
37

Grzegorz Micek
Tomasz Padło

Wprowadzenie

Na początku roku 1999 grupa studentów z Koła Geografów UJ postanowi-
ła zbadać, jak postrzegany jest nowopowstały Zbiornik Czorsztyński. Badania 
przeprowadzono w sześciu miejscowościach położonych nad „morzem Pie-
nin”: Czorsztynie, Dębnie, Frydmanie, Kluszkowcach, Nowych Maniowach  
i Sromowcach Wyżnych (ryc. 1). Do podobnych badań zaliczyć można prace 
Góreckiego i in. (2002), którzy na terenie otuliny Pienińskiego Parku Narodowego 
analizowali świadomość ekologiczną mieszkańców. 

Celem badań Koła Geografów była odpowiedź na następujące pytania: 
– jak mieszkańcy okolicznych miejscowości postrzegają Zbiornik Czorsztyński?
– jakie są oceny roli tego zbiornika w ich dotychczasowym życiu (odniesionych 

przez mieszkańców korzyści i niekorzyści)? 
– jakie są nadzieje i obawy mieszkańców?

Tak duża inwestycja, jaką była budowa zbiornika, od początku wzbudza-
ła wiele kontrowersji i protestów. Wskazywano na potencjalne zagrożenia dla 
zamków w Czorsztynie i Niedzicy, obawiano się zagłady chronionego motyla 
niepylaka apollo, podejmowano problem obniżenia walorów krajobrazowych 
terenu. Twierdzono również, że tak duży zbiornik (drugi pod względem całkowitej 
pojemności w polskich Karpatach) wpłynie na pogorszenie klimatu tego obszaru 
położonego na granicy Gorców, Pienińskiego Pasa Skałkowego i Kotliny Orawsko 
−Nowotarskiej. Wskazywano na potencjalną utratę właściwości górskiej rzeki przez 
Dunajec, co ostatnio staje się faktem.

Plany budowy zapory istniały już przed II wojną światową. Nieujarzmiony Duna-
jec, rzeka o jednych z najwyższych wśród dużych rzek rocznych wahaniach poziomu 
wód, wymagał wyrównania przepływów. W roku 1997 zbiornik został nieplanowo 
napełniony w bardzo szybkim czasie i dzięki temu uratował dolinę Dunajca aż po 
Nowy Sącz przed zalaniem. Akwen miał w założeniu w pierwszym rzędzie pełnić 
funkcje przeciwpowodziowe, następnie dostarczać energię elektryczną. Funkcja 
turystyczna była często wymieniana jako wtórna (Atlas hydrologiczny 1986).

Postrzeganie zbiornika Czorsztyńskiego 
Przez mieszkańCów okoliCznyCh wsi
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Techniki badań i wstępna charakterystyka próby 

W badaniach wykorzystano techniki: ankietową i sondażową. Badania 
przeprowadzono na wybranej próbie 449 pełnoletnich mieszkańców wyżej wy-
mienionych miejscowości. Wskaźnik feminizacji wśród ankietowanych wyniósł 
88,7. Ponad 26% respondentów posiadało wykształcenie przynajmniej średnie  
(w tym 4,7% stanowiły osoby z wykształceniem wyższym). Prawie 40% badanych 
to osoby, które zakończyły swoją edukację na poziomie szkoły podstawowej.  
Udało się również uzyskać odpowiedni odsetek osób z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym.

Za pomocą testu niezależności c2 postanowiono zbadać relację miejsca 
zamieszkania i opinii na temat roli zbiornika. Okazało się, że występuje bardzo 
silna zależność tych cech – współczynnik Cramera jest równy 0,82. Istnieją pew-
ne wsie o bardzo optymistycznym spojrzeniu na zbiornik, a także miejscowości  
o negatywnej percepcji zbiornika.

Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 1. Obszar badań
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Opinie mieszkańców na temat zbiornika

Według 56,1% respondentów, istnienie zbiornika przyniosło mieszkańcom 
okolic więcej korzyści. Przeciwnego zdania jest 31,6% badanych, 12,2% ankieto-
wanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat. 

 Najczęściej dostrzeganymi zaletami są: rozwój funkcji turystycznej (36,3% 
ogółu) oraz ochrona przeciwpowodziowa (31,2%), która była głównym powodem 
budowy zbiornika. Na mniejszą uwagę mieszkańców zasługują korzyści związane 
z rozbudową infrastruktury technicznej (5,6%) oraz wzrostem atrakcyjności terenu 
(4,9%). Mieszkańcy prawie w ogóle nie dostrzegają zalety związanej z lepszą do-
stępnością do energii elektrycznej, której produkcja jest jedną z funkcji zapory. 

 Większe zróżnicowanie odpowiedzi zaobserwowano wśród wymienianych 
niekorzyści. Aż 18,7% ogółu mieszkańców zwraca uwagę na niekorzystne zmiany 
klimatyczne – mgły, niższe temperatury oraz częstsze opady. Zdaniem 10,2% respon-
dentów podwyższył się poziom wód gruntowych. Mieszkańcy wykazują specyficzną 
świadomość ekologiczną, gdyż według 10,7% ankietowanych nastąpiła degradacja 
ekologiczna terenu. Z drugiej strony 38,3% ogółu dostrzega pozytywne zmiany w 
środowisku przyrodniczym (przy 32,1% przeciwstawnych odpowiedzi).

 Najwięcej korzyści wynikających z istnienia zbiornika zauważają mieszkań-
cy Sromowców Wyżnich (82,2%) oraz Maniowów (61,4%). Skrajnie odmienne opinie 
charakteryzują respondentów z Frydmana (tylko 31,5% dostrzegających korzyści).  
  W Czorsztynie dominujące korzyści wynikają z atrakcyjnego położenia 
przyrodniczego i kulturowego (ruiny średniowiecznego zamku) oraz z przesie-
dleń (74,1 % mieszkańców), które pozytywnie wpłynęły na standard mieszkania  
(79,1% przesiedlonych o pozytywnych opiniach na ten temat). Zauważane  
są również negatywne aspekty powstania zbiornika. Mieszkańcy odczuwają niedo-
godności transportowe związane z zalaniem odcinka drogi łączącej Krościenko z 
Nowym Targiem i przebiegającej przez stary Czorsztyn. 

Mieszkańcy Dębna wiążą korzyści głównie z rozwojem funkcji turystycznej. 
W tej miejscowości ruch turystyczny związany jest z zabytkowym kościołem klasy 
zerowej, który już przed budową zbiornika ściągał licznych odwiedzających. Jednak 
mieszkańcy wsi, położonej nad mniej atrakcyjną turystycznie częścią zbiornika, w 
bezpośredniej bliskości wałów przeciwpowodziowych, wyczuwają gorszą pozycję 
wyjściową swojej wsi w rozbudowie infrastruktury turystycznej. Stąd panuje tutaj 
nastrój pewnego przygnębienia, który determinuje do wyrażania negatywnych opinii 
na temat zbiornika. Mieszkańcy skarżą się na częste mgły, wyższe opady i niższe 
temperatury (nawet w zimie!).

Mieszkańcy Frydmana są największymi sceptykami spośród ogółu badanej 
społeczności. Wymieniane przez nich korzyści mają marginalne znaczenie. Dużo 
istotniejsze są niekorzyści wynikające z położenia wsi w depresji względem lustra 
wód zbiornika i niewielkich walorów turystycznych miejscowości. Prawie połowa 
mieszkańców narzeka na podsiąkanie ich gospodarstw wodą z nieuszczelnionego 
zbiornika. Podobnie jak w Dębnie zauważane są niekorzystne zmiany klimatu. Obok 
plagi komarów, ciekawym jest fakt, że z istnieniem zbiornika mieszkańcy wiążą 
również obecność gryzoni („myszy, szczurów i innego syfu”). 
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Tab.1. Typowe korzyści powyżej średniej (w % ogółu mieszkańców danej miejscowości)

Tab. 2. Typowe niekorzyści powyżej średniej (w % ogółu mieszkańców danej miejscowości)

nw – zjawisko nie wystąpiło

Kluszkowce, z racji korzystnego położenia geograficznego, odznaczają się 
największą dozą optymizmu wśród mieszkańców. Jedyną istotną niekorzyścią do-
strzeganą przez mieszkańców wsi jest degradacja ekologiczna, która jednak wiąże 
się z korzystnymi, zdaniem mieszkańców, inwestycjami w rozwój infrastruktury 
turystycznej i komunikacyjnej. Ponadto przesiedleni respondenci wskazują na po-
lepszenie warunków mieszkaniowych. 
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Zróżnicowane opinie charakteryzują ludność Nowych Maniowów. Obok nie-
korzyści przesiedlenia wskazywanych głównie przez ludzi starszych, emocjonalnie 
związanych z utraconą ziemią, pojawiają się odmienne zdania, zwłaszcza wśród 
młodszych respondentów. Wskazują oni na polepszenie warunków życiowych.

Ostatnia badana miejscowość ze względu na specyficzne położenie poniżej 
zapory cechuje się najwyższym poziomem zadowolenia z istnienia zbiornika. Naj-
ważniejszą korzyścią dostrzeganą przez mieszkańców jest kompleksowa ochrona 
przeciwpowodziowa. Przed sfinalizowaniem inwestycji powodzie były bowiem 
cyklicznym zjawiskiem we wsi. Na to stanowisko nakładają się dostrzegane korzyści 
związane z łatwiejszym dostępem do energii elektrycznej i możliwością wykorzy-
stania zasobów. Odniesione wysokie korzyści związany są z dużymi inwestycjami 
we wsi, która była bezpośrednim zapleczem placu budowy. Z drugiej strony z tymi 
inwestycjami wiąże się negatywne zdanie o sytuacji ekologicznej okolic.

Korzyści i niekorzyści 

Największe korzyści odnieśli, zdaniem ankietowanych, mieszkańcy okolic 
zbiornika, firmy budowlane (m.in. Hydroprojekt), właściciele infrastruktury tu-
rystycznej oraz zakład energetyczny. Jedynie w Dębnie i Frydmanie wskazywa-
no, że mieszkańcy tych wsi nie zyskali na powstaniu akwenu. Do podmiotów, 
które, zdaniem respondentów, odniosły największe niekorzyści należą przesie-
dleni oraz rolnicy, którzy „pozostawili swoje ziemie na dole”. W rozmowach  
z niezadowolonymi mieszkańcami wyraźne wyczuwalne było poczucie więzi  
z utraconym miejscem czyli topofilia.

Zdaniem mieszkańców korzyści odniosły te jednostki i grupy społeczne,  
z którymi ankietowani nie byli bezpośrednio związani. Natomiast wśród podmiotów 
poszkodowanych respondenci najczęściej wymieniali samych siebie. 

Nadzieje i obawy

Stosunkowo niewielka grupa respondentów obawia się przerwania zapory  
lub wałów, a więc sytuacji praktycznie niemożliwych do zaistnienia  
z hydrotechnicznego punktu widzenia. Zdecydowana większość mieszkańców 
wiąże jednak z istnieniem zbiornika duże nadzieje. Mimo wykazanych różnic  
w postrzeganiu zbiornika, mieszkańcy zgodnie wiążą swą przyszłość z rozwojem 
turystyki. Na obecnym etapie zagospodarowania turystycznego powstały: skansen 
w Kluszkowcach, przystań w Niedzicy i wyciągi narciarskie w Kluszkowcach. 
Odwiedzić można zamek w Niedzicy, zaporę oraz ruiny zamku w Czorsztynie  
– turystyka na tym terenie ma charakter całoroczny. Aż 56,1% ogółu ankietowa-
nych twierdzi, że taka funkcja obszaru położonego nad zbiornikiem stanowi wielką 
szansę rozwoju. 
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Wnioski

Różnorodność opinii zdeterminowana była w znacznej mierze miejscem za-
mieszkania respondenta. Negatywne opinie mieszkańców Frydmana kontrastują z 
wieloma korzyściami, które z istnienia zbiornika wskazują ludzie ze Sromowców. 
Najwięcej z istnienia zbiornika skorzystali mieszkańcy wsi położonych na pewnej 
wysokości od lustra wody zbiornika (Czorsztyn, Maniowy, Kluszkowce), wiele obaw 
posiadają mieszkańcy położonego nisko Frydmana. 

Niestety sprawdza się teza, iż mieszkańcy powtarzają obiegowe (zarówno 
pozytywne jak i negatywne) opinie, zwłaszcza te zasłyszane w mediach. Rów-
nocześnie te obawy i nadzieje, które wyrażano przed zakończeniem budowy, 
były nadal wypowiadane. Mieszkańcy, opisując zaporę i zbiornik, dużo częściej 
używają pojęć i symboli (mówią, że np. pełni on funkcję przeciwpowodziową) 
oraz utartych sformułowań usłyszanych w mediach lub od miejscowych władz 
(bezkrytyczne stwierdzenia: „przyjadą turysty – będą pieniądze”). Zbiornik dzie-
li, zamiast łączyć. Mieszkańcy Frydmana nie identyfikują się w żaden sposób  
z mieszkańcami Nowych Maniowów – mówią o nich często: „ci po drugiej stronie 
– oni najwięcej zyskali”).

Po analizie wyników wydaje się, że rozwój zrównoważony, nastawiony 
zwłaszcza na turystykę, może wpłynąć na poprawę wizerunku zbiornika wśród 
mieszkańców. Taka koncepcja jest już realizowana przez władze gmin znajdujących 
się nad zbiornikiem. Z pewnością istnieje również potrzeba ponownego wykonania 
badań na tym obszarze, zwłaszcza że w ostatnich latach zaobserwowano tu znaczną 
rozbudowę infrastruktury turystycznej. 
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