zarządzanie przez rdzenną wspólnotę wiejską, rola prywatnego i publicz-
nego sektora. Przykłady z Ameryki Łacińskiej i argentyńskiej organizacji: 
The Argentine Network of Rural Community Tourism (RATuRC) – Ra-
miro Ragno, Latin America Cases i Argentine Network of Rural Com-
munity Tourism RATURC, sekretarz ds. Rolnictwa Rodzinnego SAF, 
Fundación Buenavida, Argentyna. 

Spośród prezentowanych posterów wyróżnienie otrzymały Lisa Chase 
i Mary Stewart z USA, które przedstawiły zagadnienie konceptualizacji 
ram programowych działań podejmowanych w branży agroturystycznej. 
W swojej prezentacji autorki wyjaśniły, że w ramy koncepcyjne pojęcia 
„agroturystyka” wpisują się: dwa poziomy – podstawowy i peryferyjny, 
a także pięć kategorii działalności agroturystycznej, takich jak: sprzedaż 
bezpośrednia, edukacja, noclegi, rekreacja na świeżym powietrzu oraz roz-
rywka. Za pomocą schematu autorki objaśniły, jakie działania agrotury-
styczne zaliczają do poziomu podstawowego, a jakie do peryferyjnego. 
Celem wykorzystania posteru było otworzenie debaty nad pojmowaniem 
agroturystyki, której znaczenie w USA stale rośnie. Na schemacie (w for-
mie koła) zostały zobrazowane różne sposoby rozumienia agroturystyki 
(zob. Chase, Stewart, Schilling, Smith, Walk, 2018). Pokazano, że niektó-
rzy utrzymują, iż agroturystyka odbywa się na terenie funkcjonującego 
gospodarstwa rolnego (działania na poziomie podstawowym, umieszczone 
w wewnętrznej części koła), a inni zaliczają do niej również gospodarstwa 
nieprodukcyjne rolniczo oraz takie wydarzenia, jak targi rolnicze czy jarmar-
ki. Jeszcze inni stawiają pytanie: czy czynności w gospodarstwach, które 
mają niewiele wspólnego z rolnictwem (działania na poziomie peryferyj-
nym, umieszczone w zewnętrznej części koła), np. organizacja wesel i za-
jęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu (np. kolarstwo górskie), można 
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zakwalifikować do agroturystyki? Autorki uznały, że „autentyczna agro-
turystyka” to taka, która daje „możliwość dywersyfikacji dochodów 
rolniczych poprzez podejmowanie działalności turystycznej na terenie go-
spodarstwa, w celu uzupełnienia niskich dochodów z rolnictwa. Pomaga 
utrzymać rentowność czynnych gospodarstw rolnych, wspiera i promuje 
zasoby rolnicze oraz tradycję i kulturę obszarów wiejskich”. Prelegentki 
podkreśliły, że agroturystyka to udany przykład zrównoważonej turysty-
ki, która na przestrzeni lat zyskała na znaczeniu.  

W drugim dniu Kongresu sesję plenarną poświęcono rozwojowi agro-
turystyki w wybranych krajach świata. Obrady otworzył Pandurang Tawa-
re, szef Agri Tourism Development Organization w Indiach, wygłaszając 
referat pt. Agroturystyka w Indiach. Prelegent podkreślił, że rolnictwo sta-
nowi podstawę gospodarki indyjskiej. Około 85% populacji tego kraju jest 
bezpośrednio lub pośrednio zależna od rolnictwa, z którego pochodzi 
niemal 26% indyjskiego PKB. Turystyka jest rozumiana jako instrument 
służący do generowania zatrudnienia, zmniejszania ubóstwa i wspiera-
nia zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Czynniki te określają rolę 
agroturystyki i wyzwania, które będą przed nią stały w Indiach. Referent 
zaznaczył, że jedną z zalet agroturystyki jest to, że sytuuje ona sektor 
rolniczy blisko branży turystycznej. W Indiach oczekuje się, że będzie to 
korzystne dla obu sektorów. Agroturystykę w tym kraju wiąże się także 
z działaniami prozdrowotnymi mieszkańców miast i naturoterapią (wy-
korzystywanie ziół i przyrody w lecznictwie).  

Następnie Jacqui Taylor, szefowa Agritourism South Africa, wystąpiła 
z prezentacją pt. Agroturystyka w Afryce. Na początku prelegentka zwróciła 
uwagę na specyficzność agroturystyki afrykańskiej, wynikającą z uwarun-
kowań geograficznych kontynentu oraz cech społecznych mieszkającej 
na nim ludności. Zaznaczyła, że użytki rolne zajmują jedynie 30% po-
wierzchni Afryki. W większości są to naturalne pastwiska, niekiedy 
uprawiane przy niskim stopniu mechanizacji, a wykorzystywane do eks-
tensywnego chowu zwierząt, których nie można spotkać nigdzie indziej 
na świecie. Istnieją również wielkoobszarowe gospodarstwa, czyli plan-
tacje, na których uprawia się m.in.: kakaowce, kauczukowce, kawowce, 
przyprawy, palmy olejowe oraz bawełnę. Referentka podkreśliła, że kon-
tynent afrykański jest odwiedzany przez naukowców, badaczy i ludzi 
ciekawych jego kultury i przyrody. Zaznaczyła, że zjawisko agroturystyki 
w Afryce jest stosunkowo nowym zagadnieniem, kojarzonym nie tyle z za-
budowaniami rolnymi, co z pracą w gospodarstwie oraz obcowaniem z jego 
właścicielami. Mając jednak na uwadze rozwój agroturystyki jako sektora 
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gospodarki na kontynencie afrykańskim, 20 września 2016 r. stworzono 
organizację pozarządową o nazwie Agritourism South Africa, ustanowio-
ną w celu promowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich   
w Afryce Południowej. Zadaniem tej organizacji jest ukonstytuowanie 
grupy społecznej, złożonej z rolników i mieszkańców wsi, tak, aby mogli 
oni realizować kampanie (działania) agroturystyczne, przyczyniając się do 
sprawiedliwej dystrybucji zasobów. Organizacja stara się poprzez agrotu-
rystykę i inne procesy związane z rolnictwem łączyć wiejskie społeczności, 
rolników i pracowników rolnych. Wymienione trzy grupy społeczne są ze 
sobą wzajemnie powiązane i zależne od siebie. Prelegentka zaznaczyła, że 
zastosowanie technologii w rolnictwie afrykańskim skutkuje stopniową 
redukcją liczby pracowników zatrudnionych w tym sektorze i konieczno-
ścią przekwalifikowywania ich. W tej sytuacji agroturystykę można postrze-
gać jako szansę dla tych osób.  

W sesji plenarnej drugiego dnia Kongresu jako ostatnia wystąpiła 
prof. Karina Toledo Solha z University of São Paulo w Brazylii, z prezen-
tacją pt. Agroturystyka w środowisku wiejskim Brazylii. Prelegentka najpierw 
przekazała kilka istotnych informacji o Brazylii, podkreślając, że jest to 
kraj przemysłowo-rolniczy, jeden z lepiej rozwiniętych w Ameryce Połu-
dniowej, gdzie gospodarka opiera się głównie na usługach. Rolnictwo 
stanowi jedynie 6% PKB tego państwa. Następnie zaznaczyła, że agrotu-
rystyka w Brazylii jest rozumiana jako dziedzina równoznaczna z tury-
styką wiejską. Turystykę wiejską, zgodnie z definicją z 2008 r. stworzoną 
przez brazylijskie Ministerstwo Turystyki, pojmuje się jako zbiór działań 
turystycznych związanych z produkcją rolniczą, zwiększających wartość 
produktów rolnych i towarzyszących im usług, przyczyniających się po-
nadto do zachowania na terenach wiejskich dziedzictwa kulturowego        
i przyrodniczego. Geneza agroturystyki w Brazylii sięga 1984 r., kiedy 
podjęto działania na rzecz podniesienia jakości produktów i usług tury-
stycznych. Prelegentka podkreśliła, że na rozwój turystyki wiejskiej ma 
wpływ wymiar terytorialny kraju oraz jego zróżnicowanie regionalne. Za-
znaczyła, że bardzo ważne jest wspieranie, a przez to wzmacnianie agro-
turystyki, przed którą stoją obecnie różne wyzwania. Do osiągnięcia tego 
celu niezbędne są: współpraca między różnymi sektorami gospodarki,      
a także czerpanie wiedzy z doświadczeń i mądrości starszych mieszkań-
ców wsi.  

W drugim dniu Kongresu odbyły się również sesje warsztatowe, któ-
rych tematykę zaprezentowano w tab. 2. 
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Tab. 2. Sesje warsztatowe w drugim dniu Kongresu (8 listopada 2018 r.) 

 

Sesja warsztatowa Wygłoszone referaty 

Sesje równoległe nr 3 

Agroturystyka – globalny feno-
men 
 
Przewodnictwo:  
prof. Adriano Ciani, Univer-
sity of Perugia, Włochy 

1. Agroturystyka: dlaczego należy ją badać, chronić  
i promować na świecie – Adriano Ciani, Biosphera 
Scientific and Cultural Association, Włochy 

2. Agroturystyka w „ciepłym sercu” Afryki. Malawi – Fide-
lis Chasukwa Mgowa, Mazizi Agritourism Farm, 
Malawi 

3. Agroturystyka w Austrii – Erika Quendler, Federal-
ny Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Austria 

4. Potencjał rozwoju agroturystyki w Nepalu: studium 
przypadku wioski Phikuri – Kumar Bhatta, Chiba Uni-
versity, Japonia 

5. Agroturystyka w Szkocji – Caroline Millar, Go-Rural, 
Szkocja, Wielka Brytania 

Różnorodność działań agrotury-
stycznych – wybrane trendy i do-
bre praktyki 
 
Przewodnictwo:  
Thomas Dax, zastępca dyrek-
tora Federalnego Instytutu na 
rzecz Obszarów o Niekorzyst-
nych Warunkach Gospoda-
rowania i Terenów Górskich, 
Niemcy 

1. Agroturystyka w Japonii: studium przypadku Wazuki    
w Kioto – Midori Goso, Teikyo University, Japonia 

2. Badania w zakresie rozwoju agroturystyki w Maharashtra: 
model zrównoważonego rozwoju – Girish Mude, MIT 
School of Management, Indie 

3. Szlak agroturystyki kulinarnej na wschodzie Tajlandii     
– Natthakan Pruksorranan, Burapha University, 
Tajlandia 

4. Turystyka społeczna jako szansa wzmocnienia zrówno-
ważonej turystyki – strategie agroturystyki w regionach 
górskich Gruzji – Lela Khartishvili, Tbilisi State Uni-
versity, Gruzja 

5. Stowarzyszenie winiarzy – turystyka winiarska i jej 
efekty społeczno-ekonomiczne w dwóch środkowoeuropej-
skich regionach wina – Thomas Dax w imieniu Ne-
mesa Gusztáva, Węgierska Akademia Nauk, Węgry 

Wkład agroturystyki w przyszłość 
obszarów wiejskich 
  
Przewodnictwo:  
prof. Carla Barbieri, Uniwer-
sytet Stanowy Karoliny Pół-
nocnej, USA 

1. Rewitalizacja wiejskich miejscowości oraz regionalnych 
miast na Wyspie Południowej Nowej Zelandii: ważna      
i rosnąca rola agroturystyki – Harvey Perkins, Univer-
sity of Auckland, Nowa Zelandia 

2. Agroturystyka szansą w dostosowywaniu się do zmian 
klimatycznych na Sri Lance – Rohana P. Mahaliyanaa-
rachchi, Uniwersytet Sabaragamuwa w Sri Lance, 
Sri Lanka 

3. Wiejskie krajobrazy, dziedzictwo kulturowe i agrotury-
styka: analiza porównawcza obszaru płaskowyżu Atherton   
i podnóża śródlądowej części centralnej Wenecji – Bruce 
Prideaux, Central Queensland University, Australia; 
Francesco Vallerani i Francesco Visentin, Ca' Foscari 
University of Venice, Włochy; Michelle Thompson, 
Central Queensland University, Australia 
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Tab. 2 (cd.) 

 

Sesja warsztatowa Wygłoszone referaty 

Sesje równoległe nr 3 

 

4. Złożone produkty turystyczne jako narzędzie rozwoju 
obszarów wiejskich: studium przypadku ze wschodnich 
Węgier – Katalin Csobán, Uniwersytet w Debreczy-
nie, Węgry 

Rola lokalnych produktów w agro-
turystyce: karpackie podejście    
w zrównoważonym rozwoju ob-
szarów wiejskich (2) 
 
Przewodnictwo:  
Ágnes Szabó-Diószeghy, młod-
szy ekspert, Humtour LLC., 
Węgry; Mátyás Szabó, pra-
cownik naukowy, Uniwersy-
tet Korwina, Węgry; Tamara 
Mitrofanenko, Sekretariat Kon-
wencji Karpackiej, ONZ Śro-
dowisko, Wiedeń, Austria 

1. Kluczowe rekomendacje z Forum Carpaticum w dziedzi-
nie agroturystyki – Magdalena Kubal-Czerwińska, Uni-
wersytet Jagielloński, Polska 

2. Tradycje picia piwa w Norwegii jako niewykorzystany 
zasób w agroturystyce – Hans Olav Bråtå, Instytut Ba-
dawczy Wschodniej Norwegii, Norwegia 

3. Rola w turystyce lokalnej produkcji rolnej na poziomie 
mikro. Analiza statystyczna na poziomie osady – Gerge-
ly Horzsa, Uniwersytet Korwina, Budapeszt, Węgry 

4. Kto płaci za mój obiad? Analiza porównawcza małoskalo-
wej produkcji żywności – Bela Kuslits i Tamás Kocsis, 
Uniwersytet Korwina, Budapeszt, Węgry 

5. Gastronomia i jej wpływ na decyzje urlopowe turystów 
włoskich – Roberta Garibaldi i Andrea Pozzi, Uni-
wersytet w Bergamo, Włochy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Eurac Research oraz tłuma-

czenia z języka angielskiego wykonanego w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

W godzinach popołudniowych uczestnicy Kongresu wzięli udział w wi-
zytach studyjnych w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych oraz 
innych obiektach turystyki wiejskiej, funkcjonujących w Południowym 
Tyrolu w ramach marki Roter Hahn, o której wspomniano na wstępie. 

Trzeciego dnia Kongresu (9 listopada) podczas ostatniej sesji plenarnej 
poświęconej w dalszej części agroturystyce na świecie jako pierwszy wy-
stąpił z referatem Pietro Schipani z Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywno-
ściowej i Leśnej oraz Turystyki we Włoszech. W prezentacji pt. Włochy, 
ojczyzna agroturystyki między różnorodnością a doskonałością przedstawił 
agroturystykę jako najlepszą drogę do docenienia włoskiej wsi. Agrotu-
rystyka rozwija się we Włoszech już od 30 lat, a jej ważną oraz unikatową 
cechą jest to, że mogą ją prowadzić rolnicy, wyłącznie w gospodarstwach 
rolnych. W języku włoskim słowo agriturismo używane jest zarówno        
w odniesieniu do zjawiska turystyki w kraju, jak i do samego gospodar-
stwa agroturystycznego. Dzięki gospodarstwom agroturystycznym, któ-
rych obecnie jest we Włoszech ponad 23,4 tys., udało się uratować 
znaczną liczbę cennych historycznie budynków gospodarczych i zacho-
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wać tradycyjne rolnictwo w miejscach, w których panują trudne warunki 
do uprawy roślin. Znaczny odsetek włoskich gospodarstw agrotury-
stycznych znajduje się na obszarach pagórkowatych i górzystych, gdzie 
nie można na dużą skalę rozwinąć rolnictwa wymagającego rozległych 
terenów dla silnie zmechanizowanych sposobów produkcji. Agrotury-
styka we Włoszech sprzyja jej tradycyjnym metodom, a także integracji 
ze środowiskiem naturalnym (lasy, zarośla śródziemnomorskie) i kultu-
rowym (bliskość kultury i sztuki miast oraz wsi). W gospodarstwach 
agroturystycznych goście mają możliwość obserwowania z bliska miejsc, 
w których powstawała i rozwijała się sztuka włoska i które wciąż zacho-
wują wiele skarbów dla zwiedzających. W związku z tym włoskie gospo-
darstwa tego typu podlegają określonym regułom. Poświęca się tam więcej 
czasu na działalność rolniczą niż turystyczną. Gościom serwuje się własne 
produkty spożywcze, oferuje się wyroby i usługi wynikające z działal-
ności rolniczej i dostosowane do specyfiki działania danego gospodar-
stwa. Gospodarzy obowiązują ograniczenia w ponownym wykorzystaniu 
budynków oraz w możliwości pozyskania usług / pracy zewnętrznej. 
Pietro Schipani zaznaczył, że taki rozwój agroturystyki we Włoszech nie 
byłby możliwy, gdyby nie wdrożenie systemowych rozwiązań publicz-
nych, począwszy od szczebla ogólnokrajowego, a na gminnym/miejskim 
skończywszy. W 2006 r. działalność agroturystyczna została określona 
prawnie (zob. Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo), a od 2013 r. budowana jest ogólnokrajowa marka włoskiej agrotu-
rystyki (zob. Agriturismo Italia).  

Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia zatytułowanego Agrotu-
rystyka w USA i Kanadzie: co już wiemy a czego jeszcze nie wiemy, które 
przygotowała prof. Carla Barbieri z Uniwersytetu Stanowego Karoliny 
Północnej w USA. Na wstępie swojej wypowiedzi badaczka zaznaczyła, 
że konieczność zwiększenia dochodów rolników i rosnące zainteresowanie 
nawiązaniem kontaktów z lokalnymi producentami żywności w ciągu 
ostatnich kilku dekad przyczyniły się do stałego rozwoju agroturystyki   
w USA i Kanadzie. Miało to z kolei wpływ na rozwój prac naukowych 
zmierzających do poszerzenia wiedzy i wzmocnienia praktyki w zakresie 
agroturystyki. Prelegentka wskazała na trzy główne konteksty oddzia-
ływania agroturystyki: 

– działalność agroturystyczna stanowi dodatkowe obciążenie dla rol-
nika i gospodarstwa rolnego (biznes i rodzina), zatem może mieć 
wpływ na spadek zamożności i dobrostan członków jego rodziny;  
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– agroturystykę powinno się doceniać z uwagi na różnorodność usług 

oferowanych turystom, a zwłaszcza takich, które wychodzą poza 
zakres rekreacji, np. ochrona zasobów naturalnych i kulturowych;  

– kobiety odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu działalności agro-
turystycznej, to one stoją przed szeregiem wyzwań na drodze do 
odniesienia sukcesu. Poza rozpoznaniem tych wyzwań, istotne jest, 
w jaki sposób kobiety poradzą sobie z nimi i jak wykorzystają społecz-
ne możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego i w życiu osobistym.  

Zdaniem prelegentki dostępną wiedzę o agroturystyce należy uznać 
za niewystarczającą, co ma wpływ na jej dalszy rozwój. Właśnie z tego 
powodu badaczka uważa, że należy dzielić się wiedzą i informacjami na 
temat dobrych praktyk, aby wzmacniać branżę agroturystyczną.  

W sesji plenarnej jako ostatni wystąpił Mu Xingzenga, szef Akademii 
Nauk Społecznych Hebei w Chinach. W referacie pt. Agroturystyka w Chi-
nach zauważył on, że zintegrowany rozwój rolnictwa i turystyki w Chinach 
wciąż znajduje się w początkowej fazie. Prowincja Hebei, obejmująca 
dwie metropolie, tj. Pekin i Tianjin, charakteryzuje się klasyczną gospo-
darką, znajduje się ona jednak również w centrum trzeciego bieguna 
wzrostu chińskiej gospodarki, jakim jest tzw. Nowy Obszar Xiong’an. 
Prelegent wysunął wniosek, że wykorzystanie rolnictwa w celach rekrea-
cyjnych w tej prowincji ma referencyjną i pouczającą wartość.  

Główną myślą przewodnią drugiej części sesji plenarnej był marketing 
agroturystyki, analizowany na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym. 
Pierwszym tego przykładem był referat pt. Model agroturystyczny „Red 
Rooster” w Południowym Tyrolu, wygłoszony przez Hansa J. Kienzla, przed-
stawiciela Red Rooster (Wakacje na farmie w Południowym Tyrolu) oraz 
Związku Rolników Południowego Tyrolu we Włoszech. Referent mówił 
o historii turystyki wiejskiej w tym regionie i wprowadzeniu marki para-
solowej Roter Hahn. Wyjaśnił, jak została ona opracowana i wprowadzo-
na w życie oraz jak ewoluowała oferta wakacji w gospodarstwach rolnych 
w tym regionie. Odniósł się do sposobu promowania marki również na 
rynkach zagranicznych. Zaznaczył, że od 2014 r. marka Roter Hahn jest re-
prezentowana w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, In-
stagram, YouTube i Pinterest, dzięki czemu mogą ją śledzić użytkownicy 
z całej Europy. Obecnie nacisk kładzie się na marketing miejsc noclego-
wych w sezonie zimowym. Wyposażenie gospodarstwa, śniadania i marke-
ting produktów rolnych z własnego gospodarstwa, jak również kontakt   
z rodziną goszczącą odgrywają decydującą rolę w promocji oferty tury-
stycznej w sezonie zimowym.   
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O promocji agroturystyki mówił również Umberto Selmi z Włoskiego 

Instytutu Usług dla Rynku Rolnego i Spożywczego (ISMEA) w wystą-
pieniu pt. Przegląd logotypów i systemów klasyfikacji jakości w agroturystyce. 
Prezentacja ta stanowiła uszczegółowienie wspomnianego już wcześniej 
wystąpienia Pietra Schipaniego, przedstawiciela administracji rządowej we 
Włoszech. Począwszy od 2013 r. Włochy wykorzystują sektorowy znak 
towarowy Agriturismo Italia (zob. Agriturismo Italia), któremu towarzy-
szy nowy system klasyfikacji (kategoryzacji) gospodarstw oznakowanych 
symbolem słonecznika. Znak ten wyróżnia gospodarstwa regularnie 
prowadzące działalność agroturystyczną zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Warto tu nadmienić, że we Włoszech odmiennie niż w Polsce 
działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą i podlega rejestracji. 
Podobnie jak w przypadku hoteli, włoska klasyfikacja gospodarstw agro-
turystycznych ma na celu przybliżenie użytkownikom ogólnego poziomu 
ich komfortu, różnorodności oferowanych usług (w tym wyżywienia) 
oraz jakości środowiska naturalnego (przyrody, krajobrazu, ciszy). Aby 
zbudować system klasyfikacji, włoskie Ministerstwo Rolnictwa we współ-
pracy z regionalnymi i krajowymi stowarzyszeniami agroturystycznymi 
rozpoczęło realizację szeroko zakrojonego projektu badawczego. Jego ce-
lem była m.in. ocena potrzeb turystów włoskich i zagranicznych w zakre-
sie agroturystyki. W projekcie wzięto pod uwagę cechy, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom i pragnieniom turystów, oraz określono poziom 
ważności tych cech. Efektem badań było opracowanie punktowego syste-
mu klasyfikacji gospodarstw w skali od jednego do pięciu słoneczników. 
Przyjęto, że wymogi tego systemu mają obowiązywać w całym kraju, 
jednak urzędnicy pracujący w administracjach regionalnych mogą dosto-
sować te normy do lokalnego kontekstu agroturystycznego. Dotyczy to 
takich kwestii, jak: formy produkcji rolnej, rodzaje hotelarstwa, wielkość 
przedsiębiorstwa i systemu produkcyjnego, cechy charakterystyczne dla 
krajobrazu lub lokalne zwyczaje i tradycje. Wypracowany system kate-
goryzacji gospodarstw stanowi gwarancję dla uwzględniania cech regio-
nalnych.  

Na koniec Kongresu odbyły się dyskusja oraz podsumowanie obrad. 
Pytań i wypowiedzi było wiele. Organizatorzy usłyszeli słowa pochwały 
oraz podziękowań. Zaprezentowane podczas Kongresu referaty uświa-
domiły uczestnikom, że agroturystyka jest bardzo szerokim pojęciem i że 
można ją postrzegać oraz definiować na wiele sposobów. Zgodzono się, 
że agroturystyka oferuje turystom specyficzne dla gospodarstw rolnych 
doświadczenia, związane z rolnictwem. Uznano, że jest to dochodowa 
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działalność mieszkańców obszarów wiejskich, która opiera się na ich 
kreatywności oraz innowacyjności stosowanych rozwiązań, przy jedno-
czesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego. Podkreślono, że istotne znaczenie mają bezpośrednie i ro-
dzinne powiązania rolnika z gośćmi. Podczas Kongresu poruszono wiele 
wątków tematycznych, wszystkie skłaniają do przemyśleń, a zwłaszcza 
te, które odnoszą się do czynników administracyjnych i społecznych od-
działujących na agroturystykę. 

Uczestnicy Pierwszego Światowego Kongresu Agroturystyki wyrazili 
nadzieję, że stanie się on przyczynkiem do dyskursu międzynarodowego 
poświęconego poruszonej w Bolzano problematyce, a efektem tych obrad 
będzie spójność pojmowania i definiowania agroturystyki. 
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Rogalska Justyna – studentka II roku studiów inżynierskich na kierunku 
leśnictwo w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej 
w Hajnówce, członek Koła Naukowego Leśników ZWL PB w Hajnówce. 

Stusio Monika – studentka II roku studiów magisterskich na kierunku 
turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu 
Łódzkiego. Zainteresowania: cosplay; e-mail: monstu19@gmail.com. 
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