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Od Redakcji

Naszą codzienność oraz bliską przyszłość zmieniła nagle pandemia wy-
wołana koronawirusem, powodującym chorobę COVID-19. Ta sytuacja 
wpłynęła nie tylko na skalę turystyki, ale także na organizowanie po-
święconych jej konferencji lub jubileuszy. Planowano, że VII Kongres 
Krajoznawstwa Polskiego odbędzie się we wrześniu 2020 r. w Łodzi. 
Jednak z powodu pandemii Prezydium Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 18 marca 2020 r. pod-
jęło decyzję o wstrzymaniu przygotowań do VII Kongresu. 

Głównym organizatorem Kongresów jest Polskie Towarzystwo  
Turystyczno-Krajoznawcze. We wszystkich wcześniejszych edycjach 
uczestniczyło szerokie grono zainteresowanych. W wydarzeniu brali 
udział także pracownicy naukowi, członkowie stowarzyszeń i organizacji 
zajmujących się turystyką i krajoznawstwem oraz przedstawiciele władz 
państwowych. Na planowany VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego, 
zatytułowany „Wobec tradycji i wyzwań współczesności” zgromadzono 
bardzo wiele artykułów. Część z nich postanowiono uwzględnić w ni-
niejszej publikacji, będącej formą upamiętnienia wydarzenia, które nie 
mogło się odbyć, wraz z wyrażeniem nadziei, że uroczystość dojdzie do 
skutku w 2022 r. Niniejszy tom monografii celowo nosi zatem tytuł „Kra-
joznawstwo a turystyka”, co ma wskazywać na relacje zachodzące między 
wymienionymi dziedzinami, przede wszystkim w zakresie poznawczym, 
dydaktycznym i badawczym. 

Zgromadzone artykuły podzielono na trzy grupy – dotyczące proble-
matyki krajobrazu, krajoznawstwa i turystyki, dwie pierwsze obejmują 
prace napisane przez autorów z myślą o wygłoszeniu ich na VII Kongresie 
Krajoznawstwa Polskiego. W pierwszej części monografii, zatytułowanej 
„Krajobraz”, zostały podjęte ciekawe zagadnienia związane z:

 – krajobrazem jako przedmiotem doświadczania w geografii i krajo-
znawstwie (S. Bernat);

 – audytem krajobrazów Polski, jego genezy i oczekiwań (T.J. Chmielewski);
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 – dendroflorą obszarów zurbanizowanych, czyli rolą drzew we wzbo-
gacaniu walorów krajoznawczych (R. Sobolewski). 
W drugiej części monografii, zatytułowanej „Krajoznawstwo”, zostały 

przedstawione prace poświęcone rozważaniom na temat relacji krajo-
znawstwa z:
 – historią sztuki (D. Ziarkowski);
 – wartościami dziedzictwa kulturowego małych miast (A. Kwiatek-Sołtys, 

M. Bajgier-Kowalska);
 – funkcją przewodnictwa w obiektach sakralnych (M. Ostrowski);
 – kwestią edukacji przyrodniczej w miejskich muzeach przyrodniczych 

(M. Kordowska, S. Kulczyk).
Część trzecia monografii zawiera artykuły dotyczące zagadnień zwią-

zanych z turystyką. Odnoszą się one do:
 – drzew-pomników przyrody jako elementów produktu turystyki kul-

turowej (J. Pietrzak-Zawadka);
 – turystyki kajakowej na Wkrze (J. Zawadka, J. Pietrzak-Zawadka);
 – turystyki zrównoważonej na obszarach przyrodniczo cennych  

(P. Majdak);
 – turystyki zrównoważonej w hotelarstwie (A. Jurczak);
 – kuchni regionalnej w gastronomii hotelowej (A. Kozłowska). 

Lektura zamieszczonych w monografii prac uzmysławia bliskość kra-
joznawstwa i turystyki na płaszczyźnie poznawczo-dydaktycznej. Jed-
nocześnie pokazuje silny związek między regionalnymi obserwacjami 
a badaniami naukowymi prowadzonymi w mniejszej skali statystycznej 
czy przedmiotowej.

Marzena Makowska-Iskierka i Jolanta Wojciechowska



Wstęp

Kolejny, czyli 10, tom serii Warsztaty z Geografii Turyzmu jest pierwszą 
z publikacji przygotowywanych na VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego 
pod hasłem „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności”, 
organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
wspólnie z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geo-
graficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kongres miał się odbyć w 2020 r. 
w Łodzi, jednak w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prze-
łożono go na 2022 r. Obecnie trwają natomiast prace nad zaplanowanymi 
wydawnictwami, wśród których znajdą się kolejne tomy Warsztatów 
z Geografii Turyzmu oraz roczniki czasopisma „Ziemia”. 

Idea organizacji kongresów krajoznawczych zrodziła się w okresie 
międzywojennym. Po latach zaborów i utraty państwowości widziano 
w krajoznawstwie jedną z dróg do odbudowy i utrwalania tożsamości 
narodowej. Organizatorem pierwszego Kongresu było Polskie Towa-
rzystwo Krajoznawcze, a następnych Polskie Towarzystwo Turystyczno-

-Krajoznawcze. Kongresy odbywały się kolejno w: Gdańsku (1970), Płocku 
(1980), Opolu (1990), Gnieźnie (2000), Olsztynie (2010). Charakterystyczne 
dla tych wydarzeń jest powiązanie idei krajoznawczych z aktualnymi 
problemami społecznymi, budowanie więzi emocjonalnej z ziemią oj-
czystą, wychowywanie młodego pokolenia w duchu nieprzemijających 
wartości.

Na VII Kongres Krajoznawstwa zgłosiło się przeszło 120 osób, nadesła-
no ponad 80 różnych opracowań, które zgodnie z założeniami Kongresu 
podzielono na cztery bloki tematyczne:
 – krajoznawstwo wobec przestrzeni;
 – krajoznawstwo dzisiaj – nowe czasy, nowe formy, nowe pokolenia;
 – z przeszłości w przyszłość – krajoznawstwo wobec współczesnych 

odniesień kultury;
 – krajoznawstwo wobec nauki i nauczania.
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Niniejszy tom Warsztatów z Geografii Turyzmu jest w pewnym sensie 
pokłosiem przygotowań do Kongresu, zawiera bowiem siedem wybra-
nych referatów, które zostały przygotowane przez pracowników kil-
ku polskich uczelni wyższych i miały być wygłoszone podczas obrad. 
Nadesłane materiały są poświęcone zagadnieniom ochrony krajobrazu 
i krajoznawstwu. 

Monografia ta składa się z trzech części. Pierwszą, zatytułowaną 
Krajobraz, otwiera artykuł S. Bernata pt. Krajobraz jako przedmiot do-
świadczania w geografii i krajoznawstwie. Autor porusza kwestię per-
cepcji krajobrazu, jego doświadczania i postrzegania przez człowieka, 
m.in. na podstawie odczuć zmysłowych (wzrokowych, słuchowych 
i zapachowych). Zdaniem badacza przyjęcie humanistycznej, typowej 
dla krajoznawstwa, perspektywy w geografii jest elementem wzbo-
gacającym tę dyscyplinę i ułatwiającym proces jej społecznej per-
cepcji. Kolejny artykuł – Audyt krajobrazów Polski: geneza i oczekiwania  
T. Chmielewskiego – związany jest z akcją, którą nasz kraj zobowiązał 
się przeprowadzić w wyniku przyjęcia Europejskiej Konwencji Krajobrazo- 
wej. Praca stanowi interesujący punkt wyjścia do dyskusji na temat 
oczekiwań społecznych, dotyczących jakości krajobrazu i oceny za-
chodzących zmian. Autor tekstu zwraca także uwagę czytelników na 
silne i szybkie przekształcanie krajobrazu przez człowieka, często bez 
względu na wywoływane skutki ekologiczne, kulturowe i społeczne. 
Część pierwszą zamyka artykuł R. Sobolewskiego pt. Rola dendroflory  
we wzbogacaniu walorów krajoznawczych obszarów zurbanizowanych, 
w którym autor postrzega drzewa jako ważny element terenów zur-
banizowanych, wpisany w historię i krajobrazową przestrzeń naszych 
miejscowości.

Część druga tomu, zatytułowana Krajoznawstwo, składa się z czterech 
artykułów. D. Ziarkowski w pracy pt. Krajoznawstwo i historia sztuki  
– wspólne początki, sięgając do czasów antycznych, ukazał genezę historii 
sztuki i krajoznawstwa. W syntetycznej formie przedstawił ich wzajem-
ne powiązania na gruncie europejskim, również w następnych okresach 
historycznych. Bardzo wnikliwie zanalizował proces kształtowania się 
ruchu krajoznawczego na rozdartych zaborami ziemiach polskich, rów-
nolegle opisując formowanie się historii sztuki z prowadzonych do tej 
pory badań starożytniczych. Zasoby dziedzictwa kulturowego małych miast 
w Polsce i ich znaczenie w krajoznawstwie przedstawiły A. Kwiatek-Sołtys 
oraz M. Bajgier-Kowalska. Małe miasta, ich układy urbanistyczne i za-
soby dziedzictwa kulturowego są często dużą atrakcją krajoznawczą, 
jednakże wydają się niedocenioną wartością, mimo iż zostały wpisane do 
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rejestru zabytków. Ks. M. Ostrowski swój tekst Przewodnictwo w sakral-
nych obiektach określił skromnie jako zbiór postulatów dla przewodników 
oprowadzających turystów po obiektach sakralnych. W rzeczywistości 
artykuł stanowi głęboką refleksję nad zjawiskiem „neurozy turystycznej”, 
współczesnej formy zwiedzania, która nie uwzględnia możliwości percep-
cyjnych turystów. Autor zaznacza, że kościoły nie są martwymi muzeami, 
a obrzędy w nich odprawiane nie stanowią tylko „religijnego teatru”. Są 
to miejsca trwającego i rozwijającego się religijnego życia. Przewodnicy 
oprowadzający turystów po tych obiektach powinni służyć w odkrywa-
niu ich właściwego sensu istnienia poprzez odpowiednie objaśnienie 
znajdujących się w nich obrazów, symboli i celebrowanych obrzędów. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy działalności polskich muzeów 
przyrodniczych zlokalizowanych w miastach, autorki M. Kordowska  
i S. Kulczyk w artykule Natura dla mieszczucha – rola miejskich muzeów 
przyrodniczych w popularyzacji i edukacji przyrodniczej stwierdziły, iż zbiory 
tych jednostek odnoszą się do profilu prowadzonych prac badawczych, 
nie uwzględniając zasobów lokalnego środowiska przyrodniczego. W mu-
zeach popularyzowana jest przyroda, poprzez wykorzystanie w tym 
celu znajdujących się tam zbiorów, m.in. podczas lekcji muzealnych lub 
warsztatów przyrodniczych, co bardziej służy rozwijaniu wiedzy ogólnej 
niż poznawaniu środowiska przyrodniczego w bezpośrednim otoczeniu. 
Omawiany artykuł zamyka część zawierającą referaty, które miały być 
wygłoszone na VII Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi. Pozo-
stałe wybrane teksty będą zamieszczone w kolejnym tomie Warsztatów 
z Geografii Turyzmu.

Ostatnia część tomu, zatytułowana Turystyka, zawiera pięć zróżni-
cowanych tematycznie tekstów przygotowanych przez pracowników 
i doktorantów różnych uczelni wyższych. Artykuł J. Pietrzak-Zawadki  
– Drzewa-pomniki przyrody jako element produktu turystyki kulturowej – stano-
wi prawdziwe kompendium wiedzy o zabytkowych drzewach w Polsce. 
Z kolei J. Zawadka i J. Pietrzak-Zawadka w pracy Motywacja, preferencje 
i oczekiwania turystów uczestniczących w spływach kajakowych na Wkrze podej-
mują wątek psychologicznych aspektów aktywności turystycznej. Proble-
matykę rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych na 
przykładzie Portugalii i Stanów Zjednoczonych przedstawił P. Majdak. 
Paradygmat zrównoważonego rozwoju, ale na przykładzie hotelarstwa, 
poddała analizie A. Jurczuk. Część trzecią tomu zamyka artykuł A. Ko-
złowskiej Kuchnia regionalna w gastronomii hotelowej na przykładzie Poznania. 
Jak wiadomo, poznawanie ma charakter wielozmysłowy, a więc obejmuje 
również sferę kulinarną danego regionu.
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Niniejszy tom Warsztatów z Geografii Turyzmu jest pierwszą z publi-
kacji zaplanowanych na VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Zawarte 
w tej książce artykuły – różnorodne pod względem treści, napisane przez 
doświadczonych pracowników kilku uczelni wyższych – spełniają wa-
runki dobrego poziomu naukowego, nawiązują w pewnym stopniu do 
idei poprzednich Kongresów, wnoszą do krajoznawstwa istotne wątki 
poznawcze i są interesującym elementem krajoznawczej edukacji.

Józef Partyka i Janusz Zdebski
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Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 10, 2020

Sebastian BERNAT
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 

KRAJOBRAZ  
JAKO PRZEDMIOT DOŚWIADCZANIA 
W GEOGRAFII I KRAJOZNAWSTWIE

A. de Saint-Exupéry w Małym Księciu – powiastce filozoficznej o uniwer-
salnym przesłaniu i wyjątkowej popularności – wykreował postać geo-
grafa. Żyje on na szóstej z kolei planecie odwiedzonej przez głównego 
bohatera, poszukującego prawdziwej miłości i wielkiej przyjaźni. Jest 
to typ człowieka, który interesuje się jedynie światem rzeczy, których 
osobiście nie doświadczył (Dziewiecki, 2013). Jego zadaniem jest licze-
nie miast, rzek, gór, oceanów i pustyń. Jest on „zbyt ważną osobistością, 
aby mógł pozwolić sobie na łazikowanie” (Saint-Exupéry, 2013, s. 54). 
Nie opuszcza swego biura, ale przyjmuje badaczy, wypytuje ich i notuje 
to, co mówią. Stara się, aby rzeczy zapisywane w jego księgach były 
imponujące i niezmienne. Nanosi na mapę swoich wyobrażeń wysokie 
szczyty, których nigdy nie zdobył, albo wielkie morza, których nigdy nie 
przepłynął. Róża Małego Księcia, ze względu na swoją efemeryczność,  
nie ma dla geografa żadnego znaczenia. W jego przekonaniu nie zasługuje 
ona na to, aby ktoś przejmował się jej losem. Z tego samego powodu na 
mapach geografa nie ma ludzi. Są oni bowiem zbyt mali i zbyt podatni 
na śmierć. Bohater powiastki jest oderwany od przemijającej codzienno-
ści, interesują go tylko trwałe obiekty – zlicza je i opisuje ich lokalizację 
i parametry, czerpiąc wiedzę tylko z relacji świadków o nieskazitelnej 
moralności. Geograf symbolizuje zatem tych, których fascynują „wielkie 
rzeczy”, na tyle odległe, aby nie musieli mierzyć się z trudem wyjścia im 
na spotkanie (Dziewiecki, 2013). 

Przedstawiony przykład, choć odzwierciedla przede wszystkim 
indywidualne wyobrażenia A. de Saint-Exupéry, może także być 

1. Wstęp
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egzemplifikacją sposobu postrzegania geografii przez osoby z zewnątrz. 
Wilczyński (2011) zauważył, że jest ona oceniana jako popularna wiedza 
o wszystkim i jednocześnie o niczym (czyli zbędna), a z drugiej strony 
cieszy się sympatią społeczeństwa. Jednak wcześniej ten sam autor 
stwierdził, że: 

geografia jest chyba jedyną dziedziną wiedzy, która byłaby w stanie sku-
tecznie zintegrować rozbiegane wątki naszej wiedzy, stworzyć fundament 
poczucia jedności wszystkich ziemskich rzeczy: człowieka i przyrody; świa-
domości i materii; podmiotu i przedmiotu – poczucia, że wszystko może 
być ze sobą zharmonizowane (Wilczyński, 1996, s. 99–100). 

Podobny pogląd zaprezentował Wojciechowski (1999, s. 43), pisząc, że 
„dla dalszej współczesnej cywilizacji geografia jest nauką podstawową, 
istotną na każdym poziomie wykształcenia, umożliwiającą rozumienie 
świata”. Gdzie zatem można doszukiwać się przyczyn niezrozumienia 
przez społeczeństwo roli geografii we współczesnym świecie? Czy jedną 
z nich jest oddalenie tej nauki od perspektywy człowieka, który codzien-
nie może poznawać piękno krajobrazów i zachwycać się nim? W opinii 
autora poznanie geograficzne, którego efektem jest „rozumienie świata” 
wymaga bezpośredniego doświadczenia konkretnego krajobrazu1, a nie 
tylko zbierania informacji dostarczanych przez tych, którzy już to przeżyli. 
Podobnie można przyjąć, że doświadczanie krajobrazu odgrywa ważną 
rolę także w krajoznawstwie, wprawdzie nieuznawanym za naukę, jednak 
bliskim geografii, mogącym ją wspierać.

¹ Słowo „krajobraz” w języku potocznym rozumiane jest najczęściej jako widok lub 
otaczający obszar. W nauce natomiast „krajobraz” interpretuje się jako zestaw obiektów 
realnie istniejących, system powiązanych ze sobą procesów, zbiór bodźców oddziały-
wających na różne zmysły ludzkie (w tym zestaw widoków), zbiór wartości oraz system 
świadczący rzeczywiste i potencjalne usługi dla różnych grup użytkowników (Richling, 
Solon, 2011). W wielu publikacjach z zakresu geografii humanistycznej podkreśla się, że 
krajobraz jest związany z percepcją. Relph (1989) interpretował krajobraz jako wizualną 
postać regionu, która nieodłącznie towarzyszy egzystencji człowieka, tworząc rodzaj tła: 
jest zawsze obecna, widoczna, chociaż umykająca uwadze, i stanowi nieodłączny aspekt 
naszego „bycia-w-świecie”. Dla Tuana (1979) krajobraz to pewna zintegrowana całość, 
która powstaje poprzez wysiłek wyobraźni na podstawie wysoko wyselekcjonowanego 
zestawu danych zmysłowych; jest produktem dojrzałego umysłu. Wojciechowski (1986, 
s. 32) zwrócił uwagę na to, że „krajobraz jest fizjonomią, wyrazem zewnętrznym śro-
dowiska geograficznego, a oceniany i wartościowany jest jako synteza zintegrowanych 
postrzeżeń, widoków i związanych z nim różnorodnych odczuć zmysłowych oraz odpo-
wiednich asocjacji i struktur zakodowanych w umyśle obserwatora”. Bartkowski (1985) 
zauważył, że krajobraz jest określany przez ludzkie postrzeganie, dlatego uznaje się go za  
rzeczywistość geograficzno-psychologiczną.
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Celem artykułu jest wykazanie ważnej roli doświadczania krajobra-
zu w geografii i krajoznawstwie. W toku rozważań, po przedstawieniu 
relacji krajoznawstwa i geografii, scharakteryzowano problematykę per-
cepcji krajobrazu. Następnie opisano przykładowe zagadnienie (organy 
w krajobrazie), w odniesieniu do którego doświadczanie krajobrazu jest 
bardzo istotne. Artykuł ma charakter przeglądowy, oparto go głównie na 
analizie literatury naukowej. Dodatkowo wykorzystano w nim własne 
doświadczenia z ponad 20-letniej pracy w zawodzie geografa – badacza 
i nauczyciela, a jednocześnie wieloletniego turysty-krajoznawcy.

2. Krajoznawstwo a geografia

Na temat związku krajoznawstwa z geografią wypowiedzieli się już po-
nad 100 lat temu L. Sawicki i W. Nałkowski. Pierwszy z nich pisał, że 
zarówno krajoznawstwo, jak i geografia „badają krajobraz w głębszem 
tego słowa znaczeniu” (Sawicki, 1909, s. 4). Krajoznawstwo, rozumiane 
jako „dział pochodny” geografii, szuka zrozumienia krajobrazu „w obrę-
bie pewnej części kuli ziemskiej” (Sawicki, 1909, s. 4). Autor ten zauważa 
również, że „geografia odkrywa prawa ogólne, krajoznawstwo tylko 
prawa, ważne dla danego kraju” (Sawicki, 1909, s. 13) oraz że „geografia 
opiera się na doświadczeniach zrobionych w poszczególnych częściach 
ziemi, więc na materiale krajoznawczym” (Sawicki, 1909, s. 13). Krajo-
znawstwo jest zatem podstawą i „tą częścią geografii, która jest pełna 
życia i która nigdy nie skostnieje w szablonach” (Sawicki, 1909, s. 15). 
Swoje rozważania kończy życzeniem: „Niech sobie więc krajoznawstwo 
a geografia zawsze podają bratnią dłoń, aby wspólnemi siłami dopiąć 
wspólnego celu, odtworzenia głębszego związku wszelkich zjawisk na 
powierzchni ziemi” (Sawicki, 1909, s. 15). 

W. Nałkowski, nawiązując do artykułu L. Sawickiego, zwrócił uwagę, że 
krajoznawstwo nie jest ani geografią szczegółową, ani geografią malowniczą, 
ani „encyklopedyą geograficzną”, „nie jest nauką, lecz zbiorem wszelkich 
możliwych faktów, napotykanych w danym kraju” (Nałkowski, 1910, s. 19). 
Zauważa też, że „geograf nie koniecznie musi być podróżnikiem” (Nałkow-
ski, 1910, s. 12). Jeśli posiada naukowe przygotowanie, zmysł geograficzny 
i intuicję, to jest w stanie doskonale opisać geografię kraju, którego nigdy 
nie widział. Bezpośrednie doświadczenie może jednak pomóc w odkryciu 
nowych związków, których wcześniej nie dostrzegł. Nałkowski podkre-
ślał ważność pracy geografa, który jako obejmujący całość, ma obowiązek 
„zsyntetyzowania jej [pracy – przyp. S.B.], zużytkowania odpowiedniego 
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dla celów całości” (Nałkowski, 1910, s. 15). Geografia opiera się zatem na 
zrozumieniu naukowym, czerpiącym z krajoznawstwa jako ze źródła.

W XXI w. krajoznawstwo i geografia nadal pozostają w bliskich rela-
cjach. Łączy je m.in. doświadczanie krajobrazu, które choć może się różnić 
w szczegółach, to powinno być ważnym elementem poznania wyjątko-
wości danego miejsca. Stasiak, Włodarczyk i Śledzińska (2016) twierdzą, 
że istotą nowoczesnego krajoznawstwa jest interpretacja dziedzictwa 
obszaru (miejscowości, regionu, kraju), odkrywanie genius loci, odsła-
nianie ukrytego dla laika sensu zjawisk, wyjaśnianie genezy obiektów 
i wydarzeń oraz związków przyczynowo-skutkowych. Podkreślają też 
bardzo ważną rolę umiejętności „czytania krajobrazu” oraz wieloaspek-
towego doświadczania, „przeżywania” kraju. Dzisiejsze krajoznawstwo 
powinno być zatem multisensoryczne, nasycone emocjami, interakcyjne, 
przygodowe, multimedialne, czyli „nowoczesne w formie, ale tradycyjne 
w treści” (Stasiak, Włodarczyk, Śledzińska, 2016, s. 25).

3. Percepcja (doświadczanie) krajobrazu

Percepcja według Tuana (1987) jest kombinacją uczuć i myśli. Wnios ki z od- 
bioru perceptualno-zmysłowego stają się częścią poznania rozumowego.  

„Aktywna, refleksyjna myśl jest częścią mechanizmu uruchamiające- 
go wszystkie zmysły i umysł, prowadzącego do totalnego, całościowego 
doświadczania przedmiotu lub miejsca. Światy umysłowe wynikają z prze-
tworzenia doświadczeń zmysłowych i ruchowych, przy czym sprawność 
przestrzenna wyprzedza tu wiedzę” (Tuan, 1987, s. 31). Według Wojcie-
chowskiego (1994) percepcja krajobrazu jest razem z doświadczaniem 
miejsca elementem postrzegania środowiska, rozumianym jako proces 
przetwarzania w umyśle człowieka bodźców docierających z otoczenia, 
istotny w tworzeniu postaw, stanów emocjonalnych i wiedzy, a także 
w tworzeniu wyobrażenia, czyli zakodowanej w umyśle pewnej struktu-
ry – syntezy. Percepcja zależy od wielu czynników, m.in.: bezpośredniej 
informacji, wcześniejszych doświadczeń (filtry percepcyjne) i kontekstu 
przestrzennego. Poprzez procesy percepcji człowiek poznaje i wartościuje 
krajobraz (Wojciechowski, 1994). 

Tuan (1987) zauważył, że krajobrazu doświadczamy w sposób total-
ny, czyli wszystkimi zmysłami oraz aktywną, refleksyjną myślą. Choć 
organizacja ludzkiej przestrzeni zależy prawie wyłącznie od wzroku, 
pozostałe zmysły rozszerzają i wzbogacają przestrzeń wizualną. Podob- 
ny pogląd głosi Rodaway (1994), podkreślając, że doświadczenie wizualne 
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jest warunkiem wstępnym szerszego, multisensorycznego rozumienia 
krajobrazu. W krajobrazie nie jesteśmy biernymi odbiorcami widoków, 
lecz aktywnymi uczestnikami angażującymi wszystkie zmysły, pełnimy 
funkcję czującego, doznającego ciała. 

Krajobraz, postrzegany przez człowieka na podstawie odczuć zmysło-
wych wywoływanych przez bezpośrednie otoczenie, stał się przedmiotem 
zainteresowania geografa Granö (1997) na początku XX w. Strefa dalekie-
go widoku (tło) oraz najbliższe otoczenie są według niego składowymi 
świata postrzeganego i odczuwanego. W strefie dalekiego widoku czło-
wiek odbiera prawie wyłącznie bodźce wzrokowe, natomiast w najbliż-
szym otoczeniu dociera do niego większość bodźców słuchowych i zapa-
chowych. Wewnątrz tej strefy odczuwana jest też temperatura powietrza 
i podłoża, ich wilgotność, faktura gruntu oraz bodźce smakowe. Elementy 
te stanowią środowiskową składową poczucia miejsca i mogą zostać 
przetworzone na odczucie „ducha miejsca”. Tak rozumiane najbliższe 
otoczenie tworzy kontekst percepcji krajobrazu (Wojciechowski, 2008).

Należy podkreślić, że już w latach 80. XX w. Bartkowski (1985) zauwa-
żył, że możliwość badań krajobrazu, nie tylko widzialnego, daje nowe 
perspektywy rozwoju nie wyłącznie samej ekologii krajobrazu, ale także 
ochrony i kształtowania środowiska oraz planowania przestrzennego. 
Stworzona przez tego badacza koncepcja krajobrazów multisensorycz-
nych stała się tematem kilku monografii (m.in. Kowalczyk, 1992). Według 
Kowalczyk (2008) badanie percepcji krajobrazu polega na ocenie odczuć 
– emocji (stanów psychicznych), wywołanych cechami elementów krajo-
brazu oraz zjawiskami w nim występującymi i postrzeganymi poszcze-
gólnymi zmysłami: wzrokiem, słuchem, węchem i dotykiem.

Multisensoryczność percepcji jest także dostrzegana w innych dyscypli-
nach. Według Frydryczak (2013) w relacji z krajobrazem wykrystalizowały 
się dwa rodzaje doświadczeń: spojrzenie panoramiczne, związane z tra-
dycyjnym, estetycznym sensem krajobrazu oraz doświadczenie topogra-
ficzne, odpowiadające procesualnej naturze krajobrazu. Różnica między 
nimi ujawnia się w sytuacji „bycia wobec krajobrazu” lub „bycia w kra-
jobrazie”. Pierwsza z nich akcentuje przewagę wzroku doświadczonego 
w rozpoznawaniu widoków i ujmowaniu ich w ramy, druga zaś detroni-
zuje go, aktywizując pozostałe zmysły, wobec których widzenie jest formą 
konfrontowania, uzupełnienia impulsów i bodźców napływających z ze-
wnątrz. „Bycie w krajobrazie” to zatem przeżycie cielesne, które angażuje 
wszystkie zmysły. W doświadczeniu topograficznym wzrok jest zatem 
pomocniczy, pozwala nam ocenić sytuację, ale nie umożliwi nam odczucia 
pełnej jakości krajobrazu: polifonii dźwięków, zapachów i smaków. Jako 
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multisensoryczne, doświadczenie topograficzne, najpełniej kształtowane 
w drodze, staje się medium, przez które zaznajemy świata i organizujemy 
go. Spojrzenie panoramiczne wykształciło natomiast umiejętność patrze-
nia na krajobraz jak na niezmienny, trwały obraz, powiązany z punktem 
widokowym (Frydryczak, 2013). Za pośrednictwem punktu widokowego 
ustanawiany jest związek nadrzędności i podrzędności w relacji między 
widokiem a przedmiotem widzenia (Cosgrove, 2003). 

Zaznaczyć należy, że związek percepcji z krajobrazem podkreśla także 
Europejska Konwencja Krajobrazowa, definiując krajobraz jako „obszar po-
strzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działalności i inter-
akcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich” (Europejska Konwencja…, 
2000, s. 3). Krajobraz jest doświadczany powszechnie, wpływa zatem na ja- 
kość życia ludzi wszędzie tam, gdzie przebywają: w mieście i na wsi, na 
obszarach cennych przyrodniczo i zdegradowanych, w miejscach szczegól-
nych i zwyczajnych – „codziennych”. Jak dowodzą raporty uzupełniające 
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, percepcja krajobrazu ma charakter 
multisensoryczny. Dźwięk i zapach, a także dotyk i smak przyczyniają 
się do pozytywnej lub negatywnej całościowej oceny krajobrazów przez 
człowieka i wpływają na standard życia (zob. m.in. Landscapes and individual 
and social well-being, 2003). Krajobraz wzbogaca i rozwija doświadczenia 
sensoryczne. Ubóstwo doznań wiąże się z obniżeniem jakości życia. Za 
podstawowy cel Europejskiej Konwencji Krajobrazowej uznano przyczynienie 
się do rozwoju krajobrazów o wysokiej wartości, w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców Europy (Landscape and sustainable development, 2006).

4. Organy w krajobrazie

Organy są instrumentem dętym klawiszowym, który składa się z sza-
fy (w tym widocznego prospektu), dużej liczby piszczałek wydających 
dźwięki o różnej wysokości i barwie, traktury, stołu gry i systemu do-
prowadzającego powietrze. Nazywane są królem instrumentów dzięki 
wielu „królewskim przymiotom”, takim jak: monumentalne rozmiary, 
niezwykłe kształty i ozdoby wzniesione na dekorowanej emporze (niczym 
na wysokim tronie), niezwykłe walory brzmieniowe (najszersza skala 
wysokości dźwięków, najbogatsza paleta barw, największe możliwości 
dynamiczne) – przez co stają się tajemnicze, budzą zainteresowanie, cie-
szą oczy i uszy. Są jednocześnie instrumentem bardzo starym, znanym 
już w starożytności, i nadal pozostają ważnym elementem wyposażenia 
wielu zabytkowychi współczesnych obiektów sakralnych (fot. 1) oraz sal 
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koncertowych (fot. 2). Dzieła różnych kompozytorów powstawały z myślą 
o wykonywaniu ich na największym instrumencie muzycznym. Sobór 
Watykański II organom jako tradycyjnemu instrumentowi muzycznemu, 
„którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły 
wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich”, przypisał szczególne 
miejsce w kościele (Konstytucja o liturgii świętej, 2020). Dla geografa 
ważny jest przestrzenny aspekt tego instrumentu, na który zwrócił uwagę 
Pociej (1995, s. 84) w następujących słowach: 

Organy są instrumentem wkomponowanym w realną przestrzeń, wnętrze 
architektoniczne kościoła. Rozległość, rozciągłość, szerokość, objętość – to 
cechy zasadnicze ich uniwersum dźwiękowego. Z brzmień wszystkich 
instrumentów brzmienie organowe kojarzy się nam najbardziej z kształ-
tem wizualnym, plastyczną bryłą, budulcem architektonicznym; z takie-
go brzmienia – surowca dźwiękowego – można wręcz muzykę budować, 
wznosić ją i rozprzestrzeniać na podobieństwo dzieła architektury: filary, 
łuki, wiązania; ściany, sklepienia; fundamenty i zwieńczenia.

Fotografia 1. Organy w kościele farnym 
w Kazimierzu Dolnym

Źródło: S. Bernat

Fotografia 2. Organy  
w Filharmonii Lubelskiej

Źródło: S. Bernat

Z punktu widzenia zarówno krajoznawcy, jak i geografa przedmiotem 
zainteresowania mogą być nie tylko organy jako instrument związa-
ny z konkretnymi miejscami2, ale także obiekty w krajobrazie nazwane  
organami, z uwagi na podobieństwo ich kształtu do prospektu organowe-
go. Krajobraz posiada bowiem także znaczenie symboliczne – jest niejako 
tekstem, który może być różnie odczytywany i interpretowany w proce-
sie percepcji. Krajobrazy sformułowane w pojęcia stają się zjawiskami 

²  Każdy instrument jest inny, ale są pewne prawidłowości w lokalizacji organów o po-
dobnej stylistyce brzmieniowej.
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kultury, podlegają dziedziczeniu, ewolucji, przemianom, stanowiąc część 
duchowego czy intelektualnego dorobku ludzkości (Kolbuszewski, 1985). 
Nie powinno zatem wywoływać zaskoczenia nazywanie obiektów obec-
nych w krajobrazie pojęciami muzycznymi. Muzyka jest bowiem tym, co  
tkwi w każdym z nas. Za jej pośrednictwem można doskonale wyrazić 
uczucia, przemówić do odbiorców.

Od dawna w terminologii geograficznej i geologicznej funkcjonuje po-
jęcie „organów geologicznych”. Kunsky (1956) obejmuje tym określeniem 
formy krasu kopalnego – kieszenie, jamy, kominy, szczeliny, studnie, 
powstające pod pokrywą osadów niekrasowych, przez rozpuszczanie 
skał krasowych, przeważnie marglistych i ilastych wapieni, szczególnie 
kredowych. Dalej wskazuje on, że organy geologiczne są zwykle widocz-
ne w odsłoniętych ścianach łomów, rzadko na wcięciach dolinnych, na 
powierzchni ziemi zaś ukazują się dopiero wtedy, gdy ich niekrasowa po- 
krywa zostaje zdenudowana, i stają się wówczas podobne do żeber 
i lejków krasowych. Formy te osiągają do ok. 10 m głębokości i 20 m  
szerokości. Pulina (1999) zalicza organy geologiczne do mikroform kra-
sowych przykrytych. Są one pospolite m.in. w skałach wieku kredowego 
w okolicach Londynu, w Basenie Paryskim, na Zelandii (Dania), w wa-
pieniach triasowych w okolicach Berlina, w gipsach górnego permu na 
południowych zboczach Harzu, w wapieniach i dolomitach Jury Fran-
końskiej, w wapieniach paleozoicznych krasu czeskiego, w wapieniach ko- 
ralowych Bermudów i południowej Australii (Kunsky, 1956).

Również w Polsce, badając kras kopalny, naukowcy doszukali się form 
typu „organy geologiczne” w kilkudziesięciu miejscach, głównie na Lu-
belszczyźnie i Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Maruszczak (1964) 
opisał organy geologiczne w Kocudzy (okolice Frampola) na Roztoczu, 
będące młodszą generacją form krasowych o wielkości do 3 m głębokości 
i kilku decymetrów średnicy, wypełnionych tłustą gliną, reprezentującą 
produkt degradacji wapienia, oraz zwietrzałymi utworami piaszczystymi 
ze żwirami. W Mielniku nad Bugiem, położonym w obrębie Podlaskiego 
Przełomu Bugu, organy geologiczne, które rozpoznaje Drzał (1961), to 
kilkanaście kieszeni i jam o rozmiarach do 2 m długości i 0,6 m szerokości, 
wypełnionych materiałem ilastym z domieszką piasku i okruchów skał 
krystalicznych oraz mieszaniną pyłków drzew i roślin zielnych. Natomiast 
w sąsiedniej Kornicy k. Mielnika Wójcik (1959) opisał organy geologicz-
ne, odnosząc to określenie do lejów i kominów krasowych, wypełnio-
nych głównie iłami rezydualnymi koloru czerwonego oraz piaskami 
glaukonitowymi z konkrecjami fosforytowymi. Również w położonym 
w centralnej części Lubelszczyzny Rejowcu na Pagórach Chełmskich 
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rozpoznano kieszeniowate jamy, zapełnione osadami czwartorzędowymi, 
zwane organami geologicznymi. Występowanie ich uzależnione jest od 
litologii i spękań w kredzie (Rzechowski, 1962).

W krajobrazie Polski spotykamy „organy” także w postaci nazw włas-
nych obiektów, będących genetycznie różnymi formami rzeźby (mikro-
rzeźby). Nazwy te zostały nadane najprawdopodobniej przez miejscową 
ludność, a następnie utrwaliły się w tradycji ludowej. W związku z tym 
wprowadzono pojęcie organów geomorfologicznych i podjęto próbę 
zdefiniowania i sklasyfikowania tego typu form według procesu odpo-
wiadającego za ich utworzenie. Konieczne jest jednak podkreślenie, że 
z wyjątkiem organów krasowych (geologicznych) nie zawsze i nie wszę-
dzie obiekty o wskazanych cechach (fizjonomii) są określane jako organy. 

Organy geomorfologiczne są formą mezo- i mikroreliefu powierzchni 
Ziemi, charakteryzującą się obecnością sąsiadujących ze sobą, stromych 
form wypukłych w postaci słupów, żeber i przedzielających je form wklęs-
łych (Bernat, 2001). Występują najczęściej w obrębie ścian skalnych, choć 
spotykane są także w postaci odrębnych form. Powstanie organów geo-
morfologicznych wiąże się zarówno z procesami egzo- (kras, wietrzenie), 
jak i endogenicznymi (plutonizm, wulkanizm, ruchy orogeniczne). Od-
słonięcie ich na powierzchni jest najczęściej spowodowane bezpośrednią 
działalnością człowieka.

W klasyfikacji organów geomorfologicznych, według procesu odpo-
wiadającego za ich utworzenie, wyróżniono:
 – organy krasowe (geologiczne) – kieszeniowato-kominowate formy pod-

powierzchniowe powstałe w wyniku podpokrywowego wietrzenia kra-
sowego (ługowania CaCO₃). Wypełnione tłustą gliną reprezentującą pro-
dukt degradacji wapienia oraz zwietrzałymi utworami piaszczystymi ze 

Fotografia 3. Organy geologiczne  
(Wyżyna Lubelska, okolice Frempola)

Źródło: S. Bernat
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żwirami. Charakterystyczne m.in. dla strefy krawędziowej Roztocza w oko- 
licy Frampola (Drzał, 1961; Maruszczak, 1964; Rzechowski, 1962) (fot. 3).

 – organy wulkaniczne (krystalizacja magmy) – układ słupów powstałych 
podczas zastygania lawy, odsłonięty najczęściej w obrębie kamienioło-
mów. Formy tego typu są charakterystyczne dla Pogórza Kaczawskiego 
(Pogórze Złotoryjskie). Najbardziej znane – Wielkie Organy Wieli-
sławskie oraz Małe Organy Myśliborskie – są objęte ochroną prawną. 
Średnica słupów wynosi najczęściej ok. 20–30 cm, ale gdzieniegdzie 
przekracza 50 cm. Formy te są zazwyczaj cztero- i pięciokątne, a rzadziej 
trój- i sześciokątne. Występują także słupy nieprawidłowe (Janeczek, 
Kozłowski, Żaba, 1991) (fot. 4).

Fotografia 4. Widok na zbocze Organów  
w Dolinie Kościeliskiej (Tatry)

Źródło: S. Bernat

 – organy tektoniczno-wietrzeniowe – forma reliefu ścian skalnych o struk-
turze fałdowej (płaszczowinowej), złożonej ze stromo (prawie pionowo) 
nachylonych warstw o zróżnicowanej odporności. Odsłonięcie ich na 
powierzchni spowodowane jest działalnością czynników naturalnych 
(m.in. wiatru, wody, temperatury powietrza). Dotychczas znanym 
przykładem tego typu form jest wschodnie zbocze Doliny Kościeliskiej 
w Tatrach Zachodnich, gdzie fałd synklinalny organów, stanowiący 
północną część płaszczowiny Czerwonych Wierchów – zbudowanej 
z wapieni i dolomitów triasowych i jurajskich – nasunięty jest na kredę 
autochtoniczną. Łatwiej wietrzejące dolomity tworzą żleby, wapienie 
zaś są widoczne w postaci żeber (Bac-Moszaszwili, Gąsienica-Szostak 
1990; Kotański, 1971) (fot. 5).
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Fotografia 5. Organy Wielisławskie 
Źródło: S. Bernat

Przedmiotem zainteresowania zarówno geografa, jak i krajoznawcy 
mogą być także organy jako instrument pełen różnorodnych brzmień. 
W ostatnim czasie sprzyja temu utworzenie w Polsce kilku szlaków or-
ganowych, będących rodzajem ścieżek kulturowych, których główną 
ideą jest promocja organów i muzyki organowej jako elementów dzie-
dzictwa kulturowego, materialnego i duchowego. Najstarszy z nich to 
Lubuski Szlak Organowy – obejmujący 18 kościołów w województwie lu- 
buskim, leżących na trzech ścieżkach tematycznych dotyczących wy-
bitnych budowniczych organów (Wrota lubuskie, 2019). Poza tym na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje „Szlak go-
tyckich świątyń i muzyki organowej południowych Mazur”, obejmujący 
kościoły w Pasymiu i Dźwierzutach, gdzie dodatkowo organizowane są 
koncerty organowe na zabytkowych instrumentach  (Przewodnik Pasym, 
2019). Największy zasięg ma natomiast „Szlak organowy w Euroregionie 
Silesia”, który został utworzony niedawno. W jego skład wchodzi 35 ko- 
ściołów na terenie pogranicza polsko-czeskiego, gdzie bogate są tradycje 
budownictwa organowego, obecne w licznie zachowanych zabytkowych 
instrumentach (Parafia Nowa Cerkiew, 2019). Oprócz prezentacji organów, 
promowane są zabytki sakralne regionu. Poza tym wspomnieć należy, 
że w kilku świątyniach na terenie województw kujawsko-pomorskiego 
i małopolskiego pod hasłem „szlak organowy” organizowane są koncerty 
organowe. 

Przedmiotem zainteresowania krajoznawcy i geografa powinno być 
m.in. uchwycenie różnorodności instrumentów organowych, typowych 
dla określonych obiektów. W szczególności, z naukowego punktu wi-
dzenia, ważne jest rozpoznanie prawidłowości w ich rozmieszczeniu 
i dostrzeżenie regionalnych cech charakterystycznych.
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Organy mogą być interesujące tak dla krajoznawcy, jak i dla geografa 
jako element krajobrazu dźwiękowego. Są bowiem źródłem różnorodnych 
brzmień, stanowiących trwały element lokalnego krajobrazu dźwięko-
wego, „obecnym w pamięci mieszkańców, kształtującym świadomość 
foniczną miejsca zamieszkania (również poczucie tożsamości, lokalnej 
dumy) i mającym realny wpływ na przestrzeń dźwiękową otoczenia” 
(Losiak, 2017, s. 15). Skojarzenie z muzyką organową mogą wywoływać 
też rzeźby lub instalacje znajdujące się poza budynkami, związane m.in. 
z tradycją festiwali organowych (fot. 6, 7). Bardzo ciekawa, aczkolwiek 
wzbudzająca kontrowersje, jest instalacja „Grające organy” W. Hasiora, za-
montowana w 1966 r. na przełęczy Snozka, w miejscu znanym z pięknych 
widoków na Zbiornik Czorsztyński, Pieniny i Tatry (fot. 8). Artystycznym 
zamierzeniem twórcy była realizacja wizji organów „grających wiatrem” 
ku pamięci wszystkich ofiar wojny. Jednak wbrew koncepcji Hasiora 
piszczałki nie zostały zamontowane, u podnóża rzeźby zaś pojawiła się 
tablica z napisem „Wiernym synom ojczyzny poległym na Podhalu w wal-
ce o utrwalenie władzy ludowej”. Niekonserwowany od lat monument 
rdzewiał i zagrażał zwiedzającym. Usunięcia rzeźby domagało się kilka 

Fotografia 6. Rzeźba na ścianie kościoła  
w Bardzicach k. Radomia

Źródło: S. Bernat
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Fotografia 7. Instalacja w Kamieniu Pomorskim 
Źródło: S. Bernat

Fotografia 8. „Grające organy” na przełęczy Snozka
Źródło: S. Bernat

stowarzyszeń, określając pomnik jako symbol władzy komunistycznej. 
W obronie dzieła stanęli m.in. artyści, zwracając się do władz gminy 
Czorsztyn o zmianę funkcji z upamiętniającej na edukacyjną i artystyczną. 
W 2010 r. na zlecenie władz gminy Czorsztyn i Fundacji Rozwoju Jeziora 
Czorsztyńskiego rozpoczął się remont „Organów”, mających w zamie-
rzeniu stać się atrakcją turystyczną. Z tablicy u podnóża instalacji skuto 
kontrowersyjną inskrypcję, elementy metalowe odnowiono i z powrotem 
zamontowano na pierwotnym miejscu (Podhale24.pl, 2019). 

Wspomnieć jeszcze należy, że wyjątkową grającą instalacją są  
tzw. „organy morskie”, zlokalizowane w chorwackim mieście Zadar 



Sebastian BERNAT28

(CroLove.pl, 2019). Zasada działania tego nietypowego instrumentu jest 
podobna jak w przypadku tradycyjnych organów. Powietrze przepycha-
ne jest ciśnieniem wody przez system rur, osadzonych pod kamiennymi 
schodami nadmorskiej promenady. W każdej z rur ulokowane są gwizd-
ki, które odgrywają siedem akordów w pięciu tonacjach. W momencie 
kiedy fala wtłacza do rur wodę, z gwizdków wydobywa się wyjątkowy 
dźwięk. Instrument stanowi atrakcję turystyczną i kształtuje tożsamość 
miejsca.

5. Podsumowanie

Zarówno w geografii, jak i w krajoznawstwie szczególną rolę odgrywa 
rozpoznanie, w jaki sposób człowiek doświadcza krajobrazu jako efektu 
oddziaływania przyrody i kultury. W upowszechnieniu takiego podej-
ścia należy podkreślić szczególną rolę K.H. Wojciechowskiego, którego 
rozprawa habilitacyjna dotycząca wartości estetycznych krajobrazu uka-
zała się w okresie, kiedy polscy geografowie prowadzili specjalistyczne 
badania przede wszystkim nad strukturą i funkcjonowaniem środowiska 
przyrodniczego. Tenże badacz akcentował zaś, że „[…] jeśli badania geo-
graficzne mają rozwijać się tak, aby nie pozostawać w tyle za rozwojem 
cywilizacyjno-społecznym, to nie można rezygnować z prób działania 
na terenach pogranicza wielu dyscyplin badawczych” (Wojciechowski, 
1986, s. 38), co udowodnił, podejmując problematykę doświadczania 
krajobrazu usytuowaną na pograniczu nauk, ale bazującą na podejściu 
humanistycznym w geografii. 

Zwrócenie uwagi na przedmiot ludzkiego doświadczenia, jakim jest 
krajobraz postrzegany multisensorycznie, pozwala na odkrywanie nie-
zwykłości w tym, co zwyczajne, skłania do zainteresowania problema-
mi codzienności, zbliża do spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy 
zwykłego człowieka. Ze względu na fakt, że geografia jest dyscypli-
ną na pograniczu nauk przyrodniczych i społecznych, zajmujący się 
nią badacze, przyjmując perspektywę humanistyczną, mogą podnieść 
świadomość społeczną, dotyczącą jej użyteczności. Rozwija bowiem 
umiejętność „rozumienia świata” i daje poczucie jedności człowieka 
i przyrody, odpowiedzialnych za różnorodność krajobrazów Ziemi. Nie 
oznacza to, że czysto naukowe podejście analityczne jest niepotrzebne.
Oba wzajemnie się uzupełniają i umożliwiają poznawanie świata. Ko-
nieczna jest zatem wzmożona świadomość naszych własnych doznań 
geograficznych i dążenie do przekazania innym, jakie znaczenie ma 
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zachwyt nad konkretnymi miejscami. Docenianie roli doświadczenia 
w poznaniu stwarza zatem perspektywę rozwoju nie tylko samej geo-
grafii, ale także krajoznawstwa.
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KRAJOBRAZ JAKO PRZEDMIOT DOŚWIADCZANIA  
W GEOGRAFII I KRAJOZNAWSTWIE

Abstrakt: Celem artykułu jest wykazanie ważnej roli doświadczania krajobrazu w geografii 
i krajoznawstwie. Po opisaniu związku między krajoznawstwem i geografią scharak-
teryzowano problematykę percepcji krajobrazu. Następnie opisano przykład organów  
w krajobrazie jako zagadnienie, w którym doświadczanie krajobrazu odgrywa znaczącą 
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rolę. Wykazano, że zwrócenie uwagi na przedmiot ludzkiego doświadczenia, jakim jest 
krajobraz postrzegany multisensorycznie, pozwala na odkrywanie niezwykłości w tym, 
co zwyczajne, codzienne, zbliża do spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy zwykłe-
go człowieka. Docenianie roli doświadczenia w poznaniu stwarza zatem perspektywę 
rozwoju nie tylko samej geografii, ale także krajoznawstwa.

Słowa kluczowe: krajobraz, percepcja, geografia humanistyczna, krajoznawstwo, organy.

LANDSCAPE AS EXPERIENCE  
IN BOTH GEOGRAPHY AND REGIONAL AND CULTURAL STUDIES

Abstract: The purpose of the article is to demonstrate the importance of landscape as 
experience in both geography and regional and cultural tourism studies. After describing 
the relationship between geography and cultural tourism studies, the author discusses 
different aspects of landscape perception. Next, he presents images from the website 

“Geological Organs” confirming the significance of landscape as actually experienced. It 
was demonstrated that focusing on landscape, perceived with multiple senses, makes 
it possible to discover the unique in the everyday and to look at reality from the point 
of view of an ordinary person. Appreciating the role of experience in cognition creates 
development opportunities, not only for geography itself, but also for cultural tourism.

Keywords: landscape, perception, human geography, regional and cultural studies.
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AUDYT KRAJOBRAZÓW POLSKI:  
GENEZA I OCZEKIWANIA

Krajobraz to wielkoprzestrzenne środowisko naszego życia. Jest świadec
twem historii, zasobności, wiedzy i umiejętności mieszkańców danego 
obszaru. Wpływa na nasze samopoczucie, zainteresowania i formy aktyw
ności. Jednak o strukturze, funkcjonowaniu i zasadach kształtowania kra
jobrazu większość ludzi wie bardzo niewiele. Celem niniejszego artykułu 
jest uzasadnienie potrzeby rejestrowania i oceny coraz większych zmian 
zachodzących w krajobrazach Polski oraz konieczności zwracania więk
szej uwagi na jakość krajobrazów kształtowanych dla żyjących obecnie 
ludzi oraz dla przyszłych pokoleń.

2. Krajobraz jako środowisko życia ludzi  
i świadectwo ich kultury

Rozumienie i definiowanie słowa krajobraz zmieniało się wraz z rozwojem 
wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz o wykorzystaniu jego zaso
bów i walorów przez człowieka. Jedną z pierwszych definicji krajobra
zu, stosowanych w opracowaniach naukowych, sformułował Humboldt 
w połowie XIX w., uznając, że „krajobraz to całościowa charakterystyka 
regionu Ziemi” (Humboldt, 1849, za: Chmielewski, 2012, s. 17). Ponad 
100 lat później, w latach 60. XX w., Wilgat pisał: 

W piśmiennictwie geograficznym używa się terminu „krajobraz” w znacze
niu jednostki terytorialnej, podobnie jak w języku niemieckim „landschaft” 
czy rosyjskim „łandszaft” […]. Zgodnie z etymologią i powszechnym rozu
mieniem, wyraz krajobraz oznacza bardziej lub mniej typowy dla danego

1. Wstęp
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regionu widok, będący zewnętrznym wyrazem środowiska geograficz
nego […]. Tak więc pojęcie „krajobraz” określa treść wewnętrzną i formę 
zewnętrzną zjawisk w obrębie regionu (Wilgat, 1965, s. 462). 

W tym samym czasie jednak coraz liczniejsza grupa badaczy zaczęła 
traktować krajobraz jako przestrzenny układ powiązanych ze sobą eko
systemów. Wśród tych uczonych m.in. Walter zwracał uwagę na to, że 

„krajobrazy pokryte są zawiłymi, dynamicznymi układami ekosystemów, 
determinowanymi nie tylko kompozycją florystyczną, ale także rozma
itością, strukturą i zmiennością regionalnego klimatu, lokalnymi wa
runkami podłoża, interakcjami biotycznymi i modyfikującym wpływem 
człowieka” (Walter, 1964, s. 33). Z kolei fizjonomiczne cechy krajobrazu 
szczególnie eksponowali architekci i architekci krajobrazu, stojąc na sta
nowisku, że „krajobraz to scalony obraz środowiska naturalnego i antro
pogenicznego danego regionu” (Bogdanowski, 1976, s. 19). Równolegle 
do podejścia fizjonomicznego rozwijały się badania nad multisensoryczną 
percepcją krajobrazu (Bernat, 2008; Skalski, 2007; Tuan, 1979). Krajobraz 
multisensoryczny odbierany jest wszystkimi zmysłami: wzrokiem, zapa
chem, słuchem, dotykiem, a nawet smakiem. Suma rejestrowanych teraz 
i w przeszłości wrażeń, połączona z wiedzą i doświadczeniem, składa się 
na zintegrowany odbiór, ocenę i w efekcie – postępowanie obserwatora 
(badacza, planisty, mieszkańca, turysty itp.) w stosunku do krajobrazu 
(Chmielewski, 2008; Pietrzak, 1998). 

Szybki, wielowątkowy rozwój nauk o krajobrazie spowodował potrzebę 
porządkowania coraz liczniejszych opracowań cząstkowych oraz dokony
wania interdyscyplinarnej syntezy wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu 
przyrodniczokulturowych układów przestrzennych określanych już jako 
systemy krajobrazowe (Moss, Milne, 1999; Pietrzak, 1998). System krajo
brazowy jest to zespół elementów abiotycznych i biotycznych krajobrazu 
(litologia, rzeźba, klimat, wody, gleby, rośliny, zwierzęta, człowiek i skutki 
jego działalności), wykazujących wysoki poziom złożoności. Między ze
społem komponentów krajobrazu i otoczeniem zachodzi stała wymiana 
energii, materii i informacji (Malinowska, Lewandowski, Harasimiuk, 2004).

Według współczesnego stanu wiedzy można przyjąć, że: 

krajobraz to rozległy, skomplikowany system przestrzenny, obejmujący trzy 
układy hierarchiczne, wzajemnie ze sobą powiązane: abiotyczny, złożony 
z geokompleksów; biotyczny, zorganizowany w populacje i biocenozy po
zostające w silnych relacjach z ich siedliskami, w wyniku których kształtują 
się ekosystemy i fizjocenozy; antropogeniczny, obejmujący elementy krajo
brazu wytwarzane, lub przekształcane przez człowieka. System ten trans
formuje materię i energię oraz multisensorycznie oddziałuje na będące jego 
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elementami organizmy żywe. Wizualnym efektem współistnienia wszyst
kich elementów systemu na określonym obszarze, jest swoista fizjonomia 
krajobrazu (Chmielewski, 2012, s. 19).

Od czasów Humboldta do drugiej połowy XX w. naukowa interpretacja 
terminu krajobraz ulegała więc znaczącej zmianie. Wraz z rozwojem wie
dzy stopniowo narastała świadomość złożoności jego struktury i funkcjo
nowania oraz różnorodności sposobów fizjonomicznego oddziaływania 
zespołu komponentów krajobrazu na człowieka. Sukcesywnie były two
rzone różne systemy klasyfikacji krajobrazów: regionalne (regionalizacja 
fizycznogeograficzna, geobotaniczna, przyrodniczoleśna, kulturowa itp.) 
oraz typologiczne (klasyfikacja krajobrazów naturalnych, aktualnych, 
potencjalnych; klasyfikacja stopnia antropogenicznego przekształcenia 
krajobrazu itp.) (Chmielewski, 2012, 2015; Ostaszewska, 2002).

Zasadnicze znaczenie dla rozwoju badań systemów krajobrazowych 
miało przyjęcie przez Radę Europy i ogłoszenie w 2000 r. Europejskiej Kon-
wencji Krajobrazowej (European Landscape Convention, 2000). Ten najważniej
szy europejski dokument dotyczący ochrony i kształtowania krajobrazu 
definiuje go jako: „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest 
wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich” 
(European Landscape Convention, 2000, s. 3)1. Jednocześnie w dalszej części 
dokumentu podkreślono m.in., że: „krajobraz stanowi ważny składnik 
jakości życia ludzi we wszystkich miejscach: zarówno w miastach, jak 
i na wsi, w obszarach o znacznym stopniu degradacji jak również w miej
scach o wysokiej jakości czy uznawanych za niezwykle piękne” (European 
Landscape Convention, 2000, s. 3). 

Każda ze stron ratyfikujących Konwencję (Polska uczyniła to w 2004 r.) 
zobowiązała się do:
 – zidentyfikowania własnych krajobrazów na całym obszarze terytorium 

danego kraju;
 – przeanalizowania ich charakterystyk oraz przekształcających je sił i presji;
 – odnotowania zmian zachodzących w strukturze i fizjonomii krajobrazów;
 – dokonania oceny zidentyfikowanych w ten sposób krajobrazów, z uwzględ 

nieniem szczególnych wartości przypisanych im przez strony i ludność, 
których to dotyczy. 
Przywołane zapisy Konwencji wywołały wzmożone zainteresowanie ba

daczy z licznych ośrodków naukowych (Cassatella, Peano, 2011; Degórski, 
Ostaszewska, Richling, Solon, 2014; Jones, Stenseke, 2011; Mücher, Clijn, 

¹  Nie jest to definicja naukowa, ale formuła opracowana dla potrzeb międzynarodo
wego dokumentu Rady Europy, w formie przystępnej dla szerokiego kręgu odbiorców.
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Wascher, Schaminée, 2010). W wielu krajach opracowano instrukcje (prze
wodniki) dotyczące metod klasyfikacji i oceny współczesnych krajobrazów, 
a także atlasy i katalogi krajobrazów, zazwyczaj w postaci wyspecjalizo
wanych, bogato ilustrowanych baz danych (Bezek, Mikóls, Izakovičowá, 
2010; Chmielewski, MygaPiątek, Solon, 2015; Fairclough, Macinnes, 2003; 
Naguė, Sala, 2006; Van Eetvelde, Antrop, 2009; Zoido, 2006).

Jednocześnie w wielu krajach Europy pracom tym towarzyszył roz
wój systemu edukacji krajobrazowej społeczeństw. Dzięki temu coraz 
więcej osób zaczęło zdawać sobie sprawę, że stan krajobrazu jest od
zwierciedleniem poszanowania dziedzictwa natury danego regionu oraz 
świadectwem kultury (historii, wiedzy i umiejętności) jego mieszańców. 
Co więcej, krajobraz jest podstawą kształtowania się tożsamości miejsc 
i regionów (Myczkowski, 2003), jakość krajobrazu zaś znacząco wpływa 
na samopoczucie jego użytkowników (Bernat, 2017; Chmielewski, Chmie
lewski, Kułak, 2019).

3. Audyt aktualnych krajobrazów Polski  
– geneza, przepisy prawne i założenia metodyczne

Krajobrazy zmieniają się w czasie – zarówno pod wpływem działania 
naturalnych procesów przyrodniczych (procesy tektoniczne, eoliczne, 
wylewy rzek, erozja, sukcesja roślinna itp.), jak i – bardziej dynamicznie  
– w wyniku działalności człowieka. Stosunkowo powoli zmienia się rzeźba 
terenu, znacznie szybciej – struktura pokrycia terenu, a najszybciej i na 
największą skalę – fizjonomia (wygląd) krajobrazu. 

Jak wykazały badania przeprowadzone w ramach prac Komitetu Prze
strzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Chmielewski, Śleszyński, 
Chmielewski, Kułak, 2018) do najważniejszych procesów zachodzących 
w latach 1990–2012 w systemach krajobrazowych Polski (podobnie jak 
wielu innych krajów Europy) należą:
 – spadek powierzchni biologicznie czynnej ekosystemów nieleśnych i roz

drabnianie struktury krajobrazowych systemów ekologicznych [KSE]; 
 – upraszczanie wewnętrznej struktury i spadek różnorodności biologicz

nej oraz osłabienie stabilności i odporności KSE;
 – terytorialna ekspansja miast i rozwój systemu barier ekologicznych. 

Analiza zmian struktury pokrycia terenu w Polsce, przeprowadzona 
na podstawie danych z systemu CORENE Land Cover z lat 1990–2012, 
wykazała m.in., że największe zmiany powierzchni dotyczyły (Chmie
lewski, Śleszyński, Chmielewski, Kułak, 2018):
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 – wzrostu obszaru miejskiej zabudowy luźnej o 655 880,35 ha, tj. aż 
o 85,7%;

 – wzrostu areału gruntów ornych (głównie upraw wielkoobszarowych) 
nieobjętych zasięgiem urządzeń melioracyjnych o 444 488,40 ha,  
tj. o 5,79%;

 – spadku powierzchni mozaikowych systemów upraw i działek  
o 880 354,68 ha, tj. aż o 50,58%;

 – wzrostu powierzchni lasów iglastych o 620 583,20 ha, tj. o 12,4%, lasów 
mieszanych o 249 560,64 ha, tj. o 11,29%2, a także lasów i zbiorowisk 
krzewiastych „w stanie zmian” (w stadiach sukcesji) o 347 332,46 ha, 
tj. aż o 189,46%.
Poza wyżej wymienionymi mniejsze powierzchniowo, lecz procentowo 

bardzo duże zmiany dotyczyły:
 – wzrostu powierzchni terenów komunikacyjnych o 13 893,20 ha,  

tj. o 123,79%;
 – wzrostu powierzchni miejsc eksploatacji odkrywkowej o 17 834,63 ha, 

tj. o 56,58%; 
 – wzrostu powierzchni obszarów, na których w momencie analiz trwały 

różnego rodzaju budowy, o 11 963,55 ha, tj. o 181,88%;
 – rozwoju terenów sportowych i rekreacyjnych o 26 018,24 ha, tj. o 79,36%;
 – wzrostu areału sadów i plantacji o 72 016,97 ha, tj. o 79,64%;
 – spadku powierzchni naturalnej i półnaturalnej roślinności rozproszonej 

o 15 497,52 ha, tj. o 65,17%;
 – spadku powierzchni pogorzelisk o 2218,61 ha, tj. o 100%.

Zmianom struktury pokrycia terenu towarzyszą zasadnicze przekształ
cenia w ekologii i fizjonomii krajobrazu. Najważniejsze zjawiska to: 
 – ekspansja terytorialna miast i rozpraszanie się zabudowy stref podmiej

skich w promieniu wielu kilometrów na do niedawna niezurbanizo
wane tereny, upowszechnienie się bezładu przestrzennego;

²  Statystycznego wzrostu powierzchni lasów nie należy utożsamiać z zalesieniami 
faktycznie przeprowadzonymi w omawianym okresie. Jest on także efektem porządko
wania stanu ewidencyjnego – ujawniania zalesień wykonanych we wcześniejszych latach 
(Wasiak, 2013). Od połowy XX w. powierzchnia lasów w Polsce wprawdzie statystycznie 
wzrasta, jednak równolegle rośnie także skala eksploatacji ich zasobów; osuszane są 
cenne przyrodniczo siedliska wilgotne i bagienne oraz gęstnieje sieć dróg utwardzonych, 
rozcinających ekosystemy leśne. Zasoby drzewne Polski od 1967 r. (data ich pierwszej 
inwentaryzacji) zwiększały się, by w latach 2008–2012 osiągnąć 2405 mln m³ grubizny 
brutto. Jednocześnie jednak w latach 1990–2012 pozyskanie grubizny (wyręby) w Lasach 
Państwowych systematycznie wzrastało: z niespełna 16 mln m³ w 1990 r., do ponad  
32 mln m³ w 2012 r., czyli ponad dwukrotnie (Wasiak, 2013). W efekcie od 2009 r. przyrost 
zasobów drzewnych Polski jest minimalny.
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 – zasadnicza zmiana charakteru wsi – z osad o dominującej funkcji rolni
czej na układy wielofunkcyjne, z jednoczesną zmianą charakteru zabu
dowy wiejskiej: upodabnianie się wsi do krajobrazu stref podmiejskich 
oraz rozpraszanie się nowej zabudowy poza tradycyjnymi strukturami 
osadniczymi – w otwartym krajobrazie rolniczoleśnym;

 – zanik regionalnych cech architektonicznych, urbanistycznych i rurali
stycznych; unifikacja fizjonomii krajobrazu;

 – rozwój sieci dróg – zasadnicza poprawa ich parametrów technicznych, 
połączona z masową likwidacją systemu zadrzewień przydrożnych; 
ogromny wzrost ruchu komunikacyjnego (hałas, zanieczyszczenia 
powietrza, niebezpieczeństwo kolizji); rozwój pasm zabudowy wzdłuż 
dróg; budowa systemu ekranów akustycznych izolujących trasy ko
munikacyjne od krajobrazu; postępująca fragmentacja krajobrazu oraz 
wzrost gęstości sieci barier ekologicznych i fizjonomicznych;

 – zmniejszanie się powierzchni lub likwidacja wielu naturalnych i pół
naturalnych ekosystemów, a w szczególności: oczek wodnych, sta
rorzeczy, łęgów nadrzecznych, olsów, borów bagiennych, torfowisk 
(głównie wysokich i przejściowych), bagien, wilgotnych wieloga
tunkowych łąk, muraw kserotermicznych, muraw napiaskowych, 
otwartych pól piaszczystych oraz wydm itp.; ogromne przyrodnicze 
ubożenie krajobrazu;

 – regulacja i techniczna obudowa koryt rzek połączona z wycinaniem 
zadrzewień przywodnych, wkraczanie coraz liczniejszej zabudowy 
i dróg w dna dolin rzecznych; wzrastające zagrożenie powodziowe 
terenów zabudowanych;

 – upowszechnianie się w krajobrazie rolniczym wielu regionów wiel
kopowierzchniowych upraw monokulturowych; likwidacja miedz, 
zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych; spadek różnorodności biolo
gicznej i krajobrazowej obszarów rolniczych;

 – ekspansja reklam (w tym wielkopowierzchniowych billboardów) 
w krajobrazie miejskim, podmiejskim oraz wzdłuż dróg; narastająca 
agresja wizualna;

 – gęstnienie systemu technicznych dominant w krajobrazie miejskim 
i wiejskim: wieżowce, wieże telefonii komórkowej, siłownie wiatrowe, 
słupy linii energetycznych itp. (Chmielewski, Tajchman, 2014).
Jednym z efektów coraz większej antropopresji są narastające konflikty 

przestrzenne oraz pogarszające się warunki funkcjonowania zarówno przy 
rody, jak i gospodarki. W 2010 r. najwięcej różnego typu obszarów kon
fliktowych zidentyfikowano w południowej, centralnej i zachodniej Polsce 



39Audyt krajobrazów polski: geneza i oczekiwania

oraz w pasie nadmorskim (Korcelli i in., 2010). Do kluczowych problemów 
nasilającego się bezładu przestrzennego zaliczana jest presja urbaniza
cyjna na obszary chronione (rys. 1) i na korytarze ekologiczne (rys. 2) 
(Chmielewski, Śleszyński, Chmielewski, Kułak, 2018). Większości kon
fliktów przestrzennych towarzyszy także degradacja walorów fizjonomii 
krajobrazu (szczególnie dotkliwa w przypadku natłoku reklam – fot. 1) 
(Chmielewski, Chmielewski, Kułak, 2018) oraz zanik tożsamości regio
nalnej. Analiza danych zawartych w Raporcie KPZK PAN o kosztach 
chaosu przestrzennego wykazuje, że ponad 60% mieszkańców Polski żyje 
w krajobrazach konfliktowych, poddanych presji bezładu przestrzennego, 
o obniżonych lub zdegradowanych walorach kompozycyjnoestetycznych 
(Kowalewski, Markowski, Śleszyński, 2018).

Rysunek 1. Wskaźnik (1–12 pkt) presji urbanizacyjnej na obszary chronione w gminach
Źródło: Chmielewski, Śleszyński, Chmielewski, Kułak (2018)
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Rysunek 2. Presja urbanizacyjna na główne korytarze ekologiczne w Polsce
Źródło: Chmielewski, Śleszyński, Chmielewski, Kułak (2018)

Fotografia 1. Przykład walki z natłokiem reklam w Lublinie  
– „Zakaz naklejania”

Źródło: T.J. Chmielewski
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Wielka skala przestrzenna oraz wielokierunkowy, często drastyczny 
charakter zmian struktury, warunków funkcjonowania i fizjonomii kra
jobrazu wymagają rejestracji, okresowej oceny oraz opracowania systemu 
działań naprawczych.

Konsekwencją ratyfikowania przez Polskę Europejskiej Konwencji  
Krajobrazowej było m.in. uchwalenie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu (2015), zwanej w skrócie Ustawą krajobrazową. Na mocy tego 
dokumentu zostały wprowadzone zmiany m.in. w aktach prawnych 
związanych z prawem ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 2013), ochroną zabytków i opieką nad 
zabytkami (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, 2014), planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym 
(Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 2015), ochroną przyrody (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody, 2013). Wskutek przyjęcia nowych regulacji prawnych 
wprowadzono m.in. obowiązek przeprowadzenia przez samorządy 
poszczególnych województw tzw. audytu krajobrazowego, czyli okre
sowego kompleksowego przeglądu i oceny stanu krajobrazów Polski. 
To z kolei spowodowało konieczność opracowania metodyki delimi
tacji, typologii i waloryzacji krajobrazów (Solon, Chmielewski, Myga 

Piątek, Kistowski, 2014, 2015) oraz przygotowania bazy danych do 
oceny zmian zachodzących w krajobrazach, w interwałach kolejnych 
edycji audytu.

Zgodnie z art. 38a znowelizowanej Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (w 2015 r. wprowadzono odnoszące się do niej 
zapisy Ustawy krajobrazowej):

1. Dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat, 
audyt krajobrazowy.

2. Audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występujące na całym ob
szarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje 
oceny ich wartości. 

3. Audyt krajobrazowy, w szczególności:
1) określa:

a) krajobrazy występujące na obszarze danego województwa,
b) lokalizację krajobrazów priorytetowych ;

2) wskazuje lokalizację i granice:
a) parków kulturowych,
b) parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazo

wych, obszarów chronionego krajobrazu,
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c) obiektów znajdujących się na listach światowego dziedzictwa 
UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (Ma) lub 
obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach;

3) wskazuje:
a) zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów,  

o których mowa w pkt 1 lit. b, oraz wartości krajobrazów w obrębie 
obszarów lub obiektów, o których mowa w pkt 2,

b) rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajo
brazów, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz krajobrazów w obrębie 
obszarów ub. obiektów, o których mowa w pkt 2, w szczególności 
poprzez wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 usta
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r.  
poz. 627, z późna. zm.),

c) lokalne formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów, 
o których mowa w pkt 1 lit. b.

[…]
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) stosowaną przy sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikację 
krajobrazów opracowaną w oparciu w szczególności o takie kryteria 
jak charakter dominujących w krajobrazie czynników, rzeźba terenu 
i pokrycie terenu;

2) sposób oceny zidentyfikowanych krajobrazów oraz wskazywania kra
jobrazów priorytetowych;

3) sposób uwzględnienia w audycie krajobrazowym obiektów, w tym 
krajobrazów, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB), parków naro
dowych, rezerwatów i innych form ochrony przyrody wskazanych  
w art. 6 formy ochrony przyrody ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, obiektów wskazanych w art. 6 zabytki objęte 
ochroną i opieką ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami;

4) szczegółowy zakres i metodologię audytu krajobrazowego […] (Ustawa  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2015).

Według instrukcji metodycznej, opracowanej przez zespół eksper 
tów (Solon, Chmielewski, MygaPiątek, Kistowski, 2014, 2015), tok prac 
nad audytem krajobrazowym powinien być podzielony na następu 
jące etapy:
1. Podział województwa na krajobrazy lokalne.
2. Przeprowadzenie klasyfikacji krajobrazów lokalnych województwa 

(instrukcja przewiduje ich generalny podział na 3 grupy, 14 typów 
i 47 podtypów).
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3. Sporządzenie listy charakterystycznych i wyróżniających się cech obsza
rów i obiektów, które będą oceniane w poszczególnych krajobrazach lo
kalnych (np.: charakterystyczne formy ukształtowania i pokrycia terenu; 
tekstura krajobrazu – stopień rozdrobnienia i charakterystyczny układ 
form pokrycia terenu; przyrodnicze obszary i obiekty chronione; typy 
siedlisk przyrodniczych – wodnych, leśnych, nieleśnych; zabytkowe 
układy granic i kompozycje przestrzenne – ruralistyczne, urbanistyczne, 
parkowe; zespoły i obiekty zabytkowe; unikatowa tożsamość miejsca; 
systemy komunikacji; obszary zdegradowane i obiekty destrukcyjne itp.).

4. Waloryzacja krajobrazów lokalnych (w skali od 1 do 12 punktów).
5. Ocena zagrożeń krajobrazu (w skali od 1 do 12 punktów).
6. Sumaryczna ocena stanu krajobrazu i delimitacja krajobrazów 

priorytetowych.
7. Sformułowanie wytycznych (rekomendacji i wniosków) dotyczących 

ochrony i kształtowania krajobrazów województwa.
Stopień szczegółowości wszystkich analiz należy dostosować do skali 

mapy 1 : 50 000 lub dokładniejszej. Kluczowy zasób powinny stanowić geo 
referowane (odniesione do układu współrzędnych) przestrzenne dane 
numeryczne, obejmujące mapy wektorowe (z zasobem bazodanowym) i ra 
strowe oraz dane teledetekcyjne (głównie ortofotomapy). Konieczność zgro
madzenia danych dotyczy przede wszystkim pierwszego, drugiego, trze
ciego oraz piątego etapu realizacji audytu krajobrazowego. Na pozostałych 
etapach wcześniej zgromadzone i przetworzone informacje będą podlegać 
dalszym analizom i ocenom, a zbieranie kolejnych danych zewnętrznych 
nie będzie konieczne (Solon, Chmielewski, MygaPiątek, Kistowski, 2015).

4. Problemy związane  
z przeprowadzeniem pierwszej edycji  

audytu krajobrazów w Polsce
Choć instrukcja metodyczna audytu została opracowana i przyjęta przez 
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2014 r., a Ustawę krajobrazową 
uchwalono w 2015 r., to rozporządzenie wykonawcze w sprawie sporzą
dzania audytów krajobrazowych ukazało się dopiero w styczniu 2019 r. 
(Rozporządzenie, 2019). W 2015 r. większość urzędów marszałkowskich 
ogłosiła przystąpienie do opracowywania audytów, zakładając, że zostaną 
one wykonane przez pracowników wojewódzkich biur planowania prze
strzennego lub stosownych departamentów urzędu. Nie dysponując jed
nak rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy, samorządy większości 
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województw przez cztery lata nie podejmowały dalszych działań, zmie
rzających do przeprowadzenia audytu. Tylko w kilku województwach 
(np. w pomorskim i wielkopolskim) urzędy marszałkowskie zleciły ze
społom specjalistów z wyższych uczelni przeprowadzenie delimitacji 
i klasyfikacji krajobrazów lokalnych, występujących w tych regionach, 
zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji audytu z 2014 r. 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie 
sporządzania audytów krajobrazowych powtórzono zdecydowaną większość 
zapisów instrukcji z 2014 r. Doprecyzowana została struktura dokumentu 
audytowego (1 – część opisowa i tabelaryczna; 2 – część graficzna – zestaw 
map w skali 1 : 50 000, a w przypadku zespołów o cennych lokalnych 
formach architektonicznych w skali 1 : 2000; 3 – cześć dokumentacyjna, 
zawierająca opis zastosowanych metod, opis przebiegu przeprowadzo
nych konsultacji społecznych, informacje o przeprowadzonych badaniach 
ankietowych oraz inne niż w części pierwszej zestawienia tabelaryczne). 
W załącznikach do Rozporządzenia zawarto skrócony i nieco zmodyfikowa
ny w stosunku do instrukcji z 2014 r. opis wykorzystanych metod wraz ze 
wzorami obowiązujących tabel. Ważną różnicą w stosunku do instrukcji 
było dodanie do zakresu audytu jeszcze jednego zadania: „W audycie 
krajobrazowym wskazuje się obszary zabudowane wyróżniające się lo
kalną formą architektoniczną, w podziale na kategorie zabudowy, a ich 
granice przedstawia się w formie graficznej na mapach” (Rozporządzenie, 
2019). Skalę tych map ustalono na 1 : 2000 (Rozporządzenie, 2019). 

Po ukazaniu się tego aktu normatywnego wojewodowie wyznaczyli 
marszałkom poszczególnych województw zazwyczaj trzyletni termin na 
wykonanie pełnych audytów. Ze względu na ogrom prac i wysoki stopień 
ich wyspecjalizowania, jest to termin realny, ale dość napięty, wymagający 
zdecydowanej mobilizacji. Taki zakres studiów i ocen krajobrazowych nie 
był dotychczas w wojewódzkich biurach planowania przestrzennego reali
zowany. Nieliczna jest także kadra specjalistów w tym zakresie, nawet na 
uczelniach wyższych. Studiami ekologicznokrajobrazowymi w kontekście 
gospodarowania przestrzenią zajmują się jedynie specjaliści z 12 ośrodków 
akademickich w kraju, w tym w trzech z nich w mocno ograniczonym 
zakresie (Kistowski, 2019). Z kolei zespołów naukowych zajmujących się 
klasyfikacją i oceną krajobrazów aktualnych jest w Polsce zaledwie kilka. 
Budzi to poważne obawy o jakość pierwszej edycji audytu krajobrazowego 
w Polsce, zwłaszcza przy założeniu, że w większości regionów będzie on wy 
konywany tylko przez wewnętrzną kadrę urzędów marszałkow
skich. Wprawdzie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi 
szkolenia dla kadry odpowiedzialnej w urzędach marszałkowskich za 
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przeprowadzanie audytu, ale kilka, lub nawet kilkanaście godzin szkole
nia nie wystarczy tam, gdzie potrzebne są wiedza na poziomie specjalno
ści studiów magisterskich oraz przynajmniej kilkuletnie doświadczenie 
w przeprowadzaniu analiz systemów krajobrazowych w skali regionalnej.

Zakończenie pierwszej edycji audytu krajobrazowego w większości wo
jewództw planowane jest na 2022 r., a więc 18 lat po ratyfikowaniu przez 
Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Tymczasem powinien to 
być rok rozpoczynania w naszym kraju już drugiej edycji kompleksowej 
oceny krajobrazów, wraz z analizą zmian, które zaszły w systemach kra
jobrazowych Polski w dwóch minionych dekadach, i z wypracowaniem 
strategii kształtowania wielkoprzestrzennego środowiska życia Polaków 
w kolejnym interwale audytów. W ostatnich dekadach zachodzą bowiem 
zasadnicze zmiany w strukturze przestrzennej krajobrazu: regulacja koryt 
rzek; likwidacja oczek wodnych i mokradeł; niwelacja terenu; wzrost udzia
łu wielkopowierzchniowych, monokulturowych upraw rolnych; gęstnienie 
sieci dróg i innych struktur liniowych (w tym ekranów dźwiękochłonnych, 
rowów, linii energetycznych itp.); zmiany w strukturze własności grun
tów; przestrzenna „eksplozja miast”; masowe, chaotyczne rozpraszanie się 
zabudowy na tereny pełniące dotychczas funkcje przyrodnicze, rolnicze 
i wypoczynkowe; inne niż dotychczas gabaryty form zagospodarowania; 
wybór odmiennych materiałów budowlanych i nawierzchni; nasycanie 
przestrzeni publicznej agresywnymi wizualnie reklamami itp. Procesom 
tym towarzyszą ogromne przemiany w fizjonomii krajobrazu, np. tereny 
zajmowane dla potrzeb systemów komunikacji są tak rozległe, że w klasy
fikacji krajobrazów aktualnych tworzą nowy podtyp: krajobrazy komuni
kacyjne, a przy tym wyglądają niemal tak samo we wszystkich regionach 
kraju (fot. 2). Jednocześnie zanikają (w wielu przypadkach już ostatnie) 
pozostałości regionalnego stylu architektonicznego i wyróżników tożsa
mości miejsca (Krysiak, Majchrowska, Papińska, 2018) (fot. 3). 

Fotografia 2. Fragment obwodnicy komunikacyjnej Lublina
Źródło: fot. T.J. Chmielewski
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Fotografia 3. Architektura regionalna na Roztoczu Zachodnim 
jako wyróżnik tożsamości regionu wypierany przez zunifikowane formy 

zabudowy wiejskiej i podmiejskiej
Źródło: fot. T.J. Chmielewski

5. Oceny i oczekiwania społeczne  
dotyczące jakości krajobrazu

W Europejskiej Konwencji Krajobrazowej duży nacisk położony jest na po
trzebę identyfikacji i klasyfikacji aktualnych krajobrazów Europy oraz 
na udział społeczności lokalnej w ocenie ich jakości. W dokumencie tym 
zwraca się także uwagę na potrzebę uwzględniania oczekiwań społecz
nych dotyczących jakości i tożsamości krajobrazów różnych regionów 
w procesie kształtowania zagospodarowania przestrzennego. W Europie 
szczególną rangę tym zagadnieniom nadano dotychczas przede wszyst
kim w Wielkiej Brytanii, gdzie proces zarówno eksperckiej, jak i społecznej 
oceny jakości krajobrazu (Landscape Character Assessment) jest powszech
nie wdrażany, a jego wyniki obowiązkowo brane pod uwagę w rozwoju 
zagospodarowania przestrzennego (Tudor, 2014). W Wielkiej Brytanii 
i kilku innych krajach pracom tym towarzyszą liczne badania naukowe 
nad społeczną percepcją różnych krajobrazów aktualnych oraz nad ich 
oddziaływaniem na samopoczucie i aspiracje życiowe mieszkańców. Jed
nocześnie prowadzona jest szeroka edukacja krajobrazowa społeczeństw 
(Nijnik, Zahvoyska, Nijnik, Ode, 2008).

Badania naukowe nad społeczną percepcją i oceną jakości krajobra
zów są w Polsce jeszcze stosunkowo nieliczne, a zebrane dane – frag 
mentaryczne i rozproszone. Przegląd wyników tych badań daje obraz 
zróżnicowanego – od umiarkowanego do niskiego – poziomu społecznej 
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świadomości znaczenia jakości krajobrazu dla poczucia komfortu życia 
(Solon, Regulska, 2018). 

W prowadzonych przez zespół J. Solona badaniach nad potencjałem 
świadczeń ekosystemowych w krajobrazie ziemi augustowskiej (Solon i in.,  
2017) ankietowani mieszkańcy i turyści za kluczowe wartości i „dobro
dziejstwa” krajobrazu tego regionu uznali: 
 – walory widokowe (trzecie miejsce w ogólnym rankingu wszystkich 

typów świadczeń ekosystemowych; 29,5% respondentów); 
 – możliwość uprawiania różnych form rekreacji (miejsce piąte; 28,7% 

badanych); 
 – korzystne warunki do odpoczynku i relaksu (miejsce siódme; 25,1% 

respondentów); 
 – korzystny wpływ krajobrazu na zdrowie fizyczne i psychiczne (miejsce 

ósme; 19,1% ankietowanych).
Z badań nad percepcją i oceną przemian krajobrazu kulturowego wsi, 

prowadzonych przez zespół E. Malinowskiej i J. Lechnio na Mazowszu, 
wynika, że wizualna jakość otoczenia wykraczającego poza obejście, nie 
ma istotnego znaczenia dla poczucia jakości życia mieszkańców. Tra
dycyjny krajobraz wiejski Mazowsza traktuje się jak synonim zacofania, 
a ewolucja charakteru zagospodarowania terenu w kierunku pseudo
miejskim jest powszechnie akceptowana (Malinowska, Lechnio, 2018).

Z kolei wyniki badań prowadzonych przez M. Konopskiego w 71 gmi
nach na Podlasiu wykazały, że wspólnym, najczęściej wymienianym atry
butem krajobrazowym, wyróżniającym ten region w percepcji jego miesz
kańców są przydrożne krzyże i kapliczki (fot. 4). Natomiast zaskakująco 
niską rangę w opinii lokalnej społeczności uzyskała charakterystyczna

Fotografia 4. Wyróżnik krajobrazu kulturowego Podlasia 
– wiejski prawosławny cmentarzyk

Źródło: T.J. Chmielewski
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wiejska architektura drewniana, dla turystów spoza regionu będąca jed
nym z kluczowych wyróżników krajobrazu kulturowego Podlasia (Ko
nopski, 2018).

W Polsce pierwsze badania nad oczekiwaniami społecznymi doty
czącymi pożądanej jakości krajobrazu przeprowadzono w 2008 i 2010 r. 
pod kierunkiem T.J. Chmielewskiego. W projekcie z 2010 r. wzięło udział  
120 studentów architektury, architektury krajobrazu oraz ekologii kra
jobrazu z 4 polskich uczelni państwowych, zlokalizowanych w dużych 
miastach różnych regionów Polski (Chmielewski, Sowińska, 2008; Chmie
lewski, Śliwczyńska, 2010). Praca studentów polegała na napisaniu krót
kiego, osobistego eseju pt. „W jakim krajobrazie chciałbym żyć?”. W tych 
pracach wśród szczególnie pozytywie ocenianych, a zarazem pożąda 
nych cech krajobrazu, czołowe miejsca zajęły: naturalność i jednocześnie 
różnorodność form ukształtowania oraz pokrycia terenu na rozległym 
obszarze; harmonia kompozycji przestrzennej, połączona z obecnością 
otwarć i panoram widokowych; wyrazistość i spójność stylu architektury 
(zarówno historycznego, jak i regionalnego); unikatowa tożsamość miejsca 
wynikająca ze współistnienia co najmniej dwóch wyżej wymienionych cech.  
Z kolei jako szczególnie negatywne ocenione zostały następujące cechy 
krajobrazu: obecność form niebezpiecznych, agresywnych; zanieczyszcze
nia środowiska; zły stan techniczny; brud; chaos przestrzenny (zwłasz
cza połączony z zatłoczeniem i hałasem); brzydota i agresywność form 
zagospodarowania (w tym reklam); ciasnota; natłok różnych form zago
spodarowania; występowanie licznych barier (ogrodzeń, przesłon itp.)

Fotografia 5. Manifestacja mieszkańców Lublina 
protestujących pod ratuszem  

przeciwko planom zabudowy Górek Czechowskich 
– cennego zespołu przyrodniczokrajobrazowego 

Źródło: T.J. Chmielewski
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i brak otwartych przestrzeni na znacznym obszarze; brak zieleni, kame
ralnych usług, miejsc schronienia i odpoczynku. 

O wzrastającej presji społecznej dotyczącej potrzeb skutecznej ochrony 
cennych krajobrazów przed dewastacją świadczą m.in. petycje składa 
ne do władz samorządowych oraz uliczne manifestacje mieszkańców 
(fot. 5). Dlatego samorządy lokalne muszą przewidzieć szeroki udział 
miejscowej ludności w procesie audytu zamieszkiwanych przez nich 
krajobrazów.

6. Podsumowanie i wnioski

Krajobraz jest wielkoprzestrzennym środowiskiem naszego życia, świa
dectwem historii, zasobności, wiedzy i umiejętności mieszkańców danego 
obszaru, kształtuje naszą tożsamość, wpływa na samopoczucie i zdrowie. 
Dlatego o jakość krajobrazu należy dbać, podobnie jak o własne miesz
kanie, ogród, miejsce pracy i wypoczynku.

W ostatnich dziesięcioleciach zaszły ogromne zmiany w strukturze 
przestrzennej i fizjonomii krajobrazu. Często są one niekorzystne dla 
ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni. Dlatego zmiany te powinny 
być sumiennie rejestrowane i okresowo oceniane, wyniki tych ocen zaś 
– wykorzystane przy opracowywaniu strategii rozwoju poszczególnych 
regionów oraz ochrony ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

Wykonywanie takich ocen jest zalecane zgodnie z Europejską Konwencją 
Krajobrazową, przyjętą przez Radę Europy w 2000 r. W Polsce formalno
prawne podstawy ich przeprowadzenia określone zostały dopiero 15 lat  
później, w tzw. Ustawie krajobrazowej z 2015 r., ale szczegóły zakresu i me
todyki tych ocen ustalono dopiero w 2019 r. w Rozporządzeniu Rady Mini-
strów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych. W przeprowadzaniu 
audytu krajobrazów Polska ma więc znaczące opóźnienie w stosunku do 
wielu krajów Europy.

Analizy naukowe społecznej percepcji i oceny jakości krajobrazów są 
w Polsce jeszcze stosunkowo nieliczne i wymagają znaczącej intensyfikacji. 
Z przeglądu dotychczasowych wyników tych badań wyłania się obraz 
zróżnicowanego – od umiarkowanego do niskiego – poziomu społecznej 
świadomości znaczenia jakości krajobrazu dla ogólnego komfortu życia 
jego użytkowników. Konieczne jest więc rozwijanie szerokiej edukacji 
krajobrazowej społeczeństwa.

Zakończenie pierwszej edycji audytu krajobrazowego w większości 
województw w Polsce planowane jest na 2022 r. Prace te powinny być 



Tadeusz J. CHMIELEWSKI50

realizowane jak najintensywniej nie tylko przez kadry urzędów marszał
kowskich, ale także z dużym udziałem zespołów ekspertów z wyższych 
uczelni oraz przedstawicieli społeczności lokalnych. 
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AUDYT KRAJOBRAZÓW POLSKI: GENEZA I OCZEKIWANIA

Abstrakt: Krajobraz to wielkoprzestrzenne środowisko naszego życia. Jest świadectwem 
historii, zasobności, wiedzy i umiejętności mieszkańców danego obszaru. Wpływa na 
nasze samopoczucie, zainteresowania i formy aktywności. Człowiek coraz silniej i szyb
ciej przekształca krajobraz, podporządkowując go swoim rosnącym potrzebom. Zmiany 
te dokonywane są jednak często bez oceny ekologicznych, kulturowych i społecznych 
skutków ich wprowadzania. Celem artykułu jest uzasadnienie potrzeby rejestrowania 

http://www.gov.uk/natural-england
http://www.gov.uk/natural-england
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i oceny zmian zachodzących w krajobrazach Polski oraz konieczności zwracania większej 
uwagi na jakość krajobrazów kształtowanych dla żyjących obecnie ludzi oraz dla przy
szłych pokoleń. Systematyczne wykonywanie takich ocen zaleca Europejska Konwencja 
Krajobrazowa, przyjęta przez Radę Europy w 2000 r. W Polsce formalnoprawne podstawy 
ich przeprowadzenia zostały określone w tzw. Ustawie krajobrazowej z 2015 r., a szczegóły 
dotyczące zakresu i metodyki tych ocen ustalono w 2019 r. w Rozporządzeniu Rady Mini-
strów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych. Zakończenie pierwszej edycji audytu 
krajobrazowego w większości województw w Polsce planowane jest dopiero na 2022 r. 
Prace te powinny być realizowane jak najintensywniej nie tylko przez kadry urzędów 
marszałkowskich, ale także z udziałem zespołów ekspertów z wyższych uczelni oraz 
członków społeczności lokalnych.

Słowa kluczowe: krajobraz, przekształcenia krajobrazu, audyt krajobrazowy, jakość 
krajobrazu.

POLISH LANDSCAPE AUDITS: ORIGINS AND EXPECTATIONS

Abstract: Landscape is a largescale spatial living environment. It gives testimony to the 
history, wealth, knowledge and skills of the inhabitants of a given area. It has an influence 
on wellbeing, interests and forms of activity. Human landscape modifications are rapidly 
increasing and growing in scale in order to satisfy social and economic needs. However, 
changes are often introduced without any evaluation of their ecological, cultural or social  
impacts. The purpose of this article is to argue for the need to register and evaluate trans
formations in the landscapes of Poland, as well as to pay more attention to their quali 
ty for present and future generations. Systematic assessments are recommended by the 
European Landscape Convention, adopted by the Council of Europe in 2000. In Poland, 
the formal and legal basis for such assessments was formulated through the Landscape Act  
of 2019 in the regulation on landscape audits. The completion of the first landscape audit 
in most provinces is planned for 2022. These should be conscientiously conducted not 
only by employees of Marshal Offices (local government), but also by teams of university 
experts and local communities.

Keywords: landscape, landscape transformations, landscape audit, landscape quality.
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ROLA DENDROFLORY WE WZBOGACANIU  
WALORÓW KRAJOZNAWCZYCH  

OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH

Drzewa w krajoznawstwie postrzegane są zwłaszcza przez pryzmat po-
mników przyrody. Jest to grupa najczęściej eksponowanych przez gminy 
okazów, a głównym kryterium uznania ich za pomniki przyrody jest ob-
wód mierzony na wysokości 130 cm. Pozostałe kryteria często stanowią 
tylko dodatkowe uzasadnienie tej decyzji. Na terenach zurbanizowanych 
jednym z ważniejszych wskazań do objęcia ochroną drzew jest ich wartość 
historyczna, której poświęca się mało uwagi, traktując ją powierzchow-
nie i często dość ogólnikowo. Pietrzak-Zawadka (2016), kategoryzując 
pomniki przyrody, nie podjęła próby ich klasyfikacji pod kątem wartości 
historycznej i ograniczyła się jedynie do informacji o występowaniu drzew 
w legendach i wykorzystywaniu ich w turystyce. Natomiast Grzywacz 
(2011) odniósł się jedynie do ogólnych przesłanek wynikających z war-
tości kulturowej drzew. Dla Zarzyńskiego i Grzywacza (2019) wartość hi- 
storyczna drzew jest efektem ich powiązania z postaciami i faktami  
historycznymi. Bardziej szczegółowo do oceny wartości historycznej pod-
chodzi Kasprzak (2011). Orłowski i Nowak (2007) oraz Affek-Starczewska, 
Starczewski, Pawlonka i Skrzyczyńska (2014) stwierdzili, że w Polsce 
najwięcej drzew o wymiarach pomnikowych oraz będących pomnikami 
przyrody znajduje się w parkach i alejach, co jest związane z bezpośrednią 
działalnością człowieka. Szczególnie dużą wartość mają aleje jako elemen-
ty historycznych układów przestrzennych (Fortuna-Antoszkiewicz, Łu-
kaszkiewicz, 2018). Sobolewski, Ostrowska-Dudys i Janas (2017) wykazali, 
że w Bolkowie najcenniejsze drzewa związane są z zielenią towarzyszącą, 
pełniącą współcześnie odmienne funkcje niż kiedyś. W Polsce najczęściej 
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ustanawianymi pomnikami przyrody są drzewa z gatunków rodzimych, 
np.: buk, dąb, lipa oraz jesion, a z gatunków obcych – kasztanowiec i pla-
tan (Pietrzak-Zawadka, 2015). W rozważaniach na temat pomników 
przyrody pomija się informacje dotyczące unikatowości cennych gatun- 
ków i odmian. Przykładem może być praca Szczepańskiego, Wrońskiej-
-Pilarek i Janyszek (2018), poświęcona dendroflorze parku w Buczku 
Małym (województwo wielkopolskie). Autorzy, wskazując drzewa god-
ne ochrony, kierowali się wyłącznie kryterium obwodu. Pominęli takie 
okazy, jak klon pospolity ‘Lorbergii’ (Acer platanoides L. ‘Lorbergii’) czy 
buk pospolity ‘Laciniata’ (Fagus sylvatica L. ‘Laciniata’), których ochrona 
z uwagi na niepowtarzalność i wartość historyczną jest priorytetowa.

2. Materiały i dowody

W pracy przedstawiono zbiór opracowań dotyczących dendroflory Dol-
nego Śląska jako studium licznych przypadków, których opisanie pomoże 
uporządkować i przybliżyć wiedzę na temat walorów krajoznawczych 
drzew na terenach obszarów zurbanizowanych Dolnego Śląska. W ar-
tykule wykorzystano wybrane informacje z lat 2016–2019, pochodzące 
z projektów realizowanych przez organizacje, których celem jest upo-
wszechnianie wiedzy o cennych drzewach regionu: 
 – edukacyjna ścieżka dendrologiczna „Drzewa – dziedzictwo przyrodniczo- 
-kulturowe Bolkowa” – projekt realizowany przez Towarzystwo Miłoś-
ników Bolkowa na terenie miasta Bolkowa;

 – „Drzewa Dobrej Widawy” – projekt realizowany przez Fundację Aquila 
na terenie gmin: Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice;

 – „Park 51” – projekt realizowany przez Fundację Inicjatywa B na terenie 
parku Miejskiego w Żarowie.
Dodatkowo na podstawie informacji na temat form ochrony przy-

rody z 2015 i 2019 r. (pozyskanych od Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu) opracowano zestawienie tabelaryczne okazów 
rzadkich gatunków i odmian drzew, których tylko pojedyncze egzem- 
plarze objęto ochroną pomnikową w województwie dolnośląskim. Po-
nadto pracę uzupełniono o informacje niepublikowane wcześniej przez 
autora. Dla wybranych przykładów dokonano zestawień fotografii ar-
chiwalnych i współczesnych.

Sobolewski, Sabura-Mielnik i Szopińska (2018) podjęli próbę uszczegó-
łowienia powodów ochrony drzew. Do tych motywów należą m.in.: rola 
w folklorze, wierzeniach oraz tradycjach lokalnych, historyczne odmiany 
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drzew parkowych/ozdobnych, powiązania z obiektami i założeniami hi-
storycznymi, unikatowość, występowanie w stanowiskach naturalnych, 
wartość ekologiczna i biocenotyczna. Uściślając, wartość drzew – poza 
szeroko pojętym i niepodważalnym znaczeniem przyrodniczym – na 
terenach zurbanizowanych należy rozpatrywać w aspektach:
1) unikatowości w skali regionu:

 – największe i najwyższe (obwód, wysokość);
 – najstarsze (wiek);
 – najrzadziej występujące (gatunki bądź odmiany);
 – wynikająca z cech osobniczych, np. pokroju;

2) znaczenia historycznego:
 – drzewa udokumentowane na fotografiach archiwalnych;
 – drzewa powiązane z założeniami i obiektami historycznymi;
 – drzewa relikty niezachowanych założeń i układów kompozycyjnych;
 – drzewa wykorzystywane w doborach gatunkowych, charaktery-

styczne dla danego miasta, wsi bądź regionu;
 – drzewa będące starymi odmianami historycznymi;

3) walorów estetycznych:
 – drzewa o wartości ozdobnej, wynikającej z cech gatunkowych;
 – drzewa o wartości krajobrazowej – powiązane w czasie i przestrzeni 

z innymi elementami krajobrazu.

3. Wyniki i dyskusja

Najczęściej wyjątkowość drzewa wiąże się z jego obwodem i wiekiem, 
a ponadto z nietypowymi cechami osobniczymi, jak w przypadku form 
pokrojowych sosen pospolitych (Pinus sylvestris L.), do których nale-
ży tzw. sosna na szczudłach, rosnąca w Wełczu (gmina Busko-Zdrój) 
(Grzywacz, 2011), czy sosna Ośmiornica z gminy Brody (Markulak, 2014). 
Sporadycznie rozpatruje się kryterium unikatowości w odniesieniu do 
rzadko spotykanego gatunku bądź nietypowej odmiany, zwłaszcza na 
terenach zieleni historycznej. Mimo uznawania obwodu za najważniejsze 
kryterium, wbrew powszechnemu przekonaniu nie zawsze będzie on 
jednoznacznie wskazywał na wiek drzewa. Warto przytoczyć przykład 
sosny pospolitej rosnącej na skałkach Karczmarz przy ul. Jedności Naro-
dowej w Szklarskiej Porębie. Drzewo to zostało uwiecznione na fotografii 
archiwalnej z 1911 r. (fot. 1). Na to, że obecnie mamy do czynienia z tym 
samym okazem, wskazuje przede wszystkim krzywizna jego pnia (fot. 2). 
Tym samym wiek omawianej sosny pospolitej wynosi ponad 110 lat. 
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Opierając się na klasyfikacji Pietrzak-Zawadki (2016), ową sosnę można 
uznać – w tym przypadku niesłusznie – za drzewo o małej wartości. Po-
twierdzony dokumentacją archiwalną sędziwy wiek drzewa w połącze-
niu z bardzo małym obwodem pnia świadczy o jego bezprecedensowej 
niepowtarzalności. 

Fotografia 1. Sosna pospolita  
rosnąca na skałkach Karczmarz  

w Szklarskiej Porębie  
przy ul. Jedności Narodowej – 1911 r.

Źródło: Polska-org.pl (2019)

Fotografia 2. Sosna pospolita  
rosnąca na skałkach Karczmarz  

w Szklarskiej Porębie  
przy ul. Jedności Narodowej – 2019 r.

Źródło: J. Lewandowska

W przypadku drzew obcego pochodzenia ich wiek często nie przekra-
cza 200 lat, co zbiega się z okresem tworzenia parków i innych terenów 
zieleni. Dlatego też wiek pojedynczych drzew należy wiązać z datą utwo-
rzenia poszczególnych założeń parkowo-ogrodowych i z przeobrażeniami 
kompozycji, którym podlegały wraz z upływem czasu.

Na Dolnym Śląsku w kilkunastu przypadkach możemy spotkać wyłącz-
nie pojedyncze okazy poszczególnych gatunków i odmian drzew, które 
zostały uznane za pomniki przyrody. Warto tu wymienić m.in. ambrowiec 
amerykański (Liquidambar styraciflua L.) czy dąb szypułkowy ‘Pectinata’ 
(Quercus robur L. ‘Pectinata’) (tab. 1). Spośród unikatowych taksonów 
objętych ochroną największy obwód ma dąb wielkoowocowy (Quercus 
macrocarpa Michx.). W dniu ustanowienia drzewa pomnikiem przyrody 
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jego obwód wynosił 410 cm. Objęty ochroną pomnikową został ponadto 
jeden dąb kaukaski (Quercus macranthera Fisch. & C.A. Mey. ex Hohen.), 
rosnący w Pielgrzymce. Na Dolnym Śląsku stare okazy tego gatunku 
notowane były również w Karpnikach (Malicki, 2007), Ziębicach (Gęb-
ska, Jakubska, 2007) i w parku Szczytnickim we Wrocławiu (Szopińska, 
Reda, 2003).

Tabela 1. Okazy rzadkich gatunków drzew, których wyłącznie  
pojedyncze egzemplarze objęte są ochroną pomnikową na Dolnym Śląsku  

(stan na 29 kwietnia 2019 r.)

Nazwa gatunkowa
polska i łacińska

Obwód
[cm]

Miejscowość
(gmina) Lokalizacja

Ambrowiec amerykański
Liquidambar styraciflua L. 145 Jedlina-Zdrój

(Jedlina-Zdrój)
ul. Cmentarna,  

przy posesji
Dąb szypułkowy  

‘Pectinata’
Quercus robur L.‘Pectinata’

279
Jelenia Góra

(Miasto Jelenia 
Góra)

Jelenia Góra – Sobieszów, 
ul. T. Chałubińskiego 15

Dąb wielkoowocowy
Quercus macrocarpa 

Michx.
410 Bolesławiec

(Bolesławiec)

ul. Kwiatowa 2  
– przy budynku  

Zakładu Przemysłu  
Dziewiarskiego Concordia

Dąb kaukaski
Quercus macranthera
Fisch. & C.A. Mey.  

ex Hohen.

240 Pielgrzymka
(Pielgrzymka) park

Lipa szerokolistna  
‘Laciniata’

Tilia platyphyllos Scop. 
‘Laciniata’

123 Szczawno-Zdrój
(Szczawno-Zdrój)

park Zdrojowy,  
nieopodal pomnika 
H. Wieniawskiego

Cyprysik nutkajski
Xanthocyparsis  

nootkatensis (D. Don)
162 Sobótka

(Sobótka) ul. Zamkowa

Jarząb brzęk
Sorbus torminalis (L.) 

Crantz
92 Wrocław

(Miasto Wrocław) park Szczytnicki

Orzesznik  
siedmiolistkowy

Carya laciniosa (F. Michx.) 
G. Don

237 Lubań
(Miasto Lubań) park miejski

Klon jawor ‘Leopoldii’
Acer pseudoplatanus L. 

‘Leopoldii’
302 Szczawno-Zdrój

(Szczawno-Zdrój)

skrzyżowanie 
ul. Wojska Polskiego  

i ul. Ogrodowej,  
w pobliżu pijalni wód
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Tabela 1 (cd.)

Nazwa gatunkowa
polska i łacińska

Obwód
[cm]

Miejscowość
(gmina) Lokalizacja

Jodła olbrzymia
Abies grandis (Douglas  

ex D. Don) Lindl.
300 Szczawno-Zdrój

(Szczawno-Zdrój)

park Zdrojowy,  
na polanie za pomnikiem 

H. Wieniawskiego

Sosna żółta
Pinus ponderosa Dougl. ex 

C. Lawson
236 Szczawno-Zdrój

(Szczawno-Zdrój)

park Szwedzki,  
na brzegu polany  

parkowej,  
przy większym stawie

Orzech czarny
Juglans nigra L. 256 Legnica

(Miasto Legnica)
ul. Chojnowska 81,  

przy budynku szpitala
Lipa Maksymowicza
Tilia maximowicziana 

Shiras.
300 Wrocław

(Miasto Wrocław)

park Brochowski, 
przy głównej  
alei parkowej

Klon czerwony
Acer rubrum L. 300 Modła

(Gromadka) park, przy kościele

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RDOŚ we Wrocławiu.

Rzadkie i cenne drzewa sporadycznie obejmowane są ochroną 
pomnikową. Wśród unikatowych gatunków spotykanych na terenach 
zieleni historycznej Dolnego Śląska, które nie zostały ustanowione po-
mnikami przyrody, warto wskazać takie okazy, jak: klon kapadocki (Acer 
cappadocicum Gled.) – w parku Młodzieżowym w Świdnicy; perełkowiec 
japoński (Styphnolobium japonicum (L.) Schott) – w parku w Mściwojowie; 
kasztanowiec japoński (Aesculus turbinata Blume) – w parku Południo-
wym we Wrocławiu; kłęk amerykański (Gymnocladus dioica (L.) K. Koch) 
– w parku miejskim w Żarowie i w parku przypałacowym w Mańczy-
cach; fontanezja (Fontanesia phillyreoides Labill.) – na terenie Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; grusza wierzbolistna 
‘Pendula’ (Pyrus salicifolia Pall.‘Pendula’), w dawnym ogrodzie przy willi  
W. Hessego w Lubawce itp. Same parki wrocławskie, jak park Szczyt-
nicki czy Południowy, mają charakter kolekcjonerski, gdzie w jednym 
miejscu występuje wiele rzadkich taksonów drzew i krzewów. Bogatą 
i różnorodną dendroflorą charakteryzują się również inne parki Dolne-
go Śląska, m.in. założenia parkowo-ogrodowe zlokalizowane na tere-
nie Kotliny Jeleniogórskiej (Malicki, 2005, 2006, 2007, 2009). Drzewa te 
często wprowadzane były przez wybitnych architektów krajobrazu, jak 
P.J. Lenné czy E. Petzold, a później ich uczniów, działających niegdyś 
na tych terenach (Jaworek, 2014; Jaworek-Jakubska, 2019). Przez lata 
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uważano, że gatunków introdukowanych nie należy uznawać za pomniki 
przyrody, dlatego nie przykładano większej wagi do obejmowania ich 
ochroną (Kasprzak, 2011). Niemniej jednak unikatowe są również stare 
drzewa odmian zarówno rodzimego, jak i obcego pochodzenia (rys. 1).  
Przykładowo w Bolkowie (powiat jaworski, gmina Bolków) rośnie je-
dyny udokumentowany na Dolnym Śląsku okaz kasztanowca pospo-
litego ‘Laciniata’ (Aesculus hippocastanum L. ‘Laciniata’); w 2016 r. jego 
obwód wynosił 188 cm (Sobolewski, Ostrowska-Dudys, Janas, 2017). 
Należy nadmienić, że drzewo to 30 czerwca 2020 r. zostało uznane za 
pomnik przyrody. Odmiana ta występowała ponadto w Zarszynie (wo-
jewództwo podkarpackie) oraz w parku w Puławach (województwo lu- 
belskie). Wprawdzie wspomniał o nich Seneta (1991), jednak okazy te 
nie dotrwały do współczesnych czasów. Niektóre gatunki czy odmiany 
są na tyle rzadkie, że spotkanie choćby dwóch egzemplarzy jest bardzo 
trudne. Przykładem może być odnalezienie zapomnianej już odmiany 
wiązu ‘Pendula Wentwothii’ przy pałacu Holyrood w Edynburgu, choć 
przedtem myślano, że przepadła bezpowrotnie (Science alert, 2016). We 
Wrocławiu w parku Szczytnickim do 2015 r. rósł dąb szypułkowy ‘Hete-
rophylla’ (Quercus robur L. ‘Heterophylla’); do tej pory nie odnotowano tej 
odmiany w wykazach powstałych po 2000 r. W Bolkowie natomiast zimą 
2017 r. wycięto jesion pospolity ‘Pendula Wentworthii’ (Fraxinus excelsior L.  
‘Pendula Wentworthii’). Odmiana ta wspominana była przez McArdle 
i Santamoura (1984) w wykazie odmian jesionu wyniosłego, a wcześniej-
sze doniesienia z terenów Polski pochodzą wyłącznie od Senety (1996), 
który oznaczył to drzewo w Podzamczu. Odmiany osiągają często mniej-
sze wymiary obwodów niż gatunki typowe, dlatego też o tym, czy dane 
egzemplarze będą objęte ochroną pomnikową, powinna decydować ich 
wyjątkowość w skali regionu, a nie kryterium obwodu.

Zasoby cennych drzew z roku na rok ulegają uszczupleniu. Tak oto  
24 listopada 2016 r. (Uchwała, 2016) zdjęto ochronę z jesionu wąskolistnego 
(Fraxinus angustifolia Vahl.), który rósł w Ziębicach (powiat ząbkowicki)  
– do tej pory jedynego przedstawiciela tego gatunku będącego pomnikiem 
przyrody. Zbiegło się to z utratą dwóch z trzech znanych i wymienionych 
w Leksykonie Zieleni Wrocławia jesionów wąskolistnych z Wrocławia, rosną-
cych w parku Leśnickim oraz w parku przy dawnym klasztorze i liceum 
żeńskim Sióstr Urszulanek (Bińkowska, Szopińska, Matkowska, 2013). 
Z uwagi na zły stan zdrowia 28 marca 2019 r. (Uchwała, 2019) ochronę 
pomnikową zdjęto również z magnolii drzewiastej (Magnolia acumina- 
ta (L.) L.) o obwodzie 355 cm, rosnącej w Krakowianach (gmina Długołę-
ka), która jest reliktem nieistniejącego już parku (drzewo obecnie zamiera). 
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Magnolia ta, wspominana przez Czekalskiego, Danielewicza, Kicińskiego 
i Aniśkę (2018), była drugim w kolejności największym udokumento-
wanym drzewem tego gatunku na Dolnym Śląsku, pod tym względem 
ustępowała jedynie magnolii drzewiastej z Głogowa, o obwodzie 513 cm, 
która nie przetrwała wichury wiosną 2007 r.

Rysunek 1. Wybrane rzadkie odmiany drzew parkowych  
o nietypowych blaszkach liściowych, spotykane na terenach historycznych:  

a) dąb szypułkowy (Quercus robur L.) ‘Pectinata’, Wzgórze Kościuszki, Jelenia Góra;  
b) dąb szypułkowy (Quercus robur L.) ‘Heterophylla’, park Szczytnicki Wrocław,  

drzewo rosło do 2015r.; c) kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.)  
‘Laciniata’, ul. Ks. Bolka I, Bolków; d) jesion wąskolistny (Fraxinus angustifolia Vahl.) 

‘Monophylla Laciniata’, park Południowy, Wrocław 
Źródło: zbiory R. Sobolewskiego

Drzewa cenne z uwagi na swoją wartość historyczną na terenach zur-
banizowanych można podzielić na dwie grupy – rosnące w parkach oraz 
poza nimi. Ponadto same tereny należy podzielić na dwie kategorie – te, 
które pełnią funkcję zgodną z historyczną oraz odmienną od niej. Doty-
czy to m.in. starych cmentarzy, które obecnie kojarzą się z rekreacją, jak



63Rola dendroflory we wzbogacaniu walorów krajoznawczych…

np. w parku Grabiszyńskim i parku Zachodnim we Wrocławiu (Bińkow-
ska, Szopińska, Matkowska, 2013). W innych przypadkach wyłącznie 
pojedyncze drzewa stanowią pozostałość dawnych założeń ogrodowych, 
które całkowicie zatraciły swoje pierwotne znaczenie (fot. 3 i 4). Przykła-
dem jest zlokalizowany w Bolkowie, niezachowany ogród dydaktyczny 
przy dawnej szkole wyższej dla chłopców i dziewcząt (niem. Höhere Kna-
ben- und Mädchenschule), o którym przypominają wyłącznie stare okazy 
cennych drzew (Sobolewski, Ostrowska-Dudys, Janas, 2017).

Fotografia 3. Dawny ogród dydaktyczny 
przy byłej szkole wyższej dla chłopców 

i dziewcząt w Bolkowie;  
na zdjęciu rosnący do dziś  
platan klonolistny – 1903 r.

Źródło: Polska-org.pl (2019)

Fotografia 4. Dawny ogród dydaktyczny 
przy byłej szkole wyższej dla chłopców 

i dziewcząt w Bolkowie;  
na zdjęciu ponad 120-letni  
platan klonolistny – 2019 r.

Źródło: M. Janas

W przypadku parków o niezmiennej funkcji można dokonać podziału 
na założenia o kompozycji zachowanej bądź zmienionej (częściowo zacho-
wanej) w wyniku jej stopniowego zacierania. Wzorcowym przykładem 
założenia o zmienionej kompozycji jest park miejski w Żarowie (gmina 
Żarów). Na archiwalnych fotografiach widać grupę cypryśników błotnych 
(Taxodium distichum (L.) Rich.), rosnących na wyspie pośrodku nieistnieją-
cego już stawu (fot. 5 i 6), podlegających ochronie pomnikowej od 2003 r. 
Drzewa te są reliktami niezachowanego układu wodnego (przez co wzra-
sta ich wartość historyczna i krajoznawcza), a co za tym idzie – pozostają 
jedynym z charakterystycznych elementów zabytkowego założenia. 

Drzewa zawsze były elementem towarzyszącym nawet najmniejszym 
obiektom architektury, czego przykładem jest mała architektura sakral-
na (Cała, 2007; Tóth i in., 2019). Na Dolnym Śląsku, w miejscowościach 
podwrocławskich, można spotkać liczne obeliski, pomniki pamięci ofiar 
I wojny światowej (fot. 7 i 8). W takich miejscach często sadzono dęby 
szypułkowe (Quercus robur L.), czego przykładem są drzewa w takich
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Fotografia 5. Grupa cypryśników 
błotnych (Taxodium distichum (L.) Rich) 

w parku Miejskim w Żarowie,  
relikt nieistniejącego  

zbiornika wodnego – 1910 r.
Źródło: Polska-org.pl (2019)

Fotografia 6. Grupa cypryśników 
błotnych (Taxodium distichum (L.) Rich) 

w parku Miejskim w Żarowie,  
relikt nieistniejącego  

zbiornika wodnego – 2019 r.
Źródło: R. Sobolewski

Fotografia 7. Dęby szypułkowe  
(Quercus robur L.)  

przy pomniku pamięci  
ofiar I wojny światowej  

– Gać, gmina Oława
Źródło: R. Sobolewski

Fotografia 8. Dęby szypułkowe 
(Quercus robur L.)  

przy pomniku pamięci  
ofiar I wojny światowej  

– Gajków, gmina Czernica
Źródło: R. Sobolewski
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miejscowościach, jak: Gajków (gmina Czernica), Gać (gmina Oława), 
Dziuplina (gmina Jelcz-Laskowice), Brzezia Łąka (gmina Długołęka). 
Rzadziej nasadzano lipy (Tilia L.) rodzime – jak w przypadku Łan (gmina 
Czernica) – które zinwentaryzowano w ramach projektu „Drzewa Dobrej 
Widawy”. Drzewa rosnące w pobliżu monumentów często mają wymiary 
pomnikowe bądź zbliżone do nich. Warto wspomnieć, że same obeliski 
w niektórych miejscowościach, np. w Brzeziej Łące lub w Gaci, były likwi-
dowane, a w miejscu, w którym się znajdowały, umieszczano podobizny 
Matki Boskiej bądź krzyże. 

Wiele gatunków obcego pochodzenia szczególnie dobrze zaaklimaty-
zowało się w naszym kraju i stanowi obecnie trwały składnik krajobrazu, 
m.in. kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.), który przez 
wielu mieszkańców miast uznawany jest za gatunek rodzimy, czy platan 
klonolistny (Platanus ×acerifolia (A.) Willd), który często kojarzony jest 
z Wrocławiem, ponieważ ponad 13% okazów tego gatunku będących 
pomnikami przyrody na Dolnym Śląsku rośnie właśnie w tym mieście. 
Innym przykładem są coraz rzadziej spotykane aleje z głogu pośredniego 
‘Paul’s Scarlet’ (Crataegus ×media Sarg. ‘Paul’s Scarlet’), którym obsadzone 
były liczne ulice na Dolnym Śląsku. O tym, że ta odmiana była doceniana 
nie tylko na tym terenie, możemy przeczytać we wspomnieniach Przy-
bory (2016), pt. Przymknięte oko Opaczności. Memuarów części wszystkie, 
w których pisał, że kwitnące na czerwono i różowo głogi były dla niego 
symbolem Bydgoszczy.

Ochrona drzew ma szczególny wymiar dla krajoznawstwa z uwagi na 
ich wartość krajobrazową. Choć często jest ona utożsamiana z ozdobą, 
należy ją rozumieć jako powiązanie drzew z innymi elementami prze-
strzeni (krajobrazu). Przykładem mogą być drzewa tworzące ramy osi 
widokowej lub grupa drzew zmieniająca swoją plastyczność w trakcie 
roku kalendarzowego. Natomiast wartość ozdobna należy do cech ga-
tunkowych i indywidualnych, jak kwiaty, owoce czy pokrój. 

Wartym rozpatrzenia sposobem nadania rangi drzewom jest kate-
goryzacja pomników przyrody, zaproponowana przez Zarzyńskiego 
i Grzywacza (2019), jednak powinna ona obejmować również klasyfikację 
regionalną opracowaną na podstawie cech i historii regionu, a nie tylko 
kraju czy Unii Europejskiej. Pietrzak-Zawadka (2016) proponuje podział 
pomników przyrody na trzy klasy – pod kątem ich wartości społecznej 
i przyrodniczej, nawiązując również do ich wartości turystycznej i kul-
turowej. Drzewa o małej wartości (klasa III) to według autorki takie, 
które rosną na terenach trudno dostępnych, są nieznane okolicznym 
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mieszkańcom, nie posiadają nazwy własnej, rosną na dużym obszarze 
zadrzewionym, brak na ich temat legend i podań; lub drzewa mające 
obwód mniejszy od minimalnego obwodu dla pomników przyrody. 
Kryteria przejęte przez autorkę mogą być dyskusyjne, umniejszają- 
ce wartość drzew w dość niezrozumiały sposób. Choć można uznać, że 
niektóry kategorie mają aspekt praktyczny, np. drzewa rosnące na te-
renach o ograniczonej dostępności (tj. tereny prywatne) trudniej wcielić 
w infrastrukturę turystyczną, to sama dostępność czy brak nazwy włas- 
nej wcale nie umniejszają ich wartości. Nazwa własna jest istotna głównie 
w kontekście społecznym – drzewo, które ją ma, staje się mniej anonimo-
we; zaczynamy się z nim identyfikować. Z uwagi na swoją rolę nazwa 
powinna mieć wymiar historyczny, związany z przeszłością miejsca, 
wybitnymi postaciami zasłużonymi dla regionu, do czego nawiązuje 
również Pietrzak-Zawadka (2016).

Rolą krajoznawstwa jest szerzenie wiedzy o regionie, również o drze-
wach mniej znanych okolicznym mieszkańcom, w powiązaniu z dzie-
dzinami nauk przyrodniczych. W konsekwencji działalność ta może 
przyczynić się do zainicjowania więzi społecznych pomiędzy drzewem 
a lokalną społecznością. W przypadku okazów średniej wartości (kla- 
sy II i III) Pietrzak-Zawadka (2016) podaje, że drzewo powinno rosnąć na 
szlaku turystycznym bądź na ścieżce edukacyjnej. Same ścieżki i szlaki 
turystyczne to produkty powstałe w konsekwencji nagromadzania się 
obiektów wartych uwagi, tak więc obecność drzewa determinuje ich 
utworzenie, a nie na odwrót. Na tej podstawie spośród okazów istot-
nych dla krajoznawstwa można wyodrębnić egzemplarze ważne dla 
turystyki. W krajoznawstwie znaczenie ma każde drzewo w powiązaniu 
z historią miejsca i krajobrazu, natomiast w przypadku turystyki istot-
ne są wybrane okazy, których selekcja wynika z pewnych ograniczeń,  
np. z wcześniej wymienionej dostępności. Dla przykładu w Lubawce (po-
wiat kamiennogórski), na terenie dawnej willi właściciela fabryki mebli  
W. Hessego, rośnie grusza wierzbolistna ‘Pendula’ o obwodzie 99 cm 
(dane z 2013 r.), której wiek szacowany jest na mniej więcej 100 lat. Uznaje 
się ją za unikat w skali regionu, a nawet województwa dolnośląskiego. 
Grusza ta rośnie na terenie prywatnym, niedostępnym dla przeciętne- 
go turysty, co utrudnia wykorzystanie jej w promocji miasta. 

Przykład Bolkowa pokazuje, że powstanie ścieżki edukacyjnej może 
mieć pozytywny wpływ na poszerzenie wiedzy o regionie, a zieleń 
przestaje być anonimowa (rys. 2). Samo utworzenie ścieżki dendrolo-
gicznej na podstawie występowania najcenniejszych drzew w mieście 
miało na celu:
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 – dbanie o to, by mieszkańcy miasta i przybywający do niego turyści 
mieli świadomość przyrodniczą na temat osobliwych i rzadkich drzew 
rosnących w granicach miasta;

 – ochronę najcenniejszych egzemplarzy dendroflory miasta;
 – uwzględnienie zieleni jako elementu turystycznego dopełniającego 

części historyczne Bolkowa i przekierowanie ruchu turystycznego do 
centrum miasta.

Rysunek 2. Trasa ścieżki dendrologicznej w Bolkowie, stan na styczeń 2019 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Starostwo Powiatowe w Jaworze (2019)

Atrakcyjność ścieżki jest uzależniona od zróżnicowania dendroflory 
danego obszaru. W przypadku Bolkowa najcenniejsze drzewa znajdo-
wały się głównie poza parkami, co umożliwiło poprowadzenie szlaku 
przez całe miasto. Ponadto ścieżka powinna mieć charakter rozwojowy, 
a więc warto rozszerzać ją o sąsiednie miejscowości, szukać powiązań 
z historią miejsc występowania określonych drzew, porównywać do 
zasobów całego regionu. Na terenie gminy Bolków w kolejnych latach 
po otworzeniu ścieżki odnaleziono m.in. lipę srebrzystą (Tilia tomento-
sa Moench) w Wierzchosławicach, ale trzeba również zaznaczyć, że od 
tego czasu część drzew zniknęła trwale z krajobrazu miasta. Natomiast 
podczas prac związanych z opracowywaniem trasy na jednej z fotografii 
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udało się zidentyfikować niezachowany już okaz klonu pospolitego ‘Pal-
matifidum’ (Acer platanoides L. ‘Palmatifidum’), którego stare okazy wy-
stępują jeszcze w kilku miejscach na Dolnym Śląsku, m.in. we Wrocławiu 
i Żarowie. Zarzycki, Flocik, Woźnicka, Gancarek i Lewandowaska (2015) 
wymieniają wiele zalet flory jako elementu ekoturyzmu na przykładzie 
województwa śląskiego, do których należą zarówno łatwość obserwacji 
i fotografowania, jak i zróżnicowanie flory w województwie, co odnosić 
się może także do drzew o wybitnej wartości przyrodniczej, historycznej, 
kulturowej, społecznej i krajobrazowej. 

W przypadku projektu „Drzewa Dobrej Widawy”, realizowanego przez 
Fundację Aquila, zaproponowane szlaki turystyczne wytyczane były 
przez kolejne miejscowości w trzech gminach. Wyznaczając trasę, bra- 
no pod uwagę: różnorodność gatunkową drzew (za najciekawsze uznano 
obszary zróżnicowane gatunkowo); obecność okazów, których obwody 
przekraczają średnią wartość dla drzew pomnikowych rosnących na Dol-
nym Śląsku; występowanie drzew unikatowych; drzewa towarzyszące 
ważnym obiektom historycznym; obecność alei, cmentarzy i parków. 
Najciekawsza pod tym względem okazała się gmina Długołęka, wyróż-
niająca się bardzo dużymi zasobami zróżnicowanej zieleni. Warte uwagi 
jest to, że w Godzieszowej (gmina Długołęka), na cześć rosnących tam 
dwóch tulipanowców amerykańskich (Liriodendron tulipifera L.) ustano-
wiono Święto Tulipanowca, co świadczy o przywiązaniu mieszkańców 
do tych okazów i historii, mimo że same drzewa nie mają statusu po-
mnika przyrody. Podobne święto na cześć tego gatunku obchodzi się 
w Sichowie (gmina Męcinka). Znajdujący się tam okaz jest największym 
ustanowionym pomnikiem przyrody tego gatunku na Dolnym Śląsku.  
W roku ustanowienia obwód tego drzewa wynosił 470 cm. 

Krajoznawstwem pośrednio zajmują się tree hunterzy, jak P. Lenart 
(2019) czy M. Łuszczyński (2019), którzy poprzez swoją pasję i działalność 
popularyzują oraz przybliżają najciekawsze drzewa Polski, niekoniecznie 
będące pomnikami przyrody. Również coraz więcej organizacji i fundacji 
widzi potrzebę ochrony zieleni w kontekście zachowania dziedzictwa 
historycznego regionu, jak w przypadku Fundacji Inicjatywy B, która 
przeznacza własne środki, by chronić, m.in. ważny dla tożsamości regio-
nalnej park Miejski w Żarowie.  

Krajoznawstwo ma na celu szerzenie wiedzy o regionie, a także pro-
mowanie cennych, choć mniej znanych drzew. W przyszłości może się to 
przyczynić do ich rozpoznawalności w regionie, a nawet kraju. W wielu 
miastach, m.in. we Wrocławiu, Szczecinie, Warszawie i Łodzi, coraz po-
pularniejsze stają się tematyczne spacery dendrologiczne, ponieważ są 
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one atrakcyjne dla różnych grup wiekowych, niezależnie od pory roku. 
Co ciekawe, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się spacery zimowe, 
urządzane w celu oglądania dendroflory w stanie bezlistnym. Dzięki temu 
ludzie mogą poznać różnorodność dendroflory miast, w których żyją. 
Wpływa to na kształtowanie świadomości i wrażliwości przyrodniczej 
oraz pogłębianie wiedzy o tożsamości regionu. 

4. Wnioski

Ważnym elementem krajoznawstwa są nie tylko pomniki przyrody, ale 
wszystkie drzewa o udokumentowanej wartości historycznej, kulturowej, 
przyrodniczej, społecznej i krajobrazowej. Wiedza na temat dendroflory 
regionu pozwala spojrzeć na krajoznawstwo przez pryzmat jego interdy-
scyplinarności. Ochrona zieleni jest jednoznaczna z działaniami na rzecz 
dbania o tożsamość regionu. Szczegółowa wiedza na temat dendroflory 
regionu pomaga zarówno w ochronie, jak i w wykorzystaniu jej poten-
cjału, np. w celach turystycznych i promocyjnych gmin, a także integracji 
lokalnej społeczności.
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ROLA DENDROFLORY WE WZBOGACANIU WALORÓW KRAJOZNAWCZYCH 
OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH

Abstrakt: Drzewa są ważnym elementem terenów zurbanizowanych, trwale wpisanym 
w historię i krajobraz wielu polskich miejscowości. Ich obecność mocno powiązana jest 
z działalnością człowieka i historią miejsca, w którym rosną. Niniejszy artykuł stanowi 
podsumowanie przeprowadzonych w latach 2016–2019 badań dotyczących wartości 
historycznej drzew. Celem opracowania jest określenie roli drzew w krajoznawstwie 
dla potrzeb ochrony tożsamości regionalnej i rozwoju turystyki na historycznie cennych 
obszarach zurbanizowanych Dolnego Śląska. Na analizowanym terenie można spotkać 
wiele wartościowych i unikatowych drzew, część z nich do tej pory nie jest objęta żadną 
formą ochrony. Ich wyjątkowość wiąże się nie tylko z osiąganymi rozmiarami, ale też ze 
znaczeniem kulturowym czy historycznym. Drzewa te często są pozostałością niezacho-
wanych obiektów, dawnych parków czy ogrodów. Archiwalne fotografie umożliwiają 
nam ocenę wartości historycznej drzew, ich wieku, roli w krajobrazie. Ochrona zieleni, 
a zwłaszcza drzew, może wspomóc działania na rzecz podtrzymywania tożsamości re-
gionu – jej potencjał może być wykorzystany np. do celów turystycznych i promocyjnych 
gmin, a także do integracji lokalnej społeczności.

Słowa kluczowe: pomnik przyrody, wartość historyczna drzew, zieleń historyczna, dzie-
dzictwo kulturowe, drzewa w krajobrazie.
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THE MEANING OF TREES IN URBAN AREAS AS A PART OF REGIONAL IDENTITY

Abstract: Trees are an important element of urban areas closely related to the history and 
landscapes of many Polish towns and cities. Their presence is strongly associated with 
human activity and the history of the place where they grow. This work is a summary of 
research on the historical values of trees carried out between 2016 and 2019 and its aim 
is to determine the meaning of trees for the purposes of protecting regional identity and 
to develop tourism in historically valuable urbanized areas of Lower Silesia. There are 
many valuable and unique trees in Lower Silesia and some have yet to be protected. Their 
uniqueness is associated not only with their size, but also with their cultural or historical 
value. These trees are often related to historical sites such as parks or gardens which have 
not been preserved. Archival photographs enable us to assess their historical value, their 
age and role in the landscape. The protection of greenery, especially trees, can support 
the protection of regional identity in order to use its potential, for instance for tourist 
and promotional purposes in communes, as well as for integrating the local community.

Keywords: monumental tree, historical value of trees, historical greenery, cultural heritage, 
trees in the landscape.
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KRAJOZNAWSTWO I HISTORIA SZTUKI  
– WSPÓLNE POCZĄTKI1

1. Wstęp 

W 1873 r., w ramach utworzonej rok wcześniej w Krakowie Akademii 
Umiejętności, powołano Komisję Historii Sztuki – pionierską instytucję 
zajmującą się prowadzeniem badań nad sztuką (Kalinowski, 1996). W tym 
samym roku założono również Towarzystwo Tatrzańskie, czyli pierw-
szą ważną organizację krajoznawczą (Kulczycki, 1977). Można uznać, iż 
zbieżność w zakresie czasu powstania wymienionych instytucji nie była 
zwykłym zrządzeniem losu. W obu przypadkach powołanie organizacji 
stanowiło zwieńczenie wieloletnich wysiłków stworzenia solidnych ram 
organizacyjnych dla działalności, która nie była zbyt dobrze widziana 
przez zaborców. Co ważne, zarówno pierwsza instytucja naukowa zajmu-
jąca się historią sztuki, jak i najstarsza organizacja krajoznawcza powstały 
na terenie Galicji, gdzie w okresie autonomii pojawiły się korzystniejsze 
warunki do tego typu inicjatyw aniżeli w pozostałych dwóch zaborach.
Procesy prowadzące do instytucjonalizacji badań nad sztuką oraz dzia-

łalności krajoznawczej przebiegały częściowo równolegle, ale też w znacz-
nym stopniu się przenikały. Niektórzy spośród ówczesnych krajoznaw-
ców byli jednocześnie badaczami sztuki i mają swoje miejsce w dziejach 
polskiej historiografii artystycznej. Wiele osób prowadzących studia nad 
sztuką dostrzegało natomiast konieczność popularyzacji wiedzy o za-
bytkach, wzbogacając ruch krajoznawczy o cenne publikacje, zwłaszcza 
przewodniki turystyczne. Na wczesnym etapie rozwoju polskie krajo-
znawstwo oraz badania nad sztuką były ze sobą mocno powiązane, ale 
trochę później – na przełomie XIX i XX w. – dziedziny te również często 

¹ Artykuł powstał w ramach grantu przyznanego autorowi przez Narodowe Centrum 
Nauki (numer projektu badawczego: 2017/25/B/HS3/00041).
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się uzupełniały, co znajdowało wyraz we wspólnych inicjatywach podej-
mowanych przez krajoznawców i historyków sztuki. Celem artykułu jest 
wskazanie owych punktów stycznych, które zaznaczyły się w rozwoju 
krajoznawstwa i badań nad sztuką w XIX oraz na początku XX w. Warto 
bliżej przyjrzeć się tym interesującym i wielostronnym relacjom, jako istot- 
nym aspektom życia kulturalnego i szeroko rozumianego polskiego ruchu 
krajoznawczego w tym okresie.

2. Narodziny krajoznawstwa i historii sztuki  
w Europie i na ziemiach polskich

Wśród wielu cech wspólnych dla krajoznawstwa i historii sztuki wskazać 
można odległą genezę, sięgającą czasów antycznych. Już w starożytnej 
Grecji oraz w Rzymie tworzono teksty, w których pojawiały się zagad-
nienia krajoznawcze. Zaliczały się do nich opracowania historyczno-
-geograficzne, m.in. Herodota, Strabona oraz Pliniusza Starszego (Kru-
czek, Kurek, Nowacki, 2012). Starożytni interesowali się także sztuką 
– nie tylko tworzyli  ją, ale również opisywali. Do pierwszych autorów 
zajmujących się  tym zagadnieniem należeli Duris z Samos  (ok. 340– 
260 r. p.n.e.) i Ksenokrates z Sykionu (III w. p.n.e.) (Białostocki, 1973). Co 
ciekawe, bardzo wcześnie pojawiły się też teksty łączące zainteresowania 
krajoznawcze z artystycznymi. Mowa tu o pierwszych przewodnikach tu-
rystycznych powstających w Grecji. Te najstarsze, tworzone przez Diodora, 
Heliodora czy Polemona, nie przetrwały do naszych czasów i znane są 
jedynie ze wzmianek innych autorów (Casson, 1981). Najstarszy w całości 
zachowany przewodnik to słynne Wędrówki po Grecji (Helládos Periēgēsis) 
Pauzaniasza z ok. 150–180 r. n.e. (Cuddon, 1993; Kulczycki, 1982).
O sztuce pisano  także w czasach późniejszych – w średniowieczu 

i zwłaszcza w epoce nowożytnej. Podobnie jak w starożytności nie były 
to jednak teksty z zakresu historii sztuki, gdyż dyscyplina ta wówczas 
jeszcze nie istniała. Tworzyły one szeroko rozumianą historiografię ar-
tystyczną, którą budowały opisy dzieł sztuki (ekfrazy), traktaty pisane 
przez artystów, a potem również świeckich oraz kościelnych teoretyków, 
czy też żywoty artystów, będące gatunkiem spopularyzowanym przez 
monumentalne dzieło G. Vasariego (1511–1574). Historia sztuki  jako 
dziedzina naukowa powstała dopiero w drugiej połowie XVIII w., a za 
pierwszego jej badacza uznaje się J.J. Winckelmanna (1717–1768). W tytule 
jego epokowego dzieła na temat sztuki starożytnej (Geschichte der Kunst des 
Altertums, 1764) pojawił się termin „historia sztuki”, a sam Winckelmann 
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stworzył podstawy i ustalił zakres nowej dyscypliny, kładąc nacisk na 
analizę form oraz stylu badanych dzieł (Bałus, 2012).
W innych krajach, w tym również na ziemiach polskich, historia sztu-

ki pojawiła się w XIX w., stopniowo wypierając starszą tradycję badań 
historyczno-antykwarycznych w odniesieniu do zabytków. W Polsce 
wspomniane tradycje, pielęgnowane przez historyków oraz badaczy 
amatorów, istniały przez długi czas, gdyż w okresie zaborów trudno 
było tworzyć instytucje zajmujące się badaniami nad sztuką. Nauko-
wa historia sztuki w rodzimym wydaniu pojawiła się ok. 1870 r. wraz 
z pracami W. Łuszczkiewicza (1828–1900) – krakowskiego malarza i ba-
dacza zabytków średniowiecznych (Małkiewicz, 2005). Pierwszym aka-
demickim historykiem sztuki był natomiast M. Sokołowski (1839–1911), 
który w 1878 r. uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora 
filozofii, a rok później otrzymał habilitację z historii sztuki i archeologii 
(Kalinowski, 1990).
Akcenty krajoznawcze, podobnie  jak pisarstwo o sztuce, pojawiały 

się w kolejnych epokach, jednak dopiero w okresie oświecenia, a potem 
romantyzmu działalność krajoznawców nabrała zabarwienia ideowego, 
zaczęła być prowadzona w sposób metodyczny i miała na celu popula-
ryzację wiedzy o własnym kraju wśród szerokich kręgów społecznych 
(Prószyńska-Bordas, 2016). Dążenie do poznania ojczystych stron poja-
wiło się w różnych krajach, przyjmując z czasem formy zorganizowane. 
Stowarzyszenia krajoznawcze były szczególnie popularne w Niemczech, 
Austrii i Szwajcarii, gdzie powstawały Veraine für Heimatkunde, zajmu-
jące się organizacją wycieczek i obozów dla młodzieży (Kulczycki, 1982; 
Stegner, 2015).
Na ziemiach polskich oczywiście były problemy z tworzeniem organi- 

zacji krajoznawczych, przełamane częściowo powołaniem wspomniane-
go Towarzystwa Tatrzańskiego, a potem Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego, które założono dopiero w 1906 r. w Warszawie. Wcześniej 
urządzano nieformalne – indywidualne lub zbiorowe – wycieczki po 
ziemiach polskich, narażając się na szykany ze strony zaborców. Zna-
czenie krajoznawstwa w procesie wychowania młodzieży dostrzegali 
niektórzy nauczyciele i wykładowcy akademiccy. Należał do nich W. Ja- 
strzębowski (1799–1882) z Instytutu Agronomicznego w Warszawie, który 
organizował wakacyjne wędrówki dla swoich uczniów. Podobną dzia-
łalność prowadził W. Pol (1807–1872), zabierając swoich studentów na 
wycieczki w Tatry, za co został pozbawiony Katedry Geografii na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim (Kruczek, Kurek, Nowacki, 2012). Próbowano też 
realizować cele krajoznawcze w ramach organizacji sportowych, takich 
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jak Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie (zał. 1878) czy Warszawskie 
Towarzystwo Cyklistów (zał. 1884) (Twaróg, 2006). Ze względu na pa-
nującą sytuację polityczną charakterystyczny dla tego wczesnego etapu 
działalności krajoznawczej był nacisk na aspekty edukacyjne i patriotycz-
ne – przypominanie dawnej świetności kraju oraz opieka nad pamiątkami 
narodowymi (Stasiak, Śledzińska, Włodarczyk, 2016).

3. Badania starożytnicze  
i ich zespolenie z ruchem krajoznawczym

Głębsze zainteresowanie kwestiami artystycznymi pojawiło się w Polsce 
w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego i przejawiało 
się w ówczesnym zamiłowaniu do historyzmu i kolekcjonowania dzieł 
sztuki  (Kowalczyk, 1981). W pierwszej połowie XIX stulecia owe za-
miłowania zaczęły się wyrażać również w badaniach naukowych, co 
doprowadziło do stopniowego wyodrębnienia się wiedzy o sztuce. Te 
wczesne studia nie należą jednak do historii sztuki, gdyż nastawione były 
wyłącznie na rekonstrukcję dziejów zabytków, a nie na charakterystykę 
ich form czy interpretację treści. Zabytki i dzieła sztuki traktowano nie-
mal wyłącznie w kategoriach źródeł przeszłości. Takie podejście badaw-
cze zaczęto nazywać starożytnictwem lub archeologią narodową, która  
– w odróżnieniu od tradycyjnie pojmowanej archeologii – nie zajmowała 
się zabytkami prehistorycznymi, ale ogólnie przeszłością, a zwłaszcza 
szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym (Polanowska, 1995).
Niektórzy spośród wczesnych badaczy sztuki byli związani z uczel-

niami i innymi instytucjami naukowymi, zajmując się zabytkami przede 
wszystkim z perspektywy historycznej. W Krakowie należeli do nich 
m.in. J.S. Bandkie (1768–1833) i J. Muczkowski (1795–1858). Teorią sztuki 
i zagadnieniami inwentaryzacji zabytków zajmował się K. Kremer (1812–
1860), architekt i brat znanego filozofa J. Kremera (1806–1875), prowa-
dzącego wykłady z historii sztuki dla studentów Szkoły Sztuk Pięknych 
(Ślewiński, 1956). Byli jednak i samoucy, tacy jak znany badacz zabytków 
Krakowa A. Grabowski (1782–1868).
Silnie zakorzenione w tradycji były zapoczątkowane u schyłku XVIII w. 

badania nad sztuką, prowadzone w środowisku warszawskim. Dzia łali 
tutaj m.in.: A. Przezdziecki (1814–1871), E. Rastawiecki (1804–1874), J. Bar-
toszewicz (1821–1870), B. Podczaszyński (1822–1876), K. Stronczyński 
(1809–1896) czy F.M. Sobieszczański (1813–1878). Wobec braku instytucjo-
nalnego wsparcia (Uniwersytet Warszawski został rozwiązany w 1831 r.) 
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skupiali się oni wokół czasopism o szerokiej tematyce kulturalnej, w któ-
rych publikowano także prace dotyczące dziejów sztuki. Problematyka 
artystyczna pojawiała się m.in. na łamach „Tygodnika Sztuk Pięknych”, 
„Athenaeum” (wydawanego w Wilnie przez J.I. Kraszewskiego) czy „Bi-
blioteki Warszawskiej” (Polanowska, 1995). Warto dodać, że warszaw-
skie czasopisma pełniły też ważną rolę – na ich łamach dochodziło do 
wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami z różnych zaborów, gdyż 
publikowali w nich także autorzy, m.in.: z Krakowa (np. A. Grabowski 
oraz J. Łepkowski), Lwowa, Wilna i Poznania (Walkiewicz, 1978).
Badania nad dziejami sztuki prowadzono również na terenie Wielko-

polski, a ważnym organem zamieszczającym teksty o zabytkach było 
czasopismo „Przyjaciel Ludu”, wydawane w latach 1839–1849. Publi-
kował w nim np. historyk J. Moraczewski (1802–1855), założyciel Towa-
rzystwa Zbieraczy Starożytności Krajowych w Szamotułach (działało 
w latach 1840–1846), a także inicjator wydania dwutomowej encyklopedii 
pod tytułem Starożytności polskie (1842–1852). Wspomnieć należy także 
hr. E. Raczyńskiego (1786–1845), autora Wspomnień Wielkopolski (1842), 
w których znalazły się opisy zabytków z tego obszaru i prezentujące 
je ryciny,  jak również jego protegowanego, historyka J. Łukaszewicza 
(1799–1873), zajmującego się dziejami Poznania oraz kościołami z terenu 
diecezji poznańskiej (Karłowska-Kamzowa, 1996).
Warto podkreślić, że do czołowych osiągnięć starożytniczego nurtu 

badań nad sztuką, bardzo ważnych również z krajoznawczego punktu 
widzenia, należą obszerne monografie, takie jak: Opis starożytnej Polski 
T. Święckiego (1816), Starożytna Polska M. Balińskiego i T. Lipińskiego 
(1843–1846) czy napisane w podobnej konwencji dzieło J.M. Wiślickie-
go (1850–1853). Starożytnictwo powoli ewoluowało w kierunku historii 
sztuki, przejmując metody wykształcone na gruncie tej nowej wówczas 
dyscypliny. Badaczem, którego prace stały już na pograniczu starożyt-
nictwa i nowoczesnej historii sztuki, był J. Łepkowski (1826–1894) – kie-
rownik Katedry Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także re-
cenzent pracy doktorskiej wspomnianego wcześniej M. Sokołowskiego 
(Kalinowski, 1990).
Badania starożytnicze prowadzone były w tym samym czasie, w któ-

rym działali prekursorzy krajoznawstwa, i mają one silne powiązanie z tą 
dyscypliną naukową. Najbardziej dobitnie owe związki można przed-
stawić na przykładzie badaczy zajmujących się obiema dziedzinami. Do 
najważniejszych należeli dwaj – J.U. Niemcewicz (1758–1841) oraz W. Pol. 
Obie te postaci odegrały doniosłą rolę w rozwoju krajoznawstwa – Niem-
cewicz uznawany jest wręcz, obok S. Staszica (1755–1826), za prekursora 
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nowoczesnej turystyki i „ojca polskiego krajoznawstwa” (Kulczycki, 1977, 
s. 23), z kolei Pieśń o ziemi naszej Pola traktuje się jako programowy utwór 
nurtu poetycko-opisowego we wczesnej działalności krajoznawczej (Ba-
bicz, 1967; Kruczek, Kurek, Nowacki, 2012). Ich dorobek na polu badań 
nad sztuką jest natomiast mniej znany, choć także w tym zakresie mieli 
niemałe zasługi.
Kamieniem milowym w rozwoju polskiej literatury krajoznawczej był 

obszerny opis podróży Niemcewicza po ziemiach polskich, odbytych  
– zgodnie z informacją zamieszczoną w tytule – w latach 1811–1828. Dru-
kiem dzieło to ukazało się jednak z 30-letnim opóźnieniem – najpierw 
w Paryżu w 1858 r., a rok później także w Petersburgu (fot. 1). Opraco-
wanie Niemcewicza ma też bardzo duże znaczenie dla wczesnej historio-
grafii artystycznej, gdyż autor Powrotu posła poświęcił w nim dużo uwagi 
zabytkom, a informacje na ich temat czerpał m.in.: z archiwów miejskich, 
kościelnych i klasztornych, z dawnych tekstów lustracji urzędników kró-
lewskich, a także z dzieł historycznych, w tym autorstwa J. Długosza,  
S. Starowolskiego czy A. Cellariusa. Odpisywał ponadto, na starożytniczą 
modłę, liczne inskrypcje (Stepnowska, 1975). Autor często próbował też 
wartościować przedstawiane przez siebie zabytki, wychwalając zwłasz-
cza budowle gotyckie, które traktował jako symbol panowania Kazimie-

Fotografia 1. Strona tytułowa  
Podróży historycznych  
J.U. Niemcewicza z 1859 r.
Źródło: Biblioteka Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
fot. D. Ziarkowski
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rza Wielkiego. Przykładem mogą być krakowskie Sukiennice – „gmach 
ogromny i wspaniały; kilka tysięcy ludzi wygodnie w nim mieścić się 
i chodzić może. […] nic jednak nie wzruszało bardziéj jak myśl, że ogrom- 
na ta budowla wyniesioną była ręką największego z królów naszych, 
Kazimierza Wielkiego” (Niemcewicz, 1859, s. 39). Niemcewicz wprzęgał 
zatem badania nad sztuką w szerszą aktywność na polu poznawania 
kraju, co było dość charakterystyczne dla nurtu XIX-wiecznej działalności 
starożytniczej.
W. Pol (fot. 2) znany jest przede wszystkim jako poeta i geograf. Sztu-

ką zajmował się raczej amatorsko, niemniej jednak jego teksty, takie jak 
poemat na temat Wita Stwosza, miały w XIX w. sporą siłę oddziaływa-
nia, a samego Pola uznawano za autorytet w zakresie sztuki, a przede 
wszystkim konserwacji zabytków. Właśnie w tej dziedzinie miał on 
szczególne zasługi, będąc aktywnym członkiem Komitetu Archeologicz-
nego, a następnie Oddziału Archeologii i Sztuk Pięknych Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego. Pol wraz z innymi badaczami, architektami 
i konserwatorami (m.in. J. Muczkowskim, K. Kremerem i T. Żebrawskim) 
brał udział w tworzeniu Muzeum Starożytności, a po wielkim pożarze 
Krakowa w 1850 r. włączył się do akcji ratowania zabytków oraz in-
wentaryzacji tego, co pozostało w spalonych kościołach Franciszkanów 
i Dominikanów. Na łamach „Czasu” opublikował kilka artykułów, po-
święconych krakowskim zabytkom i potrzebie ich ochrony. Ponadto 
wygłaszał, a także publikował apele dotyczące konieczności opieki nad 
reliktami przeszłości (Bęczkowska, 2010).

Fotografia 2. W. Pol – krajoznawca, geograf, 
poeta i badacz sztuki. Litografia M. Fajansa
Źródło: CBN Polona (2020)
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Ważną grupą wczesnych publikacji dotyczących sztuki były przewod-
niki turystyczne, a zwłaszcza – stanowiące wśród nich zdecydowaną 
większość – publikacje poświęcone miastom historycznym, takim jak: 
Kraków, Warszawa, Lwów, Wilno czy Poznań. Były to jednocześnie pra-
ce bardzo ważne z krajoznawczego punktu widzenia, gdyż dostarczały 
wiedzy na temat odwiedzanych miejsc i zabytków. Autorami najstarszych 
przewodników byli z reguły uznani badacze starożytnicy (Ziarkowski, 
2019). W Krakowie należeli do nich A. Grabowski i J. Mączyński (1807–
1862), w Warszawie – Ł. Gołębiowski (1773–1849) i F.M. Sobieszczań-
ski, w Wilnie – A.H. Kirkor (1818–1886), we Lwowie zaś – A. Schneider 
(1825–1880)  i S. Kunasiewicz (1842–1879). Ich rola w przyroście wiedzy 
o kraju była ogromna, choć nie wszystkich autorów cechowała typowa 
dla krajoznawców postawa patriotyczna. Wspomniany Sobieszczański 
pozostawał na usługach carskiego systemu represji jako cenzor (Opaliń-
ski, 2013), co jednak nie odbiera mu zasług w zakresie badań nad sztuką. 
Jest on bowiem autorem pierwszej monografii dziejów sztuki polskiej, 
wydanej w dwóch tomach pod koniec pierwszej połowy XIX stulecia (So-
bieszczański, 1847, 1849), licznych prac poświęconych dziejom Warszawy, 
a także syntetycznie napisanego przewodnika po stolicy (Sobieszczański, 
1857). Jako przeciwieństwo Sobieszczańskiego wymienić można działające- 
go we Lwowie A. Schneidera – mniej zdolnego badacza, za to zapalonego 
krajoznawcę, twórcę zrealizowanej tylko częściowo koncepcji wydania 
monumentalnej Encyklopedii do krajoznawstwa Galicji (Charewiczowa, 1938). 
Schneider jest także współautorem najstarszego przewodnika po Lwowie

Fotografia 3. Widok Zamku Królewskiego na Wawelu  
od strony wschodniej, drzeworyt

Źródło: Grabowski (1866)
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(Błotnicki, Schneider, 1871), a ponadto autorem drugiego wydania tego 
dzieła, które ukazało się cztery lata później (Schneider, 1875). 
W licznych przewodnikach znaleźć można nie tylko informacje hi-

storyczne oraz oceny walorów artystycznych opisywanych zabytków, 
ale również fragmenty o silnym zabarwieniu patriotycznym. Były one 
charakterystyczne zwłaszcza dla opisów Krakowa, czego przykład sta-
nowi wczesna publikacja J.W. Krasińskiego, w której napisał on o Wa-
welu (fot. 3): „Czém u dawnych Rzymian było Kapitolium, a Panteon 
we Francyi, tem iest ten święty przybytek dla serc Polaków, składem 
naydroższych i naychlubnieyszych pamiątek szczęścia, wielkości i chwały 
Narodowey” (Krasiński, 1821, s. 3). W późniejszych przewodnikach po 
Krakowie ośrodek ten porównywano do Rzymu, Jerozolimy, a nawet 
Mekki i nazywano „skarbnicą pamiątek narodowych” (Ziarkowski, 2017, 
s. 230–235). W przypadku Krakowa często dochodziło do swoistej sakra-
lizacji całego miasta, traktowanego jako przestrzeń, w której zapisane są 
dzieje narodu. Takie postrzeganie miasta odnajdujemy m.in. w przed-
mowie do przewodnika J. Mączyńskiego, w której znalazły się słowa, 
„iż Polak powinien pragnąć poznać Kraków nie jak zagraniczne miasta, 
ale jak dom rodzinny, w którym każde miejsce, gruz, strzęp z przodków 
puścizny drogim mu jest” (Mączyński, 1854, s. XIII).

Fotografia 4. Katedra w Gnieźnie, drzeworyt
Źródło: Gdeczyk (1877)

Inne miasta też były niekiedy charakteryzowane w przewodnikach 
w kontekście ich znaczenia dla historii narodu. A.H. Kirkor stwierdził 
np., że Wilno to „żywa kronika staréj Litwy, świadek jéj przeszłéj sławy 
Poznaniu napisano o znajdującej się w tym mieście katedrze, iż zdobią 
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ją „piękne kaplice i wielkie narodowe pamiątki. Tu leżą kości Mieczysła-
wa I, Bolesława Chrobrego, Mieczysława II, Kazimierza Mnicha, dwóch 
Przemysławów i innych” (Przewodnik dla gości…, 1868, s. 24–25). S. Kuna-
siewicz w swoim przewodniku po Lwowie pisał: „kamienie mówią. One 
nam opowiadają dzieje naszej ziemi prawie od tego czasu, kiedy tylko 
duch Boży unosił się nad wodami” (Kunasiewicz, 1876, s. 156). Podobne 
metafory, w których zabytki są traktowane jak świadkowie historii, poja-
wiały się w przewodnikach dość często. W opracowaniu ks. S. Gdeczyka 
na temat Gniezna, a zwłaszcza tamtejszej katedry (fot. 4), znalazło się 
wezwanie do czytelnika: „Chcąc poznać czem było Gniezno idź i czytaj 
przeszłość jego na marmurowych pomnikach” (Gdeczyk, 1877, s. 10). 
Tego rodzaju treści bez wątpienia współgrały z dążeniami krajoznawców 
do zachowania tożsamości narodowej i krzewienia miłości do ojczyzny 
w czasie jej zniewolenia.

4. Popularyzacja wiedzy historyczno-artystycznej  
na potrzeby krajoznawstwa

Wczesny etap badań nad sztuką, związany z omówionym ruchem sta-
rożytniczym, dostarczał krajoznawstwu publikacji, które w sposób bez- 
pośredni mogły być wykorzystane do pogłębiania wiedzy na temat ro-
dzimych zabytków i dzieł sztuki. Sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać 
wraz z rozwojem profesjonalnych badań historyczno-artystycznych, pro-
wadzonych na podstawie metod wypracowanych przez zagranicznych 
badaczy, które na grunt polski przeniósł głównie M. Sokołowski. Zmiany 
następowały oczywiście stopniowo, a fakt powstania w 1873 r. Komisji 
Historii Sztuki Akademii Umiejętności nie oznaczał automatycznego 
wygaszenia badań starożytniczych na rzecz nowoczesnej historii sztu- 
ki. Wśród członków założycieli tej instytucji brakowało osób posiadają-
cych wykształcenie z zakresu historii sztuki, ale istotne były: skonsoli-
dowanie uczonych zainteresowanych zabytkami, możliwość wymiany 
doświadczeń, a także publikowania prac. W tym ostatnim aspekcie szcze-
gólnie doniosłą rolę odegrało pierwsze polskie czasopismo specjalistyczne 
z zakresu historii sztuki – „Sprawozdania Komisji do Badania Historii 
Sztuki w Polsce”, wydawane od 1877 r. (Bochnak, 1974). Uczone prace 
Łuszczkiewicza, a zwłaszcza Sokołowskiego, stały się szybko wzorem do 
naśladowania dla innych badaczy sztuki. Akademia Umiejętności przy-
ciągała uczonych ze wszystkich ziem polskich, a także z emigracji (Dybiec, 
1993). Bez wątpienia osiągnięcia Komisji Historii Sztuki promieniowały 
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również na obszar pozostałych zaborów, gdzie możliwości prowadze-
nia badań historyczno-artystycznych były jednak znacznie gorsze niż 
w Galicji.
Doskonalenie metod badawczych, prowadzące do stopniowego wy-

odrębnienia się naukowej historii sztuki ze zdeterminowanych ujęciem 
historycznym badań starożytniczych, było zjawiskiem korzystnym z per-
spektywy rozwoju nauki. Jednocześnie wnikliwe, napisane fachowym 
językiem i skomplikowane metodologicznie prace pierwszych history-
ków sztuki coraz mniej nadawały się do bezpośredniego wykorzystania  
w działalności krajoznawczej. Potrzebny był wysiłek, związany z popu-
laryzacją wiedzy historyczno-artystycznej w przystępny i ciekawy dla 
przeciętnego odbiorcy sposób. Taką rolę zaczęły odgrywać od początku 
ostatniej ćwierci XIX w. przewodniki, które w tym czasie nie były już, jak 
to miało miejsce wcześniej, publikacjami o ambicjach naukowych.
Niemniej jednak zdarzało się, że autorami przewodników w dalszym 

ciągu byli badacze sztuki, którzy dbali o wysoki poziom merytoryczny 
tych publikacji, zdając sobie jednocześnie sprawę z konieczności nada-
wania im popularnego charakteru. Wczesny przykład takiego podejścia 
można dostrzec w przedmowie do przewodnika po Krakowie autor-
stwa W. Łuszczkiewicza, w której autor stwierdził, iż większą satysfak-
cję sprawia mu tworzenie dzieł naukowych, zaś: „forma przewodnika 
niedozwala na rozszerzenie wiadomości o Krakowie, bo nieznosi cytat 
i polemiki nieodłącznych od pracy krytycznej” (Łuszczkiewicz, 1875, 
s. VI). Mimo to autor najwyraźniej dostrzegał konieczność populary-
zacji wiedzy historyczno-artystycznej, skoro zgodził się przygotować 
tekst przewodnika. Zdarzało się, że późniejsze publikacje o Krakowie też 
powstawały z udziałem profesjonalnych badaczy sztuki, czego przykła-
dem może być opracowanie wydane w 1891 r. pod redakcją J. Rostafiń-
skiego. Większość tekstu przygotowali historycy sztuki, w tym głównie 
W. Demetrykiewicz (1859–1937), który oprócz opisu licznych zabytków 
opracował rozdział zatytułowany O stylach zabytków Krakowa, co zosta- 
ło odnotowane w przedmowie (Przewodnik po Krakowie…, 1891). Nato-
miast opisy zabytków Lwowa na potrzeby przewodników sporządzał 
m.in. M. Kowalczuk (1855–1938) – architekt i konserwator zabytków, 
związany z Politechniką Lwowską, będący jednocześnie członkiem Ko-
misji Historii Sztuki Akademii Umiejętności, a także autorem sporej liczby 
prac dotyczących historii architektury i sztuki (Kowalczuk, 1981).
Na przełomie XIX i XX w. historia sztuki stała się zatem jedną z ważniej-

szych dyscyplin naukowych, dostarczających wiedzę na użytek ruchu kra-
joznawczego. Związki między historią sztuki a krajoznawstwem nie były 
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jednak zupełnie jednostronne i zdarzało się, że to historycy sztuki odnosili 
korzyści ze współpracy z krajoznawcami. Najlepszym tego przykładem 
jest aktywność czołowego działacza krajoznawczego w tamtym czasie, 
późniejszego współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego  
– A. Janowskiego (1866–1944). Pod koniec XIX w. rozpoczął on współpracę 
z Komisją Historii Sztuki, przekazując jej fotografie wykonane w czasie 
swoich wędrówek. Korespondował z M. Sokołowskim, prosząc o wska-
zanie zabytków, które należało sfotografować. Przesyłał też prezesowi 
komisji liczne odbitki, m.in. z Opatowa, Łasku, Łowicza (fot. 5), Brzezin, 
Bodzentyna i Sieradza. Niektóre z nich zostały opublikowane na łamach 
„Sprawozdań Komisji Historii Sztuki” (Walanus, 2016).

Fotografia 5. Nagrobek arcybiskupa J. Uchańskiego  
w kolegiacie łowickiej 

Fotografia wykonana przez A. Janowskiego
Źródło: Sprawozdania Komisyi  

do Badania Historyi Sztuki w Polsce (1903)

A. Janowski, jak się wydaje, bardzo doceniał znaczenie historii sztuki 
w programie działalności krajoznawczej. Warto w tym kontekście nad-
mienić o jego wspomnieniach, spisanych wprawdzie dopiero w okresie 
międzywojennym, ale dotyczących słynnej wycieczki do ruin zamku 
Ogrodzieniec, gdzie w 1885 r. miała zrodzić się koncepcja utworzenia 
organizacji krajoznawczej. Janowski przewidywał wówczas, iż: „Przyjdą 
geologowie, by badać skały Krakowsko-Wieluńskie, przyjdą historycy 
sztuki, by opracować architektoniczną wartość zabytku. Cześć im!” (Ja-
nowski, 1936, s. 121). Należy też zaznaczyć, że w ramach działalności 
krajoznawczej podkreślano konieczność podejmowania starań na rzecz 
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ochrony zabytków, co znalazło swój wyraz m.in. w statucie Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego, pod którym swoje podpisy złożyli: A. Ja-
nowski, K. Hofmann i K. Kulwieć (Twaróg, 2006). Ten aspekt działalności 
PTK, a wcześniej także Towarzystwa Tatrzańskiego, którego członkowie 
w 1888 r. założyli Muzeum Tatrzańskie – pierwszą placówkę muzealną 
powstałą z inicjatywy organizacji społecznej – zasługiwałby z pewnością 
na osobne opracowanie.

5. Zakończenie

Krajoznawstwo wykazywało i nadal wykazuje silne związki z wieloma 
dyscyplinami nauki, takimi jak: historia, geografia, geologia, archeolo-
gia, etnografia i inne. Nauka dostarcza rzetelnej wiedzy, która może być 
następnie popularyzowana w społeczeństwie m.in. poprzez krajoznaw-
stwo. W dziejach polskiego krajoznawstwa ważną rolę spełniali zawsze 
uczeni, którzy wykorzystywali swoją profesję, by wzbogacać wiedzę 
społeczeństwa na temat ziemi ojczystej. Wśród nich byli też badacze 
sztuki, odkrywający przeszłość rodzimych zabytków, a także doceniający 
ich walory artystyczne.
W tekście starano się wykazać owo ogromne znaczenie badań nad 

sztuką dla rozwoju krajoznawstwa w XIX w. oraz na początku kolejnego 
stulecia. Szczególnie istotny był ten wczesny etap, kiedy zarówno bada-
nia historyczno-artystyczne, jak i krajoznawstwo musiały funkcjonować 
w dużej mierze nieformalnie, bez oparcia instytucjonalnego. Cele ów-
czesnych badaczy zabytków, zwanych starożytnikami, były naznaczone 
poczuciem patriotycznego obowiązku, przyświecającym również krajo-
znawstwu. Na ponowne podkreślenie zasługuje fakt, że wielu krajoznaw-
ców, z Niemcewiczem i Polem na czele, zajmowało się również badaniami 
nad sztuką. Powstanie naukowej historii sztuki, która w ostatniej ćwierci 
XIX stulecia zaczęła wyodrębniać się jako oddzielna dyscyplina nauko-
wa, doprowadziło do stopniowego oddzielania się badań historyczno- 
-artystycznych od ruchu krajoznawczego. Nie oznacza to jednak, że ba-
dacze zajmujący się każdą z tych dziedzin zaczęli podążać zupełnie od-
miennymi drogami – można stwierdzić, że nie szli już razem, ale obok 
siebie, podejmując często owocną współpracę, m.in. na polu popula-
ryzacji wiedzy historyczno-artystycznej, zwłaszcza z wykorzystaniem 
przewodników turystycznych. Taka mądra i owocna współpraca ruchu 
krajoznawczego z nauką (w tym także z historią sztuki) bez wątpienia jest 
potrzebna również współcześnie i będzie nieodzowna także w przyszłości.
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KRAJOZNAWSTWO I HISTORIA SZTUKI – WSPÓLNE POCZĄTKI

Abstrakt: Dzieje historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz krajoznawstwa, rozumia-
nego jako ruch społeczny, dążący do gruntownego poznania ojczystego kraju, są ze sobą 
mocno powiązane. Celem artykułu jest wskazanie tych związków w XIX w. i na początku 
XX w., kiedy historia sztuki na ziemiach polskich dopiero się formowała, stopniowo wy-
odrębniając się z nurtu badań starożytniczych, a krajoznawstwo z dużymi trudnościami 
przyjmowało pierwsze formy instytucjonalne. Warto podkreślić, że wczesne publikacje 
na temat zabytków służyły jako źródło wiedzy dla krajoznawców, wśród których byli 
również badacze sztuki, jak na przykład J.U. Niemcewicz, W. Pol, czy A. Schneider (w tek-
ście przypomniano ich zasługi na tym polu). Wraz z profesjonalizacją badań nad sztuką 
pojawiła się potrzeba popularyzacji wiedzy historyczno-artystycznej na użytek ruchu 
krajoznawczego. Szczególnie dużą rolę w tym zakresie odegrały przewodniki turystyczne, 
tworzone również przez badaczy sztuki, m.in.: J. Mączyńskiego, F.M. Sobieszczańskiego 
oraz W. Łuszczkiewicza. 

Słowa kluczowe: krajoznawstwo, historia sztuki, historia nauki, przewodniki turystyczne.

HERITAGE TOURISM AND THE HISTORY OF ART: COMMON BEGINNINGS

Abstract: Art history as an academic discipline, and heritage tourism understood as a so-
cial movement striving to acquire in-depth knowledge of a native country, are closely  
interrelated. This paper aims to identify these relationships in the period of the 19th and 
early 20th centuries. This was when the history of art in Poland had just started to develop, 
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gradually separating itself from antiquarianism; heritage tourism however was struggling 
to find its first institutional forms. It is worth noting that early publications on monuments 
served as a source of knowledge for heritage tourism scholars, including art researchers 
such as Julian Ursyn Niemcewicz, Wincenty Pol and Antoni Schneider (the text recalls their 
merits in this field). With the professionalization of research into art, there was a need to  
popularize historical and artistic knowledge used by the heritage tourism movement. 
A particularly important role in this respect was played by tourist guidebooks written 
by art researchers such as Józef Mączyński, Franciszek Maksymilian Sobieszczański and 
Władysław Łuszczkiewicz. 

Keywords: heritage tourism, art history, history of science, tourist guidebook.
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Krajoznawstwo to wszechstronne poznawanie danego kraju lub regionu 
i popularyzowanie wiedzy o nim, m.in. poprzez różne formy turystyki. 
Jest ono treścią programu poznawczo-wychowawczego turystyki (Kru-
czek, Kurek, Nowacki, 2012). Połączenie obu tych nauk odgrywa kluczo-
wą rolę w procesie poznania i poszerzania wiedzy o kraju i tożsamości 
kulturowej, w wyniku bezpośredniego kontaktu z dziedzictwem narodo-
wym. Zabytki kultury materialnej są istotnym walorem krajoznawczym, 
decydującym o rozwoju turystyki poznawczej. 
Na obszarach miejskich za elementy ważne, decydujące o atrakcyj-

ności pod kątem rozwoju turystyki, uznaje się walory architektoniczne 
oraz układ urbanistyczny. Szczególnie istotnymi zabytkami są zespoły 
architektury w formie dzielnic historycznych, obiekty sakralne, a także 
budynki związane z tzw. kulturą wysoką (muzea, galerie, opery, teatry) 
oraz sportowo-rekreacyjne i handlowe. Elementy te funkcjonują w powią-
zaniu z odpowiednio rozwiniętą pod względem ilościowym i jakościo-
wym bazą noclegową (Bajgier-Kowalska, Rettinger, 2014; Faracik, Kurek, 
Mika, Pawlusiński, 2015). Materialne dziedzictwo kulturowe miast jest 
najbardziej dostrzegalnym elementem różnicującym ich potencjał tu-
rystyczny, szczególnie w dobie postępującej unifikacji i uniformizacji 
miejskich struktur (Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk, 2010; Mika, 2011). 
Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem wpływającym na wybór 
destynacji turystycznej. 
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1. Wstęp
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Atrakcyjność turystyczna małych miast może wynikać z ich przeszłości 
historycznej, dawnych funkcji oraz struktury etnicznej ludności i zwią-
zanych z tym zasobów dziedzictwa kulturowego. Właśnie te elementy 
w większości tworzą krajobraz kulturowy polskich miast, szczególnie tych 
małych, w których tradycyjne czynniki miastotwórcze są słabo wykształ-
cone (Kwiatek-Sołtys, 2017). Rola dziedzictwa kulturowego w przypadku 
mniejszych ośrodków miejskich jest często marginalizowana zarówno 
w literaturze przedmiotu, jak i w odniesieniu do ich rozwoju, szczególnie 
tam, gdzie nie można z tego dziedzictwa czerpać bezpośrednich korzyści 
ekonomicznych (Rudan, 2010). Według McMorrana (2008) jest ono wyko-
rzystywane, ponieważ przynosi dochód i spełnia oczekiwania turystów, 
a nie ze względu na fakt, że powinno zostać zachowane jako kluczowy 
świadek przeszłości. W wymiarze lokalnym turystyka kulturowa może 
odnosić się do dziedzictwa, środowiska, rękodzieła, języka, gastronomii, 
sztuki i muzyki, technologii, religii, edukacji oraz stroju (Jamieson, 1993). 
Steele (2017) zauważa, że obecnie, jak nigdy dotąd, turystyka w małych 
miastach ma szansę na rozwój, ze względu na rosnący popyt na turystykę 
wiejską. Zapotrzebowanie na lokalne produkty, a także chęć doświadcze-
nia małomiasteczkowego życia to główne przyczyny powstania wielu 
nowych typów podróżowania, związanych z ruchami Slow Food oraz 
Cittaslow, agroturystyką czy turystyką dziedzictwa kulturowego. 
Artykuł ma na celu ukazanie, jak duży jest zasób obiektów dziedzictwa 

kulturowego w małych miastach w Polsce, oraz przeprowadzenie ich wa-
loryzacji pod względem znajdujących się w nich historycznych układów 
urbanistycznych, zespołów zamkowo-pałacowych i klasztornych, które 
mają decydujące znaczenie w rozwoju turystyki krajoznawczej. 

2. Obszar i metoda badań

Sieć miejska w Polsce obejmuje 940 miast (stan na 2019 r.), w tym 722 małe 
miasta – o zaludnieniu nieprzekraczającym 20 tys. mieszkańców. Kryte-
rium wielkościowe małego miasta na takim poziomie jest powszechnie 
uznawane przez geografów osadnictwa za granicę pomiędzy ośrodkami 
małymi a średniej wielkości (Kwiatek-Sołtys, 2011, 2017). Małe miasta 
w Polsce stanowią 76,8% wszystkich miast, a zamieszkane są przez nie-
wiele ponad 5 mln osób, co stanowi 21,7% ludności miejskiej w Polsce 
i 13% zaludnienia całego kraju. Nierównomierna gęstości sieci miejskiej 
wynika z uwarunkowań historycznych. Zbiór małych miast w Polsce 
jest niejednorodny, a ich zróżnicowanie wiąże się z genezą powstania 
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(od ośrodków średniowiecznych po zupełnie nowe, założone w XXI w.), 
wielkością (od liczących niewiele ponad 300 osób do 20 tys. mieszkańców) 
oraz rozlicznymi funkcjami. W grupie małych miast znajdują się ośrodki 
pełniące zróżnicowane funkcje, od przemysłowych po usługowe, w tym 
turystyczno-wypoczynkowe, uzdrowiskowe i pielgrzymkowe. Wiele spo-
śród badanych miejsc stanowi centra podstawowych usług dla ludności 
z otaczających je obszarów (Kwiatek-Sołtys, 2011). 
W dobie globalizacji władze małych miast poszukują nowych moż-

liwości rozwoju społeczno-gospodarczego. W wielu z tych miejscowo-
ści trwa kryzys zarówno społeczny, wynikający z odpływu ludności, 
jak i gospodarczy, wiążący się z zanikiem niektórych funkcji miejskich  
– obsługa zaplecza wiejskiego i sektora rolniczego oraz konkurencja więk- 
szych miast i centrów handlowo-usługowych. Z tego powodu władze 
małych miast szansę na aktywizację gospodarczą upatrują w rozwoju 
turystyki. 
Najistotniejszym czynnikiem kształtującym obecność zabytkowych 

obiektów dziedzictwa kulturowego w miastach jest ich historia. Małe 
miasta są w tym zakresie niezmiernie zróżnicowane (rys. 1).
Najstarsze lokacje miejskie sięgają 1211 r. (Złotoryja). W XIII w. prawa 

miejskie po raz pierwszy uzyskało 161 istniejących obecnie małych miast 
(22,3%), a do końca okresu średniowiecza prawa miejskie miało łącznie aż  
64,4% dzisiejszych małych miast (465 miejscowości). Rozmieszczenie 
najstarszych miejskich ośrodków nawiązuje do zachodzących procesów 
urbanizacyjnych. Lokacja kolejnych 121 znanych współcześnie małych 
miast sięga okresu pomiędzy XVI a XVIII w. Na początku XIX stulecia sieć 
miejska na ziemiach polskich była już zatem gęsta, a miasta – relatywnie 
regularnie rozmieszczone (Jelonek, 1967). W XIX w. przeprowadzono lo-
kację 11 istniejących obecnie małych miast, pozostałe wówczas utworzone 
(zdecydowana większość) pod wpływem czynnika uprzemysłowienia 
zmieniły się w średnie i duże ośrodki. W XX i XXI w. powstało 125 zróżni-
cowanych małych miast. Zaledwie 9 z nich (Aleksandrów Kujawski, Łapy, 
Ciechocinek, Kartuzy, Pelplin, Krzeszowice, Krzyż Wielkopolski, Skórcz 
i Witnica) uzyskało prawa miejskie przed wybuchem II wojny światowej1, 

¹ Nietypowym przykładem jest tu Pelplin, który dopiero w 1931 r. uzyskał prawa 
miejskie jako dawna osada wyrosła przy średniowiecznym opactwie cystersów, zlikwido-
wanym w 1823 r. Już od XV w. osada podklasztorna pełniła funkcje miejskie. Co prawda, 
później doszły inne impulsy rozwojowe (od 1824 r. siedziba biskupstwa, następnie czynnik 
uprzemysłowienia), ale to właśnie rozwój osady służebnej przy klasztorze był głównym 
czynnikiem sprawczym powstania późniejszego miasta. Inny nietypowy przykład kształ-
towania się funkcji miejskich reprezentują przyklasztorne Kartuzy w województwie 
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Rysunek 1. Geneza małych miast w Polsce według ich stanu na 2019 r.
Źródło: opracowanie własne

pozostałe otrzymały formalne prawa dopiero po niej – zatem należy je 
zaliczyć do miast nowych. Są wśród nich liczne ośrodki fabryczne, czy 
też miasta wykształcone przy dużych węzłach kolejowych. Z okresem 
powojennym wiąże się również nadanie formalnych praw miejskich wie- 
lu polskim uzdrowiskom. 
Trzeba w tym miejscu nadmienić, iż nie wszystkie miasta pełniły funkcje 

miejskie nieprzerwanie. Ponad ¹/3 obecnych małych ośrodków utraciła pra-
wa miejskie i ponownie je otrzymała w XX lub XXI w. Przykładem może tu 
być Wiślica, która straciła prawa miejskie w 1870 r., a odzyskała w 2018 r. 

pomorskim, które wprawdzie uzyskały prawa miejskie dopiero w 1923 r., ale już od 1818 r. 
były stolicą powiatu pruskiego. 
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Wszystkie małe miasta w Polsce (722) zostały poddane analizie pod 
kątem liczby i rodzaju obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru 
zabytków nieruchomych Narodowego Instytutu Dziedzictwa, według 
stanu na 30 września 2019 r. W celu określenia znaczenia małych miast 
w Polsce w rozwoju turystyki krajoznawczej zastosowano metodę wa-
loryzacji, opierając się na systemie punktacji. Polega ona na przypisaniu 
poszczególnym cechom jakościowym (obiektom zabytkowym) odpo-
wiedniej liczby punktów, według ustalonej skali wartości (Warszyńska, 
1970). Mimo iż jest to ocena przybliżona, dzięki niej można wyznaczyć 
miasta o dużych walorach krajoznawczych i przeprowadzić porównania 
zasobów kulturowych. Dokonując oceny małych miast pod względem za- 
sobów obiektów zabytkowych, po pięć punktów przyznano miastom, na 
których terenie znajdują się historyczne zespoły urbanistyczne, zespoły 
klasztorne oraz zamkowe lub pałacowe, przyciągające z reguły największą 
liczbę turystów i stanowiące ważne punkty na krajoznawczej mapie Pol-
ski. Za występowanie zabytkowych zespołów architektonicznych miasto 
mogło uzyskać maksymalnie 15 punktów. Dodatkowo po jednym punkcie 
przyznawano, jeśli w mieście były obiekty w danej kategorii zabytków, 
wydzielanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: obiekty sakralne, 
obronne, zamki lub ruiny zamków, budowle użyteczności publicznej, 
rezydencjonalne (pałace i dwory), folwarczne, gospodarcze, mieszkalne, 
przemysłowe, zieleń, cmentarze i inne. Dla potencjalnego turysty waż-
niejsze jest to, czy w mieście są obiekty zabytkowe w danej kategorii, niż 
sama liczba tych obiektów. Za występowanie zabytków w wydzielonych 
kategoriach miasto mogło zatem łącznie uzyskać 12 punktów, a więc 
w sumie maksymalnie 27 punktów. Konieczność dokonania takiej walo-
ryzacji wynikała z niejednolitych kryteriów wpisu do rejestru zabytków. 
Przykładowo w niektórych miastach jednym wpisem objęty został cały 
zespół urbanistyczny wraz z miejską zabudową, a w innych – jeden wpis 
dotyczył zespołu urbanistycznego, a drugi poszczególnych kamienic 
w tym zespole (Zestawienia zabytków nieruchomych, 2019).

3. Zasoby dziedzictwa kulturowego małych miast

Na obszarach miejskich za główne elementy składowe, decydujące o po-
tencjale i atrakcyjności miast w odniesieniu do rozwoju turystyki kra- 
joznawczej, uznaje się ich walory architektoniczne oraz układ urbani-
styczny, w tym szczególnie zespoły zabytkowej architektury (Faracik, 
Kurek, Mika, Pawlusiński, 2015; Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk, 2010; 
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Mika, 2011). Na terenie wielu małych miast w Polsce istnieje duży zasób 
obiektów dziedzictwa kulturowego. Są to układy urbanistyczne, zespoły 
kościelne oraz klasztorne, cerkwie i synagogi, kalwarie i cmentarze, zam ki 
i pałace, zespoły rezydencjonalne (królewskie, magnackie), zabytki sztuki 
ogrodowej, obiekty i uformowania obronne, zabytki architektury świec-
kiej, m.in. ratusze, kamienice mieszczańskie, spichlerze, zabytki techniki 
i inne. Wymienione zabytki występują w zespołach architektoniczno- 
-urbanistycznych lub pojedynczo, w związku z czym ich rola w gene-
rowaniu ruchu turystycznego jest zróżnicowana. Z kolei o ich wartości  
decyduje czas, rola w dziejach narodu, poziom artystyczny, a także sto-

Rysunek 2. Występowanie historycznych zespołów urbanistycznych  
w małych miastach w Polsce według stanu miast  
oraz wpisu do rejestru zabytków nieruchomych  
Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2019 r.

Źródło: opracowanie własne
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pień autentyczności wobec późniejszych przekształceń, szczególnie po  
II wojnie światowej (Kuśnierz, Kuśnierz-Krupa, 2015). Do najcenniejszych 
z nich trzeba zaliczyć obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa 
kultury i natury UNESCO, przy czym tylko dwa z 16 polskich obiektów 
wpisanych na listę UNESCO znajdują się w małych miastach. Są to wy-
różniająca się wybitnymi walorami artystycznymi, przestrzennymi i kom-
pozycyjnymi Kalwaria Zebrzydowska oraz Łęknica z transgranicznym 
parkiem Mużakowskim. 
Zachowane zabytkowe układy urbanistyczne są szczególnie ważnym 

walorem krajoznawczym, zwłaszcza w małych ośrodkach miejskich, 
w których niejednokrotnie do dziś pozostał w niezmienionej formie układ 
rynku, wychodzących z niego ulic, a często także małomiasteczkowa 
zabudowa. Te fragmenty małych miast poddawane są współcześnie pro-
cesom rewitalizacji lub odnowy, co sprawia, że stają się bardzo atrakcyj-
nymi przestrzeniami dla turystów. Miejski układ urbanistyczny został 
wpisany do rejestru zabytków w przypadku 397 małych miast w kraju 
(rys. 2). Najmniej małych miast z zachowanym historycznym układem 
urbanistycznym występuje w województwach środkowej Polski: łódzkim, 
mazowieckim i kujawsko-pomorskim. 
Oprócz całych układów urbanistycznych istotne wydaje się również 

występowanie w miastach zabytkowych zespołów pałacowych i zamko-
wych. Tego typu obiekty są zachowane w bardzo różnym stanie i często 
należą do prywatnych osób, które nie zawsze udostępniają swoją włas-
ność zwiedzającym. Niemniej jednak w wielu przypadkach takie zespoły 
pozostają wizytówką małych miast, uwzględnianą w ich turystycznej 
promocji. Niektóre z nich pełnią funkcje hotelowe, muzealne czy kultu-
ralne. Zespoły pałacowe lub zamkowe wpisane jako zespół do rejestru 
zabytków przez Narodowy Instytut Dziedzictwa znajdują się w 135 ma-
łych miastach (rys. 3).  
Nie znaczy to, że w innych miastach nie występują pałace lub zamki, 

tylko że nie są one sklasyfikowane jako zabytkowe zespoły, a jedynie 
pojedyncze obiekty. Zespoły pałacowe lub zamkowe znajdują się w ma-
łych miastach wszystkich województw, choć ich większe nagromadzenie 
odnotowano w województwach: wielkopolskim i dolnośląskim (po 23), 
podkarpackim (15), lubelskim (11) i mazowieckim (10). Do szczególnie 
ciekawych pod tym względem należy Wojcieszów w województwie dol-
nośląskim w Górach Kaczawskich, ponieważ odnotowano tam aż cztery 
takie zespoły, a ich pochodzenie datuje się na okres od XVI do XIX w. 
W analizie potencjału turystycznego małych miast, z uwagi na wy-

stępowanie zabytkowych zespołów architektonicznych, ważne miejsce 
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Rysunek 3. Występowanie zabytkowych zespołów pałacowych lub zamkowych  
oraz klasztornych w małych miastach w Polsce  

według stanu miast oraz wpisu do rejestru zabytków nieruchomych  
Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2019 r.

Źródło: opracowanie własne

zajmują zespoły klasztorne. To one niejednokrotnie przyczyniły się do 
powstania tam miast, które w pierwszych wiekach swojego istnienia 
były osadami obsługującymi ruch pielgrzymkowy do ośrodków kultu 
religijnego, a funkcja kultu stała się czynnikiem miastotwórczym (Rajman, 
1998). Doskonałymi przykładami mogą tu być wspomniana już wcześniej 
Kalwaria Zebrzydowska oraz Pelplin, który rozwinął się przy klasztorze 
cystersów, a prawa miejskie uzyskał dopiero w 1931 r. Zespoły klasztor- 
ne wpisane do rejestru zabytków nieruchomych występują w 116 małych 
miastach w Polsce (rys. 3). Do miast, w których znajdują się trzy zespo-
ły klasztorne, należy Drohiczyn, z zespołami: Benedyktynek, Jezuitów 
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i Franciszkanów; Krasnystaw z dwoma zespołami: Augustianów i klasz-
torem Jezuitów; Przeworsk z zespołami: Bernardynów, Bożogrobców 
oraz Sióstr Miłosierdzia.  
Warto zwrócić uwagę na małe miasta mające historyczny układ urbani-

styczny wraz z zespołami klasztornymi oraz pałacowymi lub zamkowymi, 
wpisanymi do rejestru zabytków. W całym kraju jest zaledwie 19 takich 
miejsc. Zaliczane są do nich m.in.: Kazimierz Dolny, z silnie rozwiniętą 
funkcją turystyczną, Łańcut czy Środa Śląska. 
Za pewnego rodzaju podsumowanie badań nad rolą obiektów dziedzic-

twa kulturowego w małych miastach i ich znaczeniem w krajoznawstwie 
można uznać przeprowadzoną przez autorki artykułu waloryzację ma-
łych miast, które podzielono na pięć kategorii (typów). Jak zaznaczono 
w części wstępnej opracowania, w tym podziale zostały uwzględnione 
wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych. Przypo-
mnieć należy, iż zespoły urbanistyczne, klasztorne, pałacowe i zamkowe 
otrzymywały w przeprowadzonym postępowaniu waloryzacyjnym od-
powiednio więcej punktów niż pojedyncze obiekty. Z tego też powodu 
małym miastom, w których odnotowano zróżnicowane zespoły zabyt-
kowe, z reguły przyznawano w ogólnej waloryzacji najwięcej punktów. 
Miasta o największych zasobach dziedzictwa kulturowego rozmiesz-

czone są na całym terytorium Polski. Największa koncentracja miast bo-
gatych w obiekty zabytkowe nawiązuje jednak do historii urbanizacji na 
ziemiach polskich (rys. 1 i 4). Do pierwszego typu zaliczono 127 małych 
miast, które uzyskały najwięcej punktów w przeprowadzonym postępo-
waniu waloryzacyjnym. Ponad 80% z nich to ośrodki, których początki 
sięgają średniowiecznych lokacji (rys. 4). 
Wśród miast o najwyższej liczbie uzyskanych punktów znalazły się 

m.in. znane ośrodki turystyczne o zasięgu ponadlokalnym, wspomniany 
wcześniej Kazimierz Dolny, Łańcut oraz Kalwaria Zebrzydowska, której 
manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park piel-
grzymkowy zostały wpisane w 1999 r. na listę światowego dziedzictwa 
kulturalnego UNESCO. Przykładem miasta zajmującego wysoką pozycję 
w omawianej waloryzacji (22 pkt) jest również Chełmno, które w ostatnim 
czasie z powodu zmniejszającej się liczby ludności dołączyło do grupy 
miast małych. Na uwagę zasługują ponadto: średniowieczny Przeworsk 
(24 pkt), Głogówek, Pińczów, Pułtusk i Środa Śląska (po 23 pkt).
Do pierwszej kategorii zaliczono także kilka ośrodków relatywnie 

młodych, których formalna historia miejska sięga tylko XX w.,  jednak 
istnieją w nich zróżnicowane formy architektoniczne (np. zespoły dwor-
skie i pałacowe lub uzdrowiskowe oraz kościoły i klasztory). Ciekawym
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Rysunek 4. Waloryzacja małych miast w Polsce  
pod względem zasobów zabytków nieruchomych (stan na 2019 r.)

Źródło: opracowanie własne

przykładem miasta, które w proponowanej typologii uzyskało wysoką 
pozycję, jest Radłów w powiecie tarnowskim. Wprawdzie miasto to otrzy-
mało prawa miejskie dopiero w 2010 r., jednak dawniej było własnością 
biskupów krakowskich, na przełomie XVII i XVIII w. powstał tam rynek, 
a między XIX i XX w. ratusz. 
Przeprowadzona analiza wykazała, że tylko w 23 małych miastach 

w Polsce (3,1%) nie ma w ogóle obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
Największy udział tych miejscowości w odniesieniu do ogólnej liczby 
miast danego województwa odnotowano w województwach śląskim i po-
morskim (tab. 1). Zdecydowana większość z nich to miejscowości, które 
uzyskały prawa miejskie w XX w. i pełnią funkcję ośrodków górniczych, 
lokalnych ośrodków przemysłowych, a także węzłów komunikacyjnych, 
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głównie kolejowych. Geneza niektórych z tych miejscowości sięga śred-
niowiecza, jednak ich późniejsza historia, związana także ze zniszczenia-
mi podczas II wojny światowej, spowodowała zanik dawnych układów 
urbanistycznych i zabytków. Wśród tych 23 miast znajdują się także 
nowe ośrodki, których powstanie wiąże się z gwałtownymi procesami 
suburbanizacji, np. Siechnice.  

4. Podsumowanie

Atrakcyjność turystyczna małego miasta uwarunkowana jest różnymi 
czynnikami. Wynikają one m.in. z położenia geograficznego i warunków 
środowiska  naturalnego,  przeszłości  historycznej,  dawnych  funkcji 
oraz związanych z tym zasobów dziedzictwa kulturowego, walorów 
architektonicznych oraz układu urbanistycznego. Współcześnie o możli-
wości przyciągnięcia turystów do miast decyduje znacznie więcej różnych 
elementów (Cellini, 2011; Faracik, Kurek, Mika, Pawlusiński, 2015; Stasiak, 
Śledzińska, Włodarczyk, 2016). Obecnie znaczenie mogą mieć nowe atrak-
cje turystyczne, wynikające głównie z pomysłowości i przedsiębiorczości 
lokalnych społeczności, np.: parki rozrywki, parki tematyczne, ośrodki 
spa and wellness, festiwale uliczne, filmowe, koncerty muzyczne, imprezy 
sportowe, targi, giełdy, spotkania biznesowe, kongresy, a także powstałe 
do ich obsługi nowoczesne obiekty i baza noclegowa, która sama w sobie 
może stanowić atrakcję turystyczną.

Zabytkowe obiekty, tradycyjne budownictwo czy krajobraz kulturowy 
zawsze stanowią pewien zbiór, z którego – przyjmując mniej lub bardziej 
obiektywne kryteria – wybiera się do ochrony to, co biorąc pod uwagę 
współczesne czasy, obowiązujące przekonania lub pewne okoliczności, 
jest najbardziej wartościowe (Purchla, 2013). Ochrona dziedzictwa w za-
kresie prowadzenia ewidencji zabytków, wpisywania nowych obiek-
tów do rejestru oraz realizacji krajowego programu ochrony zabytków 
i opieki nad nimi jest obecnie jednym z zadań samorządów lokalnych. 
Prezentowanie ich jako produktów turystycznych może przyczynić się 
do aktywizacji i rozwoju turystycznego małych miast. 
Produkty turystyczne związane z dziedzictwem historycznym mają 

duże znaczenie w rozwoju turystyki miejskiej i kulturowej, jednak jak już 
wspomniano, współcześnie nie są one głównym magnesem przyciąga-
jącym potencjalnych turystów, którzy oczekują czegoś więcej niż ładny 
krajobraz miejski i związane z tym doznania estetyczne. Ograniczanie 
turystyki miejskiej do dziedzictwa kulturowego nie znajduje uzasadnienia 
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w obserwowanych współcześnie zjawiskach i procesach (Kurek, 2007). 
Coraz powszechniejszą formą ukazania walorów krajoznawczych jest 
tzw. żywa interpretacja, mająca na celu ożywienie obiektów, rekonstrukcję 
wydarzeń historycznych, pokazy i prezentacje, odtwarzanie typowych 
zajęć, obrzędów i tradycji przy wykorzystaniu technik aktorskich i replik 
kostiumów z danej epoki, co oddziałuje na wszystkie zmysły i emocje 
odbiorców (Stasiak, Śledzińska, Włodarczyk, 2016). 
Miasto to nie tylko zabytki, ale również ważne obiekty turystyczne, 

jakimi są muzea, galerie, obiekty sportowe, centra handlowe i rozrywko-
we oraz eventy, często związane z tradycją i kulturą lokalną. Mogą one 
stanowić jeden z najważniejszych powodów do odwiedzenia danej miej-
scowości. Aby małe miasta mogły zostać docelowymi punktami turystyki 
kulturowej, konieczne jest utrzymanie równowagi między identyfikacją 
unikatowych dóbr kultury a odpowiednim sposobem zaprezentowania 
ich opinii publicznej. Obiekty zabytkowe wydają się niedocenioną wartoś-
cią samą w sobie, co może wynikać z jednej strony z niedostatecznej ich 
promocji, a z drugiej ze złego stanu ich zachowania. Wiele z wpisanych 
do rejestru obiektów wymaga pilnej renowacji. Dopiero wówczas mogą 
stać się realną atrakcją turystyczną. 
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ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MAŁYCH MIAST W POLSCE  
I ICH ZNACZENIE W KRAJOZNAWSTWIE

Abstrakt: Zabytki kultury materialnej są istotnym walorem krajoznawczym, decydują-
cym o rozwoju turystyki poznawczej. Obiekty zabytkowe występują niemal we wszyst-
kich małych miastach w Polsce. Są wśród nich obiekty wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO, znane zespoły zamkowe i pałacowe, jak również cenne 
budowle sakralne. Za szczególnie atrakcyjne uznaje się małe miasta z zachowanymi 
zabytkowymi układami urbanistycznymi. Zasoby dziedzictwa kulturowego obecne 
w wielu małych miejskich ośrodkach w Polsce wydają się niedocenioną wartością, na 
podstawie której można rozwijać funkcje turystyczne. Celem artykułu jest ukazanie, jak 
wiele obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestru zabytków znajduje się 
w małych miastach. 

Słowa kluczowe: zasoby dziedzictwa kulturowego, małe miasta, Polska, turystyka 
krajoznawcza.
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THE CULTURAL HERITAGE RESOURCES OF SMALL POLISH TOWNS 
AND THEIR IMPORTANCE FOR CULTURAL TOURISM

Abstract: The historical monuments of cultural heritage are a significant asset in cultural 
tourism and they determine the development of cognitive tourism. Historical monu-
ments can be found in almost all small towns in Poland. They include sites placed on 
the UNESCO world cultural heritage list, famous castle and palace complexes, as well 
as valuable sacred buildings. Particularly attractive destinations are small towns with 
a well-preserved historical urban layout. The cultural heritage resources found in many 
Polish towns seem to be underrated, although they can be a basis for developing tourism. 
The purpose of the article is to demonstrate how many cultural heritage sites registered 
as historical monuments can be found in small towns.

Keywords: cultural heritage resources, small towns, Poland, cultural heritage tourism.
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PRZEWODNICTWO  
W SAKRALNYCH OBIEKTACH

Duża część miejsc odwiedzanych przez turystów, nierzadko pod okiem 
przewodników, to obiekty sakralne: kościoły, kaplice, klasztory, cmenta-
rze, ośrodki pielgrzymkowe, wraz z ich otoczeniem. Można do tej grupy 
zaliczyć, z pewnymi zastrzeżeniami, muzea utworzone przez instytucje 
kościelne, o ile są w nich eksponowane obiekty kultu, które dziś znajdują 
się już poza świątyniami, jednakże powstały w celach religijnych (obrazy, 
rzeźby, sprzęty liturgiczne itp.). Autor artykułu zamierza podzielić się 
refleksją na temat roli osób będących przewodnikami prezentującymi 
turystom święte miejsca, a w szczególności wykazać, że wejście w ich ob-
szar wymaga innego przygotowania (po części zupełnie odmiennego) niż 
w przypadku obiektów świeckich. Autor, jako teolog, opiera swe analizy 
na teologicznych przesłankach, jednakże odnosi się także do zasad – jak 
się wydaje – ogólnie akceptowanych w turystycznych środowiskach. Nie 
pozostaje w kręgu teologicznych analiz teoretycznych, a stara się wskazać 
wnioski praktyczne, dotyczące osób odwiedzających sakralne obiekty. 
Równocześnie uważa, że bez względu na światopogląd przewodników 
i turystów pewna doza teologicznej wiedzy jest konieczna, aby właściwie 
zrozumieć to, co prezentują bądź podziwiają. Nie sposób bowiem poznać 
całej prawdy o odwiedzanym obiekcie sakralnym bez sięgnięcia do mo-
tywów jego powstania i funkcjonowania. To, co nazywamy obiektami 
sakralnymi, zostało stworzone w celach religijnych, by ułatwić osobom 
wierzącym kontakt ze sferą pozaziemską, z Bogiem, czy też – jeśli mówi-
my o religiach spoza kręgu chrześcijaństwa – z bóstwami judaizmu bądź 
islamu. Dla osób wierzących wiedza ta stanie się pomocą w pogłębianiu 
ich wiary. Innym posłuży do zachowania właściwego szacunku wobec 
tego, co podziwiają.

1. Wstęp
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2. Sacrum i profanum

W celu rozwiązania przedstawionej kwestii należy przede wszystkim 
w syntetyczny sposób przypomnieć, co rozumiemy pod pojęciem sacrum, 
stojącym w opozycji do profanum. Jest ono używane w religioznawstwie 
nie tylko przez chrześcijańskich myślicieli i dotyczy wszystkiego, co 
związane z przejawami transcendentnych, czyli pozaziemskich, mocy. 
W związku z tym wydziela się je ze sfery powszedniości, ziemskości, 
określanej pojęciem profanum. Sacrum zawiera zatem odmienność od 
tego, co ziemskie. Wywołuje ono w człowieku świadomość obecności 
tajemnicy (misterium) i budzi zdziwienie, a nawet napawa grozą (my-
sterium tremendum). Co ciekawe, równocześnie przyciąga go i fascynuje 
(mysterium fascinosum) (Grodź, 2002). Z praktycznego punktu widzenia 
– a dotyczy to przede wszystkim obiektów sakralnych – sacrum rozu-
mie się jako wyłączenie ze sfery profanum. Jest to wydzielenie jakiegoś 
obiektu bądź przedmiotu z użytku świeckiego i przeznaczenie go do 
wykorzystania w celach religijnych. Tak się dzieje, gdy uroczystym ak-
tem zostaje poświęcony budynek nowego kościoła bądź w mniejszej 
skali – przedmiot służący kultowi (np. naczynie mszalne, krzyż, obraz, 
różaniec) (Konieczny, 2012; Żądło, 2012). Przez ów akt widzialny zo-
staje określona granica pomiędzy tym, co święte, a tym, co świeckie. 
W kościelnej terminologii używa się do tego rodzaju aktów także okreś- 
leń „konsekracja” bądź „dedykacja” (Nadolski, 2006). Nie wchodząc 
w teologiczne i historyczne niuanse przytoczonych terminów, warto 
dodać, że wspomniane akty oznaczają nie tylko wyłączenie rzeczonych 
obiektów bądź przedmiotów ze świata profanum, ale uczynienie ich na-
rzędziami uświęcania człowieka, który z nich będzie korzystał (Paszkow-
ska, 2002). Trzeba podkreślić również, że sacrum nie jest oddzielone od 
świata. W ten sposób powstałby rodzaj getta, obszaru wyizolowanego 
i zamkniętego, niesłużącego człowiekowi. Przeciwnie, sacrum chce roz-
lewać się na świat (profanum) i czynić go świętszym, lepszym. Można 
w tym miejscu nawiązać do Ewangelii. Chrystus jako Bóg przyszedł 
na świat, by to, co Boże, wszczepić w świat, by go uświęcać i prowa-
dzić do udoskonalenia (Katechizm Kościoła katolickiego, 1994). Jego ostat-
ni nakaz brzmiał: „Idźcie i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu” 
(Mk 16,15). Zatem Chrystus pragnął, by jego ewangelia była głoszo- 
na we wszystkich zakątkach świata, a jej świętość i dobroć rozchodzi- 
ły się na całą ziemię, uzdrawiając wszelkie istniejące w nim niedosko- 
nałości.



111Przewodnictwo w sakralnych obiektach

3. Cel powstania sakralnych budowli

Analizowaną kwestię sacrum i profanum można odnieść do sakralnych 
budowli. Z jednej strony wznosi się je po to, aby człowiek mógł oddalić 
się od codziennych spraw oraz znaleźć w nich oazę ciszy i spokoju, zatem 
aby mieć zapewnione odpowiednie warunki i atmosferę do snucia pogłę-
bionej refleksji nad swoim życiem, uchwycenia go z pewnego dystansu, 
a zarazem z perspektywy tego, co ostateczne i wieczne, a równocześnie 
odnalezienia sprzyjających okoliczności pozwalających na skierowanie 
się ku Bogu w akcie modlitwy. Jest to zatem budowanie swoistego mostu 
pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Świątynie kreują widzialną przestrzeń, 
w której tworzą się fizyczne warunki do religijnego skupienia, a zarazem 
jest to strefa niematerialna, w której rozwija się życie duchowe wierzą-
cego. Z drugiej strony, odnośnie do tego, co zostało napisane wcześniej, 
obiekty sakralne istnieją w tym celu, by to, co święte i nadprzyrodzone, 
mogło rozlewać się na świat, zmieniać go i udoskonalać. Znajdują się one 
pośród świata profanum, by wnosić weń impuls dobra.

Omawiane zagadnienie może być dobrze zilustrowane przez przy-
toczony w dalszej partii tekstu przykład. Mury okalające miejsca świę-
te mają bogatą symbolikę. Niekiedy możemy przy nich spotkać figury 
aniołów z mieczami w rękach. Mury symbolizują oddzielenie miejsca 
świętego od świata profanum. Niejako zabezpieczają, by to, co świeckie, 
nie wdarło się do wewnątrz i nie zburzyło porządku oraz panującej tam 
atmosfery. Aniołowie strzegą tej granicy, by nie została przekroczona 
przez niepożądane osoby1. Jednocześnie w murze istnieją bramy. Są one 
po to, by człowiek mógł wejść przez nie do środka, a potem wyjść na 
zewnątrz (Hani, 1998; Kobielus, 2009). Człowiek nie tylko ma prawo, ale 
jest wręcz zapraszany do wejścia w krąg sacrum, by spotkać się z Bogiem, 
zostać przez Niego uświęconym i umocnionym Jego nauką. Ma zara- 
zem, zainspirowany przez sacrum, wyjść (powrócić) do świata i wnosić 
weń impulsy świętości. Taką symbolikę mają przykładowo drzwi święte 
rzymskich bazylik, otwierane w trakcie obchodów jubileuszy chrześci- 
jaństwa (ostatni raz w 2000 r.). Podobnie z okazji Roku Miłosierdzia 
(2015–2016) papież Franciszek zachęcił do wyznaczenia we wszystkich 
diecezjach na świecie „Bram Miłosierdzia”.

¹  Jest tu nawiązanie do rajskiego ogrodu. Gdy Bóg wygnał z raju prarodziców z powodu 
ich grzechu „postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby 
strzec drogi do drzewa życia” (Rdz 3, 24).
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Kontynuując rozważania na ten temat, warto zauważyć, że sakralne 
obiekty tworzą swoisty przedmiot, stanowiący narzędzie pośrednictwa 
między człowiekiem a Bogiem. Bóg przynależy do rzeczywistości po-
nadziemskiej, nieosiągalnej przez ludzkie zmysły. Konieczne jest zatem 
utworzenie widzialnych narzędzi, pozwalających na przekroczenie ba-
riery dzielącej mieszkańca Ziemi od nadprzyrodzonej tajemnicy. Takimi 
narzędziami mogą stać się budowle z ich architekturą, symboliką i całym 
wewnętrznym wyposażeniem.

Człowiek wierzący ma dostęp do Boga poprzez Jego objawienie 
w dwóch źródłach: Księgach Objawionych (Biblia) i tradycji Kościoła. 
Niemniej i te źródła nie zawsze i nie do końca są dla niego zrozumiałe. 
Wymagają one ciągłego objaśniania. Przez całe wieki Kościół wykonywał 
to zadanie na różne sposoby: przez papieskie nauczanie, pracę teolo-
gów, katechezę bądź kaznodziejstwo. Jedną z dróg, i to bardzo skutecz-
ną, okazała się droga obrazu, zwana niekiedy Biblia pauperum („Biblia 
ubogich”)2. Znane jest także podobne pojęcie via pulchritudinis („droga 
piękna”) (Benedykt XVI, 2011). Obrazy o tematyce religijnej wiszące 
w świątyniach, rzeźby, architektura, a nawet połączenie ich z naturalnym 
otoczeniem przyrody, stanowią ważne narzędzia pedagogiki religijnej3. 
Wszystkie te przedstawienia przez swoją wymowność pozwalają odkryć 
wiele prawd dotyczących Boga (np. kim jest, jakie przymioty posiada), 
zilustrować chrześcijańskie nauczanie, prowadząc do jego lepszego 
zrozumienia, przybliżyć sceny biblijne, postacie świętych i ich dzieła. 
Podobną funkcję pełnią symbole zawarte w kościelnej sztuce i architek-
turze. Wykorzystywany w nich jest język form, kolorów, a nawet dźwię-
ków (muzyka kościelna) i zapachu (woń kwiatów i kadzideł). Zarazem 
pobudzają człowieka do otwarcia się na rzeczywistość transcendentną. 

²  W pierwotnym znaczeniu określenie Biblia pauperum („Biblia ubogich”) odnosi się 
do średniowiecznego dzieła, składającego się głównie z obrazków przedstawiających 
sceny biblijne. Później (od ok. XVIII w.) stosowano je do wydań Biblii w obrazkach, prze-
znaczonych dla osób uboższych, których nie było stać na zakup pełnego tekstu Pisma 
Świętego. Dziś ten termin stosuje się niekiedy przenośnie do ikonografii zamieszczanej 
w kościołach, przedstawiającej sceny biblijne, z życia świętych, historii Kościoła. Ma ona 
znaczenie pouczające, por. np.: Jan Paweł II (1999), Seibert, J. (2007).

³  Warto zwrócić uwagę na parki otaczające kościoły (sanktuaria). Wybitnym przykła-
dem jest Kalwaria Zebrzydowska z wielkim zielonym terenem, na którym rozmieszczone 
są tzw. dróżki kalwaryjskie. Wszystko to jest osadzone w malowniczym krajobrazie, 
charakterystycznym dla Beskidów. Kompozycja małych sakralnych budowli wraz z ich 
wewnętrznym wyposażeniem w połączeniu z pięknem otaczającej przyrody tworzy nie-
zwykłą atmosferę, sprzyjającą zadumie i modlitwie, a zarazem utwierdza pielgrzymów 
w wierze (por. Ostrowski, 2001).
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Kościół od początku uznaje, że piękno świata stworzonego jest jedną 
z dróg przekonania się o istnieniu Boga.

Zwykło się uważać, że ludzie niepiśmienni, żyjący w poprzednich 
epokach, w obrazach upatrywali szansę poznawania prawd o Bogu. Tym-
czasem wiele wskazuje na to, że również dziś, w dobie Internetu, ludzie 
nie zawsze są chętni do analizowania tekstów pisanych i wracają do obra- 
zu jako środka przekazu. Powstaje jednak pytanie, czy zawsze ten obraz 
do końca rozumieją, zwłaszcza gdy zawiera on symboliczne treści, nie 
jest przedstawieniem realistycznym. Wydaje się, że wielu współczes-
nych ludzi posiada słabo rozwinięte myślenie abstrakcyjne i symboliczne. 
Mimo wskazanej wcześniej wymowności obrazów, pozostaje zatem stała 
konieczność ich objaśniania, a to zadanie dla przewodnika i krajoznawcy. 
Używając współczesnego języka, można powiedzieć, że artyści, zgodnie 
z rodzajem uprawianej sztuki, zakodowali w swych dziełach pewne reli-
gijne prawdy. Dobry przewodnik rozpoznaje ów kod i dokonuje swoiste-
go rozszyfrowania, czyli przełożenia na język zrozumiały dla dzisiejszego 
odbiorcy (turysty).

Analizując omawiane zagadnienie z psychologicznego punktu widze-
nia, można zauważyć, że obraz jest środkiem pomagającym człowiekowi 
w koncentracji uwagi i zmysłów. Budzi także uczucia: zachwytu, wznie-
sienia umysłu ku temu, co wspaniałe, lub grozy wobec ponadziemskich sił;  
poczucia majestatu i konieczności pochylenia się przed czymś, co jest wiel- 
kie, albo lęku przed karą (wspomniane wcześniej mysterium tremendum 
i mysterium fascinosum).

Wielka budowla lub mały przedmiot sakralny pozwalają na skupienie 
uwagi i duchową koncentrację. Między innymi w tym celu nadal powstają 
religijne obrazy, figury, różańce, świece. Obok wspomnianych wyżej za-
dań „informacyjnych”, pomagają one osobom wierzącym w ich religijnych 
praktykach. Kierują myśli ku tajemnicy, wspierają ześrodkowanie uwagi 
na rozważanej kwestii. Szerzej rzecz ujmując, często istnieje zespół tego 
rodzaju przedmiotów, np. budynek kościoła (sanktuarium) z jego archi-
tekturą i wystrojem, akcją liturgiczną odbywającą się w nim (tony muzyki, 
dym kadzideł, gesty uczestników, chwile milczenia itp.), jego otoczeniem  
(np. wspomniane wcześniej parki przykościelne, kalwarie). W owym ze-
spole panuje niepowtarzalna atmosfera, która pomaga w oderwaniu się od 
tego, co jest na zewnątrz (profanum), by można było lepiej wejść w tajemnicę 
(sacrum). Służy on duchowemu wyciszeniu, stwarza dogodne warunki do 
modlitwy i kontemplacji. Tej atmosfery nie można zaburzyć. Przeciwnie, 
należy pomóc odwiedzającym (turystom) w zrozumieniu tego, gdzie się 
znaleźli, i pokazać, że sami mogą wejść w tę duchową rzeczywistość.
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4. Kościół – muzeum czy miejsce „żywej rzeczywistości”?

Obiekty sakralne są często pełne niezwykle wartościowych zabytków. 
Turysta, zwłaszcza krajoznawca, chce je obejrzeć. Kościół jako instytu-
cja uznaje owo pragnienie i zaleca, by obiekty te były udostępniane dla 
wszystkich oraz by odwiedzający byli tam gościnnie przyjmowani. Pod-
kreśla jednak, by podawać im nie tylko informacje z zakresu historii 
i sztuki, lecz „na pierwszym miejscu ukazać ich [obiektów – przyp. M.O.] 
tożsamość i przeznaczenie religijne” (Papieska Rada ds. Migracji i Podróż-
nych, 2001, nr 14). Świątynie nie są muzeami, zachowującymi bądź tylko 
przypominającymi historię. Są to przestrzenie, w których tu i teraz rozwija 
się i pulsuje religijne życie wspólnoty wierzących oraz poszczególnych jej 
członków. W przekonaniu osób wierzących stanowią miejsca rzeczywi- 
stej obecności Boga. Nie są to zatem „martwe budowle”, ale ośrodki ży-
wej wiary, choć zarazem stanowią one świadectwo historii i uczą o niej. 
W tej przeszłości wierzący odnajdują swe korzenie i tożsamość. W ten 
sposób historia ciągle kształtuje ich teraźniejszość, czyli trwające nadal 
życie religijne. Tu trwa modlitwa i udziela się sakramentów świętych for-
mujących chrześcijańską egzystencję. Nawiązując do przeszłości, obiekty 
sakralne wskazują na kontynuację życia w wieczności. Otwierają zatem 
człowieka na jego ostateczny cel, jakim jest osiągnięcie wiecznej wspólnoty 
z Bogiem4. Tu można nawiązać do papieskiego przesłania, skierowanego 
do młodzieży (i nie tylko). Jan Paweł II, mówiąc o dziedzictwie kultury, 
z którą blisko związana jest wiara, wskazał, że to dziedzictwo należy nie 
tylko poznać, ale samemu ubogacić i przenieść w przyszłość (Jan Paweł II,  
1985). Każde spotkanie z sakralną budowlą powinno doprowadzić do 
odkrycia nici łączącej teraźniejszość wiary z jej przeszłością i przyszłością, 
jak też uzmysłowić, że życie każdego z wierzących jest wplecione w tę 
rzeczywistość.

W związku ze wspomnianą kwestią w dokumentach kościelnych zwra-
ca się uwagę na negatywne zjawisko, ujawniające się w świecie turystyki. 
Mowa tu o podejściu do religijnych zwyczajów, nie tylko chrześcijań-
skich, jako do swoistego religijnego teatru. W ten sposób odrywa się je 
od prawdy religijnego życia, zatracając ich właściwy sens. Rozwijany 
kult i pobożność osób wierzących zamieniają się w pokaz dla turystów, 
często żądnych ciekawych przeżyć. Sprawa dotyczy naturalnie również 
samych wspólnot religijnych, które organizują takie sztuczne przedsta-
wienia dla turystów. Zatem i tu pojawia się konieczność właściwego 

⁴  Mówił o tym dobitnie Jan Paweł II podczas wizyty w Zakopanem (Jan Paweł II, 1997). 



115Przewodnictwo w sakralnych obiektach

przygotowania turystów oraz osób tworzących owe obrzędy (por. np. Schlu- 
ßerklärung…, 1991).

Konkludując, warto zauważyć, że nawet współczesne muzea próbują 
przekształcać się w ośrodki, które chcą, poprzez stosowanie nowoczes-
nych technologii prezentacji, przybliżyć życie. Preferuje się w nich przed-
stawienia multimedialne, żeby nie tylko skuteczniej pobudzić wyobraźnię 
turystów, ale wręcz pomóc człowiekowi osiągnąć rodzaj współuczestnic-
twa w prezentowanym wydarzeniu5.

5. Zwiedzanie czy nawiedzanie kościoła?

Jedną z kluczowych kwestii w przypadku analizowanego zagadnienia 
można zilustrować poprzez rozróżnienie dwóch pojęć –„zwiedzania” 
i „nawiedzania”. Turysta zwiedza starówkę miasta, muzeum, park, 
a także kościół. U podstaw czynności zwiedzania leży pragnienie za-
spokojenia ciekawości, chęć poznania jakiegoś obiektu, zaznajomienia 
się z jego wyglądem, walorami artystycznymi i historią. Turysta ma-
jący takie podejście staje się jednak jedynie zewnętrznym obserwato-
rem. Niekoniecznie dociera do istoty rzeczy. Słowo „nawiedzenie” po-
jawia się w kontekście Ewangelii, gdy Maryja nawiedza swą krewną 
Elżbietę w Ein Karim (Łk 1, 39–56). Obie niewiasty wchodzą ze sobą 
w relacje. Co ważniejsze, owa scena ma charakter religijny. Podczas 
niej Matka Boża wygłasza hymn Magnificat, który do dziś jest jedną 
z najznamienitszych modlitw Kościoła. Termin „nawiedzenie” korelu- 
je z określeniem „odwiedziny”, z którym kojarzy się coś więcej niż tylko 
przyjście do kogoś bądź obejrzenie miejsca. Także i tu pojawia się element 
wejścia w relacje z drugim człowiekiem (z rodziną, przyjaciółmi, znajo-
mymi) (por. Odwiedziny, 2018).

Określenie „nawiedzenie” dotyczy przede wszystkim religijnego ob-
szaru życia6. Osoba wierząca nawiedza kościół, by podejmować tam 
czynności religijne, modlić się, czyli wejść w relacje z Bogiem.

Nie zaprzeczając wartościom, jakie niesie za sobą zwiedzanie wybrane-
go miejsca sakralnego, trzeba zarazem stwierdzić, że przede wszystkim 
ma się tam odbywać nawiedzanie. Wejście na teren sakralny jest nie tylko 

⁵  Przykładem może być muzeum kopalni soli w Bochni, gdzie pokazuje się pracujących 
górników, poruszające się postacie, przesuwające się wózki, a nawet symuluje się wybuchy 
gazów, które doprowadzają do tragedii.

⁶  Stosowane jest także w tradycji tzw. nawiedzenia kościoła przez obraz świętego (Matki 
Bożej, patrona, relikwii). Jest to też akt natury religijnej, związany z bogatą obrzędowością.
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okazją do zapoznania się z wiarą chrześcijańską i jej zabytkami, ale jak 
podkreślono w dokumencie Stolicy Apostolskiej – „drogą przeżywania 
własnej wiary i świadczenia o niej” (Papieska Rada ds. Migracji i Podróż-
nych, 2001, nr 14). Jak już podkreślono, budowle sakralne są narzędziami 
służącymi do zapraszania do uczestnictwa w misterium, które się tam do-
konuje. Stanowią zachętę do wejścia w relacje z Bogiem. Bez zrozumienia 
tej prawdy nie pojmiemy istotnego sensu ich egzystencji. Tu pojawia się 
pytanie autora, na które nie chce dać jednoznacznej odpowiedzi: czy tu-
rysta wchodzący do świątyni powinien być tylko niemym obserwatorem, 
czy też uczestnikiem dokonujących się tam wydarzeń, doświadczającym 
transcendencji? Odpowiedź twierdząca byłaby w mniemaniu autora za-
dowalająca, gdyż uważa on, że przewodnik chrześcijanin powinien po-
móc turyście w takim pogłębionym przeżyciu obecności Boga wewnątrz 
obiektów sakralnych.

6. „Neuroza turystyki”

W kontekście niniejszego artykułu warto wspomnieć o zjawisku, które 
niekiedy nazywa się „neurozą wolnego czasu” (Ostrowski, 1996, s. 175, 
250). Występuje ono w równym stopniu w świecie turystyki i może być 
nazwane „neurozą turystyki”. Zjawisko to polega na nieustannym po-
śpiechu i braku umiejętności zahamowania tempa życia, nawet w okresie 
poza pracą i codziennymi obowiązkami. W związku z tym człowiek chce 
w jak najkrótszym czasie zobaczyć jak najwięcej, a właściwie „zaliczyć” 
jak największą liczbę odwiedzonych miejsc, wyjechać jak najdalej. Wiąże 
się z tym chęć poszukiwania silnych wrażeń. Efektem takiego postępo-
wania jest powierzchowność i płytkość odbioru. Człowiek potrzebuje 
czasu, by móc się skoncentrować oraz by przemyśleć i zinterioryzować 
poznawane wartości. Często okazuje się, że po zakończeniu podróży od-
bytej w pośpiechu w świadomości turysty pozostaje niewiele. Odnosi się 
to w szczególności do odwiedzania miejsc sakralnych. By odkryć pełnię 
ich wartości – bogatych i niełatwych w odbiorze – trzeba spokoju i czasu 
na zadumę. Przewodnik, który umiejętnie ogranicza tempo wędrówki 
i pozostawia chwile na osobistą refleksję, bynajmniej nie trwoni czasu 
turystów i nie zubaża programu wycieczki. Przeciwnie, w znacznym 
stopniu przyczynia się do wartościowszego jej przeżycia. Gdy weźmie się 
pod uwagę aktualne trendy, naturalnie nasuwa się pytanie, czy zrozumieją 
to wszyscy współcześni turyści. Sprawa wymaga wysiłków wychowaw-
czych, a przecież należy się zgodzić, że przewodnik jest wychowawcą.
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7. Równowaga między słowem a milczeniem

Cechą przewodników, podobnie jak pedagogów, jest umiejętne opero-
wanie słowem. Wiąże się to z ich zawodem. Turyści zatrudniają prze-
wodników, nie tylko by prowadzili ich bezpiecznie po szlaku, ale także 
by przekazywali jak najwięcej informacji. Nie można się dziwić, że sami 
przewodnicy sądzą, iż skoro podjęli zobowiązanie i umówili się na kon-
kretne wynagrodzenie, powinni przekazać turystom jak najwięcej wiado-
mości. Jednakże powstaje pytanie, czy obfitość słowa nie rodzi niekiedy 
przesytu. Sami odbiorcy mają ograniczoną recepcję treści i nie są w sta- 
nie przyswoić ich w nadmiarze. Może pojawić się wręcz zniechęcenie 
i znużenie. Wówczas zamiast przyjemności pozostają negatywne dozna-
nia. Człowiek (turysta) odbiera wartości nie tylko słuchem, ale też innymi 
zmysłami: wzrokiem (kształty, barwy), węchem (zapachy), dotykiem 
(bezpośredni kontakt z przedmiotem). W owej recepcji, jak już zresztą 
sygnalizowano, ważną rolę odgrywa cała gama uczuć, rozbudzonych  
np. poprzez atmosferę miejsca (gwar, cisza, gra świateł). Nie wszystko 
da się opowiedzieć. Trzeba zatem dać turyście czas na osobiste zatrzyma- 
nie się i przemyślenie tego, co odwiedza. Nie jest to bynajmniej stracony 
czas. Są to chwile dopełnienia w osobistej refleksji tego, co zostało przeka-
zane przez słowa przewodnika. Teolog powie jeszcze dobitniej: najpierw 
sam człowiek spotyka się z sacrum, a przewodnik przez dobrze dobrane 
słowa wspomaga go, by to spotkanie nabierało głębi.

Ważną zdolnością przewodnika jest utrzymywanie równowagi między 
słowem a milczeniem. Powinien on bardziej inspirować turystów do 
osobistego namysłu i refleksji, które dokonują się właśnie w momencie 
indywidualnej zadumy. W świetle wcześniejszych akapitów niniejsze-
go artykułu dotyczy to szczególnie miejsc sakralnych. Jak już bowiem 
zaznaczono, tego, co nadprzyrodzone, nie jesteśmy w stanie w pełni 
opisać ludzkimi słowami. Zawsze pozostaje to w jakimś stopniu otoczone 
tajemnicą. Odkrycie jej wymaga zadumy i refleksji. Trzeba zatem dać tury-
stom czas na osobiste przemyślenia, kontemplatywne pochylenie się nad 
oglądanymi obiektami. Należy także uwzględnić fakt, że w prowadzonej 
grupie są osoby wierzące i pragnące choćby przez moment zatrzymać się 
w sakralnym miejscu na modlitwę.

Naturalnie, zdarzają się grupy specjalistów bądź hobbystów, których 
interesuje zdobywanie jak największej ilości wiedzy. Wtedy jednak zmie-
nia się typ wędrowania, nazywamy je wycieczką edukacyjną bądź szko-
leniową. Wówczas wskazany jest szerszy wykład. Konkludując, teolog 
musi powiedzieć, że wejście w obręb sakralnych obiektów jest niezwykłą 
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szansą prowadzenia człowieka ku religijnej wierze i jej rozwojowi. Tu 
rodzi się postulat pod adresem przewodników, którzy są wierzącymi 
chrześcijanami. Powinni zdawać sobie sprawę z tego, że – zgodnie z do-
kumentem przygotowanym w Stolicy Apostolskiej przez Papieską Radę  
ds. Migracji i Podróżnych (2001) – są nie tylko informatorami, ale poniekąd 
także katechetami i ewangelizatorami. Naturalnie są przewodnicy, którzy 
nie przyznają się do chrześcijańskiej wiary, ale oni również powinni zdać 
sobie sprawę z tego, że wprowadzając turystów do sakralnych obiektów, 
wchodzą w przestrzeń innego rodzaju. Zobowiązani są do przekazania 
odwiedzającym prawdy o właściwym sensie powstania i istnienia tych 
obiektów, a zarazem zachowania szacunku wobec przekonań ich twórców.

Autor artykułu świadomie nie omówił szerzej spraw dotyczących prze-
wodnictwa w sakralnych obiektach, które wydają się oczywiste i nie ma po-
trzeby ich powtarzać. Przewodnik powinien dbać o to, by nie oprowadzać 
grupy podczas trwania nabożeństwa, dyskretnie zwracać uwagę turystów 
na kulturę zachowania, uszanowanie zwyczajów miejsca i godny ubiór. 
Wewnątrz obiektu powinien być oszczędny w słowach, a szczegółowe 
informacje przekazywać przed wejściem (por. Dziesięć przykazań…, 2018).
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PRZEWODNICTWO W SAKRALNYCH OBIEKTACH

Abstrakt: Autor przedstawia postulaty pod adresem przewodników oprowadzających 
turystów po obiektach sakralnych (sanktuariach, kościołach, klasztorach, ośrodkach 
pielgrzymkowych itp.). Wychodzi od teologicznego rozumienia sacrum i profanum oraz 
objaśnia cel tworzenia obiektów sakralnych. Powstają one, by zapewnić odpowiednie 
warunki do modlitwy i refleksji nad ostatecznym celem życia człowieka. Ich architektura, 
wystrój i atmosfera pomagają osobom wierzącym w poznaniu prawdy o Bogu i stanowią 
zachętę do wejścia z nim w osobiste relacje. Stanowią one dla odwiedzających tzw. Biblia 
pauperum. Ponadto poprzez rozwijający się w nich kult, sacrum rozlewa się na świat i ma 
go udoskonalać. Są one zatem swoistym narzędziem, łączącym sferę nadprzyrodzoną 
z tym, co ziemskie. Kościoły nie są martwymi muzeami, a obrzędy w nich odprawiane 
nie stanową „religijnego teatru”. Są to miejsca trwającego i rozwijającego się tu i teraz 
życia religijnego. Stąd odpowiednim słowem określającym znalezienie się w obrębie 
obiektu sakralnego jest zaczerpnięte z ewangelii „nawiedzanie”, czyli wejście w relacje, 
w opozycji do wyrazu „zwiedzanie”, oznaczającego jedynie zaspokajanie ciekawości. 
Zadaniem przewodników jest pomaganie turystom w odkrywaniu właściwego sensu 
istnienia obiektów sakralnych, poprzez odpowiednie objaśnienie znajdujących się w nich 
obrazów, symboli i sprawowanych tam obrzędów. Autor przestrzega przed zbyt po-
spiesznym odwiedzaniem sakralnych miejsc, ponieważ w ten sposób nie można dojrzeć 
ich głębi. Przewodnikom sugeruje oszczędność słów. Milcząca refleksja może dać więcej 
niż obfitość słów i nie jest dla turysty straconym czasem. W konkluzji autor stwierdza, że 
przewodnicy wierzący są dla turystów swoistymi ewangelizatorami i katechetami. Nato-
miast przewodnicy o innym światopoglądzie powinni przynajmniej przekazać prawdę 
i uszanować atmosferę sacrum.

Słowa kluczowe: obiekt sakralny, sacrum, profanum, przewodnik, postulaty pod adresem 
przewodników.
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TOURIST GUIDES IN SACRED PLACES

Abstract: The author presents the requirements for guides to show tourists around sacred 
buildings (sanctuaries, churches, monasteries, pilgrimage centers etc). He begins with 
a theological understanding of sacrum and profanum, and then explains the purpose of 
the sacred places which is to provide the proper conditions for prayer and reflection  
on the ultimate goal of human life. The architecture, decor and atmosphere help a believer 
become familiar with the truth about God and encourage him or her to enter into a personal 
relationship with him. Together they constitute a so-called “biblia pauperum” for visitors. 
On the other hand, through the cult which has developed there, the sacrum spreads out 
into the world with the intention of improving it. They are therefore a kind of tool connect- 
ing the supernatural realm with things seen as earthly. Churches are not dead muse- 
ums, and the rites held in them do not constitute “religious theater”. These are places 
of the here and now and exist to develop the religious life. Thus, the appropriate way of 
describing entrance to a sacred place should be one borrowed from the gospel – “visiting” 

– entering into a relation, as opposed to “sightseeing” which only refers to satisfying cu-
riosity. A guide’s task is to help tourists discover a proper sense of the existence of sacred 
places through an appropriate explanation of the images, symbols and rituals that are 
celebrated there. The author warns against visiting sacred places in a too hasty way which 
does not allow an appropriate insight into the “depth” of the place visited. Guides are 
recommended to be concise. Silent reflection gives more than any abundance of words 
and is not time lost for a tourist. In conclusion, the author states that believers working as 
guides can become evangelizers and catechists for tourists, however those with a different 
worldview should at least convey the truth and respect the atmosphere of the sacrum.

Keywords: sacral objects, sacrum, profanum, guide, requirements for guides.



Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 10, 2020

Wizyty w muzeach są jedną z podstawowych form aktywności krajoznaw-
czej. Placówki te nie tylko są miejscem gromadzenia i przechowywania 
zbiorów, ale mają też istotny wpływ na kształtowanie świadomości i po-
staw społecznych. Kulturotwórcza rola muzeów nie odnosi się wyłącznie 
do aspektów historycznych czy artystycznych. Obejmuje ona również 
kształtowanie relacji człowieka z przyrodą. Wydaje się, że ta ostatnia funk-
cja ma szczególne znaczenie współcześnie, kiedy powszechnie obserwuje 
się rozluźnienie więzów łączących ludzi z naturą. Zjawisko to jest ściśle 
związane z postępującą urbanizacją (Balmford i in., 2009) i obejmuje coraz 
większą część społeczeństwa. Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych, już 74% Europejczyków mieszka w miastach (United Nations, 2018). 
Poza negatywnym wpływem na zdrowie (Abraham, Sommerhalder, Abel, 
2010) brak kontaktu z przyrodą grozi utratą zdobywanej przez pokolenia 
wiedzy o gospodarczym i kulturowym znaczeniu poszczególnych elemen-
tów przyrodniczych, straceniem umiejętności odpowiedzialnego korzysta-
nia z dóbr przyrody oraz brakiem świadomości kluczowej roli elementów 
przyrodniczych w życiu na Ziemi. Z tego względu opisywane zjawisko 
uważane jest za istotne zagrożenie cywilizacyjne (Soga, Gaston, 2016).

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka polskich muzeów przy-
rodniczych znajdujących się w miastach, a w szczególności odpowiedź 
na pytanie, czy i w jaki sposób placówki te przyczyniają się do zachowa-
nia bądź odbudowania powiązań między człowiekiem a środowiskiem 
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NATURA DLA MIESZCZUCHA  
– ROLA MIEJSKICH MUZEÓW PRZYRODNICZYCH 
W POPULARYZACJI I EDUKACJI PRZYRODNICZEJ 

1. Wstęp
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przyrodniczym. Podstawą wyodrębnienia muzeów przyrodniczych spo-
śród wszystkich tego typu placówek w kraju były: publikacja książkowa 
1000 muzeów w Polsce. Przewodnik (Folga-Januszewska, 2011), dane pozyska- 
ne z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2019) oraz 
wykaz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019). Szcze-
gółowe informacje dotyczące poszczególnych obiektów pozyskano ze 
stron internetowych zidentyfikowanych obiektów w październiku 2019 r.  
W wybranych miejscach autorki były osobiście i zgromadziły na ich temat 
dokumentację opisową i fotograficzną.

2. Muzeum przyrodnicze zamiast przyrody?

Muzeum, definiowane przez Międzynarodową Radę Muzeów jako „trwa-
le istniejąca instytucja, która nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku, 
służąca społeczeństwu i jego rozwojowi, otwarta dla publiczności, któ-
ra pozyskuje, konserwuje, udostępnia i wystawia w celu badawczym, 
edukacyjnym lub dla rozrywki materialne i niematerialne świadectwa 
ludzi oraz ich środowiska” (Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów, 2018, s. 2), 
powszechnie uważane jest za potencjalną atrakcję turystyczną, a jedno-
cześnie miejsce o dużym znaczeniu edukacyjnym. Jak podkreślają Sta-
siak i Włodarczyk (2013), warunkiem efektywnego pełnienia tej funkcji 
jest sposób komunikowania się z odbiorcami. Charakter współczesnego 
społeczeństwa wymusza zmianę profilu muzeum z informacyjnego na 
performatywny. Muzeum powinno być zatem placówką interaktywną, 
angażującą odwiedzających – wciągającą ich do dialogu, pobudzającą 
do dociekań, zadawania pytań oraz samodzielnego poszukiwania od-
powiedzi (Stasiak, 2006). Stasiak zauważa również, że muzeum należy 
traktować jednocześnie jako obiekt będący indywidualnym produktem tu-
rystycznym i jako część większej całości, z którą wiąże je specyfika miejsca  
(np. historia budynku, w którym ulokowane są zbiory), wydarzenia (wi-
zyty w muzeum często towarzyszą np. konferencjom), szlaku (ekspozycja 
muzealna może być elementem zaplanowanej trasy turystycznej) oraz 
imprezy (składowa pakietu usług turystycznych) (Stasiak, 2000).

Początków polskiego muzealnictwa upatruje się w powstałych w XVI 
i XVII w. kolekcjach władców i magnatów (Jędrysiak, 2009). Oprócz dzieł 
sztuki i książek zbiory te obejmowały również okazy przyrodnicze, prze-
de wszystkim zwierzęta lub ich części oraz minerały. W XIX w. w Prom-
nicach na miejscu starego dworku Promnitzów wzniesiono Zameczek 
Myśliwski, w którym prezentowano trofea myśliwskie w postaci poroży 
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jeleni, gromadzono tam także martwe zwierzęta, które odpowiednio spre-
parowane zdobiły wnętrza pomieszczeń (Kluss, Kruczek, 2010). Z kolei 
w tzw. zamku w Kórniku T. Działyński zebrał sporą kolekcję minerałów 
(1874 r.) – miała ona być zaczątkiem projektowanego przez J. Działyń-
skiego muzeum historii naturalnej (Kąsinowska, 1998).

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (2019) wyjaś-
niono pojęcie muzeum przyrodniczego bardzo lapidarnie, opisując je jako 
obiekt, w którym gromadzone są okazy przyrody. Znacznie bardziej roz-
budowaną definicję przedstawiła Kordowska (2015, s. 26), według której: 

muzeum przyrodnicze to instytucja, która pozyskuje, konserwuje i udo-
stępnia zbiory, złożone z żywych lub martwych okazów przyrody, może 
prowadzić badania naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych; ponadto 
przekazuje wiedzę o zebranych zbiorach w sposób przystępny dla zwie-
dzających w postaci działań edukacyjnych, ale także edukacji w formie 
rozrywki. 

Jak wynika z tego zapisu, bezpośrednia łączność z naturą, realizowana 
choćby poprzez ulokowanie zbiorów in situ na terenie cennym przy-
rodniczo, nie jest immanentną cechą zbiorów przyrodniczych. Co wię-
cej, placówki muzealne (czy – w skromniejszej wersji – ośrodki edukacji 
ekologicznej), zlokalizowane np. w parkach narodowych, mają znacznie 
krótszą historię aniżeli kolekcje przyrodnicze przywożone z całego świa-
ta do znaczących ośrodków miejskich (np. Museum of Natural History 
w Londynie). W 2015 r. M. Kordowska zidentyfikowała w Polsce 83 muzea 
przyrodnicze. Więcej niż połowa z nich jest oddalona o ponad godzi-
nę drogi samochodem od obszarów cennych przyrodniczo. Specyfikę 
omawianych placówek, sprowadzającą się do konieczności atrakcyjnego 
zaprezentowania przyrody niejako nieobecnej w danym miejscu, do-
strzegli też Lijewski, Mikułowski i Wyrzykowski (2008), którzy w swojej 
klasyfikacji walorów turystycznych Polski muzea przyrodnicze umieścili 
w kategorii „walorów przyrodniczych utworzonych przez człowieka”.

3. Specyfika miejskich muzeów przyrodniczych

3.1. Lokalizacja 

Autorki artykułu ustaliły, że 30 placówek muzealnych o charakterze 
przyrodniczym znajduje się w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Obiekty te są położone poza obszarami bogatymi w walory przyrodnicze, 
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także w dużych aglomeracjach miejskich, np. w Warszawie, Wrocławiu 
czy Krakowie (rys. 1). Muzea przyrodnicze rozmieszczone są w mia-
stach na terenie całego kraju. Największa ich liczba znajduje się w woje-
wództwie małopolskim  i mazowieckim – po sześć obiektów w Krakowie 
i Warszawie. W większości pozostałych miast znajduje się od jednego do 
dwóch obiektów muzealnych. W województwach kujawsko-pomorskim, 
lubuskim i podkarpackim w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców nie 
ma żadnych muzeów przyrodniczych (rys. 1). 

Miejskie muzea przyrodnicze są zazwyczaj położone w znacznej od-
ległości od atrakcji przyrodniczych. Z tego powodu może być trudno 
przyciągnąć w takie miejsca zwiedzających szczególnie zainteresowa- 
nych przyrodą. O ich popularności decyduje nie tylko wartość zgromadzo-

Rysunek 1. Rozmieszczenie muzeów przyrodniczych w polskich miastach
Źródło: opracowanie własne
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nych zbiorów, ale również efektywna promocja i kreowanie pozytyw-
nego wizerunku (Stasiak, 2007). Często muzea te różnią się od obiektów 
umiejscowionych na obszarach cennych przyrodniczo pod względem 
funkcji edukacyjnej i rozrywkowej. Specyficzna jest również ich lokalizacja 
w samym mieście. Siedzibami tego typu muzeów są zazwyczaj budyn-
ki uczelni lub innych państwowych instytucji naukowych, np. Polskiej 
Akademii Nauk lub Państwowego Instytutu Geologicznego – jednostki 
te są także odpowiedzialne za zarządzanie takimi muzeami.

3.2. Rodzaje kolekcji przyrodniczych 

Zidentyfikowane muzea przyrodnicze różnią się między sobą przede 
wszystkim rodzajami kolekcji przyrodniczych, ich wielkością, oryginal-
nością oraz sposobami prezentacji. W muzeach wyróżniono pięć typów 
kolekcji przyrodniczych, obejmujących okazy: fauny, flory, bursztynu oraz 
geologiczne i paleontologiczne. Na rys. 2 zaprezentowano popularność 
poszczególnych grup.

Rysunek 2. Popularność rodzajów kolekcji przyrodniczych  
w miejskich muzeach przyrodniczych 

Źródło: opracowanie własne

Najczęściej spotykanym rodzajem kolekcji przyrodniczych są zbiory 
okazów geologicznych (minerałów, skał i złóż), prezentowane w różnych 
formach. Małe okazy są umieszczane w gablotach zarówno otwartych, jak  
i całkowicie oszklonych. Z kolei duże skały rozmieszcza się w salach wy-
stawowych bez dodatkowych zabezpieczeń, a także na świeżym powie-
trzu w tzw. lapidariach (fot. 1). Podczas zajęć edukacyjnych odwiedzający 
mogą dotykać wybranych do tego celu okazów.
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Fotografia 1. Lapidarium obok Muzeum Geologicznego  
Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie 

Źródło: M. Kordowska (listopad 2019)

Drugą, równie liczną, grupę kolekcji stanowią wystawy, na których 
są prezentowane zbiory paleontologiczne, w głównej mierze skamie-
niałości przewodnie różnych epok, tj. zachowane w skałach fragmenty 
kości i szczątki roślin. W tych kolekcjach szczególną popularnością cieszą 
się wystawy związane z dinozaurami i zwierzętami prehistorycznymi, 
a zwłaszcza ich szkielety. Pokaźne okazy można zobaczyć m.in. w Muze-
um Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie 
(fot. 2). Tego typu obiekty są szczególnie atrakcyjne dla dzieci. 

Popularne są również kolekcje fauny, najliczniej występujące w mu-
zeach zoologicznych i przyrodniczych. Obejmują zbiory okazów fauny,  

Fotografia 2. Szkielet nosorożca i mamuta włochatego  
w Muzeum Geologicznym  

Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie 
Źródło: M. Kordowska (listopad 2019)
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czyli preparowane zwierzęta lub ich części, takie jak: kości, skorupki, 
pióra, rogi lub poroża, a także kolekcje bezkręgowców. Często są pre-
zentowane w postaci dioram, na których zwierzęta zostały pokazane 
w ich naturalnym środowisku (fot. 3, 4). Takie wystawy mają duże zna-
czenie w miastach, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z przyrodą. 
Kolekcje te nie są one jednak tak bogate, jak w muzeach przyrodniczych 
zlokalizowanych na obszarach cennych przyrodniczo lub w ich pobliżu 
(Kordowska, 2015).

Fotografia 3, 4. Dioramy, na których zaprezentowano kolekcje fauny  
w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie 

Źródło: M. Kordowska (wrzesień 2019)

Mniej jest kolekcji flory. Obejmują one przede wszystkim okazy gatun-
ków rodzimych, które prezentowane są najczęściej w szklanych gablo-
tach lub w zielnikach. Ponadto rośliny i ich zbiorowiska są przedstawiane 
na planszach w formie barwnych fotografii i opisów. Kolekcje takie są 
znacznie mniejsze pod względem liczby okazów niż zbiory fauny. 

Z kolei ekspozycje bursztynu są zaledwie trzy. Największa z nich 
znajduje się w Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Na wystawach są za-
prezentowane: historia powstania bursztynu, jego właściwości, sposo- 
by pozyskiwania oraz obróbka na przestrzeni dziejów (Muzeum Gdań-
ska, 2019). 

W miejskich muzeach przyrodniczych w jednym obiekcie muzealnym 
jednocześnie prezentowane są różne kolekcje. Najbardziej zróżnicowane 
pod tym względem są muzea nazywane przyrodniczymi i centra edukacji 
przyrodniczej. W muzeach geologicznych najczęściej prezentowane są 
wyłącznie kolekcje geologiczne, a w muzeach paleontologicznych zbiory 
paleontologiczne. 
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3.3. Sposoby prezentacji kolekcji przyrodniczych 

Kolekcje przyrodnicze są prezentowane na różne sposoby. Ze względu 
na formy przedstawienia eksponatów można wyróżnić muzea tradycyj-
ne, interaktywne i wirtualne (Kordowska, 2015; Stefanik, Kamel, 2013). 
Muzea tradycyjne usytuowane są w konkretnym budynku, a eksponaty 
umieszcza się najczęściej w szklanych gablotach. W muzeach interaktyw-
nych, obok eksponatów prezentowanych w sposób tradycyjny, pojawiają 
się pomoce multimedialne, np. infokioski lub nagrania dźwiękowe i wi-
deo. W niektórych instytucjach kolekcje udostępniane są dodatkowo za 
pomocą Internetu, w postaci tzw. wirtualnych spacerów. 

Zbiory w muzeach przyrodniczych w miastach swoje eksponowane 
są w głównej mierze w sposób tradycyjny (rys. 3). Okazy, w postaci 
preparowanych zwierząt lub ich części, znajdują się w szklanych gab-
lotach. W ten sposób prezentuje się również okazy geologiczne (fot. 5) 
i paleontologiczne. Ich uzupełnieniem są fotografie, plansze i modele oraz 
opisy i wyjaśnienia. Okazy roślinne mogą być zgromadzone i prezento-
wane w formie zielników, np. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Rysunek 3. Sposoby prezentacji zbiorów w miejskich muzeach przyrodniczych
Źródło: opracowanie własne

Znacznie mniej jest muzeów interaktywnych (rys. 3), czyli takich, w któ-
rych  tradycyjne wystawy są wzbogacone o elementy multimedialne. 
Infokioski znajdują się m.in. w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu 
Łódzkiego w Łodzi, a także w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym 
im. prof. Andrzeja Myrchy w Białymstoku. Z kolei w Muzeum Ewolucji 
Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie można 
posłuchać odgłosów wymarłych gadów (fot. 6). 

Najmniej liczne są muzea wirtualne. W przypadku muzeów przy-
rodniczych w mieście są to wyłącznie formy uzupełniające tradycyjne
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Fotografia 5. Okazy geologiczne  
w Muzeum Geologicznym  

Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie 
Źródło: M. Kordowska (listopad 2019)

Fotografia 6. Przyciski dźwiękowe  
w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii  

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Źródło: M. Kordowska (wrzesień 2014)

obiekty. Kolekcje prezentowane są w postaci wirtualnego spaceru. Naj-
bardziej rozbudowaną wersją muzeum wirtualnego jest Muzeum Przy-
rodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie (fot. 7). Oprócz tradycyjnego wirtualnego spaceru na 
zwiedzających czekają puzzle i kreator pocztówek. Strona zawiera także 
zakładkę „Warto zobaczyć” – są tam prezentowane zabytki Krakowa 
położone blisko Muzeum (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
Polskiej Akademii Nauk, 2019). 
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Fotografia 7. Wirtualny spacer po Muzeum Przyrodniczym  
Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt  

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Źródło: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  

Polskiej Akademii Nauk (2019) 

4. Formy działalności miejskich muzeów przyrodniczych

Najważniejsze funkcje muzeów przyrodniczych w miastach, oprócz dzia-
łalności naukowo-badawczej, to: edukacja i upowszechnianie wiedzy 
o środowisku przyrodniczym dla mieszkańców miast i turystów oraz 
rozrywka i rekreacja.   

4.1. Funkcja edukacyjna miejskich muzeów przyrodniczych

Najlepiej rozbudowaną funkcją tego typu obiektów w mieście jest dzia-
łalność edukacyjna. Ma ona bardzo zbliżony charakter do inicjatyw 
podejmowanych w muzeach przyrodniczych zlokalizowanych na obsza-
rach cennych przyrodniczo lub w ich pobliżu (Kordowska, 2015). Mu- 
zea położone w miastach cechuje jednak różnorodność form propo- 
nowanej działalności edukacyjnej (tab. 1). Oferta kierowana do grup 
zorganizowanych różni się od przygotowanej z myślą o osobach 
indywidualnych. 

Najprostszą formą działalności edukacyjnej dla grup zorganizowanych 
jest zwiedzanie muzeum z przewodnikiem (tab. 1). Dzięki temu można 
zobaczyć nie tylko wszystkie warte obejrzenia miejsca, lecz również 
dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy. Ponadto przewodnicy czę-
sto lepiej niż nauczyciele potrafią podczas oglądania wystaw wzbudzić 
zainteresowanie dzieci i młodzieży, zadając różnego rodzaju pytania, 
zagadki, a niekiedy nawet przeprowadzając konkursy. Uzupełnieniem 
i urozmaiceniem ekspozycji stałych są wystawy czasowe, na których 



131Natura dla mieszczucha…

mogą być prezentowane obiekty tego samego rodzaju co inne eksponaty 
w muzeum, lub wystawy fotografii, malarstwa lub rzeźby. 

Inną popularną formą edukacyjną są lekcje muzealne (tab. 1). Ich cha-
rakter, czas trwania i zakres przekazywanych informacji są dostosowa- 
ne do wieku zwiedzających (przedszkolaków, uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów). Lekcje muzealne 
mogą być uzupełnione o prezentacje multimedialne lub wyświetlenie 
filmu przyrodniczego. Co więcej, dla urozmaicenia zajęć wprowadza 
się karty pracy, np. w Muzeum Przyrodniczym im. prof. Władysława 
Rydzewskiego we Wrocławiu (Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2019).

Tabela 1. Formy działalności edukacyjnej dla grup zorganizowanych  
– zajęcia stacjonarne 

Działalność edukacyjna stacjonarna Przykład muzeum przyrodniczego
Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem 
dla starszych grup przedszkolaków, ucz-
niów szkół podstawowych, gimnazjów, 
liceów ogólnokształcących oraz innych 
szkół średnich

Muzeum Geologiczne Państwowego In- 
stytutu Geologicznego w Warszawie; Mu- 
zeum Geologiczne Uniwersytetu Szcze-
cińskiego w Szczecinie; Muzeum Przyro-
dy w Olsztynie 

Lekcje muzealne z pracownikami muze-
um dla starszych grup przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, 
liceów ogólnokształcących oraz innych 
szkół średnich

Muzeum Bursztynu w Gdańsku; Muze-
um Przyrodnicze im. prof. Władysława 
Rydzewskiego we Wrocławiu; Muzeum 
Zoologiczne Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej w Lublinie 
Lekcje muzealne z nauczycielem na posta-
wie przygotowanych przez muzeum scena-
riuszy zajęć dla starszych grup przedszko- 
laków, uczniów szkół podstawowych, gim- 
nazjów, liceów ogólnokształcących oraz 
innych szkół średnich 

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze  
im. prof. Andrzeja Myrchy w Białymstoku

Warsztaty przyrodnicze dla starszych grup 
przedszkolnych, uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów, liceów ogólnokształcą-
cych oraz innych szkół średnich 

Muzeum Geologiczne Uniwersytetu 
Szczecińskiego w Szczecinie; Muzeum 
Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie; Pracow-
nia Muzeum Ziemi w Poznaniu 

Wystawy czasowe 

Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiolo-
gii Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie; Muzeum Paleobotaniczne Insty-
tutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie; Uniwersyteckie Centrum 
Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy  
w Białymstoku 
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Tabela 1 (cd.)

Działalność edukacyjna stacjonarna Przykład muzeum przyrodniczego

Zajęcia dydaktyczne dla studentów 

Centrum Edukacji Przyrodniczej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; 
Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Po-
borskiego w Gliwicach; Muzeum Geolo-
giczne im. Jana Ziomka w Łodzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronach interne-
towych miejskich muzeów przyrodniczych.

W muzeach przyrodniczych w miastach organizowane są także  
dostosowane do wieku zwiedzających warsztaty edukacyjne o zró- 
żnicowanej tematyce. Mogą dotyczyć gatunków roślin, zwierząt, ich 
siedlisk, a także osobliwości geologicznych i paleontologicznych. Pole-
gają m.in. na rozpoznawaniu i preparowaniu skamieniałości, oglądaniu 
obiektów pod mikroskopem lub wykonywaniu prostych doświadczeń 
(fot. 8, 9). 

         

Fotografia 8, 9. Część sali muzealnej wydzielona na warsztaty edukacyjne  
w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 

Źródło: M. Kupiec (listopad 2019)

W odróżnieniu od lekcji i warsztatów edukacyjnych w muzeach zlokali-
zowanych na obszarach cennych przyrodniczo lub w ich pobliżu w insty-
tucjach miejskich tego typu działalność edukacyjna odbywa się w głównej 
mierze w budynkach. Działalność edukacyjna w terenie należy do rzad-
kości. Najbardziej popularną formą jest zwiedzanie ekspozycji na otwartej 
przestrzeni (tab. 2), np. lapidariów w muzach geologicznych. 

Najczęściej terenowe warsztaty przyrodnicze prowadzone są pod-
czas różnego rodzaju imprez ogólnopolskich, np. Nocy Muzeów. Z kolei 
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spośród wszystkich muzeów przyrodniczych w miastach najbardziej roz-
winiętą edukację terenową oferuje Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego w Sosnowcu, w którym organizowane są warsztaty pt. „Geolo- 
gia w terenie”. W trakcie tych spotkań uczniowie pracują z mapą topogra- 
ficzną i kompasem, a także uczą się przeprowadzać analizę odkrywki 
geologicznej oraz rozpoznawać skamieniałości (Muzeum Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego, 2019).

Tabela 2. Formy działalności edukacyjnej dla grup zorganizowanych  
i osób indywidualnych – zajęcia terenowe 

Działalność edukacyjna 
terenowa Przykład muzeum przyrodniczego

Zwiedzanie ekspozycji 
na otwartej przestrzeni 
(grupy zorganizowane, 
osoby indywidualne)

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja 
Myrchy w Białymstoku; Muzeum Geologiczne w Kielcach; 
Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

Warsztaty przyrodnicze  
w terenie (osoby indywi- 
dualne)

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie; Uniwer- 
syteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy 
w Białymstoku; Muzeum Przyrody w Olsztynie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronach interne-
towych miejskich muzeów przyrodniczych.

Działalność edukacyjna dla osób indywidualnych obejmuje te same 
formy co dla grup zorganizowanych. Jednak przebieg zajęć jest często 
dostosowany do grup zróżnicowanych wiekowo, m.in. rodzin z dziećmi, 
dzieci, a także samych dorosłych (tab. 3). 

Indywidualni zwiedzający, podobnie jak grupy zorganizowane, mogą 
skorzystać z usług przewodnika. Jednak nie w każdym muzeum ofe-
rowane jest takie rozwiązanie. W niektórych instytucjach pojawiły się 
audioprzewodniki, czyli nieduże urządzenia elektroniczne wyposażone 
w słuchawki, z nagraniami, na których opisano szczególnie ciekawe eks-
ponaty. Zwiedzanie z wykorzystaniem audioprzewodnika oferowane jest 
w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (Muzeum 
Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego, 2019). 

Warsztaty przyrodnicze dla osób indywidualnych organizowane są 
najczęściej podczas ogólnopolskich imprez oraz różnych świąt, np. Dnia 
Dziecka lub dni wolnych (wakacji, ferii zimowych). Mają one podob-
ny charakter jak warsztaty dla grup zorganizowanych, jednak więk-
szy nacisk kładziony jest  na aspekty praktyczne. Najczęściej oferowane 
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Tabela 3. Formy działalności edukacyjnej dla indywidualnych zwiedzających

Działalność  
edukacyjna stacjonarna Przykład muzeum przyrodniczego

Zwiedzanie muzeum  
z przewodnikiem dla osób 
indywidualnych  
(także z audioprzewodnikiem)

Muzeum Inkluzji w Bursztynie w Gdańsku; Mu-
zeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewo- 
lucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 
Muzeum Przyrody w Olsztynie 

Warsztaty edukacyjne  
dla różnych grup wiekowych

Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie; Muzeum Geologicz-
ne Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie; Pra-
cownia Muzeum Ziemi w Poznaniu  

Konkursy przyrodnicze Muzeum Geologiczne w Kielcach; Muzeum Geolo-
giczne im. Henryka Teisseyre we Wrocławiu 

Otwarte wykłady naukowe 

Muzeum Przyrody w Olsztynie; Muzeum Przyrod-
nicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Pol-
skiej Akademii Nauk w Krakowie, Muzeum Ziemi 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

Emisja filmów przyrodniczych 
dla różnych grup wiekowych 

Muzeum Przyrody w Olsztynie; Muzeum Ewolu-
cji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk   
w Warszawie 

Wystawy czasowe 

Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie; Muzeum Paleobota-
niczne Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk  
w Krakowie; Uniwersyteckie Centrum Przyrodni-
cze im. prof. Andrzeja Myrchy w Białymstoku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronach interne-
towych miejskich muzeów przyrodniczych.

    
są warsztaty dla rodzin z dziećmi. Takie działania są prowadzone  
m.in. w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii 
Nauk i Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego 
w Warszawie.      

Dla osób indywidualnych organizowane są również konkursy przy-
rodnicze, emisje filmów przyrodniczych dla różnych grup wiekowych 
oraz otwarte wykłady naukowe (tab. 3). Te ostatnie mogą mieć charak-
ter cykliczny lub jednorazowy, bywają skierowane do zwiedzających 
bądź otwarte dla wszystkich chętnych. Wykłady najczęściej odbywają 
się w muzeach zarządzanych przez Polską Akademię Nauk, np. w Mu-
zeum Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie. 
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4.2. Funkcja rozrywkowa miejskich muzeów przyrodniczych

Funkcja rozrywkowa muzeów przyrodniczych w mieście jest realizo-
wana przez uczestnictwo tych placówek w różnych imprezach, prze-
de wszystkim ogólnopolskich. Wydarzenia te odbywają się corocznie  
(np. Noc Muzeów, Festiwal Nauki) lub rzadziej jednorazowo (np. okrągła 
rocznica utworzenia muzeum lub innego ważnego wydarzenia). W tabeli 4 
przedstawiono najbardziej znane imprezy ogólnopolskie, w których biorą 
udział miejskie muzea przyrodnicze, zaczynając od najpopularniejszych. 

Tabela 4. Najbardziej popularne imprezy z udziałem miejskich muzeów przyrodniczych

Impreza ogólnopolska  Przykład uczestniczącego muzeum przyrodniczego

Noc Muzeów 

Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie; Muzeum Przyrodnicze 
Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi; Muzeum Geolo-
giczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Śro-
dowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisła-
wa Staszica w Krakowie 

Festiwal Nauki 

Muzeum Geologiczne im. Jana Ziomka w Łodzi; Mu-
zeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta  
w Warszawie; Muzeum Paleobotaniczne Instytutu 
Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

Inne (np. Noc Bibliotek, Dni 
Otwarte Funduszy Euro-
pejskich, Międzynarodowy 
Dzień Ptaków) 

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geo-
logicznego w Warszawie; Muzeum Geologiczne Uni-
wersytetu Szczecińskiego w Szczecinie; Muzeum Ło-
wiectwa i Jeździectwa w Warszawie 

Giełda minerałów oraz kier-
masz biżuterii 

Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankie-
wicza we Wrocławiu, Muzeum Bursztynu w Gdań-
sku; Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskie-
go w Gliwicach 

Noc Naukowców

Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego  
w Gliwicach; Centrum Edukacji Przyrodniczej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Pracownia 
Muzeum Ziemi w Poznaniu 

Piknik Naukowy 
Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej 
Akademii Nauk i Muzeum Geologiczne Państwowe-
go Instytutu Geologicznego w Warszawie 

Noc Biologów 

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. An-
drzeja Myrchy w Białymstoku; Muzeum Przyrodni-
cze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Pol-
skiej Akademii Nauk w Krakowie; Muzeum i Instytut 
Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
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Tabela 4 (cd.)

Impreza ogólnopolska  Przykład uczestniczącego muzeum przyrodniczego

Dzień Ziemi
Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego 
w Gliwicach; Muzeum Geologiczne Uniwersytetu 
Szczecińskiego w Szczecinie 

Imprezy dla seniorów 
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. An-
drzeja Myrchy w Białymstoku; Muzeum Przyrody  
w Olsztynie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronach interne-
towych miejskich muzeów przyrodniczych.

W odróżnieniu od imprez, w których biorą udział muzea przyrodnicze 
zlokalizowane na obszarach cennych przyrodniczo lub w ich pobliżu, 
wydarzenia w ośrodkach miejskich odbywają się głównie w budynkach 
muzealnych (Kordowska, 2015). Stanowią one jedną z wielu atrakcji or-
ganizowanych w tym samym czasie i poniekąd muszą być konkurencyjne 
wobec ofert innych muzeów. Z powyższych powodów program i prowa-
dzone w tym czasie wykłady, pogadanki, pokazy, warsztaty, konkursy 
o tematyce przyrodniczej muszą być szczególnie ciekawe. 

Nowością w ofercie muzeów przyrodniczych jest organizowanie uro-
dzin dla dzieci. Taką imprezę można urządzić w Muzeum Ewolucji Insty-
tutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wydarzenie jest 
połączeniem dobrej zabawy ze zdobywaniem wiedzy. W trakcie imprezy 
dzieci poznają najciekawsze okazy prehistorycznych gadów. W progra-
mie są: zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, quizy, wykopaliska oraz 
rysowanie tropów odkopanych dinozaurów. Przewidziana jest również 
przerwa na tort i inne słodkości. Taka impreza zorganizowana w muzeum 
trwa dwie godziny (Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej 
Akademii Nauk, 2019). Podobną usługę oferuje Muzeum Geologiczne 
Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. 

5. Promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku  
muzeów przyrodniczych w mieście 

Niemal wszystkie muzea przyrodnicze w miastach mają własną stro- 
nę internetową. Wyjątek stanowią Dom Przyrodnika im. E. i St. Forysiów 
w Bielsku-Białej i Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie. Coraz większą popularnością cieszy się 
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promocja muzeów w serwisach społecznościowych. Nieco ponad połowa 
(17) obiektów ma własne konto na Facebooku, na którym udostępniane 
są informacje o nadchodzących wydarzeniach. Oczywiście wiadomości 
takie pojawiają się również na tradycyjnych stronach internetowych, jed-
nak funkcje serwisu Facebook umożliwiają lepszą promocję oraz dotar-
cie do większego grona odbiorów. Muzea przyrodnicze w miastach są 
reklamowane również przez instytucje naukowe, które nimi zarządzają. 

6. Podsumowanie 

Muzea przyrodnicze w miastach związane są najczęściej z prowadzącymi 
je placówkami naukowymi. Tym samym najwięcej jest ich w tradycyjnych 
ośrodkach akademickich – dominują Warszawa i Kraków. Zbiory oma-
wianych placówek znacznie częściej nawiązują do działalności naukowej 
organizujących je podmiotów niż do lokalnego otoczenia przyrodniczego. 
Na przykład, odwiedzając muzea warszawskie, bardziej można pogłębić 
wiedzę o dinozaurach z pustyni Gobi niż o gatunkach zwierząt zamiesz-
kujących dolinę Wisły. 

Z przeprowadzonej kwerendy wynika, że w muzeach przyrodniczych 
w miastach aktywnie popularyzowana jest wiedza o przyrodzie, poprzez 
organizowanie lekcji muzealnych, warsztatów przyrodniczych i uczest-
nictwo w różnego rodzaju imprezach. Uwagę zwraca różnorodność form 
rozpowszechniania nauki, obejmująca nawet – w przypadku niektórych 
placówek – organizację przyjęć urodzinowych o tematyce zbieżnej z eks-
pozycją. Większość tych zajęć ma charakter stacjonarny, co pozwala 
w pełni wykorzystywać zbiory, jednak służy raczej rozwijaniu wiedzy 
ogólnej niż zbliżeniu odwiedzających do otaczającej ich przyrody.

Obecnie przed muzealnikami stawiane są trudne zadania wynikające 
z rosnącej popularności multimediów. Ekspozycje oraz oferta edukacyjna 
i rozrywkowa muszą być stale dostosowywane do potrzeb zwiedzających, 
aby przyciągać ich swoją atrakcyjnością. Istnieje ryzyko, że nadmiar no-
wych technologii, stosowanych również w muzeum, nie ułatwi ludziom 
kontaktu ze środowiskiem naturalnym. Zwiedzający, zamiast wykorzy-
stać zdobyte w muzeum informacje podczas spaceru w parku czy lesie, 
odbędą przechadzkę wirtualną – w domu przed komputerem. 

Opisane wyżej zmiany zachodzące w polskim muzealnictwie przy-
rodniczym będą z pewnością obejmować coraz większą liczbę obiek-
tów. Trudno również przewidzieć, jak bardzo będzie ulegał wzrostowi 
trend na zastępowanie tradycyjnych ekspozycji multimediami. Niektóre 



Monika KORDOWSKA, Sylwia KULCZYK138

z wiodących europejskich muzeów przyrodniczych (m.in. Muzeum Hi-
storii Naturalnej w Kopenhadze, Londynie i Berlinie) przekształciły się 
już w wyspecjalizowane, interaktywne obiekty, przypominające dzisiejsze 
centra edukacyjne (Strager, Astrup, 2014). 
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NATURA DLA MIESZCZUCHA – ROLA MIEJSKICH MUZEÓW PRZYRODNICZYCH 
W POPULARYZACJI I EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

Abstrakt: Celem artykułu jest charakterystyka polskich muzeów przyrodniczych znajdują-
cych się w miastach, a w szczególności odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób placówki 
te przyczyniają się do zachowania bądź odbudowania powiązań między człowiekiem 
a środowiskiem przyrodniczym. Zidentyfikowane muzea przyrodnicze w miastach są 
związane najczęściej z funkcjonującymi tam placówkami naukowymi, a ich zbiory bar-
dziej nawiązują do profilu prowadzonych w tych jednostkach prac badawczych niż do 
lokalnego otoczenia przyrodniczego. Z tego powodu muzea przyrodnicze w miastach 
zapewniają raczej dostęp do wiedzy ogólnej o środowisku naturalnym, a nie zbliżenie 
się odwiedzających do przyrody.

Słowa kluczowe: muzeum przyrodnicze, edukacja przyrodnicza, krajoznawstwo, miasto.

NATURE FOR A CITY DWELLER: THE ROLE OF NATURAL HISTORY MUSEUMS 
IN POPULARIZING ENVIRONMENTAL EDUCATION

Abstract: The purpose of the article is to present Polish natural history museums in cities, 
and answer the question whether and how these establishments contribute to preserving 
or restoring the bond between humans and the natural environment. The natural history 
museums described in the article are usually connected with academic centres in the cities 
and this informs their research rather than being related to the local natural environment. 
Thus, natural history museums offer visitors access to general knowledge about the envi-
ronment rather than enabling them to experience nature more closely.

Keywords: natural science museum, environmental education, cultural heritage tour- 
ism, city.
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DRZEWA-POMNIKI PRZYRODY  
JAKO ELEMENT  

PRODUKTU TURYSTYKI KULTUROWEJ

Drzewa należą do trwałych nasadzeń, kształtujących krajobraz w ciągu 
wieków. Tworzą tożsamość i unikalny charakter określonych miejsc. Są 
dominującymi elementami przestrzennymi nie tylko pod względem wi-
zualnym, estetycznym, ale też w zakresie oddziaływania klimatycznego 
i oczyszczającego środowisko. Wpływają na podnoszenie walorów ar-
chitektury i tworzenie ładu przestrzennego, chronią uprawy, zasłaniają 
nieatrakcyjne miejsca, zapewniają prywatność i komfort. Na okazałe 
drzewa czeka się przez pokolenia, a ich strata w niektórych miejscach jest 
nieodwracalna (Szczepanowska, 2007; Wagner, 2003). Drzewa, oprócz 
walorów przyrodniczych, mają znaczenie kulturowe, społeczne i eko-
nomiczne. Obok pozytywnego wpływu na zdrowie fizyczne człowieka, 
istotne korzyści uzyskiwane z obecności roślinności, zwłaszcza drzew, 
dotyczą sfery psychicznej, a nawet duchowej. Studia psychologicznego 
oddziaływania zieleni potwierdzają korzystny wpływ drzew na zdrowie 
i dobre samopoczucia człowieka. Samo przebywanie w otoczeniu roślin 
działa na organizm ludzki uspokajająco. Stwierdzono również, iż widok 
natury ma działanie lecznicze – pomaga redukować stres i lęk – w prze-
ciewieństwie do oglądania miejsc zabudowanych, powodujących uczucie 
smutku (Szczepanowska, 2007). 

Decydując się na wyjazd zagraniczny czy krajowy, podróżni opierają 
swój wybór nie tylko na walorach przyrodniczych wybranego miejsca, 
ale również kulturowych. Sędziwe drzewa, o okazałych wymiarach, oraz 
związane z nimi tajemnicze historie, legendy i wierzenia stały się interesu-
jącym elementem krajobrazu, przyciągającym zwiedzających. Turystyka 

1. Wstęp
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stwarza człowiekowi dogodne warunki do odbierania różnego rodzaju 
treści poznawczych. Drzewa, szczególnie cenne w wymiarze lokalnym 
i krajowym, a nawet europejskim, stanowią część naturalnego krajobrazu, 
mogą stać się również ciekawymi okazami w rozwoju turystyki kultu-
rowej czy przyrodniczej. Szczególne okazy dendroflory mogą stanowić 
przyrodniczą wizytówkę miejscowości oraz być elementem jej promocji. 

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania bogac
twa zawartego w dziedzictwie przyrodniczym, jakim są drzewapomniki 
przyrody, w kontekście kształtowania interesującej oferty turystyki kul-
turowej. W opracowaniu skoncentrowano się na związkach elementów 
przyrody i kultury oraz wybranych drzewach – okazach reprezentujących 
wartości i cechy, które mogą być potencjalnie wykorzystane jako elemen-
ty złożonego produktu turystycznego. Podkreślono również rolę mniej 
znanych pomników przyrody jako elementów środowiska naturalnego 
z ciekawym wątkiem kulturowym, które można wykorzystać do przygo-
towania niezwykle interesującej i odmiennej od innych oferty turystycznej.

2. Drzewa-pomniki przyrody jako obiekty kulturowe

Wpływ świata zwierząt i roślin na życie człowieka jest niezwykle silny. 
Sędziwe drzewa chroni się nie tylko ze względu na ich wartość przyrod-
niczą, ale również w związku z ich znaczeniem kulturowym – w wielu 
kręgach drzewa symbolizują miejsca przebywania różnorakich bóstw, stąd 
były i są przedmiotem czci i szacunku. Motywami ich ochrony są m.in. 
cele naukowe, genetyczne, krajobrazowe, ekologiczne, historyczne (za-
bytkowe, pamiątkowe), patriotyczne czy dydaktyczne (Grzywacz, 2011). 

Pomniki przyrody, początkowo określane mianem „zabytków przyro-
dy”, są najstarszą formą ochrony tworów przyrody w Polsce (od XIX w.). 
Na ziemiach polskich podczas zaborów niektóre stare drzewa traktowa-
no nie tylko jak pomniki przyrody, ale również jak obiekty zabytkowe, 
świadków dawnej świetności, elementy ojczystej przyrody, „pomoce 
dydaktyczne” w patriotycznej i państwowotwórczej edukacji społeczeń-
stwa (Grzywacz, 2011).

Dzięki inwentaryzacjom zasobów przyrody, prowadzonym przed II woj 
ną światową na terenie Polski przez przyrodników i leśników, wskaza-
no ok. 4,5 tys. drzew, które zasługiwały wówczas na miano pomników 
przyrody. Jednakże dopiero w 1949 r. wprowadzono odpowiedni zapis 
w ówczesnej ustawie o ochronie przyrody, który umożliwił objęcie cen-
nych drzew ochroną prawną (Ustawa, 1949). W efekcie liczba chronionych 
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obiektów zaczęła rosnąć, tworząc do dziś rejestr ponad 36 tys. pomników 
przyrody (Ochrona Środowiska 2018, 2018). O zakwalifikowaniu drzewa 
do objęcia ochroną jako pomnika przyrody decydują względy wiekowe 
lub gabarytowe. Okaz powinien charakteryzować się unikatową „war-
tością przyrodniczą, naukową, kulturową, historyczną lub krajobrazową” 

(Rozporządzenie, 2017; Ustawa, 2004). 
Zapewnianie ochrony indywidualnym obiektom przyrodniczym jest 

integralną częścią prawnej ochrony całości zasobów przyrody ożywio-
nej i nieożywionej. Poszczególne okazy powinny zatem posiadać cechy 
indywidualne, które wyróżniają je spośród innych tworów przyrody 
ożywionej – w Polsce najczęściej są to pokaźnych rozmiarów drzewa 
(95,5%) (Pietrzak, 2011). Najczęściej ochroną obejmowane są okazałe 
dęby, lipy, buki i klony. Z najnowszych zestawień wynika, że najstarsze, 
najokazalsze pomniki przyrody to grupa 1641 drzew, które osiągnęły 
lub przekroczyły pierśnicowy obwód pnia równy 600 cm, wśród nich 
jest 77 okazów o obwodzie równym 800 cm lub większym (Grzywacz, 
Pietrzak, 2013; Zarzyński, 2019). Siedem z najgrubszych okazów wyróżnia 
się obwodem pnia powyżej 1000 cm na wysokości 130 cm od powierzchni 
gruntu (Zarzyński, 2019). 

Turystyka kulturowa i przyrodnicza rozwijają się i stopniowo zdoby-
wają coraz więcej zwolenników. W czasach rosnącego zapotrzebowa-
nia człowieka na wypoczynek oraz wzrostu świadomości ekologicznej 
społeczeństwa nasila się tendencja do spędzania wolnego czasu na łonie 
natury, w otoczeniu krajobrazu wiejskiego, z dala od cywilizacji. Jednakże 
turyści są coraz bardziej wymagający i poszukują nowych doznań. Orga-
nizatorzy turystyki stoją zatem przed trudnym zadaniem: przygotowywa-
ne przez nich oferty muszą być coraz bardziej atrakcyjne i niepowtarzalne 
(Machnik, Kurczewski, 2014). Turystyka kulturowa to m.in. podróżo-
wanie, którego podstawowym motywem jest dziedzictwo kulturowe, 
szerzej rozumiane również jako życie codzienne, nauka i technika oraz 
środowisko geograficzne, a także literatura poświęcona różnym regio-
nom i kuchnia traktowana jak sztuka życia. Takie pojmowanie turystyki 
kulturowej pozwala wplatać w nią wątki przyrodnicze (Machnik, Kur-
czewski, 2014, za: Buczkowska, 2008). Z kolei o turystyce przyrodniczo 

kulturowej mówi się wtedy, gdy poznaje się otoczenie przyrodnicze za 
aranżowane i utrzymywane przez człowieka (np. założenia parkowe, 
ogrody botaniczne i zoologiczne itp.) lub zwiedza się obszary stanowiące 
dziedzictwo naturalne (rezerwaty, parki narodowe itp.). W podróży nad-
rzędnym celem jest poznanie naturalnych walorów środowiska. Krótkie 
(jednodniowe lub kilkugodzinne) wyprawy nie wymagają od uczestnika 
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specjalnego przygotowania (z wyjątkiem tych do rezerwatów, parków 
narodowych i innych obszarów naturalnych), natomiast wskazane jest 
zainteresowanie problematyką. Mogą to być wycieczki do miejsc, w któ-
rych zdobędzie się wiedzę z zakresu szeroko pojętego przyrodoznaw-
stwa, a także (jak w przypadku palmiarni, arboretum, ogrodów botanicz 
nych i zoologicznych) w których ma się dobrą sposobność do poznania 
fauny i flory egzotycznej bez konieczności odbywania dalekich podró-
ży. Obie formy zakładają zainteresowanie problematyką prezentowaną 
podczas zwiedzania oraz zaangażowanie osób biorących w nim udział 
(Machnik, Karczewski, 2014). Wielu turystów nie jest ściśle nastawio-
nych na poznawanie tylko przyrody czy kultury w miejscu wypoczynku, 
a jednocześnie zdecydowanie deklaruje potrzebę odejścia od turystyki 
masowej.

Pojęcie produktu turystycznego jest stosunkowo nowe w terminologii 
stosowanej w branży, gdyż specjaliści z tego zakresu używają go dopiero 
od kilkunastu lat. W literaturze turystycznej termin „produkt”, na który 
w dużym stopniu składają się usługi, budził początkowo sprzeciw ję-
zykoznawców, uważających, że jest on zarezerwowany dla wytworów 
o charakterze materialnym (Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk, 2005). Tym-
czasem w turystyce przeważają usługi, które są nienamacalne, niemożliwe 
do sprawdzenia przed kupnem, czyli niespełniające kryteriów produktu 
materialnego. 

Współcześnie produkt turystyczny określany jest jako połączenie ma-
terialnych dóbr i niematerialnych usług. Gołembski i in. (1998) definiują 
produkt turystyczny jako dobra i usługi nabywane przez turystę w całym 
cyklu związanym z podróżą (przed wyjazdem, w czasie podróży oraz 
w trakcie pobytu w miejscu recepcji). Na produkt turystyczny składają 
się atrakcje, infrastruktura turystyczna w miejscu docelowym oraz do-
stępność do nich (Middleton, 1996).

W przypadku turystyki przyrodniczej główną korzyścią może być bli-
ski kontakt z przyrodą, np. z ptakami, nawet jeśli jest to „bliskość przez 
lornetkę”. Produkt rzeczywisty to odpowiednie (nieprzypadkowe) usługi, 
takie jak: zakwaterowanie nie w miejskim hotelu, ale w wiejskiej chacie, 
położonej w okolicy miejsca przebywania lub przelotu ptaków, wypoży-
czenie sprzętu (łodzi, ubioru, lornetki), korzystanie z czatowni, usługa 
przewodnika doprowadzającego w odpowiednie miejsca o właściwej po-
rze oraz potrafiącego wyjaśnić zachowania ptaków. Niektórzy producenci 
dodają do zestawu usług coś specjalnego, o czym klient wcześniej nie 
był informowany, czyli oferują produkt wzbogacony. Może to być jakaś 
pamiątka, dodatkowa usługa, lepsze wyposażenie pokoju czy bezpłatny 
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transport, zwiększające atrakcyjność pobytu (Pender, Sharpley, 2008). 
Zatem produkt turystyczny to „zintegrowany układ oczekiwań, korzyści 
i wrażeń, tworzących unikalną kompozycję trzech podróży: wyobrażonej, 
rzeczywistej i zapamiętanej” (Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk, 2002, s. 50). 

Ze względu na przedmiot zainteresowania naukowego i edukacyjnego, 
wartość kulturalną, historyczną lub symboliczną, pojedyncze drzewa  
pomniki przyrody lub ich skupienia – grupy lub aleje – są interesującymi 
obiektami dla turystów.

3. Metodyka badań

Celem artykułu jest określenie i scharakteryzowanie szeregu wartości 
przypisywanych drzewom, które uznawane są za wyjątkowe i mają szcze-
gólne walory turystyczne. Analizy przeprowadzono, opierając się na prze-
glądzie literatury oraz dostępnych informacji dotyczących pomnikowych 
drzew, a także na podstawie własnej bazy danych pomników przyrody, 
utworzonej z wykorzystaniem danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska oraz Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody w Polsce 
(2017). Opisano te cechy drzew uważanych za wyjątkowe, które mogą 
być wykorzystane w działaniach promocyjnych. W bazie wyróżniono 
okazy najcenniejsze pod względem przyrodniczym i społecznym, które 
nierzadko uwzględniane są w europejskich oraz krajowych zestawie-
niach najcenniejszych w tym zakresie drzew. Ze względu na znaczenie 
zaproponowano, iż drzewa te mogą stanowić element wieloaspektowego, 
zwartego produktu turystycznego regionu.

4. Wyniki

Sędziwe drzewa pokaźnych rozmiarów to nie tylko ciekawe egzemplarze 
przyrodnicze, ale również obiekty kulturowe o dużym znaczeniu histo-
rycznym, pamiątkowym, patriotycznym, dydaktycznym i symbolicznym. 
Mogą one występować pojedynczo lub w skupiskach, jako grupa, aleja 
lub gaj (Kasprzak, 2011). Drzewa pomnikowe w lesie są raczej okaza-
mi pochodzenia naturalnego lub pozostałością starych puszcz. Z kolei 
w krajobrazie rolniczym rosną najczęściej na miedzach, przy drogach 
śródpolnych, wśród zadrzewień śródpolnych, w parkach podworskich 
i wśród zadrzewień przyzagrodowych. Drzewa rosnące przy zabudowa-
niach mają często znaczenie historyczne i symboliczne. 
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Alejepomniki przyrody – na terenie miast, wzdłuż szlaków komunika-
cyjnych poza miastami (np. ścieżki, drogi polne), wzdłuż grobli lub jako 
pasy zadrzewień śródpolnych – powstały w wyniku celowych nasadzeń, 
w trakcie realizacji zaprojektowanych założeń urbanistycznych lub z po-
wodu świadomego kształtowania krajobrazu dla potrzeb gospodarczych 
(Kasprzak, 2011). 

Na terenie Polski istnieją bogate zasoby drzew pomnikowych i innych 
dendrologicznych osobliwości (Kusiak, Węgiel, Borkowski, Danielewicz, 
2008), jednakże w większości nie są to okazy dobrze znane, nawet lokalnej 
społeczności. 

Z punktu widzenia turystycznego ważne są walory drzewa, związane 
z jego znaczeniem przyrodniczym, społecznym i kulturowym:
 – drzewa jako przedmiot zainteresowania naukowego i edukacyjnego 

(np. dąb Bartek z Zagnańska, dęby rogalińskie z Rogalina, dąb Łokietka 
z Laski, dąb Piotrowy z Toporowa);

 – wartości estetyczne lub kulturowe drzewpomników przyrody ze 
względu na wiek, wyjątkowo okazałe rozmiary, niespotykany pokrój 
i kształt (np. dąb Mieszko z Warszawy, topola z Leszna, platan Olbrzym 
z Chojny, lipa z Cielętnik i wiele innych);

 – drzewa mające wartość kulturową, historyczną lub symboliczną, rosną-
ce w widocznym, dostępnym miejscu w krajobrazie (np. dąb Chrobry 
z Białobrzegów, dąb z Rudki, sosna Ośmiornica z Proszowa, dąb Uparty 
Mazur z Młocka);

 – okazy związane ze sferą duchową (np. lipa z Czarnego Potoku 
i z Cielętnik);

 – drzewa w końcowej fazie życia lub martwe, o szczególnej wartości 
historycznej lub symbolicznej (dąb Napoleon z Zaboru, topola z Lesz-
na, lipa drobnolistna z Cielętnik, dąb Baublis z Borodzia na Litwie, 
jodła z Pszczelin, wiąz z Pawiaka w Warszawie, sosna Powstańców 
z Górek).
Drzewo może być samo w sobie wartością kulturową, ale może też 

inspirować działalność kulturalną, oddziałując na wyobraźnię, która 
utrwala się w formie architektonicznej, rzeźbiarskiej, malarskiej, literackiej 
czy muzycznej. Z analiz przeprowadzonych przez autorkę wynika, iż 
istnieją drzewa, które mają interesującą historię, wartą ukazania w regio 
nalnych i lokalnych ulotkach, broszurach czy przewodnikach turystycznych,  
np. drzewa w zabytkowych założeniach podworskich. Takie okazy niewąt-
pliwie składają się na przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo kraju bądź 
regionu. Poznanie ich oraz związanych z nimi tradycji, a także zdarzeń 
uświadamia zaskakującą różnorodność kulturową i dziejową (Pietrzak, 
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Zawadka, 2009). Walory te mogą być (i w niektórych przypadkach są)  
wykorzystywane w promocji turystycznej lokalnie bądź na szerszą skalę. 

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione przykłady drzew 
uznanych za pomniki przyrody, ukazane poprzez pryzmat ich walorów 
przyrodniczych i wartości kulturowych, mających znaczenie w turystyce 
wraz ze wskazaniem tych cech, które mogłyby stanowić część szerszego 
produktu turystycznego.

1. Drzewa rosnące w pobliżu obiektów turystyki kulturowej – przy 
zabytkach sakralnych, zamkach i pałacach, cmentarzach historycznych, 
muzeach, budowlach współczesnych. Drzewa pomnikowe występu-
ją bardzo często w zabytkowych założeniach parkowoogrodowych. 
W różnych stylach sztuki ogrodowoparkowej, zwłaszcza w ogrodach 
romantycznych, za najpiękniejsze uważano drzewa stare, z reguły ros-
nące samotnie. Uznawano, że liczne dziuple i martwe konary upiększają 
drzewo i nie psują jego walorów dekoracyjnych. Znalazło to odbicie tak-
że w literaturze romantycznej, której twórcy zwracali uwagę na piękno 
i wielkość starych drzew, zwłaszcza dębów (Kasprzak, 2011). Pomnikowe 
drzewa nierzadko znajdują się w parkach podworskich i przypałacowych 
czy rosną w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów kulturalnych.

Za cenne okazy uznaje się wspomniane trzy dęby rogalińskie (woje-
wództwo wielkopolskie, gmina Rogalin). W okolicach Rogalina rośnie  
ok. 500 okazałych egzemplarzy tego gatunku, tworzących jedno z naj-
większych skupisk dębów w Europie. Rogalińskie dęby stanowiły atrakcję 
turystyczną już w drugiej połowie XIX w. Dzięki lokalizacji w pobliżu 
popularnego obiektu muzealnego cieszą się uznaniem turystów. Jeden 
z nich, Czech, jest już martwy, a dwa pozostałe – Lech i Rus, mają obwo-
dy przekraczające 650 cm na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. 
Rosną nieopodal pałacu, w interesującej scenerii naturalistycznego parku 
krajobrazowego. 

Wydaje się, że człowiekowi od zawsze towarzyszy fascynacja ogro-
mem i majestatem starych drzew – pozostałością prastarej puszczy. Dla 
Słowian i wielu innych ludów przedchrześcijańskiej Europy szczegól-
nie okazałe dęby były święte. Ich odczuwalną obecność w otoczonych 
opieką gajach wplatano w barwną mitologię i powtarzany przez po-
kolenia religijny przekaz. Do tej tradycji nawiązuje legenda „O Lechu, 
Czechu i Rusie” – braciach, którzy przed wiekami dotarli do Rogalina 
i posadzili najsłynniejsze w Wielkopolsce, nazwane ich imionami trzy 
dęby. Trwanie tych drzew przez wieki poruszało wyobraźnię niejed-
nego ludzkiego pokolenia. Dowodem ich silnego wpływu są obrazy ar-
tystów: M. Wywiórskiego – prezentowane w Galerii Rogalińskiej, oraz  
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L. Wyczółkowskiego – eksponowane w muzeum w Bydgoszczy. Połącze-
nie ciekawej historii drzew w kompozycji z ich znaczeniem edukacyjnym 
i kulturowym stanowi interesującą ofertę dla zwiedzających pałac lub 
Muzeum Lasu w Rogalinie.

Kolejnym ciekawym okazem jest dąb Bażyńskiego z Kadyn (Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Elbląg). Jest to 
znany i często odwiedzany dębowy pomnik przyrody w północnej części 
kraju (Zarzyński, Tomusiak, 2014). Rośnie przy trasie nr 503, prowadzącej 
z Elbląga do Fromborka, po prawej stronie, przy wjeździe do miejsco-
wości Kadyny. Drzewo jest wyeksponowane odpowiednią aranżacją 
otoczenia, dzięki czemu widać je z daleka. Jest to jeden z największych 
okazów tego gatunku rosnących w naszym kraju. Jego wymiary są im-
ponujące: obwód na wysokości 1,3 m wynosi 1032 cm, a wysokość 25 m 
(Grzywacz, 2007). Wiek drzewa, według tablicy informacyjnej, wynosi 
ok. 700 lat. Teren wokół pomnika przyrody jest dobrze przygotowany na 
przyjęcie turystów, znajdują się tam: niewielki parking, ławeczki oraz ko-
sze na śmieci. Informacje na tablicy nawiązują do osoby J. Bażyńskiego  
(ok. 1390–1459), szlachcica pruskiego i właściciela Kadyn, przywódcy 
opozycji antykrzyżackiej oraz zwolennika wcielenia ziem zakonu krzy-
żackiego do Korony.

Drzewo było znane i stanowiło atrakcję przyrodniczą już w XIX w.  
A. Brinkner, jeden z ówczesnych właścicieli Kadyn, stwierdził doświad-
czalnie, że w dziupli pnia może pomieścić się 11 żołnierzy w pełnym 
rynsztunku bojowym. Wnętrze drzewa w czasach historycznych wy-
korzystywane było w dość nietypowy sposób – istnieje opowieść, że za 
panowania Prus w pniu znajdował się mały kantor (Zarzyński, Tomusiak, 
2014), a w okresie przedwojennym – piwiarnia. Przy dębie rozpoczyna się 
ścieżka dydaktyczna dla zwiedzających rezerwat „Kadyński Las”, a w po-
bliżu rośnie kilka innych okazałych, choć znacznie mniejszych dębów. 

Drzewa rosnące przy zabudowaniach często mają znaczenie histo-
ryczne i symboliczne. Podobne znaczenie mają niektóre okazy rosnące 
przy szlakach komunikacyjnych poza miastami (np. ścieżkach, drogach 
polnych), wzdłuż grobli lub jako pasy zadrzewień śródpolnych. Powstały 
w wyniku celowych nasadzeń lub z powodu świadomego kształtowa-
nia krajobrazu dla potrzeb gospodarczych, np. pomnikowa aleja drzew 
wzdłuż ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

Pomniki przyrody pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale też upamięt-
niają postaci i wydarzenia historyczne, utrwalają wspomnienia, podania 
i legendy. Potęgują one również emocje związane z pobytem w danym 
miejscu. 
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Warto podać przykład dębu szypułkowego – pomnika przyrody ros-
nącego przy kościele w Birczy (powiat przemyski, województwo pod-
karpackie), o przyziemnym obwodzie 16 m. Ten okaz zapewne rósł 
już w 1603 r., kiedy wznoszono obok modrzewiowy kościół, rozebrany 
w 1920 r. (Zarzyński, Tomusiak, 2014). Prawdopodobnie drzewo posa-
dzono u wejścia do nieistniejącego już w tym miejscu cmentarza. Po-
zostaje ono żywym świadkiem wielu ważnych zdarzeń historycznych 
z kilku minionych wieków, a także dramatycznych zajść z przełomu  
lat 1945/1946 w związku z atakami Ukraińskiej Powstańczej Armii (Misiak, 
2010). Innym przykładem z tego samego regionu jest dąb szypułkowy 
z Rudki, jeden z najstarszych dębów w Polsce. Zapewne był już dojrza-
łym drzewem w 1693 r., kiedy stawiano obok niego oryginalną cerkiew 
typu bojkowskiego. Warto wspomnieć również o drzewach w parku 
Zamkowym w Przemyślu – grabie zrośniętym z brzozą, pod którymi 
wiele par wyznało sobie wzajemne uczucia; brzozę wycięto wiosną 2006 r.  
(SzwarcBronikowski, 2010). Ciekawy okaz miłorzębu dwuklapowego ze 
specjalnym podestem wokół pnia można spotkać w parku w Krasiczy-
nie. Drzewo to budzi niemałe zainteresowanie zwiedzających, ponieważ 
wierzy się, że trzykrotne obejście go ma zapewnić szczęście. Na uwagę 
zasługują również grupy monumentalnych starych drzew na wzgórzach, 
tworzące często malownicze kulminacje perspektyw (np. Śmiełów, Wą-
sowo – województwo podkarpackie).

2. Drzewa rosnące przy szlakach turystycznych przebiegających 
przez region lub miejscowość. Na uwagę w tym przypadku zasłu-
guje najbardziej znane drzewo w Polsce – dąb szypułkowy Bartek 
z Zagnańska (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, 
Nadleśnictwo Zagnańsk), upamiętniony w herbie gminy Zagnańsk. 
Łatwo do niego dotrzeć nawet bez samochodu, gdyż przez teren gminy 
częściowo wytyczone są dwie trasy rowerowe oraz przebiega pięć zna-
kowanych pieszych szlaków turystycznych, z których jeden Zagnańsk–
Bliżyn kieruje do dębu Bartka. Turyści znają ten okaz, stanowiący typowy 
przykład drzewa pomnikowego, pomimo że nie jest ani najstarszy, ani 
największy w Polsce. Drzewo to było sławne już na początku XIX w. 
Dąb został objęty ochroną jako pomnik przyrody w 1954 r. Okaz im-
ponuje pokrojem i rozmiarami – jego obwód wynosi 981 cm, wysokość 
29 m (Grzywacz, 2007). Stał się symbolem regionu kieleckiego, a także 
swojej miejscowości, obowiązkowym celem wycieczek szkolnych oraz 
turystycznych z całej Polski i nie tylko. Zdarzało się, że jednego dnia 
pod konarami sędziwego drzewa przewijało się od 80 do 100 zorganizo-
wanych wycieczek, nie licząc indywidualnych osób i mniejszych grup 
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(Zarzyński, Tomusiak, 2014). Obok Bartka posadzono wychodowany 
z jego żołędzi dąb Bartuś. 

Ciekawe drzewapomniki przyrody z powyższej grupy można podzi-
wiać na chojnowskim szlaku zabytków przyrody: (szlak czarny) Zalesie 
Górne – Dąb Stephana (1,6 km) – rezerwat „Uroczysko Stephana” (3,6 km)  
– rezerwat „Pilawski Grąd” (6,4 km) – Chojnów – Pilawa (8,0 km) – rezer-
wat „Chojnów” (9,5 km). 

Interesującą inicjatywą była również akcja podjęta w 2013 r. przez Na-
rodowy Instytut Dziedzictwa i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  
pt. „Drzewa Sobieskiego. Na odsiecz dębom, lipom i innym drzewom”, 
dzięki której powstał szlak turystyczny „Szlakiem drzew Sobieskiego” (Ge-
neralna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2020). Celem akcji było odnalezie-
nie drzew, związanych z odsieczą wiedeńską i postacią króla Sobieskiego, 
zasadzonych przez Polaków na cześć władcy po jego zwycięskiej bitwie 
pod Wiedniem. Tradycję sadzenia drzew najprawdopodobniej zapoczątko-
wał sam król Jan III Sobieski, znany ze swoich zamiłowań przyrodniczych. 
Podczas marszu na Wiedeń, 23 sierpnia 1683 r., zasadził przed klasztorem 
Franciszkanów w Gliwicach dwie lipy, choć w legendach mowa nawet 
o 14. „Sieć” Drzew Sobieskiego tworzą m.in. (Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, 2020; Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020):
 – Jan i Marysieńka – dwie okazałe lipy, rosnące na obszarze Regionalnego 

Centrum NaukowoTechnologicznego w Podzamczu Chęcińskim, tuż 
za bramą triumfalną wzniesioną pod koniec XVII w. na cześć Jana III 
Sobieskiego;

 – drzewa Sobieskiego z Konopisk – rosną przy ul. Lipowej w miejscowo-
ści Konopiska k. Częstochowy. Legenda głosi, że zostały posadzone 
w 1683 r. podczas marszu Jana III Sobieskiego na Wiedeń;

 – dąb Sobieskiego – rośnie kilkadziesiąt metrów od pałacyku myśliw-
skiego przy czerwonym szlaku pieszym „Husarii Polskiej” i pieszym 
szlaku niebieskim w Rezerwacie „Łężczok”;

 – lipa Sobieskiego – ma ponad 500 lat, obwód jej pnia wynosi 5,85 m; 
rośnie na najwyższym wzniesieniu Falkowej (ponad 400 m n.p.m.); 
prowadzi do niej niebieski szlak.
3. Drzewa-pomniki przyrody mogące stanowić kulturalnie znaczącą 

ofertę przyrodniczą, rosnące na terenie parków krajobrazowych czy 
leśnych kompleksów promocyjnych. Wiele drzew uznanych za pomniki 
przyrody to pozostałości starych puszcz czy borów, które przetrwały 
do naszych czasów. Ciekawym pod tym względem okazem jest dąb 
Zygmunt August – rosnący na terenie Rezerwatu przyrody „Zagoż-
dżon” w Kozienickim Parku Krajobrazowym, niedaleko wsi Przejazd. 
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Wiek dębu oszacowano na 230–350 lat, jego pień ma 530 cm obwodu, 
pierścienica 102 cm, a wysokość drzewa to 28 metrów (Instytut na rzecz 
Ekorozwoju, 2020). Cechą charakterystyczną drzewa jest jego strzelisty 
pień. Swoją nazwę zawdzięcza królowi Zygmuntowi II Augustowi, który 
w XVI w. znacznie przyczynił się do rozwoju pobliskich Kozienic (Wrota 
Mazowsza, 2020).

Przykładem drzewpomników przyrody mogących stanowić kultural-
nie znaczącą ofertę przyrodniczą jest Szlak Dębów Królewskich, który 
znajduje się nieco na północny zachód od Białowieży (województwo 
podlaskie), pomiędzy wioskami Pogorzelce i Teremiski, przy stacji wą-
skotorówki i żółtym szlaku pieszym Białowieża–Narewka. W pobliżu 
Białowieży wytyczono ścieżkę edukacyjną o długości ok. 500 m, wśród 
kilkudziesięciu dębów w wieku od 150 do 500 lat. Te wspaniałe okazy 
starodrzewu w uroczysku Stara Białowieża noszą imiona władców Pol-
ski oraz Litwy, którzy kiedyś spotykali się w Puszczy Białowieskiej na 
polowaniach. Wędrując tym szlakiem, poznaje się historię Puszczy Bia-
łowieskiej, Polski oraz Litwy od XII do XVIII wieku. Przy ścieżce umiesz-
czono tabliczki z nazwami drzew, ich wiekiem i rozmiarami oraz z krótką 
informacją o władcy, którego imię nadano danemu drzewu. Przykładowe 
nazwy dębów, które można spotkać na szlaku to: Witold, Trojden, Giedy-
min, Leszek Biały, Kazimierz Wielki, Bona Sforza, Władysław Jagiełło, Ste-
fan Batory, Zygmunt August, Jan Kazimierz czy Barbara Radziwiłłówna 
(Atrakcje Podlasia, 2020). Ścieżka powstała w 1978 r., ale w 2008 r. została 
zmodernizowana, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz wzbogacona o tablice informacyjne. Turysta, spacerując po szlaku, 
nie tylko może odpocząć na świeżym powietrzu, ale również wzbogacić 
wiedzę historyczną.

4. Drzewa związane z kultem religijnym, sferą duchową. Wiele 
drzew zabytkowych ma w pewnym sensie znaczenie kultowe, bowiem 
zawieszano na nich bądź stawiano w ich sąsiedztwie kapliczki, które 
są odwiedzane przez okoliczną ludność. Warto zwrócić uwagę, że przy 
świątyniach można spotkać wiele drzew oznaczonych zieloną tabliczką 
z napisem „Pomnik przyrody”.

Wśród takich okazów są m.in.: zabytkowa lipa przy kościele pw. św. Apo 
lonii w Cielętnikach (województwo śląskie), dąb szypułkowy z Rudki (gmi-
na Sieniawa, powiat przeworski, województwo podkarpackie), dąb Poga-
nin z Węglówki (gmina Korczyna, powiat krośnieński, województwo pod 
karpackie), lipy drobnolistne przy kościele pw. św. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Tyliczu (gmina KrynicaZdrój, powiat nowosądecki, wojewódz-
two małopolskie). 
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Z przekazów legendarnych lub historycznych wynika, iż na drzewach 
dokonywały się objawienia Matki Bożej (potwierdzane lub nieuznawane 
oficjalnie przez władze kościelne), a okazy takie stawały się później miej-
scami kultu maryjnego (tab. 1). Niektóre z nich zostały objęte ochroną praw 
ną (Grzywacz, 2006).

Tabela 1. Gatunki drzew, na których objawiała się Matka Boża – wybrane przykłady

Gatunek drzewa Objawienia

Lipa Matka Boża Świętolipska (Święta Lipka), Matka Boża  
Lipska z Lubawy, Matka Boża Ostrożańska (Ostrożany)

Dąb
Matka Boża Kochowińska (Żydaczów k. Stryja), Matka 
Boża Królowa Pokoju (Stoczek Warmiński), Bolesna Pani 
Hałcnowska (BielskoBiała)

Drzewa 
– bez nazwy gatunku

Leżajska Matka Boża Pocieszenia, Królowa Mazowsza  
i Pani Skępska, Matka Boża Gidelska, Krasnobrodzka  
Szafarka Łask – Pocieszycielka Zamojszczyzny, Matka Boża 
Pocieszenia z Jodłówki, Matka Boża Studzieniczna (Prze-
więź, Augustów)

Źródło: opracowanie na podstawie Grzywacz (2006).

Interesującym przykładem związanym ze sferą duchową jest pomnik 
przyrody Pięć Sosen – pięć drzew wyrasta z jednego pnia – w miejsco-
wości Wielkie Oczy (województwo podkarpackie). Według ludowych 
przekazów w XVIII w. dzieciom, które pasły w tych okolicach bydło, uka-
zała się Matka Boża. W miejscu tym wybudowano kaplicę i umieszczono 
w niej obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Między rozgałęzieniami 
sosny wytrysło źródło, którego woda miała właściwości uzdrawiające. 
Miejsce to stało się destynacją pielgrzymek wiernych. W 1944 r. kapli-
ca została zburzona przez żołnierzy Armii Czerwonej, a obraz zaginął. 
W 1973 r. J. Kuchta, mieszkaniec Skolina, postawił tam drewnianą ka-
pliczkę z wizerunkiem Matki Bożej Pacławskiej, jednak spłonęła ona 
w październiku 2006 r. Poświęcenie nowej nastąpiło w maju 2007 r. Jest 
to też miejsce, w którym spotykają się myśliwi w dniu imienin swojego 
patrona – św. Huberta (Marszałek, 2010).

Na uwagę zasługuje również sosna z dużą dziuplą, kryjącą w sobie  
kapliczkę z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego w Heluszu (wojewódz-
two podkarpackie). Ze „Świętą Dziuplą” przetrwała lata wojny i oku 
pacji, a przed zniszczeniem przez sowieckich żołnierzy uchroniła ją  
petycja mieszkańców do dowódcy wojskowego oddziału (Marszałek, 
2010).
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5. Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono przykłady drzewpomników przy-
rody jako interesujące obiekty kulturowe. Pomniki przyrody mają nie 
tylko duże znaczenie dla nauki, ale wpływają także na ocenę estetyki 
krajobrazu, zwiększając jego różnorodność i atrakcyjność, np. pod kątem 
aktywności turystycznorekreacyjnej. Często są one związane z określo-
nymi wydarzeniami historycznymi lub wybitnymi postaciami naszej 
kultury narodowej. Drzewa jako pomniki przyrody wyraźnie wpisują 
się w turystykę kulturową. Poprzez nazwy własne bezpośrednio na-
wiązują do legend i podań, faktów historycznych, upamiętniają ludzi 
zasłużonych dla regionu czy nauki, a ze względu na wiek przypominają 
minione epoki. Stanowią element wyraźnych kompozycji krajobrazowych, 
parkowych i ogrodowych, sakralnych, ale także miejskich (np. aleja Nie-
podległości w Poznaniu). Utrwalają w pamięci zdarzenia religijne lub po 
stacie świętych, często legendarnie, ale bardzo skutecznie (np. drzewa 
na placu św. Wojciecha w Gnieźnie). 

Jednakże popularność pomnikowych drzew jako obiektów turystycz-
nych jest zróżnicowana. Niektóre z nich, bardzo często odwiedzane, jak 
słynny dąb Bartek z Zagnańska, dąb Napoleon z Zagórza czy wiąz z Ko-
morowa, stały się niemal ikoną turystyki. Inne znane są jedynie lokalnej 
społeczności lub wąskiemu gronu pasjonatów. 

Ze względu na znaczenie, okazy popularne w społeczeństwie mogą 
stanowić tzw. punktowy produkt turystyczny lub być elementem szersze-
go produktu turystycznego. Uzupełnieniem oferty mogą być mało znane 
drzewapomniki przyrody, ale mające znaczenie lokalne czy regional 
ne ze względu na wartości przyrodnicze, jak również na związane z nimi 
legendy i historie. 

Aby okazy te tworzyły element produktu turystycznego – np. miejsca 
lub szlaku prezentującego dziedzictwo przyrodnicze lub kulturowe (czy 
historyczne) regionu – pozostałe elementy powinny być powiązane nad-
rzędną ideą, np. edukacyjną. Szlak może być zaprojektowany jako ścieżka 
piesza albo samochodowa, składająca się z różnorodnej infrastruktury 
turystycznej, zlokalizowanej wzdłuż trasy. Przykładem takiego działania, 
uwzględniającego okazy drzewpomników przyrody, może być europej-
ska sieć dróg rowerowych EuroVelo, Szlak Orlich Gniazd (województwo 
małopolskie) czy Szlak Drzew Sobieskiego.

W literaturze podkreśla się wyjątkowość i niepowtarzalność produktu 
turystycznego. Drzewapomniki przyrody, zwłaszcza z grupy drzew naj-
bardziej znanych społeczeństwu, niewątpliwie stanowią ciekawe okazy 
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dla szerokiego grona odbiorców, jak również są obiektami unikatowy-
mi. Elementy przyrodnicze, takie jak obszary chronione czy kulturalne,  
np. zabytki historyczne, wraz z drzewamipomnikami przyrody mogłyby 
się wzajemnie dopełnić w kreacji złożonego produktu turystycznego.

Reasumując, należy stwierdzić, że pojedyncze egzemplarze drzew uzna-
nych za pomniki przyrody mogą okazać się walorem o niewystarczającej 
sile przyciągania turystów. Wobec tego powinny być one uwzględniane 
jako jeden ze składników bardziej rozbudowanego produktu turystycznego. 
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DRZEWAPOMNIKI PRZYRODY  
JAKO ELEMENT PRODUKTU TURYSTYKI KULTUROWEJ

Abstrakt: W artykule poruszono problematykę wykorzystania walorów drzew, uznanych 
za pomniki przyrody w turystyce, które ponadto stanowią cenne pamiątki kultury i od-
grywają istotną rolę w rozwijaniu i propagowaniu turystyki kulturowej. W opracowaniu 
zaprezentowano cenne przyrodniczo i kulturowo okazy drzew na potrzeby wykorzystania 
ich w ofercie turystycznej. Określono również, w jaki sposób drzewapomniki przyrody 
moga posłużyć do tworzenia rozbudowanego kulturowego produktu turystycznego. 

Słowa kluczowe: drzewopomnik przyrody, ochrona pomników przyrody, wartość kul 
turowa drzew, turystyka kulturowa.

TREES AS MONUMENTS OF NATURE: A PART OF CULTURAL TOURISM

Abstract: The article deals with the value of trees considered as natural monuments in 
tourism. In addition to their natural value, they are cultural monuments and play an im-
portant role in the development and promotion of cultural tourism. Particularly valuable 
in terms of nature and culture are individual trees presented as a part of a tourist offer, 
often located in the vicinity of cultural tourism facilities. Furthermore, the possibility of 
using such trees as a way of expanding a cultural tourist product was outlined. 

Keywords: trees as a natural monument, protection of natural monuments, cultural value 
of trees, cultural tourism.
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W SPŁYWACH KAJAKOWYCH NA WKRZE 

Kajaki, mające początkowo formę tzw. dłubanek (łodzi drążonych w pniu 
drzewa), są znane i wykorzystywane od tysięcy lat. Archeolodzy w trak-
cie swoich badań ustalili, że łodzi tego typu już 6 tys. lat temu używali 
przedstawiciele pierwszej cywilizacji, która swe początki miała w Me-
zopotamii (głównie tereny dzisiejszego Iraku i Syrii). W Egipcie zaś 
dłubankami posługiwano się już ponad 4 tys. lat temu (Korycki, 1978). 
W Polsce najstarszą dłubankę odnaleziono na dnie Jeziora Lednickie- 
go w 1960 r. Był to doskonale zachowany okaz, wykonany z dębowego 
pnia o długości ponad 10 m. Znaleziony we wnętrzu tej łodzi grot strzały 
pozwolił datować ją na XI w., w związku z czym łódź zaliczono do naj-
starszych zabytków polskiego szkutnictwa (Łuczyński, 1987). 

Polacy zainteresowali się kajakarstwem w kontekście rekreacyjnym 
i turystycznym na szerszą skalę dopiero pod koniec XIX w. Za prekur-
sora turystyki kajakowej uważa się Z. Glogera, który w latach 70. XIX w. 
odbył w celach archeologicznych i krajoznawczych szereg wypraw po 
polskich rzekach, m.in. po Wiśle, Biebrzy i Bugu (Godlewski, Rzędzicki, 
2013). Duże znaczenie dla upowszechniania wielu dyscyplin sportowych, 
w tym kajakarstwa, miały powstające pod koniec XIX w. towarzystwa 
i kluby sportowe. Pierwszym z nich było założone w 1867 r. we Lwowie 
towarzystwo gimnastyczne „Sokół”, w którego ramach została powołana 
sekcja kajakowa. Ponad dekadę później (w 1878 r.) powstało Warszaw-
skie Towarzystwo Wioślarskie, a w 1884 r. – Krakowskie Towarzystwo 

1. Wstęp
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Wioślarskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości systematycznie 
rosła liczba organizacji i stowarzyszeń kajakowych. Wśród nich wymienić 
można chociażby Komisję Kajakową, powołaną w 1928 r. przy Polskim 
Związku Narciarskim, czy utworzony w 1930 r. Polski Związek Kajakow-
ców, którego nazwę zmieniono w tym samym roku na Polski Związek 
Kajakowy, a przy oddziałach utworzonego w 1906 r. Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego powstawały liczne sekcje i koła wodne (Łuczyński, 
1987). Prawdziwy rozkwit zainteresowania kajakarstwem nastąpił po  
II wojnie światowej. Turystykę kajakową rozpowszechniano na dwa  
sposoby. Pierwszy z nich był związany z działalnością Polskiego Związku 
Kajakowego. Drugi natomiast z sekcją turystyki kwalifikowanej Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego utworzonego w 1950 r.  
(zob. Hurba, 2013). Rola PTTK w rozwijaniu i propagowaniu turystyki 
kwalifikowanej jest znacząca do dnia dzisiejszego. Turystyka kajakowa 
podlega jednej z kilkunastu komisji stałych Zarządu Głównego PTTK,  
tj. Komisji Turystyki Kajakowej (Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 

-Krajoznawczego, 2012).
Turystyka kwalifikowana ma w Polsce bogatą i długą historię. Jej po-

czątków należy upatrywać w inicjatywach podejmowanych już w drugiej 
połowie XIX w. przez członków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 
a także założonego na początku XX w. Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego. Od 1950 r. tradycje te kontynuowane są przez Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a także (w mniejszym zakresie) inne 
organizacje społeczne (Stasiak, Śledzińska, Włodarczyk, 2015). 

Pojęcie turystyki kwalifikowanej (niewystępujące w literaturze anglo- 
języcznej) zostało wprowadzone do polskiej terminologii naukowej przez 
PTTK w latach 50. XX w. (Kurek, Mika, Pitrus, 2007) i miało na celu wspól-
ne określenie nowych dziedzin turystyki, które wymagały specjalnego 
sprzętu i umiejętności/kwalifikacji (Mokras-Grabowska, 2015). Jedną 
z częściej przytaczanych definicji turystyki kwalifikowanej zaproponował 
Łobożewicz (1983), nazywając ją najwyższą formą specjalizacji turystycz-
nej, która wymaga specjalnego przygotowania fizycznego i psychicznego, 
zahartowania w trudach, zdolności do odpowiedniego zachowania się 
w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych, a w niektórych 
przypadkach potwierdzonej umiejętności posługiwania się sprzętem 
turystycznym. Ten rodzaj turystyki opiera się na takich wartościach, jak: 
wypoczynek, rekreacja, doskonalenie zdrowia, wydolności i sprawno-
ści fizycznej oraz wszechstronne poznanie kraju. Ta forma aktywności 
turystycznej pozwala dodatkowo pogłębić relacje z naturą, dlatego jest 
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ona nazywana przez Łobożewicza najdoskonalszą postacią świadomie 
i celowo uprawianej turystyki.

Jedną z wielu form wodnej turystyki kwalifikowanej jest turystyka 
kajakowa (kajakarstwo turystyczne), którą należy rozumieć jako prze-
mieszczanie się kajakiem lub łodzią kanadyjką po rzekach, jeziorach 
i innych zbiornikach wodnych w celu aktywnego wypoczynku i rege-
neracji psychofizycznej organizmu, doskonalenia sprawności fizycznej 
oraz poznawania środowiska naturalnego (Nowak, Nowak, 1996). Tury-
styka kajakowa stanowi ponadto ciekawą formę rekreacji, dzięki której 
człowiek, poza poznawaniem otaczającego go świata, kształtuje więzi 
interpersonalne, zdobywa nowe doświadczenia, tworzy własny system 
wartości (Mazurek-Kusiak, Soroka, Sawicki, 2015).

Sprzętem niezbędnym do uprawiania turystyki kajakowej jest kajak, 
będący specyficznym rodzajem łodzi o wrzecionowatym kształcie, stosun-
kowo szybkiej i zwrotnej bryle, przystosowanej do pływania po wszyst-
kich rodzajach akwenów oraz cieków wodnych. Napędzany jest wio- 
słem poruszanym siłą ludzkich mięśni, chociaż czasem proces ten wspo-
magany jest poprzez wykorzystanie uniwersalnego żagla kajakowego 
(Godlewski, Rzędzicki, 2012). Można wyróżnić wiele rodzajów dostęp-
nych obecnie kajaków, m.in.: rekreacyjno-turystyczne, górskie, morskie, 
sportowe, wędkarskie czy pozbawione zamkniętej komory kajaki typu sit 
on top. Różne mogą być także materiały i technologie, wykorzystywane 
do ich wykonania. Kajaki używane w rekreacji najczęściej produkowane 
są z wytrzymałego polietylenu.

Obecnie w Polsce wytyczonych jest wiele szlaków kajakowych, część 
została skatalogowana i wnikliwie opisana (Kajak.org.pl, 2020). Do dys-
pozycji turystów są bardzo krótkie, kilkukilometrowe trasy (np. Białka czy 
Słopica) oraz szlaki o długości kilkuset kilometrów, na których przebycie 
przeznaczyć należy wiele dni (Wisła, Bug, Pilica). Jedną z ciekawszych ma-
zowieckich rzek, na których realizowane są spływy kajakowe, jest Wkra. 
Trasa ta jest niezwykle malownicza, a niski poziom trudności sprawia, że 
bez problemu mogą tam pływać nawet zupełnie początkujący kajakarze.

2. Cel i metoda

Celem opracowania jest przedstawienie motywów kierujących turystami 
odbywającymi spływy kajakowe na Wkrze, a także preferencji i oczekiwań 
tych osób. W ramach realizacji tego celu zaprezentowano m.in. motywy 
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uczestnictwa w spływach kajakowych, powody wyboru Wkry na miejsce 
realizacji spływu, preferowane odcinki kajakowe tej rzeki, towarzystwo 
podczas spływu, wykorzystywane źródła informacji o możliwości upra-
wiania kajakarstwa na Wkrze, zapotrzebowanie na poszczególne elementy 
infrastruktury turystycznej podczas spływu kajakowego Wkrą, a także 
ocenę cech i odcinków Wkry jako miejsca realizacji spływów kajakowych.

Część analityczna opracowania została oparta na wynikach badań an-
kietowych, które zrealizowano w 2019 r. Sondaż diagnostyczny z użyciem 
kwestionariusza1 został przeprowadzony wśród pełnoletnich osób, upra-
wiających turystykę kajakową na Wkrze. Sposób doboru próby miał cha-
rakter celowy – badaniem objęto osoby korzystające z usług wypożyczalni 
kajaków i zrzeszone w Stowarzyszeniu Sympatyków Doliny Rzeki Wkry 

„Nasza Wkra”. Respondentów było 110. Należy nadmienić, że z uwagi 
na sposób doboru i liczebność próby badawczej nie można uznać jej za 
reprezentatywną, co ogranicza możliwość uogólnienia przedstawionych 
wyników na wszystkie osoby uprawiające turystykę kajakową na Wkrze.

3. Charakterystyka badanej grupy

Jak już zostało wspomniane, w badaniu wzięło udział 110 respondentów, 
wśród nich dominowali mężczyźni – stanowili oni 66,4% ankietowanych. 
Wiek badanych był zróżnicowany, niemniej jednak przeważały osoby 
młode – 59,1% stanowili respondenci pomiędzy 25 a 44 rokiem życia, 
10,9% to osoby w wieku od 18 do 24 lat, 18,2% – od 45 do 54 lat, a pozo-
stałe 11,8% to ludzie 55-letni i starsi. 

Wśród badanych najwięcej było mieszkańców miast – stanowili oni 
81,8% ankietowanych. Prawie wszyscy respondenci (94,5%) byli miesz-
kańcami województwa mazowieckiego. Badani stanowili relatywnie 
dobrze wykształconą grupę – ponad połowa z nich (57,3%) to osoby z wy-
kształceniem wyższym. Znaczny był także udział respondentów, którzy 
ukończyli szkołę średnią. Poziom wykształcenia znalazł odzwierciedlenie 
w charakterze pracy wykonywanej przez badanych – ponad połowa z nich 
(51,8%) to pracownicy umysłowi, dla których aktywny wypoczynek na 
świeżym powietrzu stanowi odskocznię od pracy, głównie siedzącej. 
Z wysokim poziomem wykształcenia może być związana także ocena 
własnej sytuacji materialnej. Jako dobrą lub bardzo dobrą określiło ją 
73,6% badanych. 

¹  Kwestionariusz ankiety został rozpowszechniony przez A. Banasiak.
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4. Wyniki badań
Zdecydowana większość badanych miała doświadczenie w kajakarstwie. Za- 
ledwie 6,4% respondentów uczestniczyło w spływie po raz pierwszy. 
Głównymi powodami udziału w tego typu rekreacji była potrzeba czyn-
nego wypoczynku oraz chęć podjęcia aktywności ruchowej w miejscu 
atrakcyjnym krajobrazowo. Szczegóły zaprezentowano na rys. 1. 

Rysunek 1. Główne motywy uczestnictwa badanych w spływie kajakowym (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Jako powód uczestniczenia w spływie kajakowym często podawano 
możliwość spędzenia czasu w ciekawy sposób z rodziną i przyjaciółmi, 
który łączy kilka różnych rodzajów korzyści – chociażby zdrowotne 
(ruch) czy estetyczne (walory wizualne i krajobrazowe). Nieznaczna część 
badanych wskazywała motywy o charakterze poznawczym.

Istotnym elementem badań było rozpoznanie czynników, które wpły-
wają na wybór miejsca spływu. Kluczowe znaczenie w tej kwestii miała 
dla respondentów dostępność komunikacyjna. Jest to zrozumiałe, po-
nieważ imprezy tego typu mają najczęściej charakter jednodniowy. Pre-
ferowane są zatem miejsca niezbyt oddalone, do których można łatwo 
i szybko dojechać. Szczegółowe informacje na temat powodów wyboru 
Wkry na miejsce realizacji spływu kajakowego zaprezentowano na rys. 2.

Wkra jest wybierana przez kajakarzy głównie ze względu na walory 
przyrodnicze i krajoznawcze. Z pewnością nie bez znaczenia jest tu fakt, 
iż rzeka ta w dużej części swojego biegu leży na obszarze chronionym. 
Ważną rolę, zdaniem osób chcących zorganizować spływ kajakowy, od-
grywała także atrakcyjna cenowo i ciekawa oferta, przygotowana w wy-
pożyczalniach kajaków. Część badanych (w szczególności ci, którym
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Rysunek 2. Główny powód wyboru przez respondentów Wkry  
na miejsce realizacji spływu kajakowego (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

towarzyszyły dzieci) przywiązywała dużą wagę do poziomu trudności 
spływu. Wśród powodów wskazanych jako „inne” znalazł się m.in. udział 
w akcji „Sprzątanie Wkry”. Należy w tym miejscu zauważyć, że prezen-
towane informacje są zbieżne z wnioskami wynikającymi z badań Batyk 
(2012), która analizowała determinanty popytu na turystykę kajakową 
na Warmii i Mazurach. W opinii 199 kajakarzy biorących udział w tym 
badaniu najważniejszymi wyznacznikami popytu na turystykę kajakową 
okazały się: dostępność komunikacyjna, walory przyrodnicze oraz koszty. 

Podczas spływu kajakowego Wkrą respondentom towarzyszyli głów-
nie znajomi i przyjaciele, współmałżonkowie oraz dzieci (zob. rys. 3). 

Rysunek 3. Osoby, z którymi respondenci uczestniczyli w spływie kajakowym Wkrą (%).  
Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Jest to powiązane z motywami uczestnictwa w spływie, jako że jednym 
z najistotniejszych powodów okazała się możliwość spędzenia czasu  
w ciekawy sposób z rodziną i przyjaciółmi. Interesujące jest to, że znacz-
na część badanych wybierała się na spływ bez towarzystwa. Jeden z re-
spondentów, który wskazał odpowiedź „inne”, zabrał na spływ swojego 
czworonożnego przyjaciela. 

W badaniach podjęto próbę określenia popularności poszczególnych szla-
ków kajakowych Wkry. Najczęściej wybierany był dolny, 10-kilometrowy  
odcinek rzeki, od Szczypiorna do Pomiechówka. Bardzo popularne są 
także dłuższe spływy z Borkowa i Jońca do Pomiechówka (rys. 4).

Rysunek 4. Preferowane przez respondentów odcinki kajakowe Wkry (%).  
Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się środkowa i gór- 
na część Wkry. Może to być spowodowane znacznym oddaleniem tej 
części rzeki od dużych miast, a także utrudnionym dostępem do niezbyt 
licznych wypożyczalni kajaków, które tam funkcjonują.

Najskuteczniejszym źródłem informacji na temat możliwości odbycia 
spływu kajakowego po Wkrze okazał się marketing szeptany, czyli tzw.
poczta pantoflowa. W tym przypadku ankietowani pozyskali informacje 
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Rysunek 5. Źródła informacji o możliwości uprawiania kajakarstwa na Wkrze,  
wykorzystywane przez respondentów (%).  

Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

od rodziny i znajomych. W większości przypadków właśnie dzięki nim 
respondenci mieli okazję podziwiać z kajaka tę malowniczą rzekę (rys. 5). 

Wiedzę o spływach na Wkrze badani czerpali także z Internetu – głów-
nie ze stron WWW oraz popularnych, zwłaszcza wśród osób młodszych, 
mediów społecznościowych. Co ciekawe, dla dwóch respondentów spo-
sobem na dostrzeżenie uroków Wkry jako szlaku kajakowego był rodzaj  
gry terenowej, w której wykorzystuje się nawigację satelitarną, tzw. geo- 
catching. 

Uczestnicy wielogodzinnych, a czasem wielodniowych spływów kaja-
kowych chętnie korzystają z różnego rodzaju infrastruktury turystycznej. 
Respondenci zwracali szczególną uwagę na obiekty, w których świad-
czone są usługi gastronomiczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
także plaże i kąpieliska oraz punkty widokowe. Są to miejsca, w których 
można posilić się po wysiłku oraz zrobić przerwę na podziwianie okolicy 
lub kąpiele słoneczne i wodne (rys. 6). 

Ankietowani tylko w niewielkim stopniu byli zainteresowani obiektami 
noclegowymi, co wynika z faktu, że zdecydowana większość responden-
tów preferowała spływy jednodniowe. Brak zapotrzebowania na punkty 
informacji turystycznej można natomiast tłumaczyć powszechnym (w tym 
mobilnym) dostępem do źródła wiedzy, jakim jest Internet. 

Respondenci zostali poproszeni także o ocenienie poszczególnych cech 
i elementów Wkry jako szlaku kajakowego. Wysokie noty przyznano 
przede wszystkim atrakcyjności tej trasy (rys. 7). 

Badani bardzo wysoko ocenili także bezpieczeństwo Wkry jako miej-
sca realizacji spływu kajakowego. Może to wynikać m.in. z niewielkiego 
poziomu trudności tego szlaku. Z pewnością znaczący wpływ na tak
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Rysunek 6. Potencjalne zapotrzebowanie badanych na poszczególne elementy  
infrastruktury turystycznej podczas spływu kajakowego Wkrą (%).  

Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Rysunek 7. Ocena poszczególnych cech i elementów Wkry 
 jako miejsca realizacji spływów kajakowych, dokonana przez respondentów (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

przychylne recenzje dotyczące bezpieczeństwa miało też dobre, w opinii 
badanych, przygotowanie samej trasy oraz odpowiednie jej oznakowanie.    

Spływ Wkrą zrobił na ankietowanych duże wrażenie. Zdecydowana 
większość z nich (97,3%) zdeklarowała bowiem, że z pewnością powtórzy 
to doświadczenie. Respondentów urzekły szczególnie malownicze kra-
jobrazy oraz brak komercjalizacji, która jest charakterystyczna dla wielu 
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mazurskich rzek. Kilkoro spośród badanych (2,7%) stwierdziło jednak, 
że nie zamierza wracać nad Wkrę. Jako powód wskazali oni zaśmiecone 
brzegi rzeki. 

5. Podsumowanie

Turystyka kajakowa cieszy się w Polsce dużą popularnością. Świadczą 
o tym, m.in. tłok na popularnych szlakach kajakowych, panujący w mie-
siącach letnich, czy znaczna liczba klubów, kół i stowarzyszeń turystyki 
kajakowej, wypożyczalni kajaków oraz imprez organizowanych przez 
miłośników tej formy turystyki i dla nich. Pomimo dużego rozpowszech-
nienia i znaczącej liczby zwolenników problematyka turystyki kajako-
wej jest w dociekaniach naukowych podejmowana relatywnie rzadko. 
Przeprowadzone badania, które z uwagi na liczebność próby i sposób 
jej doboru nie mogą być traktowane jako reprezentatywne i stanowią 
jedynie przyczynek do dalszych rozważań, umożliwiają sformułowanie 
następujących wniosków i uogólnień:
 – Badani, podejmując decyzję o odbyciu spływu kajakowego, motywowa-

ni byli głównie potrzebą aktywnego wypoczynku oraz chęcią podjęcia 
aktywności ruchowej w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo.  

 – Kluczowe znaczenie podczas wyboru miejsca realizacji spływu miała 
dla respondentów dostępność komunikacyjna. Wiązało się to z pew-
nością z faktem, że zdecydowana większość ankietowanych odbywała 
spływy jednodniowe. Istotnymi powodami wyboru Wkry okazały się 
ponadto jej walory przyrodnicze i krajoznawcze, a także atrakcyjna 
cenowo i ciekawa oferta wypożyczalni kajaków. 

 – Preferowanym towarzystwem podczas spływu byli głównie znajomi 
i przyjaciele, współmałżonkowie oraz dzieci. Umożliwia to badanym 
realizację, często wskazywanej w badaniach, potrzeby spędzenia czasu 
z bliskimi osobami w ciekawy i niecodzienny sposób. 

 – Spośród kilkunastu odcinków kajakowych Wkry najczęściej eksploro-
wany był fragment pomiędzy Szczypiornem a Pomiechówkiem. Re-
spondenci chętnie decydowali się także na spływy z Borkowa i Jońca 
do Pomiechówka. Duża popularność tych szlaków związana jest z ich 
niewielkim oddaleniem od dużych miast, z czego pośrednio wynika 
akcentowana przez badanych konieczność dobrej dostępności komu-
nikacyjnej miejsc do realizacji spływów kajakowych.  

 – Respondenci, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś na temat możli-
wości uczestnictwa w spływie, posiłkowali się głównie informacjami 
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pozyskanymi od rodziny i znajomych oraz ich opiniami (marketing 
szeptany). Istotnym źródłem wiedzy okazały się ponadto media spo-
łecznościowe oraz strony internetowe, m.in. wypożyczalni kajaków.

 – W kontekście infrastruktury turystycznej badani wykazali największe 
zainteresowanie usługami obiektów gastronomicznych. Ich dostępność 
jest niestety mocno ograniczona, a te istniejące (m.in. w Radzanowie) 
nie były z pewnością tworzone z myślą o zaspokajaniu potrzeb kaja-
karzy. Kilka sezonowo funkcjonujących miejsc, świadczących usługi 
żywieniowe, usytuowanych przy plażach, kąpieliskach czy punktach 
widokowych (również wzbudzających zainteresowanie badanych), 
w znacznym stopniu uatrakcyjniłoby i poprawiło komfort spływu.

 – Poszczególne cechy Wkry jako miejsca organizowania spływów kaja-
kowych zostały wysoko ocenione przez badanych. Uwagę zwracano 
na wyjątkową atrakcyjność oraz poziom bezpieczeństwa tego szlaku, 
wynikający m.in. z niskiego stopnia trudności trasy, a także z odpo-
wiedniego jej oznakowania i przygotowania. 
Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, że Wkra stwarza 

duże możliwości  rozwoju turystyki kajakowej. Zdecydowana większość 
badanych zadeklarowała bowiem, że z pewnością powtórnie odbędzie 
spływ kajakowy tą rzeką. Warto jednak zadbać o to, aby osoby te nie 
natknęły się na zaśmiecone brzegi, które zniechęciły kilkoro badanych 
do powrotu nad Wkrę. 
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MOTYWACJA, PREFERENCJE I OCZEKIWANIA TURYSTÓW  
UCZESTNICZĄCYCH W SPŁYWACH KAJAKOWYCH NA WKRZE

Abstrakt: Celem opracowania jest przedstawienie motywów kierujących turystami uczest-
niczącymi w spływach kajakowych na Wkrze, a także preferencji i oczekiwań tych osób. 
Badania sondażowe z wykorzystaniem techniki ankiety przeprowadzone zostały w 2019 r. 
wśród 110 pełnoletnich osób, uprawiających turystykę kajakową na Wkrze. Sposób doboru 
próby miał charakter celowy – badaniem objęto osoby korzystające z usług wypożyczalni 
kajaków i zrzeszone w Stowarzyszeniu Sympatyków Doliny Rzeki Wkry „Nasza Wkra”. 
Głównym motywem odbycia spływu kajakowego była potrzeba aktywnego wypoczynku 
oraz chęć aktywności ruchowej w otoczeniu atrakcyjnym krajobrazowo. Podczas wyboru 
miejsca spływu kierowano się głównie jego dostępnością komunikacyjną. Najpopularniej-
szy wśród badanych był odcinek od Szczypiorna do Pomiechówka. Głównym źródłem 
informacji na temat spływu po Wkrze był marketing szeptany, czyli informacje i opinie 
pozyskane od rodziny i znajomych. Badani chętnie skorzystaliby podczas spływów 
z usług świadczonych przez obiekty gastronomiczne, a także z plaż i kąpielisk. Respon-
denci bardzo wysoko ocenili atrakcyjność oraz poziom bezpieczeństwa Wkry jako szlaku 
kajakowego, co przełożyło się na fakt, iż zdecydowana większość z nich zadeklarowała 
chęć ponownego skorzystania z tej atrakcji.

Słowa kluczowe: turystyka kajakowa, kajakarstwo, kajaki, Wkra.

MOTIVATION, PREFERENCES AND EXPECTATIONS  
OF TOURISTS PARTICIPATING IN KAYAKING TRIPS ON THE WKRA RIVER

Abstract: The purpose of the article is to present the motivations, preferences and expec-
tations of tourists who take part in kayaking trips on the Wkra river. Surveys using the 
questionnaire technique were conducted in 2019 among 110 adults kayaking based on 
a non-probability sample which included those using kayak rental services and connected 
with Nasza Wkra, an association of friends of the Wkra valley. The main motivation for 
kayaking was a need for active recreation and a willingness to do physical activity in attrac-
tive landscape surroundings. When choosing a particular place, the most important factor 
was transport accessibility and the route which was most popular led from Szczypiorno to 
Pomiechówek. The main source of information about trips on the Wkra River was word-
of-mouth i.e. information and opinions from family and friends. The respondents were 
willing to use the services provided by catering establishments, beaches and swimming 
zones and they rated highly the attractiveness and safety of the Wkra river as a kayaking 
route and, consequently, most of them were interested in returning. 

Keywords: kayaking tourism, kayaking, kayaks, River Wkra. 
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TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA  
NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH: 

KONTEKSTY TEORETYCZNE  
– STRATEGIE – ZASTOSOWANIA1

1. Wprowadzenie i zagadnienia metodologiczne

Walory i zasoby przyrodnicze są uznawane za jedne z podstawowych 
czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej danego terenu. 
Liczne przykłady zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie dowodzą, 
że obszary przyrodniczo cenne, mimo że powinny podlegać ochronie, 
stanowią zazwyczaj miejsca intensywnej eksploracji turystycznej. Dotyczy 
to nie tylko terenów objętych ochroną na mocy prawa, ale także obszarów 
przyrodniczo cennych, definiowanych jako te, „których wartości […] 
służyć mogą zaspokojeniu potrzeb wypoczynkowych, turystycznych, 
zdrowotnych, kulturalnych, estetycznych, naukowych i innych” (Jalinik, 
2009, s. 88), a jednocześnie pozostają poza oficjalnym systemem ochrony. 
Można w tym dostrzec pewną sprzeczność: obszary o cennych wartoś-
ciach środowiskowych ze względu na niezdegradowane walory, które 
powinny podlegać ochronie, służą zaspokajaniu rozmaitych potrzeb 
społecznych, gospodarczych, kulturowych i innych. W przytoczonej de-
finicji zasygnalizowano jeszcze jedną kwestię – obszary chronione, wy-
korzystywane m.in. do celów turystycznych, są miejscem współistnienia 
i oddziaływania różnych grup interesu. Warto w tym miejscu wskazać 
na znaczenie koncepcji rozwoju zrównoważonego, która w podobnych, 

¹  W artykule zostały zaprezentowane dane i informacje uzyskane na potrzeby projektu 
Innowacje w turystyce i rekreacyjnej aktywności fizycznej w paradygmacie zrównoważonego roz-
woju: implementacja – percepcja – efekty, finansowanego w ramach działalności Społeczno-

-Humanistycznej Szkoły Badań Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego  
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bardzo złożonych sytuacjach znajduje szerokie zastosowanie tak na po-
ziomie ideowym, jak i operacyjnym. Zgodnie z tą koncepcją konieczne 
jest, w dużym uproszczeniu, poszukiwanie kompromisów pomiędzy 
wszystkimi podmiotami występującymi na danym obszarze oraz pro-
jektowanie rozwoju z uwzględnieniem dalekiego horyzontu czasowego. 
Specyfika każdego terenu wymaga jednak indywidualnej i precyzyjnej 
diagnozy uwarunkowań, potrzeb, perspektyw rozwoju oraz wypraco-
wania specyficznych narzędzi i scenariuszy postępowania. 

Przedstawiane w dalszej części artykułu wyniki badań własnych, ze 
względu na wieloaspektowość poruszanych zagadnień, odwołują się 
do różnych źródeł danych i informacji. Wśród najważniejszych można 
wymienić:
 – literaturę podmiotu oraz dokumenty i opracowania dostępne m.in. na 

oficjalnych stronach internetowych poświęconych obszarom chronio-
nym wybranych krajów oraz materiały informacyjne parków narodo-
wych (analiza danych zastanych),

 – informacje uzyskane w trakcie rozmów prowadzonych z pracownika-
mi parków narodowych (wywiady swobodne z elementami wywiadu 
pogłębionego),

 – obserwację uczestniczącą.
Prezentowane wyniki badań odnoszą się do dwóch krajów: 

 – Portugalii, w której obowiązuje stosunkowo słabo rozbudowany system 
ochrony przyrody; 

 – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), gdzie stworzono 
rozwinięty system ochrony przyrody, a obszary przyrodniczo cenne 
należą do najliczniej odwiedzanych na świecie.
Ze względu na dużą różnorodność, wynikającą z uwarunkowań przy-

rodniczych, geograficznych, przestrzennych, a także organizacyjnych 
czy politycznych wymienionych krajów, w zaprezentowanym w dalszej 
części pracy katalogu rozwiązań wymieniono wiele działań, stanowiących 
realizację założeń rozwoju zrównoważonego. 

2. Turystyka zrównoważona na obszarach chronionych  
– konteksty teoretyczne

Jak już zauważono, obszary atrakcyjne turystycznie stanowią zazwyczaj 
miejsce współwystępowania rozmaitych grup interesu. Identyfikacja ich 
oczekiwań – pod kątem koncepcji rozwoju zrównoważonego – powinna 



173Turystyka zrównoważona na obszarach przyrodniczo cennych:…

stanowić punkt wyjścia do dalszych działań związanych z projektowa-
niem rozwoju i realizacją konkretnych planów. Wśród grup interesu 
najczęściej występujących na obszarach turystycznych wymienić można 
(Kozak, 2009; Majdak, 2019):
 – społeczność lokalną, która wchodzi w różne interakcje (pozytywne 

i negatywne) z turystami; 
 – lokalną władzę, kreującą określoną politykę rozwojową, a także posia-

dającą instrumenty, dzięki którym może wpływać na rozmaite para-
metry ruchu turystycznego;

 – przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i zrzeszeń, podejmujących ini-
cjatywy związane z funkcjonowaniem miejscowości i rozwojem funkcji 
turystycznych;

 – prywatnych i publicznych dysponentów oraz właścicieli atrakcji tu- 
rystycznych, którzy decydują o formule udostępniania atrakcji tury- 
stycznych;

 – przedsiębiorców, właścicieli obiektów noclegowych, handlowych, 
gastronomicznych oraz inne podmioty prowadzące działalność ko- 
mercyjną;

 – osoby reprezentujące interesy środowiska przyrodniczego;
 – turystów jako bezpośrednich odbiorców kierowanej do nich oferty, 

decydujących o sukcesie lub porażce podejmowanych działań.
Interesy wymienionych wyżej grup wzajemnie się przenikają, co 

niejednokrotnie prowadzi do pojawiania się sytuacji konfliktowych. 
W podobnych, złożonych i wymagających długofalowego planowania 
okolicznościach koncepcja rozwoju zrównoważonego znajduje zasto-
sowanie szczególne. Zakłada bowiem m.in. konieczność poszukiwania 
kompromisów pomiędzy funkcjonującymi na danym obszarze grupami 
interesu (Kassenberg, 2007). Teoretycy tego zagadnienia wymieniają tak-
że następujące elementy koncepcji: promowanie jakości (świadczonych 
usług, oferowanego produktu itd.), integrację działalności turystycz-
nej z celami ochrony przyrody, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa 
turystom i gospodarzom (społeczności lokalnej), konieczność ochrony 
środowiska przyrodniczego, społecznego i historyczno-kulturowego 
(przeciwdziałanie degradacji, ochrona konserwatorska), kształtowanie 
nowych postaw wśród organizatorów ruchu turystycznego i turystów 
(Coccossis, Parpairis, 2000; Gołembski, 2002).

W podobny sposób turystykę zrównoważoną interpretuje Jędrzejczyk 
(1995, za: Kowalczyk, 2010), wskazująca podstawowe zasady, na których 
opiera się koncepcja. Wśród nich autorka wymienia:
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 – zasadę ładu gospodarczego, oznaczającego konieczność zachowania 
określonych proporcji między wzrostem tempa zasobochłonności go-
spodarki turystycznej a szybkością odtworzenie zasobów środowiska;

 – zasadę efektywności społeczno-ekonomicznej gospodarki turystycznej; 
 – konieczność ochrony i oszczędności zasobów;
 – zasadę wzajemnych korzyści wszystkich grup interesu, funkcjonują-

cych na danym obszarze.
Wymienione wskazania są obecne także w dokumentach i strategiach 

opracowanych przez organizacje odpowiedzialne za ochronę obszarów 
przyrodniczo cennych w poszczególnych krajach. W dokumentach stwo-
rzonych przez National Park Service (amerykańska Służba Parków Na- 
rodowych) wielokrotnie wskazuje się na potrzebę integrowania środo-
wiska ludzkiego (cywilizacji) ze środowiskiem naturalnym: 

[…] zrównoważone projektowanie powinno używać alternatywnego po-
dejścia do tradycyjnego sposobu planowania. W nowym podejściu do 
projektowania trzeba uwzględniać wykorzystanie potencjału opartego na 
zasobach naturalnych i kulturowych lokalnych, regionalnych i globalnych 
środowisk […]. Koncepcja zrównoważonego rozwoju […] zakłada, że cy-
wilizacja ludzka jest integralną częścią świata przyrody i że natura musi 
być zachowana i utrwalana, jeśli sama wspólnota ludzka chce przetrwać. 
W zrównoważonym projektowaniu ta idea jest wyrażana poprzez zmia-
ny, które stanowią ilustrację zasad ochrony i zachęcają do stosowania ich 
w naszym codziennym życiu. […] (tłum. własne na podstawie: Tefft, Thayer, 
Thomas, 1993, s. 4–5).

Istotnym elementem wdrażania założeń rozwoju zrównoważonego 
pozostają dalekie horyzonty czasowe oraz etapowość działań, które znaj-
dują swoje odzwierciedlenie w koncepcji The Limits of Acceptable Change 
Planning System (LAC), opracowanej przez US Forest Service w 1980 r. 
W jednym z opracowań poświęconych programowi czytamy, że:

LAC nie jest koncepcją nową. Jest to jednak ostatni krok w ciągłym dążeniu 
do poprawy zarządzania dzikimi obszarami rekreacji poprzez zdefinio-
wanie bardziej wyraźnych, wymiernych celów. W dokumencie wskazano 
dziewięć etapów, niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów. Wśród 
nich można wymienić: 1. Identyfikację problemów, obszarów i zagadnień. 
2. Określenie i opis działań alternatywnych. 3. Wybór wskaźników opisu-
jących zasoby i uwarunkowania społeczne. 4. Inwentaryzację istniejących 
zasobów i opis uwarunkowań społecznych. 5. Określenie standardów do-
tyczących zasobów i wskaźników społecznych. 6. Określenie alternatyw-
nych rozwiązań odzwierciedlających problemy w odniesieniu do zasobów 
i uwarunkowań społecznych. 7. Identyfikację działań w przypadku każdej 
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możliwości. 8. Ocenę i wybór najkorzystniejszego rozwiązania. 9. Realizację 
działań i monitorowanie efektów (tłum. własne na podstawie: Stankey, Cole, 
Lucas, Petersen, Frissell, 1985, s. 3). 

Tak pojmowana koncepcja projektowania rozwoju i zarządzania ob-
szarem oznacza dążenie do osiągnięcia 

modelu idealnego, który może pojawić się jedynie wtedy, gdy między 
czterema jej zasadniczymi elementami (środowisko przyrodnicze, turyści, 
społeczności lokalne, usługodawcy turystyczni) występuje stan równowagi. 
[…] Na ogół sytuacja przypominająca stan, który można uznać za bliski 
turystyki zrównoważonej, może zaistnieć tylko wtedy, gdy aktywne ele-
menty układu – czyli: (a) turyści, (b) społeczności lokalne i reprezentujące 
ich władze oraz (c) osoby prawne i fizyczne świadczące szeroko rozumiane 
usługi turystyczne i czerpiące z tego tytułu korzyści – wykazują chęć wpro-
wadzania w stosunku do siebie różnego rodzaju ograniczeń (samoograni-
czeń) (Kowalczyk, 2010, s. 33). 

W cytowanych w tym podrozdziale publikacjach zostały nakreślone 
ogólne ramy koncepcji rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do ob-
szarów chronionych, pełniących funkcje turystyczne. Założenia teore-
tyczne stanowią punkt wyjścia do opracowywania planów operacyjnych, 
strategii rozwoju, a także konkretnych działań zmierzających do realizo-
wania koncepcji w praktyce.

3. Strategie rozwoju zrównoważonego i ich wdrażanie

Koncepcja rozwoju zrównoważonego stanowi punkt wyjścia wielu pro-
gramów rozwoju. Jej echa można odnaleźć zarówno w strategiach krajów 
europejskich, jak i pozaeuropejskich. W tej części tekstu przedstawiono 
wybrane programy i dokumenty, które zawierają istotne wskazania do-
tyczące działań praktycznych, służących wprowadzaniu założeń rozwoju 
zrównoważonego w Portugalii i USA.

3.1. Portugalia

Kluczowym dokumentem określającym ramy turystyki zrównoważo-
nej na obszarach chronionych w Portugalii jest Narodowy Program 
Turystyki Przyrodniczej (Programa Nacional de Turismo de Natureza, 
PNTN), adresowany m.in. do podmiotów branży turystycznej zainte-
resowanych prowadzeniem działalności na tego typu terenach. Warun-
kiem otrzymania stosownego certyfikatu jest spełnienie wielu kryteriów 
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z zakresu rozwoju zrównoważonego, ochrony środowiska i dobrych 
praktyk, a także uczestnictwo podmiotu w co najmniej jednym projek-
cie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. W tab. 1 w sposób 
hasłowy zaprezentowano wybrane kryteria (tab. 1). 

Tabela 1. Rozwój zrównoważony – wybrane kryteria oceny programu PNTN

Lp. Kryterium/zagadnienie Opis/działanie/zalecenia

1 Działalność informacyjna  
i szkoleniowa

Dostarczanie pracownikom informacji na temat 
szkoleń z zakresu ochrony przyrody, zachowań 
nieszkodliwych dla środowiska i różnorodności 
biologicznej.
Udzielanie informacji na temat realizacji dobrych 
praktyk z zakresu rozwoju zrównoważonego i eko- 
turystyki w przedsiębiorstwie.

2 Informacja  
o usługach turystycznych

Udostępnianie informacji o usługach, które gwa-
rantują możliwość korzystania z naturalnego dzie- 
dzictwa regionu przez klientów (animacja tury- 
styczna, zwiedzanie obszarów naturalnych, upra-
wianie sportów na świeżym powietrzu, interpre-
tacja dziedzictwa i ochrona środowiska).

3 Transport publiczny Udostępnianie pracownikom i gościom informacji 
o funkcjonowaniu transportu publicznego.

4 Pochodzenie produktów 
spożywczych

Udostępnianie klientom informacji o pochodzeniu  
i sposobach tworzenia użytych produktów spo-
żywczych.

5 Utrzymanie terenów  
zielonych

Tereny zielone w otoczeniu przedsiębiorstwa na- 
leży utrzymywać bez użycia pestycydów lub 
zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. 
Kwiaty i ogrody powinny być regularnie podle-
wane przed południem lub po zachodzie słońca  
i tylko w regionach, w których występują warunki 
regionalne i lokalne uzasadniające to. 

6 Źródło zaopatrzenia  
i jakość wody

W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie jest pod-
łączone do publicznej sieci dystrybucji wody, 
podmiot zapewnia, że eksploatowane źródło  
nie powoduje uszczerbku środowiska, a woda 
przeznaczona do spożycia jest należycie kontro-
lowana.

7 Przepływ wody z kranów  
i pryszniców

Przepływ wody w kranach i prysznicach nie może 
przekraczać 12 l/min.

8 Utrata wody Należy przeszkolić personel przedsiębiorstwa do 
monitorowania widocznych strat wody. 
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9 Oszczędzanie wody  
w łazienkach

Umieszczenie w łazienkach informacji dotyczą-
cych sposobów oszczędzania wody. 

10 Korzystanie  
z energii elektrycznej

Jeżeli światła w pokojach hotelowych nie wyłą-
czają się automatycznie, stosowna informacja oraz 
prośba o wygaszenie świateł przed opuszczeniem 
pokoju powinny być umieszczone w widocznym 
miejscu. 

11 Korzystanie z ogrzewania  
i klimatyzacji

W przypadku gdy klimatyzatory nie wyłączają się 
automatycznie przy otwartych oknach, stosowna 
informacja oraz prośba o zamknięcie okien powin- 
ny być umieszczone w widocznym miejscu.

12 Zmiana ręczników i pościeli

Goście powinni być informowani, że – zgodnie 
z polityką środowiskową przedsiębiorstwa – po-
ściel i ręczniki są zmieniane tylko na życzenie go-
ści lub zgodnie z wymaganym prawnie minimum. 

13 Izolacja okien

Wszystkie okna powinny mieć stosowny do lokal- 
nych uwarunkowań stopień izolacji termicznej 
oraz zapewniać odpowiedni poziom izolacji aku-
stycznej.

14 Efektywność energetyczna 
żarówek

Co najmniej 60% wszystkich żarówek w obudo-
wie musi posiadać klasę energetyczną A (zgodnie 
z dyrektywą nr 92/75/EWG Parlamentu Europej-
skiego).

15 Produkty jednorazowego 
użytku

Ograniczenie zużycia produktów jednorazowych 
(szczególnie filiżanek, talerzy, sztućców).

16 Stosowanie  
środków dezynfekcyjnych

Środki dezynfekcyjne należy stosować, wyłącznie 
gdy jest to konieczne, aby spełnić wymogi praw- 
ne dotyczące higieny. Personel powinien przejść  
szkolenie z zakresu zalecanych dawek detergen- 
tów lub środków dezynfekcyjnych.

17
Dozowanie  
środka dezynfekcyjnego  
do basenów

Baseny muszą mieć system, który zapewnia sto-
sowanie minimalnej, niezbędnej ilości środka de-
zynfekcyjnego.

18 Czyszczenie mechaniczne

W przedsiębiorstwie muszą być wdrażane proce-
dury czyszczenia bez środków chemicznych (na 
przykład poprzez użycie produktów z mikrofibry 
lub innych materiałów niechemicznych). 

19 Segregacja odpadów Personel kontroluje i segreguje odpady. 

20 Odpady niebezpieczne
Personel przedsiębiorstwa zbiera odpady (tonery, 
tusze do druku, urządzenia chłodnicze, baterie, 
farmaceutyki) i dba o ich właściwą utylizację. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej 
Programa Nacional de Turismo de Natureza (2017). 



Piotr MAJDAK178

Przestrzeganie wymienionych w tab. 1 zaleceń wymaga od podmiotów 
zainteresowanych uzyskaniem licencji podjęcia działań praktycznych 
o charakterze inżynieryjno-technicznym, gospodarczym, organizacyjnym, 
edukacyjnym, społecznym.

Odrębnym zagadnieniem pozostaje turystyka zrównoważona na obsza-
rach chronionych, dostępna w ofertach biur turystycznych. Analiza pro-
pozycji portugalskich touroperatorów wskazuje, że odwoływanie się do 
założeń koncepcji stanowi ważny element wizerunku wielu podmiotów. 
W związku z tym można odnaleźć programy wycieczek realizowanych 
wyłącznie w małych grupach, przy udziale lokalnych przewodników 
i usługodawców turystycznych (transport, gastronomia, usługi noclegowe, 
oferta kulturowa itp.). Ponadto promowana jest aktywność niestanowiąca 
obciążenia dla środowiska przyrodniczego, redukująca powstawanie 
odpadów, ukierunkowana na współpracę z lokalną społecznością.

Interesującym przejawem praktycznej działalności portugalskich biur 
turystycznych jest aktywność związana ze wspieraniem programów 
służących m.in. ochronie środowiska. Przykładem może być chociaż-
by biuro turystyczne Walk Hike Portugal, które w ramach partnerstwa 
z Sintrą i Urzędem Miasta Cascais oraz firmą Moon Mountain uczestniczy 
w programach oczyszczania, konserwacji i ponownego zalesiania parku 
naturalnego Sintra Sierra, przyczyniając się w ten sposób do zachowania 
różnorodności biologicznej. Ponadto, jak czytamy na stronie firmy:

[…] bycie w terenie pozwala nam również informować władze o poważnych 
sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Ostrzeżenia, które przeka-
zaliśmy ratownikowi Cascais w sprawie katastrofy na plaży „Espigão das 
Ruivas”, są tego przykładem. W wyniku naszego alarmu, szybka i skuteczna 
reakcja ratusza w Cascais pozwoliła na usunięcie prawie dwóch ton śmieci 
z tej małej i dzikiej plaży (tłum. własne na podstawie: Sustainable tourism, 2020).

Warto zwrócić uwagę na inicjatywę polegającą na zatrudnianiu osób 
bezdomnych jako przewodników grup turystycznych. Dzięki temu po-
mysłowi osoby wykluczone społecznie mogą odzyskać niezależność finan- 
sową oraz wrócić do pracy zawodowej. Jednocześnie turyści zyskują 
możliwość bardzo nieszablonowego poznania Lizbony.

3.2. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) 

Inicjatywy służące wdrażaniu założeń rozwoju zrównoważonego na 
obszarach chronionych w USA są wynikiem złożonych, wieloletnich pro-
gramów i przyjętych strategii (np. działania związane z dostosowaniem 
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i modernizacją infrastruktury) oraz inicjatyw podejmowanych przy 
zaangażowaniu znacznie mniejszych środków (w tym np. działalność 
edukacyjna czy wydawnicza). Jednym z najważniejszych programów 
regulujących rodzaje aktywności z zakresu rozwoju zrównoważonego 
pozostaje Projekt Green Parks. Wspieranie naszej misji poprzez zrównoważone 
działania (oryg. Green Parks Plan. Advancing Our Mission Through Sustainable 
Operations) (Majdak, 2014, 2017). Dokument został opublikowany w 2016 r.  
i ramowo określono w nim inicjatywy, cele i działania, które przedsta-
wiono w tabeli 2.

Tabela 2. Cele strategiczne programu Green Parks Plan

Lp. Inicjatywa Cele i działania 

1 Nieustannie poprawiaj  
efektywność środowiskową

National Park Service (NPS) wdroży wy-
znaczone normy środowiskowe oraz naj-
lepsze zrównoważone praktyki

2 Bądź przyjazny klimatowi  
i przygotuj się na zmiany klimatu

NPS zmniejszy emisję gazów cieplarnia- 
nych i dostosuje obiekty zagrożone zmia- 
nami klimatu

3 Bądź inteligentny energetycznie
NPS poprawi wydajność energetyczną 
obiektów i zwiększy zależność od ener-
gii odnawialnej

4 Rozsądnie gospodaruj wodą NPS poprawi efektywność zużycia wody

5 Zapewnij zielony transport NPS zmieni swoją flotę, pojawią się bar-
dziej ekologiczne metody transportu

6
Kupuj produkty naturalne,  
zmniejszaj ilość odpadów,  
używaj ponownie i odzyskuj

NPS kupi nieszkodliwe dla środowiska 
produkty i zwiększy ilość odpadów do 
recyklingu

7 Wzmacniaj partnerstwo  
na rzecz zrównoważonego rozwoju

NPS włączy inicjatywy zrównoważone-
go rozwoju w nowe i istniejące partner-
stwa

8 Promuj zdrową aktywność  
na świeżym powietrzu 

NPS będzie promować zdrową aktyw-
ność na świeżym powietrzu i minimali-
zować wpływ podejmowanych działań 
na środowisko

9 Promuj zrównoważony rozwój 
poza naszymi granicami

NPS zaangażuje osoby z zewnątrz w zrów- 
noważony rozwój i zaprosi je do współ-
pracy

10 Przywróć zieloną Ziemię NPS podejmie działania na rzecz zrów-
noważonego rozwoju krajobrazów

Źródło: opracowanie własne na podstawie National Park Service U.S. Department  
of the Interior (2016).
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Oprócz wskazań zawartych w tab. 1 można wymienić wiele inicjatyw, 
które służą realizacji zawartych w niej założeń. Do najważniejszych należą 
(Conservation Measures, 2017):
 – działalność edukacyjna i wydawnicza: podejmowanie działań służących 

upowszechnianiu wiedzy na temat zasobów naturalnych i kulturowych 
oraz konieczności ich ochrony; 

 – utrzymywanie zrównoważonej infrastruktury turystycznej (w tym 
miejsc noclegowych, zaplecza gastronomicznego, punktów usługowo- 

-handlowych itp.), służącej z jednej strony udostępnianiu terenów  
wypoczynkowych, z drugiej natomiast kanalizowaniu ruchu tury- 
stycznego;

 – prowadzenie lokalnych stacji radiowych dla zmotoryzowanych, a także 
innych serwisów informacyjnych (przekazywanie bieżących wiadomo-
ści dotyczących natężenia ruchu, sytuacji pogodowej, ewentualnych 
zagrożeń);

 – wprowadzanie alternatywnych środków transportu (np. konie i muły), 
udostępnianie turystom ekologicznych autobusów, umożliwiających 
poruszanie się w obrębie obszarów chronionych, oddanie do użytku 
pojazdów ekologicznych;

 – używanie energii odnawialnej (elektrownie wodne, wiatrowe, sło- 
neczne);

 – limitowanie wejść i wprowadzanie opłat za wstęp na teren obszaru 
chronionego;

 – prowadzenie ekologicznej administracji (zmniejszenie zużycia ma- 
teriałów biurowych, rezygnacja z przedmiotów jednorazowego 
użytku).

4. Zakończenie

Dzięki poruszanym w artykule zagadnieniom zostały przybliżone kwestie 
związane zarówno z kontekstem teoretycznym turystyki zrównoważonej, 
jak i wprowadzaniem w życie założeń tej koncepcji na obszarach przy-
rodniczo cennych, pełniących funkcje turystyczne.

Prezentowany katalog rozwiązań praktycznych obejmuje działa- 
nia będące rezultatem rozbudowanych i długofalowych ogólnona-
rodowych projektów, jak również inicjatywy realizowane na pozio-
mie lokalnym. Jednocześnie omówione rozwiązania uwidaczniają, że 
założenia rozwoju zrównoważonego stanowią źródło inspiracji do 
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podejmowania działań praktycznych, prowadzonych na obszarach 
chronionych, a sama koncepcja nie ogranicza się jedynie do warstwy 
dyskursywnej i teoretycznej.
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TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH:
KONTEKSTY TEORETYCZNE – STRATEGIE – ZASTOSOWANIA

Abstrakt: Prezentowane w artykule rozważania skupiają się wokół problematyki rozwo-
ju turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych. Poruszane kwestie przybliżają 
zarówno teoretyczną, jak i praktyczną stronę zagadnienia rozwoju zrównoważonego. 
Analizom poddano rozmaite dokumenty, określające ramy funkcjonowania obszarów 
przyrodniczo cennych, jak i działania, które służą wdrażaniu przyjętych założeń. Zawarte 
w artykule analizy odnoszą się do dwóch krajów: Portugalii oraz Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej (USA). Wpływ na taki wybór miała różnorodność wynikająca z uwa-
runkowań przyrodniczych, geograficznych, przestrzennych oraz odmienność w sposobie 
zarządzania obszarami chronionymi wymienionych państw. Dzięki temu w propono-
wanym w artykule katalogu rozwiązań zaprezentowano szerokie spektrum działań, 
obejmujących zarówno inicjatywy wynikające z realizacji ogólnonarodowych projektów, 
jak i projekty realizowane na poziomie prywatnych firm czy lokalnych stowarzyszeń.

Słowa kluczowe: turystyka, rozwój zrównoważony, obszary chronione, strategie, 
zastosowania. 

SUSTAINABLE TOURISM IN VALUABLE NATURAL AREAS: 
THEORETICAL CONTEXTS – STRATEGIES – APPLICATIONS

Abstract: The author focuses on the development of sustainable tourism in protected 
areas and the problems presented illustrate the theoretical as well as the practical side of 
such tourism. The analysis covers a range of documents which regulate the functioning 
of valuable natural areas, as well as defining the activities that serve to implement the 
assumptions that have been adopted. The analyses presented in the article concern two 
countries: Portugal and the United States of America. Their choice was determined by 
the differences between them resulting from their diverse natural, geographical, spatial 
conditions, as well as different methods of managing protected areas. The solutions pro-
posed present a wide spectrum of activities including initiatives both originating from 
national projects and those run at the level of private firms or local associations.

Keywords: tourism, sustainable development, protected areas, strategies, applications.
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IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
W HOTELARSTWIE  

NA PRZYKŁADZIE SIECI RADISSON BLU

Ekologia, czyli dbanie o równowagę w środowisku przyrodniczym, 
w ostatnich latach stała się istotnym elementem życia społecznego, nie-
zależnie od tego, jak bardzo ludzie angażują się w nią na co dzień. Nawet 
segregacja śmieci jest już działaniem proekologicznym, a akcje uzmy-
sławiające, jak groźne może być np. nadużywanie plastiku, zwiększają 
świadomość ekologiczną.

Pojęciem szerszym od ekologii jest zrównoważony rozwój. Działania 
podejmowane w ramach tego zagadnienia mają na celu stworzenie me-
chanizmów, dzięki którym cywilizacja będzie się rozwijać z poszanowa-
niem dla praw przyrody oraz przyjętych zasad społeczno-gospodarczych 
(Skowroński, 2006). Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazała 17 ce- 
lów zrównoważonego rozwoju. Wśród nich znajdują się te z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego, gospodarki, jak również społeczeń-
stwa (rys. 1).

W hotelarstwie przez lata wypracowano działania mające na celu re-
dukowanie negatywnego wpływu funkcjonowania obiektu na otocze-
nie samego hotelu i na jego gości. Sieć Radisson Blu jest doskonałym 
przykładem tego, jak wiele metod, ograniczających zużycie energii oraz 
wody czy wpływających na zmniejszenie ilości odpadów, można wyko-
rzystać w obiekcie hotelowym. Ponadto sieć angażuje się w akcje pro-
społeczne oraz chętnie uczestniczy w testowaniu nowych rozwiązań 
proekologicznych.

1. Wstęp
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Rysunek 1. Cele zrównoważonego rozwoju
Źródło: Cele zrównoważonego rozwoju (2019)

2. Zrównoważony rozwój w turystyce

Obecnie zauważalna stała się nieunikniona potrzeba zmiany stosun-
ku między turystyką a ochroną środowiska, powstało wiele organizacji 
wspomagających idee zrównoważonego rozwoju. Działają one zarówno 
na obszarach regionów turystycznych, jak i w samych obiektach hotelar-
skich. Dzięki wielu dostępnym certyfikatom hotelarze mogą wyróżnić się 
na rynku, kreując pozytywny wizerunek swojej marki.

W 1992 r. na konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, doty-
czącej środowiska i rozwoju, powołano International Hotels Environment 
Initiative, działającą obecnie pod nazwą International Tourism Partnership 
(ITP) (zob. International Tourism Partnership, 2019). Misją tej organizacji 
jest zapewnienie dostępu do wiedzy z zakresu odpowiedzialności śro-
dowiskowej i społecznej oraz pokazanie przedstawicielom branży tury-
stycznej, że dbanie o środowisko ma nie tylko pozytywny wpływ na oto-
czenie, ale również na biznes. Od 1993 r. członkowie ITP tworzą specjalny 
przewodnik dla hoteli, poświęcony jakości zarządzania środowiskiem 
− Environmental Management for Hotels. Ponadto w 1995 r. powstało cza-
sopismo „Green Hotelier Magazine”, z którego hotelarze z całego świata  
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mogą czerpać wiedzę o zrównoważonym rozwoju oraz odpowiedzial-
ności środowiskowej. Aby jeszcze bardziej ułatwić zrozumienie działań, 
które można podjąć w ramach ochrony natury poprzez uczestnictwo  
w programie Going Green, ITP w 2007 r. opublikowało zaledwie cztero-
stronicową broszurę, która w prosty sposób informuje, jak krok po kroku 
zorganizować hotel bardziej przyjazny środowisku (History, 2019).

Komisja Europejska, w ramach promocji zrównoważonego rozwoju 
w Europie, w 2006 r. uruchomiła program z dziedziny turystyki pod na-
zwą European Destinations of Excellence (EDEN). Co roku z każdego kraju 
uczestniczącego w konkursie wybierany jest jeden modelowy ośrodek 
turystyczny. Celem projektu jest stworzenie listy miejsc w Europie, które 
charakteryzują się szczególnymi walorami dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego. Poza aspektami promocyjnymi EDEN przyczynia się do 
równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego. Dzięki temu progra- 
mowi turyści zaczynają się interesować nowo odkrytymi miejscami, wy-
łonionymi w ramach konkursu, co skutkuje odciążeniem najbardziej 
znanych i obleganych dotychczas ośrodków (EDEN, 2019).

Od 2017 r. hotele, pensjonaty oraz kempingi mogą ubiegać się o eu-
ropejski certyfikat Ecolabel, którego celem jest dbanie o minimalizowa-
nie negatywnego wpływu na środowisko. Aby otrzymać ten certyfikat, 
obiekty muszą spełnić wiele wymogów dotyczących ograniczenia zu-
życia surowców. Obowiązkowe jest też wyposażenie w energooszczęd-
ne urządzenia oraz wodooszczędną armaturę. Ponadto wymagane jest 
ograniczenie liczby prań, a wymiana pościeli i ręczników nie powinna 
odbywać się codziennie. Dodatkowo eliminuje się produkty jednorazo-
wego użytku, takie jak: szczoteczki do zębów, czepki pod prysznic czy 
ręczniki papierowe. W odniesieniu do gastronomii certyfikat Ecolabel 
zobowiązuje przedsiębiorców do zmniejszenia do minimum ilości odpa-
dów spożywczych poprzez racjonalne zarządzanie dostawami. Poza tym, 
zgodnie ze wspomnianą normą, niektóre produkty, takie jak cukier czy 
kawa, nie mogą być serwowane w pojedynczych opakowaniach (Włącz 
oszczędzanie, 2019).

3. Programy realizowane w sieci Radisson Blu

Sieć Radisson Blu, należąca do Radisson Hotel Group, działa od 2010 r. 
Zarządcy obiektów tej sieci szczycą się faktem, że co trzeci hotel dzia-
ła zgodnie z założeniami ekologicznymi oraz że Radisson Blu jest jed- 
nym z najbardziej etycznych przedsiębiorstw hotelowych na świecie 
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(Radisson Hospitality Development, 2019). Dodatkowo w tej sieci hoteli 
prowadzony jest szereg działań w zakresie odpowiedzialnego biznesu, 
w które zaangażowani są goście i pracownicy. Do podejmowanych tam 
inicjatyw należy m.in.: dbanie o energooszczędne oświetlenie, wyko-
rzystywanie wody z basenów w ogrodach oraz zachęcanie do rzadszej 
wymiany ręczników. 

Goście są motywowani do podejmowania działań w ramach zrówno-
ważonego rozwoju, np. poprzez ograniczanie wpływu konferencji na 
środowisko. Na etapie planowania spotkania istnieje możliwość oblicze- 
nia ilości dwutlenku węgla, który zostanie wytworzony w trakcie trwania 
konferencji. W hotelu proponuje się organizatorom zmianę lokalizacji ze 
standardowej sali konferencyjnej na plenerową, skorzystanie z akcji sa- 
dzenia drzew przez uczestników oraz jazdę próbną samochodami elek- 
trycznymi.

Inną inicjatywą sieci jest „Soap for hope”. Akcja ma na celu dostarczenie 
mydła do społeczeństw, w których jego brak jest powodem wielu cho-
rób, prowadzących do śmierci dzieci. Z mydeł w kostkach, używanych 
w hotelach sieci Radisson Blu, powstaje corocznie prawie dwa miliony 
ton odpadu mydlanego. Aby zapobiec marnowaniu surowca, niezużyte 
kostki są przetwarzane i przekazywane do miejsc, w których występują 
problemy z higieną (Odpowiedzialność społeczna, 2019).

Sieć w wyjątkowy sposób zachęca również swoich gości do ograni-
czania wymiany ręczników. Za każdym razem, gdy ktoś zrezygnuje 
z prania, hotel przekazuje darowiznę na rzecz międzynarodowej fundacji 
Just a Drop, która zwalcza problem braku dostępu do wody pitnej na 
świecie. Za każde 500 użytych ponownie ręczników sieć zapewnia wodę 
pitną na całe życie dla jednego dziecka. Dodatkowo ograniczenie liczby 
prań przyczynia się do oszczędzania wody oraz zmniejszenia wpływu 
detergentów na środowisko.

Efektywne dbanie o środowisko wymaga wypracowania własnych, 
innowacyjnych metod. W 2016 r. sieć wspólnie z firmą Diversey Care 
prowadziła badania nad nowoczesnymi środkami chemicznymi do prania, 
które redukują wpływ hotelowych pralni na środowisko. Zastosowana 
w tych środkach technologia umożliwia pranie w niższych temperaturach 
oraz sprawia, że nie jest wymagane intensywne płukanie. Dzięki temu 
zmniejsza się zużycie energii, skraca się czas pracy i następuje redukcja 
poboru wody nawet o 26%. Badania zostały przeprowadzone w hotelu 
w Dubaju, a wspomniane środki chemiczne są sukcesywnie wprowadza- 
ne w kolejnych obiektach (Case study…, 2019).
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4. Działania sieci Radisson Blu w Polsce

W hotelach w Polsce, oprócz ogólnych inicjatyw realizowanych przez 
całą sieć Radisson Blu, podejmowane są również indywidualne działania 
na rzecz lokalnej społeczności. Na oficjalnych stronach internetowych 
niektórych z tych hoteli publikowane są informacje o inicjatywach oraz 
akcjach, w których owe obiekty biorą udział.

Jednym z hoteli, który udziela się lokalnie, jest obiekt w Krakowie. Jest 
to jedyny hotel w Polsce, w którym odbywają się spotkania spełniające 
wymagania certyfikatu BS8901, co skutkuje redukcją wpływu konferen-
cji i bankietów na środowisko i miejscową ludność (Radisson Blu Hotel, 
Kraków, 2019). Norma ta obowiązuje od 2007 r. i odnosi się do zarządza-
nia eventami w sposób zrównoważony, z dbałością o środowisko oraz 
względy ekonomiczne czy społeczne (Zielone wydarzenia, 2019). W 2012 r. 
Hotel Radisson Blu Kraków wraz z przedsiębiorstwem finansowym UBS 
oraz Fundacją Jaśka Meli „Poza Horyzonty” zorganizował w Krakowie 
pierwszy bieg „Poland Bussines Run”. Co roku w trakcie tego wydarzenia 
zbierane są pieniądze dla konkretnych podopiecznych fundacji. Obecnie 
bieg jest organizowany już w dziewięciu miastach (Poland Business Run, 
2019). Co ciekawe, w okresie przedświątecznym w lobby krakowskiego 
hotelu Radisson Blu jest umieszczana choinka z wyjątkowymi bombkami. 
W ich wnętrzu znajdują się listy do Świętego Mikołaja napisane przez 
podopiecznych domu dziecka. Każdy może zerwać taką bombkę, kupić 
prezent i spełnić ich marzenia (Podgórze.pl, 2019).

Również w przypadku hotelu w Szczecinie udostępniane są informa-
cje o jego działaniach. Corocznie obiekt jest zaangażowany w Światowy 
Dzień Wody oraz bierze udział w akcji „Godzina dla Ziemi”, podczas 
której gaszone są światła zewnętrzne oraz część oświetlenia wewnątrz 
obiektu. Zatrudnione w hotelu osoby angażują się w takie wydarzenia, jak 

„Sprzątanie Ziemi” czy „Sprzątanie lasu”, oraz uczestniczą w charytatyw-
nych maratonach. Ponadto pracownicy szczecińskiego Radisson Blu wraz 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Przyjazna 18”  
organizują w Gimnazjum nr 18 w Szczecinie warsztaty poświęcone oso-
bom niepełnosprawnym. Co więcej, między hotelem a Polskim Stowa-
rzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym została zawarta 
umowa, w której wyniku przyjęto do pracy w obsłudze pięter oraz kuchni 
osoby niepełnosprawne.

Kolejnym obiektem zaangażowanym w lokalne akcje w ramach od-
powiedzialnego biznesu jest Radisson Blu Sobieski w Warszawie. Jego 
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pracownicy corocznie biorą udział w „Sprzątaniu świata” czy w akcji 
organizowanej z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, a od 
2014 r. również w biegu „Poland Business Run”. Ponadto hotel sprawuje 
całoroczną opiekę nad Domem Dziecka przy ul. Tarczyńskiej. W ramach 
pomocy placówce z inicjatywy Hotelu Sobieski organizowane jest m.in. 
zwiedzanie Warszawskich Filtrów, czyli miejskiej stacji wodociągowej, 
podczas którego realizowane są akcje edukacyjne związane z ochroną 
zasobów wodnych (Radisson Blu Sobieski Hotel, Warszawa, 2020).

Hotel we Wrocławiu jest zaangażowany przede wszystkim w sprawy 
społeczne. Jest partnerem programu Polskiego Czerwonego Krzyża „Bar-
dzo Dobre Maniery”, polegającego na tym, że jeśli gość hotelowy, kończąc 
posiłek w restauracji, skrzyżuje sztućce na talerzu, to do jego rachunku 
zostanie doliczone 5 złotych, które będzie przekazane na pomoc niedo-
żywionym dzieciom (Kampania…, 2019). Natomiast w ramach działań na 
rzecz ochrony środowiska goście hotelu są zachęcani do przekazywania 
punktów ze swoich kart lojalnościowych na program zalesiania Kenii 
(Radisson Blu Hotel, Wrocław, 2019).

5. Podsumowanie i wnioski

Świadomość proekologiczna rośnie, a co za tym idzie – konsumenci stają 
się pod tym względem bardziej wymagający, przedsiębiorcy zaś stara- 
ją się temu sprostać. W tym kierunku podąża też branża hotelarska, w któ-
rej wprowadzane są istotne zmiany w zarządzaniu obiektami. Energo-
oszczędne oświetlenie, segregacja odpadów czy armatura ograniczająca 
zużycie wody stają się już standardem. Co więcej, hotelarze zaczęli wdra-
żać swoje własne rozwiązania, prowadzące do ochrony środowiska. 

Warto podkreślić, że zarządcy hoteli nie są pozostawieni sami sobie, po-
nieważ mogą korzystać z norm i zasad wypracowanych przez lata przez 
Unię Europejską i wiele instytucji z nią związanych. Obiekty hotelowe 
mają szansę wyróżnić się na rynku, uzyskując certyfikaty, takie jak np. Eco- 
label, w zamian za przestrzeganie norm przyznających je organizacji 
proekologicznych. 

Hotelarze starają się również wykorzystywać rozpoznawalność swoich 
obiektów do szerzenia dobrych nawyków. Włączają się w akcje, takie jak 

„Sprzątanie świata” czy „Godzina dla Ziemi”. Dodatkowo dbają o do-
bro swojego otoczenia, biorąc udział w wydarzeniach, podczas których  
np. zbierają środki na rzecz podopiecznych lokalnych organizacji chary-
tatywnych, lub organizując samodzielnie takie eventy.
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Goście coraz bardziej doceniają starania hotelarzy w zakresie ochrony 
środowiska, a działania, które są promowane w hotelach, nie uchodzą 
ich uwadze. W ramach odpowiedzialnego biznesu podejmowanych jest 
wiele inicjatyw proekologicznych na różnych płaszczyznach. Wpływają 
one korzystnie m.in. na społeczeństwo zarówno lokalnie, jak i globalnie, 
a także na środowisko naturalne. Dzięki działaniom zarządców hoteli, ich 
pracowników oraz gości, minimalizuje się negatywny wpływ rozwoju 
gałęzi usług, jaką jest hotelarstwo. Co więcej, wprowadzanie rozwiązań 
ekologicznych w hotelach opłaca się w dwójnasób – jest ono gwarantem 
bezpieczeństwa natury i oszczędności pieniędzy hotelarzy. 
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http://www.radissonblu.com/pl/hotel-krakow/responsible-business
http://www.radissonblu.com/pl/hotel-krakow/responsible-business
http://www.radissonblu.com/pl/hotel-wroclaw/responsible
http://www.radissonblu.com/pl/hotel-wroclaw/responsible
http://www.radissonblu.com/pl/sobieski-warsaw
http://www.radissonblu.com/pl/sobieski-warsaw
https://www.radissonhospitalityab.com/development
https://www.radissonhospitalityab.com/development
https://wlaczoszczedzanie.pl/znaki-ekologiczne/oznaczenia-produktow-ekologicznych/ecolabel-zwany-tez
https://wlaczoszczedzanie.pl/znaki-ekologiczne/oznaczenia-produktow-ekologicznych/ecolabel-zwany-tez
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IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W HOTELARSTWIE  
NA PRZYKŁADZIE SIECI RADISSON BLU

Abstrakt: Artykuł ma na celu ukazanie sposobów realizowania idei zrównoważonego 
rozwoju w sektorze hotelarstwa. Zagadnienie zostało omówione na przykładzie sieci 
Radisson Blu oraz podejmowanych w niej autorskich działań w zakresie zachowania 
równowagi przyrodniczej oraz wprowadzanych programów prospołecznych. Dodatkowo 
w artykule opisano związane z tym praktyki stosowane w poszczególnych hotelach tej 
sieci na terenie Polski.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ekologia, hotelarstwo, Radisson Blu.

THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE HOSPITALITY SECTOR:  
THE EXAMPLE OF THE RADISSON BLU NETWORK

Abstract: The purpose of the article is to present ways of implementing the idea of sus-
tainable development in the hospitality sector. The issue was discussed using the example 
of the Radisson Blu network and its activities with regard to maintaining sustainable prac-  
tices and implementing pro-social programs. In addition, the author has described some 
practices implemented in individual hotels of this network in Poland.

Keywords: sustainable development, ecology, hotel sector, Radisson Blu.
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KUCHNIA REGIONALNA  
W GASTRONOMII HOTELOWEJ  
NA PRZYKŁADZIE POZNANIA  

Poznań to piąte pod względem liczby mieszkańców (538,63 tys.) miasto 
w Polsce, stolica województwa wielkopolskiego. Na terenie miasta znaj-
dują się Międzynarodowe Targi Poznańskie, które są najstarszym ośrod-
kiem wystawienniczym w Polsce. Pomimo zmian zachodzących w branży 
Poznań nadal jest wiodącym ośrodkiem targowym w Polsce i w Europie 
Środkowo-Wschodniej (Przyszłość Targów Branżowych, 2019). Rozwój 
handlowy i przemysłowy miasta przyczynił się do rozkwitu branży ho-
telarskiej, w tym także hoteli najwyższej kategorii. Według Głównego 
Urzędu Statystycznego w 2019 r. w Poznaniu odnotowano 59 skategoryzo-
wanych hoteli, a według przeprowadzonej przez autorkę inwentaryzacji 
w grudniu 2019 r. było ich 65. Poznań wyróżnia się dużą liczbą obiektów 
trzygwiazdkowych, więcej jest ich tylko w Krakowie (tab. 1).

Elementem złożonej usługi hotelarskiej jest usługa gastronomicz-
na, w zależności od hotelu prowadzona w pełnym wymiarze – przez 
cały dzień (także dla gości spoza hotelu) lub w ograniczonym zakresie,  
np. tylko podczas śniadań (Sala, 2019). W hotelach, aby zwiekszyć zyski 
z gastronomii, wprowadzane są dodatkowe usługi, takie jak np. catering 
czy organizacja uroczystości rodzinnych (wesel, konsolacji). Przy dużej 
konkurencji w hotelarstwie restauracja staje się dodatkową zaletą, która 
może zaważyć na wyborze danego obiektu noclegowego. W celu wyróż-
nienia się na rynku hotelarskim, a także gastronomicznym, w hotelach 
zatrudnia się znanych szefów kuchni lub wprowadza się do menu dania 
związane z regionem (Dominik, 2013).

1. Wstęp
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Tabela 1. Liczba hoteli według GUS w 2019 r.  
w pięciu największych pod względem ludności miastach w Polsce

Nazwa
Hotele

kategoria
w trakcie kategoryzacji suma

***** **** *** ** *
Warszawa 14 19 37 19 6 3 98
Kraków 13 49 81 17 5 2 167
Łódź 0 7 14 8 2 0 31
Wrocław 7 13 27 4 4 3 58
Poznań 3 15 32 8 1 0 59

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pobranych z Banku Danych 
Lokalnych (2019).

Kuchnia regionu to taka, która ma wyjątkową jakość i odznacza się 
specyficznymi cechami wynikającymi z pochodzenia z danego regio-
nu, a składające się na nią produkty zostały wytworzone w określonym 
miejscu (Jakubowska-Łazęcka, 2006). Kuchnia regionalna jest elementem 
niematerialnym dziedzictwa narodowego. Oprócz potraw składają się na 
nią także m.in. rytuały i obrzędy związane z nimi albo ze sposobem ich 
przygotowania czy podania. W Ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestra-
cji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz 
o produktach tradycyjnych (2004) opisano produkt tradycyjny jako ten, który 
jest wytwarzany metodami tradycyjnymi od 25 lat, zaś w Rozporządzeniu 
Parlamentu i Rady UE 1151/2012 (2012) produkt tradycyjny określono jako 
przekazywany z pokolenia na pokolenie co najmniej od 30 lat. Powstaje 
wątpliwość, czy o produktach, które zaczęły być wytwarzane dopiero od 
lat 90., można mówić, że są tradycyjne, oraz czy takie produkty i dania 
składają się na tradycyjną kuchnię polską. Przy okazji dyskusji na temat 
dań tradycyjnych czy regionalnych jej uczestnicy zastanawiają się nad 
ich autentycznością. Zdaniem autorki mówimy o niej wtedy, gdy została 
utrzymana ciągłość w przygotowaniu danej potrawy, np.: zachowano 
sposób wytwarzania i recepturę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. 
W restauracjach, także hotelowych, są serwowane dania, inspirowane 
kuchnią regionalną, ale podane w nowoczesnej formie lub przygotowa- 
ne przy użyciu aktualnie znanych czy popularnych składników.

W Polsce istnieje krajowa Lista Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą opracowano w celu ochrony i promocji 
produktów wytwarzanych tradycyjnie (Lista Produktów Tradycyjnych, 
2020). Lista zapewnia ochronę zarówno producentom, jak i kupującym, 
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ponieważ stanowi gwarancję wysokiej jakości i autentyczności produk- 
tu. W grudniu 2019 r. na Liście Produktów Tradycyjnych znajdowały się  
1943 produkty, w tym 96 z województwa wielkopolskiego (tab. 2). 

Tabela 2. Produkty z województwa wielkopolskiego  
zamieszczone na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT)

Rodzaj produktu 
rolnego, środka 
spożywczego 

lub napoju 
spirytusowego 

wpisanego na LPT

Liczba produktów na LPT
Przykłady produktów z LPT  

z województwa
wielkopolskiegow Polsce w województwie 

wielkopolskim

Inne produkty 39 2 wielkopolskie grzyby solone
Oleje i tłuszcze 
(masło, 
margaryna itp.)

49 6
olej rydzowy, wielkopolski 

olej lniany tłoczony  
na zimno

Produkty  
rybołówstwa,  
w tym ryby

63 1 sielawa wędzona 
z Jeziora Powidzkiego

Miody 87 2 miody z Kopaszewa

Sery i inne 
produkty mleczne 121 6

serek twarogowy kozi  
witoldziński,  

gzik wielkopolski
Orzechy, nasiona, 
zboża, warzywa 
i owoce 
(przetworzone i nie)

173 7
marynata z korbola, 

szparag kiszony 
pakosławski

Napoje (alkoholowe 
i bezalkoholowe) 208 10

piwo z Bojanowa, napój  
z hyćki (hyczki)

 – kwiatu czarnego bzu

Wyroby piekarnicze 
i cukiernicze 353 6

piernik z Krzywinia  
– figurka św. Mikołaja, 

andruty kaliskie

Gotowe dania 
i potrawy 410 23

barszcz czerwony czysty 
na wywarze grzybowym, 
barszcz biały na króliku  

po tokarsku

Mięso świeże oraz 
produkty mięsne 440 33

szynka wielkopolska  
dojrzewająca wędzona,  

półgęski wędzone
Suma 1943 96 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy Produktów Tradycyjnych Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2019). 



Anna KOZŁOWSKA194

Autorka, przystępując do analizy kart menu restauracji hotelowych, 
przyjęła, że dania regionalne to te, które są zawarte na Liście Produktów 
Tradycyjnych i posiadają oznaczenia unijne. Ponadto dokonała przeglądu 
literatury poświęconej wielkopolskiej kuchni regionalnej (Górska, 2016; 
Kuchnia wielkopolska, 2020; Stępowski, 2018). 

2. Scena gastronomiczna Poznania, 
stolicy województwa wielkopolskiego

Za scenę gastronomiczną Poznania możemy uznać restauracje, lokale 
gastronomiczne, produkty turystyczne związane z gastronomią, rodzaje 
aktywności i wydarzenia gastronomiczne, a także produkty regionalne 
– czyli wszystko to, co dzieje się w Poznaniu i ma związek z kulinariami 
oraz wyróżnia go pod tym względem na tle innych miast.

Rogal świętomarciński, gęsina i ziemniaki (pyry) to najbardziej cha-
rakterystyczne symbole kulinarne Poznania. Rogale świętomarcińskie 
(wypieki z ciasta półfrancuskiego z nadzieniem z białego maku i innymi 
dodatkami) można kupić w różnych cukierniach, sklepach, kawiarniach 
czy restauracjach w całym Poznaniu. Oryginalna receptura tych rogali jest 
zarejestrowana jako chronione oznaczenie geograficzne. Innymi wielko-
polskimi produktami w rejestrze są: ser wielkopolski, andruty kaliskie, 
kiełbasa biała parzona wielkopolska. W Poznaniu działa muzeum rogali 
(Rogalowe Muzeum Poznania, 2020), w którym można zobaczyć, jak są 
one wytwarzane, spróbować samemu przygotować ten specjał lub poznać 
różne historie i legendy z nim związane. W ostatnich latach znakiem roz-
poznawczym Poznania na nowo stała się gęsina. W Święto Niepodległości, 
11 listopada, odbywa się kulinarna uroczystość pod hasłem „Gęsina na 
Świętego Marcina”, poświęcona temu rodzajowi mięsa jako symbolowi 
Wielkopolski i wolnej Polski. W tym dniu restauratorzy biorący udział 
w wydarzeniu przygotowują specjalne menu, w którym główną rolę 
odgrywa danie z gęsiną (Gęsina na św. Marcina, 2020). Popularność tego 
wydarzenia spowodowała, że odbywa się ono także poza granicami wo-
jewództwa wielkopolskiego, m.in. w województwie łódzkim, pomorskim 
czy śląskim.

W Poznaniu istniał także szlak Kulinarny Poznań, jednak ostatnie 
działania z nim związane podejmowane były w 2018 r. Tak samo nie 
odbywa się już wydarzenie gastronomiczne pod nazwą „Poznańska Noc 
Restauracji”, którego ostatnia edycja została zorganizowana w 2018 r.  
Z obecnie odbywających się wydarzeń gastronomicznych warto wspo-
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mnieć o jarmarkach okolicznościowych, np.  bożonarodzeniowym, Tar-
gach Smaków Regionalnych czy Imieninach ulicy Święty Marcin, w któ-
rych ramach można poznać produkty lokalne, degustować je, a także 
kupować. 

Biuro Informacji Turystycznej w Poznaniu w 2013 r. wydało trójję-
zyczny (polsko-angielsko-niemiecki) przewodnik kulinarny pt. Smak 
Poznania, a w 2016 r. została opublikowana druga edycja tej książki. 
Publikacja z 2013 r. zawiera opis ponad 50 restauracji, kawiarni i barów. 
Wprowadzony jest także podział ze względu na serwowaną kuchnię  
– wyróżniono m.in. kuchnię regionalną, europejską, śródziemnomors 
ką oraz polską. W publikacji zamieszczono rozdział z przepisami na da-
nia z kuchni wielkopolskiej, np. szare kluski, pyry z gzikiem czy kaczkę 
z jabłkami. W drugim wydaniu tej publikacji zawarto opis 91 obiektów 
gastronomicznych, w tym trzech znajdujących się poza granicami Po-
znania. Wyróżnionych jest 11 lokali serwujących kuchnię regionalną 
(w 2013 r. tylko trzy lokale) oraz dodatkowo trzy, w których oferowa-
ne są rogale świętomarcińskie. W przewodniku odznaczone są także 
lokale gastronomiczne mieszczące się w hotelach, np. restauracja Blow Up  
Hall 5050, Panorama czy cukiernia Mercure Hotel Poznań (Poznańska 
Lokalna Organizacja Turystyczna, 2013, 2016). Analiza dań regionalnych 
Poznania i wielkopolski wykazała ich duże bogactwo. 

3. Charakterystyka hoteli i restauracji hotelowych 
w Poznaniu

W Poznaniu w grudniu 2019 r. było 65 hoteli, w tym jeden obiekt jed-
nogwiazdkowych oraz 11 dwugwiazdkowych. Autorka przeprowa- 
dziła dokładną inwentaryzację lokali gastronomicznych w hotelach 
trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych, w su-
mie w 53 obiektach (tab. 3). Badanie zostało przeprowadzone w hote-
lach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych, ponieważ w obiektach o tym 
standardzie musi znajdować się restauracja. Wyjątek stanowią lokale 
w hotelach trzygwiazdkowych, ponieważ nie ma wymogu, by w tego 
typu obiektach była restauracja, jeśli jest w jego bliskim otoczeniu (Roz-
porządzenie…, 2004).

Badania terenowe oraz wywiady z pracownikami zostały przepro-
wadzone w 19 wybranych obiektach w grudniu 2019 r. Dane dotyczące 
pozostałych hoteli zebrano, korzystając z ich stron internetowych oraz 
z kont hoteli lub restauracji na portalach  społecznościowych. Na 53 hotele 
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Tabela 3. Struktura bazy noclegowej w hotelach trzy- cztero- i pięciogwiazdkowych  
w Poznaniu; stan na grudzień 2019 r.

Kategoria 
hotelu

Liczba 
hoteli

Liczba miejsc 
noclegowych

Liczba 
pokoi

Obiekty 
z restauracją Uwagi

*** 33 2793 1464 28

pięć obiektów, 
w których nie ma 

restauracji; gościom 
hotelowym serwowane 

są tylko śniadania
**** 17 3186 1853 17 –
***** 3 580 290 3 –
Suma 53 6559 3607 48 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tabela 4. Charakterystyka restauracji hotelowych w Poznaniu  
pod względem dostępności dań regionalnych

Kategoria 
hotelu

Liczba hoteli  
z restauracją 

Dostępne 
menu hotelowe

Hotele, w których serwowane są 
dania regionalne

*** 28 24 13
**** 17 15 10
***** 3 3 2
Suma 48 42 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

pięć nie ma restauracji i serwowane są w nich tylko śniadania dla gości 
hotelowych (tab. 4). W 25 restauracjach oferowane są dania regionalne, 
w tym w czterech obiektach wprowadzono menu jesienne z daniami 
zawierającymi składniki lub potrawy regionalne. 

W poznańskich restauracjach hotelowych najczęściej serwuje się jedno 
lub dwa dania regionalne. Popularnymi składnikami potraw są: kaczka 
(np. konfitowane udko z kaczki z pyzami i modrą kapustą – hotel Mercu-
re; kaczka po poznańsku – hotel Novotel Motława), gęś (pierogi z gęsiną  
– hotel Altus oraz hotel IBB Andersia; rosół z gęsi – hotel Altus; krupnik na 
gęsinie – hotel Panorama) oraz ziemniaki (poznański gzik na ziemniaku 
i sałatka z ogórków – hotel Puro). W niektórych restauracjach hotelowych 
w okresie jesiennym wprowadzane jest specjalne menu sezonowe (np. ho- 
tel Rzym czy NH Hotel). Wiele obiektów na święto św. Marcina ma 
w swojej ofercie rogale świętomarcińskie. W restauracji Novotel w menu 
opisano danie „kaczka po poznańsku” jako specjalność szefa kuchni, 
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przygotowywane od lat według tradycyjnej poznańskiej receptury. W Mer-
cure Poznań Centrum, oprócz słynnej kawiarni z świętomarcińskimi 
rogalami, znajduje się restauracja Winestone, w której dania regionalne 
wyróżnione są w menu pod hasłem „lokalne inspiracje”. Można tam 
znaleźć potrawy kuchni wielkopolskiej i polskiej. W większości obiektów 
nazwy dań w menu wskazują na to, że są one regionalne (np. najpopu-
larniejsza kaczka po poznańsku), jednak w niektórych restauracjach nie 
wyróżniono tych potraw w żaden sposób.

4. Studium przypadków

Wśród poznańskich hoteli można szczególnie wyróżnić trzy obiekty, 
w których serwowane są potrawy regionalne. Obiekty te stanowią dobrą 
egzemplifikację lokali, w których wykorzystywany jest potencjał drze-
miący w kuchni typowej dla tego regionu.

Hotel Altus od 2018 r. jest zlokalizowany w centrum miasta w kom-
pleksie biurowców Alfa. W restauracji hotelowej #ProjektAlfa przez cały 
rok oferowane są dania wielkopolskie, serwowane w nowoczesnym wy-
daniu (Hotel Altus, 2020). Ze względu na lokalizację obiektu przy ulicy 
Święty Marcin właściciele postanowili promować tradycje kulinarne 
Wielkopolski oraz uczestniczyć w wydarzeniu o nazwie Imieniny ulicy 
Święty Marcin (Imieniny Ulicy Święty Marcin, 2020). Kulminacyjnym 
momentem tej imprezy jest wielki korowód. W obiektach gastronomicz-
nych, a także na straganach, zlokalizowanych przy ulicy Święty Marcin, 
oferowane są różne potrawy regionalne. W restauracji podaje się dania 
kuchni wielkopolskiej w nowoczesnym wydaniu: pyzy poznańskie z szar-
paną wieprzowiną i modrą kapustą, serwowane w formie hamburgera, 
tarta o smaku rogala świętomarcińskiego, a także kaczka po poznańsku, 
szagówki, rosół na gęsi czy flaki po wielkopolsku.

IBB Andersia Hotel to obiekt czterogwiazdkowy, z restauracją Flavo-
ria oraz z lobby barem. Działa od 2007 r. i jest zlokalizowany w jednym 
z najwyższych budynków Poznania – w wieżowcu Andersia. Należy do 
grupy IBB Hotel. Zgodnie z sugestiami klientów (w tym zagranicznych) 
w menu Flavoria zwiększono liczbę dań regionalnych. W ofercie są po-
trawy z gęsiną (rosół z gęsi z warzywami; pierogi z gęsiną i borowikami 
w sosie demi-glace z wiśniami), a także z kaczką (połowa pieczonej kaczki 
z modrą kapustą, drożdżowymi pyzami i sosem własnym). 

Hotel Sheraton Poznań to pięciogwiazdkowy obiekt otwarty w 2006 r.,  
należący do grupy Marriott International. Znajdują się tam dwie restauracje 
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– SomePlace Else, ukierunkowana na kuchnię amerykańską, oraz Rynek 
(działa od 2019 r., wcześniej restauracja Fusion), w której oferowane są 
potrawy kuchni polskiej zinterpretowanej jako: dania wielkopolskie, pro-
dukty od lokalnych sprzedawców (przy wybranych pozycjach podane 
jest pochodzenie produktu), polskie dodatki do potraw, np. kiszonki 
robione na miejscu przez szefów kuchni (Sheraton, 2020). Na bazie pro-
duktów regionalnych serwowane są także śniadania. W menu restauracji 
zamieszczono nowoczesne warianty potraw kuchni wielkopolskiej: dania 
z gęsiny – terrinę z gęsiny i wołowiny z chrzanem i ogórkami, wielkopol-
ski ramen (wywar wołowy i gęsi, kluski, boczniak mikołajkowy, jarmuż 
i ziemniaki w popiele); dania z wielkopolskiej pyry (tj. z ziemniaków): 
sałatkę z pyrami w popiele, z ogórkami kiszonymi, ailloli i twarogiem 
wędzonym czy pierogi z pyrą, twarogiem i chrzanem. Restauracja jest 
promowana poprzez to, że w jej ofercie znajdują się dania kuchni polskiej 
i wielkopolskiej z wykorzystaniem produktów od lokalnych sprzedaw-
ców. Ma także spójne z wizerunkiem wnętrze (np. plakat odnoszący się 
do Wielkopolski), a jej logo nawiązuje do poznańskiego koziołka.

5. Podsumowanie

Bogactwo kulinarne Wielkopolski, duża liczba turystów zagranicznych 
odwiedzających Poznań, popularność wydarzenia „Gęsina na Świętego 
Marcina” (dowodem na to jest ciągły wzrost liczby restauracji biorących 
udział w tym evencie, i to w całej Polsce) – wskazują na duży potencjał 
rozwoju turystyki kulinarnej w Poznaniu. Pomimo tego, że obsługa re-
stauracji hotelowych w Poznaniu podkreśla duże zainteresowanie klien-
tów daniami kuchni wielkopolskiej, to tylko kilka obiektów ma w swoim 
menu ich duży wybór. Goście odwiedzający restauracje, ze względu na 
brak wyróżnienia dań charakterystycznych dla Wielkopolski w karcie, 
mogą odnaleźć je tylko dzięki własnej wiedzy i znajomości kuchni regionu 
albo po zaproponowaniu ich przez obsługę.

Wyniki badań wskazują na słabe wykorzystanie potencjału związane-
go z kuchnią regionalną w gastronomii hotelowej w Poznaniu. Zdaniem 
autorki nie tylko obecność dań regionalnych w menu, ale dobrze wyszko-
lony personel znający historię tych dań i ich specyfikę oraz odpowiednio 
przygotowane menu z zaznaczonymi daniami regionalnymi mogą być 
elementami wyróżniającymi restauracje hotelowe i zachęcającymi do 
odwiedzenia ich nie tylko przez gości hotelowych, ale także turystów 
spoza obiektu noclegowego.
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Po rozluźnieniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 Pola-
cy zapewne będą wyjeżdżać na wakacje do destynacji w obrębie swo-
jego kraju. Kuchnia wielkopolski może być więc dobrą reklamą dla 
regionu i zachętą do odwiedzania restauracji hotelowych, które się w niej 
specjalizują.
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KUCHNIA REGIONALNA W GASTRONOMII HOTELOWEJ  
NA PRZYKŁADZIE POZNANIA

Abstrakt: Podstawowym celem gastronomii jest zaspokajanie głodu, ale może być ona 
także początkiem opowieści o historii, tradycjach i zwyczajach danego regionu. Opraco-
wanie zostało poświęcone daniom regionalnym, przygotowywanym z myślą o klientach 
restauracji hotelowych w Poznaniu. Analizie zostały poddane liczba proponowanych 
potraw i sposób promowania kuchni regionalnej w menu restauracji hotelowych. Autorka 
zaprezentowała także studium przypadku wybranych restauracji hotelowych. 

Słowa kluczowe: gastronomia hotelowa, kuchnia tradycyjna, kuchnia regionalna, kuchnia 
wielkopolska, Poznań.

REGIONAL DISHES IN HOTEL CATERING: THE EXAMPLE OF POZNAŃ

Abstract: The main function of catering is to satisfy hunger, but it can also be related to 
the history, traditions and customs of a particular region. The study contains an analysis 
of the regional dishes served to the guests in Poznań hotel restaurants. Regional dishes 
and the ways of promoting regional cuisine on hotel restaurant menus were analyzed. 
The author has also presented case studies of selected hotel restaurants. 

Keywords: hotel catering, traditional cuisine, regional cuisine, Greater Poland cuisine, 
Poznań
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