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SŁOWO WSTĘPNE

Już po raz piąty oddajemy do rąk Czytelników publikację Współczesne problemy 
i kierunki badawcze w geografii. Tak, jak w poprzednich wydaniach, karty mono
grafii zostały poświęcone prezentacji tematów badawczych osadzonych zarówno 
w nurcie geografii fizycznej, jak i społeczno-gospodarczej, podejmowanych przez 
młodych naukowców. Inspiracją dla przedstawianych artykułów, były referaty oraz 

prezentacje posterowe zaprezentowane podczas V Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej Młodych Badaczy, która odbyła się w dniach 13-15 października 2016 r., 
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
pod hasłem Geografia a przemiany współczesnego Świata - nowe trendy badawcze. 

Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli środowiska młodych badaczy, któ
rzy w swej pracy naukowej podejmują tematykę z zakresu m. in.: geoekologii, 
meteorologii i klimatologii, hydrologii, geomorfologii, ochrony i kształtowania 

środowiska, ekologii i architektury krajobrazu, rozwoju regionalnego, geografii 
turyzmu, geografii religii, geografii miast, ludności i rolnictwa, geoinformatyki 

oraz dydaktyki geografii. Zarówno sesje referatowe, jak i posterowe oraz towarzy
szący im dyskurs naukowy stały się zalążkiem do powstania prezentowanych na 
stronach monografii artykułów. 

Prezentowany tom składa się z ośmiu artykułów uporządkowanych w kolejności 
alfabetycznej. Publikację otwiera artykuł Anny Dziubałtoskiej, który dotyczy prawa 
wolności zabudowy jako czynnika rozwoju strefy podmiejskiej w oparciu o studium 
przypadku obszaru metropolitalnego Trójmiasta. Kolejny artykuł stanowi prezen
tację autorskiej metody badania dostępności transportu publicznego, opracowanej 
i przetestowanej na obszarze wsi Pasma Polic przez Łukasza Fiedenia. Trzeci 

w kolejności artykuł przygotowany przez zespół autorski pod kierownictwem Pawła 



Franczaka prezentuje przyczyny i przebieg powodzi błyskawicznej, która wystąpiła 
w 2009 r. w zlewni rzeki Czarnej oraz jej zapis w pamięci mieszkańców. Artykuł 

Joanny Galas poświęcony jest zapisowi litologicznemu reliktów XIII-wiecznej, 
nieistniejącej kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny i wpisania jej zarysu w przestrzeń 
miejską Poznania. Tematyki meteorologicznej dotyczy artykuł Szymona Poręby, 
który omawia cyrkulacyjne uwarunkowania konwekcji w Karpatach Zachodnich. 
W nurcie geografii społeczno-ekonomicznej pozostaje artykuł Michała Suszczewi- 
cza, w którym autor analizuje rynek nieruchomości mieszkalnych i przekształcenia 

ekonomiczno-społeczne miasta pogarnizonowego na przykładzie Bornego Suli
nowa. Joanna Zyber w swoim artykule przedstawia postrzeganie geoportali przez 
społeczeństwo. Monografię zamyka artykuł opracowany przez Artura Żyto (wraz 

z zespołem), który prezentuje sylwetkę współczesnego turysty w Parku Narodowym 
Gór Stołowych z uwzględnieniem jego głównych motywów i preferencji. 

Wyrażamy nadzieję, że przygotowana pod naszą redakcją publikacja Współcze
sne problemy i kierunki badawcze w geografii pozytywnie wpłynie na stan badań 
geograficznych wśród młodych naukowców i przyczyni się do dalszych badań 
geograficznych oraz dyskusji naukowej. Jednocześnie składamy podziękowania 
Osobom, dzięki którym niniejsza publikacja powstała, w szczególności Autorom 
prezentowanych materiałów, Recenzentom, Dyrekcji Instytutu Geografii i Gospo

darki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkom Rady Wydawniczej 
IGiGP UJ oraz Pani Małgorzacie Ciemborowicz z Pracowni Wydawniczej IGiGP UJ.

Zespół Redakcyjny

Kraków, lipiec 2018 r.



INTRODUCTION

For the fifth time, the Editors have prepared the book Contemporary problems 
and research directions in geography. As in previous editions, the monograph has 
been devoted to the presentation of research topics embedded in both physical 
and socio-economic geography undertaken by young scientists. The inspiration 

for the presented articles were papers and poster presentations presented during 
the Fifth National Scientific Conference of Young Researchers, which took place 

on October 13-15, 2016, in Institute of Geography and Spatial Management of 
the Jagiellonian University, under the theme: Geography and the changes 
of the modern World - new research trends. This event brought together represen
tatives of the environment of young researchers who in their scientific work take 

up issues in the fields of: geoecology, meteorology and climatology, hydrology, 
geomorphology, protection and shaping of the environment, ecology and land
scape architecture, regional development, tourism geography, religion geography, 
geography of cities, population and agriculture, geoinformatics and didactics 

of geography. Both paper and poster sessions and the scientific discourse accom

panying them became the origin for the creation of articles presented on the pages 
of the monograph.

This volume contains eight articles arranged in alphabetical order. The publica
tion opens the article by Anna Dziubaltoska, which concerns the right to freedom 
of construction as Development of Suburban Zone Factor based on case study 
of the Tri-City Agglomeration. The next article is a presentation of the author’s 
method of testing the accessibility of public transport, developed and tested on 
the example of the Police Range villages by Lukasz Fieden. The third article in 

the order, prepared by a team of authors under the direction of Pawet Franczak, 



presented causes and course of flood, which occurred in 2009 in the Czarna 

catchment and its record in residents’ memory. The article by Joanna Galas is ded
icated to lithological description of relicts of XIII-century, non-existent St. Maria 
Magdalena Collegiate Church and make its outline as an inherent part of the urban 
space. Meteorology is the subject of the article by Szymon Poręba, which discusses 
influence of atmospheric circulation on convection in the Western Carpathians. 
Michał Suszczewicz’s article remains in the socio-economic geography. The author 

analyses the real estate market and socio-economic conversion of post-military 
town case study of Borne Sulinowo. Joanna Zyber in the article presents perception 
of geoportals by society. The monograph is closed by the article by Artur Żyto (with 

a team), which presents the figure of a contemporary tourist in the Stołowe Mts. 

National Park, taking into account its basic motives and preferences.
We express our hope that the publication Contemporary problems and research 

directions in geography prepared by our editorial team will positively influence 
the state of geographical research among young scientists and will contribute 
to further geographic research and scientific discussion. At the same time, we 

would like to thank the people who made this publication, in particular the authors 
of the materials, reviewers, the Heads of the Institute of Geography and Spatial 

Management of the Jagiellonian University, members of the Editorial Board 
and Mrs. Małgorzata Ciemborowicz from the Publishing House of the Institute 
of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University.

Editorial Team

Krakow, July 2018
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Wolność zabudowy jako czynnik rozwoju 
strefy podmiejskiej na przykładzie 

obszaru metropolitalnego Trójmiasta

Freedom of construction as development 
of suburban zonę factor: case study 

of the Tri-City Agglomeration

Anna Dziubałtoska

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii 
Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia 

e mail: anna.dziubaltoska@gmail.com

Zarys treści: Różnorodność procesów zachodzących we współczesnych miastach spowo
dowała, że podział na centrum ogólnomijskie i pozostałe obszary nie jest czytelny. Miasta 
przestały ograniczać się do granic administracyjnych, co przekłada się nie tylko na sferę 
przestrzenną, lecz ma też wymiar krajobrazowy i funkcjonalny, implikujący zaistnienie 
nowych relacji między miastem a terenami podmiejskimi. Wynikiem tych postępujących 
procesów jest suburbanizacja, wyrażająca się rozpraszaniem zabudowy wokół miast. 
Przedstawiono analizę czynników wpływających na rozrost tej strefy, dokonując przeglądu 
literatury i opracowań strategicznych na temat suburbanizacji. Uzyskane wyniki prowadzą 
do wniosku, że prawidłowemu rozwojowi procesu suburbanizacji nie sprzyja polski system 
prawny, opierający się na zasadzie wolności zabudowy i prowadzący do nieracjonalnego 
wykorzystania przestrzeni. Zjawisko to zaprezentowano na przykładzie obszaru metropo
litalnego Trójmiasta.

Słowa kluczowe: Trójmiasto, suburbanizacja, strefa podmiejska, wolność zabudowy, obszar 
metropolitalny
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Anna Dziubałtoska

Abstract: The variety of processes taking place within cities nowadays mean that the 
traditional division into city-centre and other areas is no longer valid. Cities are no longer 
administratively restricted, which has considerable spatial, landscapes and functional 
dimensions, causing the occurrence of new relations between the city and suburban 
areas. These processes give rise to suburbanisation, expressed by the dispersion of built up 
zones around the cities. The author has dealt with factors that effect on this type of urban 
development. Her analysis is based on literature and a review of strategic reports concerning 
suburbanisation. The results lead to the conclusion that the Polish legal system encourages 
improper suburbanisation and causes irrational spatial management as well. The author 
used on the example of Tri-City (Gdańsk-Gdynia-Sopot Agglomeration).

Keywords: Tri-City, suburbanisation, suburban area, freedom of construction, metropolitan 
area

Wprowadzenie

Suburbanizacja, proces złożony i wieloaspektowy, ujmowana jest jako migracja 
ludności i przenoszenie się instytucji poza obszar centralny miasta bądź wzrost 
liczebności mieszkańców terenów podmiejskich (Maik, Liszewski 2000). Mianem 
strefy podmiejskiej w Polsce określa się obszar graniczny między terenami miej

skimi i wiejskimi, który w ujęciu systemowym struktur osadniczych wraz z miastem 
wchodzi w skład aglomeracji miejskiej (Dziewoński 1990). Za początki subur- 

banizacji w Polsce uznaje się okres znacznie wcześniejszy niż lata transformacji 

ustrojowej XX w., niemniej dopiero wtedy charakter tych przeobrażeń zbliżył się do 
przemian, jakimi charakteryzowały się wielkie miasta Zachodniej Europy i Stanów 
Zjednoczonych w latach 50. XX w. Na nietypowy w porównaniu do procesów 
obserwowanych w krajach Europy Zachodniej przebieg tego procesu, będącego 
jedną z faz urbanizacji, miała wpływ właśnie transformacja, która przyczyniła się 
do dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski po 1989 roku.

Determinanty rozwoju procesu suburbanizacji

Identyfikacja przyczyn występowania, a w ostatnich dekadach - także nasilania 

się procesu suburbanizacji, wymaga określenia czynników składających się na 
całokształt takich przemian struktur miejskich. Czynniki te, prowadzące do roz
woju przestrzennego strefy podmiejskiej, można ująć w zespół cech posiadających 
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charakter zarówno przestrzenny, jak i gospodarczy, społeczny, historyczny, 
kulturowy, przyrodniczy, prawny oraz administracyjny. Skala zmian oraz forma 
zagospodarowania przestrzennego terenów podmiejskich determinowana jest 

natężeniem oddziaływania miasta na tę strefę. W artykule położono nacisk na czyn
niki wpływające na suburbanizację z punktu widzenia obowiązującego w Polsce 
systemu prawnego, który implikuje sposób i możliwości zabudowy na terenach 
miast i stref podmiejskich. Zasygnalizowano tu istnienie innych czynników, nie 

mniej istotnych dla poznania przyczyn zjawiska suburbanizacji.
Do głównych czynników rozwoju strefy podmiejskiej, w sferze społeczno- 

-psychologicznej, należy zaliczyć dostęp do jej krajobrazu, przekształconego przez 
człowieka w znacznie mniejszym stopniu niż w centralnych obszarach miejskich. 
Miejscami prestiżowych lokalizacji mieszkaniowych w strefach suburbialnych 
są zwłaszcza obszary chronionego krajobrazu, otuliny parków narodowych oraz 

krajobrazowych, na które wywierana jest silna antropopresja, związana z rozwojem 
budownictwa mieszkalnego (Degórska 2007). Proces suburbanizacji odnosi się do 

potrzeb i dążeń ludzi; realizacja tych potrzeb uwarunkowana jest sprzyjającą sytu
acją makroekonomiczną. Niesatysfakcjonujące warunki mieszkaniowe w mieście, 
potrzeba ich poprawy i marzenia o posiadaniu własnej przestrzeni, skłaniają miesz
kańców do poszukiwania bardziej satysfakcjonującej lokalizacji. Najlepszym roz
wiązaniem okazują się przedmieścia, gdzie ceny nieruchomości są znacznie niższe 
w stosunku do cen w mieście, a w kontekście bliskości ośrodka miejskiego, tereny 
te nadal stanowią korzystne rozwiązanie (Kajdanek 2012; Wantuch-Matla 2016). 
Najszybszy rozrost obszarów podmiejskich dokonuje się w pobliżu szlaków trans

portowych. Przekształcenia przestrzenne terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie 
obszaru rdzeniowego aglomeracji miejskich są spowodowane w głównej mierze 
dostępnością i wzrostem liczby indywidualnych środków transportu, stymulują

cych ewolucję pasmowego typu rozwoju przestrzennego w typ frontalno-pasmowy 
(Wójcik 2008). Nowe inwestycje budowlane o funkcji mieszkaniowej i usługowej, 
lokalizowane w pobliżu miast, zgrupowane są w formie deweloperskich osiedli. 
Ich powstawanie ma charakter zorganizowany, występujący w oparciu o obo
wiązujące lokalne akty prawa miejscowego - lub chaotyczny (w znacznej mierze 
oparty na legalnie wydanych decyzjach administracyjnych), przyjmujący formę 

suburbanizacji wręcz żywiołowej, poprzez niekontrolowane włączanie nowych 
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terenów dla rozbudowy obiektów mieszkaniowych (Sepioł 2014). Negatywne skutki 

suburbanizacji ujawniają się w przestrzeni w formie rozpraszania zabudowy, w tym 
na terenach rolnych (European Environment Agency 2006; Lisowski, Grochowski 
2008), w wymiarze ekologicznym, w podwymiarach ekonomicznym, społecznym 
i biotycznym (Degórska 2007) oraz w postaci wielu innych negatywnych zjawisk 
(Czerny 2005), a przeciwdziałanie im jest zadaniem władz gminnych, co wymaga 
od nich konsekwentnych i skoordynowanych działań (Celińska-Janowicz 2011).

Gminy znajdujące się w strefie suburbanizacji prowadzą różnorodną politykę 
lokalną (Masik 2010). Ponieważ oparta jest ona na zbywaniu nieruchomości na 

cele komercyjne lub funkcję mieszkaniową, w przestrzeni dokonywane są punk
towe zmiany w aktach prawa miejscowego, co może prowadzić do rozpraszania 

zabudowy, a w dłuższym okresie uwarunkować działanie lokalnego rynku pracy 
(Masik 2007).

Proces suburbanizacji w ujęciu prawnym

Zjawisko rozrostu strefy podmiejskiej w polskiej przestrzeni, którego wyraźne 

nasilenie obserwowane jest od lat 90. XX w., spowodowane zostało przemianami 
ustrojowymi, a więc społeczno-ekonomicznymi. Po pięćdziesięciu niemal latach 

reżimu komunistycznego, centralnie sterowanej polityki przestrzennej i gospodar

czej, demokratycznie wybrane władze przejęły zadania z zakresu m.in. gospodarki 
przestrzennej, nie będąc jednak przygotowanymi na nowe dla siebie doświadczenia 
(Martyniuk-Pęczek i in. 2015). Fragmentaryzacja prawa, która nastąpiła na sku
tek rozumienia prawa własności gruntów jako dowolności w ich dysponowaniu 
przez właścicieli, ujawniła się w odejściu od holistycznego sposobu planowania 
przestrzennego jednostki na rzecz decyzji punktowych. Potrzeba rozwoju miesz
kalnictwa jednorodzinnego, skutecznie hamowanego w poprzednich dekadach, 
przybrała formę masowego wręcz przyrostu tego rodzaju zabudowy na terenach 

podmiejskich, i to na podstawie legalnie wydanych pozwoleń na budowę. Ponadto 
tereny podmiejskie oferowały przystępne warunki prawno-finansowe do realizacji 
przedsięwzięć budowlanych, w przeciwieństwie do skomplikowanych uwarunko
wań na obszarach miejskich, gdzie ujawniły się problemy z restytucją i prywatyzacją 
nieruchomości (Lisowski, Grochowski 2008; Kajdanek 2011).

14



Wolność zabudowy jako czynnik rozwoju strefy podmiejskiej

Obecne regulacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego wynikają z zapi
sów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i w zależności od 
determinacji samorządów lokalnych w kwestii ustaleń planistycznych, stanowią 

rodzaj lokalnej normy przy wydawaniu decyzji administracyjnych (Bańkowska 

2005).
Planowanie przestrzenne z lat 80., oparte na tzw. założeniach do planów 

(Ustawa ... 1984), oprócz błędnych prognoz demograficznych, wyznaczało wielkie 
programy rozwojowe oparte na tych prognozach. Na kanwie nowego ustawodaw
stwa (Ustawa ... 1994) dopuszczono możliwość zabudowy w dowolnym niemal 
miejscu i w dowolnej kolejności w obrębie przeskalowanych pól rozwojowych, 
wyznaczonych w „starych planach”. Gminy nie miały już prawa odmówienia wła
ścicielom nieruchomości, deweloperom, inwestorom krajowym i zagranicznym 
lokalizacji inwestycji na terenach objętych planami, które, wraz z wejściem w życie 

nowej ustawy utraciły ważność:
- art. 43: „nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu, jeżeli zamierzenie nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania (...)”,
- art. 36: „jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowa

nia przestrzennego lub jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części 
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało 
się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości może żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą 
szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części albo zamiany nierucho

mości na inną.”
Gminy nie były przygotowane finansowo na skutki odszkodowawcze, stąd w pol

skiej przestrzeni nastąpił proces powstawania amorficznych struktur, jako efekt 

ułomnego polskiego prawodawstwa. Kolejna ustawa (Ustawa ... 2003) utrwaliła 
założenia starych planów poprzez uwolnienie od czasochłonnej procedury zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich 
terenów wcześniej wyznaczonych na inwestycyjne. Inercja starego systemu war
tości, utrwalana w nowych dokumentach planistycznych, prowadzi do dalszej 
eskalacji zjawiska suburbanizacji (Bańkowska 2005).
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„Wolność zabudowy” jako czynnik sprzyjający 
suburbanizacji

Zjawisko suburbanizacji ma swoje źródło w wieloaspektowej wolności zabudowy, 
którą w Polsce przez lata ograniczał system gospodarki centralnie planowanej, 

poprzez rygorystyczne normy urbanistyczne i architektoniczne, powodując znie
wolenie obywateli w kwestii decydowania o wyglądzie miejsca zamieszkania wraz 
z jego otoczeniem i częstokroć narzucając jego jakość. Transformacja ustrojowa 
oraz zupełnie nowa rzeczywistość polityczna i planistyczna otworzyła przed 

obywatelami możliwość ochrony prawa własności. Prawo do zabudowy należy 
wiązać z prawami do nieruchomości, a więc prawem własności traktowanym 

jako prawo prywatne (prawo konstytucyjne). Wolność zabudowy, określana 
również jako wolność budowlana, swoboda budowlana lub prawo do zabudowy 
(Ostrowska 2017), rozumiana jest jako występowanie strefy nieograniczonych 
czynności odnoszących się do prawa własności nieruchomości związanych 
z procesem budowlanym, remontem, eksploatacją i utrzymaniem obiektu oraz 
jego rozbiórką (Zamyślewska-Gorząch 2005). Po raz pierwszy wolność ta została 

usankcjonowana w postaci ustawy z 1994 roku (Ustawa ... 1994) poprzez umoż
liwienie wolności zagospodarowania każdemu, komu do terenu przysługuje 
tytuł prawny (art. 3 pkt. 1). Koncepcja wolności zabudowy obejmuje na gruncie 

prawnym regulacje urbanistyczno-budowlane oraz dotyka źródła tej wolności, 
znajdującego się m.in. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski i w prawie cywil
nym (Bąkowski 2016). W ujęciu przestrzennym źródłem wolności zabudowy na 
gruncie polskiego prawa są:
- art. 64 ustawy zasadniczej (Konstytucja... 1997), w płaszczyźnie praw człowieka: 

„1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedzi
czenia. 2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają 
równej dla wszystkich ochronie prawnej. 3. Własność może być ograniczona 

tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa 
własności.”, aksjologicznie - art. 31 - w odniesieniu do godności człowieka: 

„1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany 
szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia 
tego, czego prawo mu nie nakazuje”;
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- art. 140 Kodeksu Cywilnego (Ustawa ... 1964): „W granicach określonych przez 
ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych 
osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. 
W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”;

- art. 4 Prawa budowlanego (Ustawa ... 1994): „Każdy ma prawo zabudowy 
nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomo
ścią na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego 
z przepisami” - źródłem wolności jest prawo administracyjne.
Ochrona interesu prywatnego w kwestii zabudowy w Polsce jest utożsamiana 

z ochroną prawa własności. Tego rodzaju sposób postępowania prowadzi do 
zachwiania proporcji między umożliwieniem obywatelom swobody w fizycznym 
tworzeniu swojego otoczenia a racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią, 

mającym na względzie dobro ogólnospołeczne oraz poszanowanie zasad ładu 
przestrzennego, zdefiniowanego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 roku (Ustawa ... 2003) w następujący sposób: „ład prze

strzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość 
oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wyma
gania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno-estetyczne”.

Procesy suburbanizacyjne w obszarze 
metropolitalnym Trójmiasta

W ujęciu ogólnym delimitacja obszarów metropolitalnych jest niezwykle trudnym 
problemem badawczym. Wskazuje się na powstanie od lat 60. XX w. ponad stu 
ujęć problemu delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce. Śleszyński (2013) 
dokonał przeglądu koncepcji będących próbami delimitacji obszarów wielkomiej
skich w Polsce, sam będąc autorem propozycji jednego z ujęć, przyjętego przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w lutym 2013 r. (Kryteria delimitacji... 2013).

Obszar aglomeracji trójmiejskiej może być traktowany jako wewnętrzna 
struktura urbanizacji w obrębie szerzej ujmowanego obszaru metropolitalnego 

(Zielkowski 2015). Trójmiasto, czyli Gdańsk, Gdynia i Sopot wraz z dalszymi 
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pięcioma miastami (Pruszcz Gdański, Rumia, Reda i Wejherowo) tworzy układ 

przestrzenny o wyraźnej pasmowej i policentrycznej strukturze - ryc. 1. Od lat 70. 
do tej aglomeracji dołączono jeszcze Tczew i Puck, a w latach 80. wprowadzono

Ryc. 1. Obszary występowania zjawiska suburbanizacji w województwie pomorskim w 2013 r. 

Objaśnienia: 1 - granica gminy, 2 - granica miasta, 3 - granica strefy suburbanizacji, 4 - miasto 
rdzeniowe, 5 - miasto rdzeniowe będące strefą suburbanizacji Gdyni (Rumia) lub Gdańska (Pruszcz 
Gdański), 6 - strefa suburbanizacji, 7 - strefa suburbanizacji Gdańska w strefie suburbanizacji Gdyni 
i Pruszcza Gdańskiego, 8 - strefa suburbanizacji Gdyni w strefie suburbanizacji Gdańska, Wejherowa 
i Rumii.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Guzik, Kolos 2015.

Fig. 1. Suburbanization areas in the Pomerania Voivodship in 2013

Explanations: 1 - commune border, 2 - city border, 3 - area of suburbanization zone border, 4 - core 
city, 5 - core city in area of suburbanization zone of Gdynia (Rumia) or Gdańsk (Pruszcz Gdański), 
6 - an area of suburbanization zone, 7 - area of suburbanization zone of Gdańsk in an area of sub
urbanization zone of Gdynia and Pruszcz Gdański, 8 - area of suburbanization zone of Gdynia in an 
area of suburbanization zone of Gdańsk, Wejherowo and Rumia.
Source: authors own work based on Guzik, Kołoś 2015. 
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pojęcie Gdańskiego Regionu Zurbanizowanego (GRZ), obejmującego ówczesne 
województwo gdańskie i znaczną część województw elbląskiego i słupskiego, 
z ich stolicami. Początkowo za kryterium przynależności przyjmowano głównie 
miejski charakter jednostek i parametry gęstości zaludnienia, a od lat 70. także 
związki funkcjonalne, przede wszystkim dojazdy do pracy, które miały ówcześnie 

charakter masowy, integrujące systemy infrastruktury komunalnej, korzystanie 
z oferty usługowej itp. Wewnątrz tej aglomeracji i całego GRZ wyodrębniano 
poszczególne struktury urbanizacji, a Gdańsk, Gdynię i Sopot łącznie uznawano za 
miasto centralne. Według Szmytkowskiej (2014), obszar metropolitalny Trójmiasta 
nie jest wewnętrznie zintegrowany, a dyskurs metropolitalny utrudniony jest przez 
brak jednoznacznego określenia zasięgu tego obszaru, nadmierną konkurencję 
największych jego ośrodków (Gdańska i Gdyni), a nawet tak prozaiczną kwestię, 
jaką jest brak porozumienia między władzami wspomnianych miast przy ustale

niu formalnej nazwy trójmiejskiej struktury osadniczej, pretendującej do miana 
metropolii (Sagan, Canowiecki 2011).

Analiza dokumentu odnoszącego się do aktualnego stanu zagospodarowania 

przestrzennego i relacji funkcjonalnych w miastach województwa pomorskiego 
wraz z ich otoczeniem, wykonanego na zlecenie Województwa Pomorskiego 

(Guzik, Kołoś 2015) pozwala stwierdzić jednoznacznie, że najintensywniejsze 
procesy migracyjne, mające zarazem bezpośrednie przełożenie na proces sub- 
urbanizacji, zachodzą wokół samego Trójmiasta. Gminy pierwszego pierścienia 
otaczającego Gdańsk, Gdynię i Sopot (z wyjątkiem Rumi) oraz kilka gmin 
z drugiego pierścienia wytwarzają najwyższe dodatnie wartości wskaźnika salda 

migracji. Są to jednocześnie gminy o największej liczbie nowo oddawanych 

budynków mieszkalnych w stosunku do istniejącej zabudowy tego typu (tab. 1), na 
podstawie legalnie wydanych decyzji administracyjnych i na kanwie istniejącego 

prawa lokalnego. Analizy salda migracji dokonano, wykorzystując zestawienia 
danych GUS z lat 2008-2014, a zestawienie średniej liczby nowych budynków 
mieszkalnych oddanych do użytku na 1000 istniejących budynków - danych 

GUS z okresu 2008-2015.
Skalę suburbanizacji w aglomeracji trójmiejskiej wyznacza zasięg gmin, do któ

rych migrują wyłącznie mieszkańcy miast. Są to gminy wskazane w opracowaniu 

na temat relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich 
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Tab. 1. Saldo migracji w odniesieniu do aktywności budowlanej w gminach podlegających 
procesowi suburbanizacji w województwie pomorskim w latach 2008-2015

Tab. 1. Net migration in relation to construction in commons that subject to suburbanisation 
process in the Pomerania Voivodship in 2008-2015

Objaśnienia: w - gmina wiejska, m - gmina miejska, wmw -obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej 
Explanations: w - commune rural, m - commune urban, wmw - rural area in urban-rural commune. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
Source: author’s own work based on Bank Danych Lokalnych GUS.

Gmlna/Commune

Saldo migracji 
w latach 2008-2014 / 

Net migration 
In 2008-2014 

(%.)

Średnia liczba nowych budynków mieszkalnych 

oddanych do użytku na 1 000 Istniejących 
budynków w latach 2015-2008 / 

The average number of new residential buildings 
put Into service per 1 000 existing residential 

buildings in 2008-2015

Pruszcz Gdański (w) 40,5 49,9

Kosakowo (w) 34,7 42,0

Żukowo (wmw) 29,9 50,8

Kolbudy (w) 18,1 44,0

Wejherowo (w) 17,9 37,9

Szemud (w) 16,6 34,1

Reda (m) 16,6 24,4

Przodkowo (w) 14,0 31,6

Tczew (w) 12,4 29,7

Pszczółki (w) 12,1 34,7

Województwo/voivodship 0,9 18,7

otoczeniem w województwie pomorskim (Guzik, Kolos 2015). Pierwszą składową 

były dane dotyczące napływu ludności miejskiej z województwa pomorskiego 
w gminach całego regionu, a ściślej - liczba napływającej ludności z miast na 
1000 dotychczasowych mieszkańców poszczególnych gmin. Drugą składową był 
odsetek miejskiej ludności napływającej do gmin do ogółu ludności napływowej, 
która zameldowała się w gminach. Wysoki współczynnik napływu ludności miej

skiej (powyżej 5%o) oraz wysoki odsetek tej ludności w liczbie ludności napływowej 
ogółem dobrze ilustruje obecny proces rozwoju strefy podmiejskiej w obszarze 
metropolitalnym Trójmiasta (ryc. 1).
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W opinii Szmytkowskiej i Masika (2005) występowaniu procesowi suburbaniza- 
cji w metropolii Trójmiasta sprzyja w głównej mierze istnienie drogi obwodowej, 
stanowiącej główną oś rozwojową Trójmiasta i koncentrującej po obu stronach 

wiele osiedli mieszkaniowych. Wzrost przepustowości i poprawa jakości dróg 
dojazdowych intensyfikują ten proces. Dodatkowym jego czynnikiem było odda
nie do użytku w roku 2007 i 2008 kolejnych odcinków autostrady Al w kierunku 
Torunia, co poprawiło dostępność czasową gmin położonych w południowej części 

województwa do głównych miast omawianej aglomeracji. Powstanie Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej (uroczysta jej inauguracja miała miejsce w sierpniu 2015 r.), 
łączącej gdańskie lotnisko w Rębiechowie z centrami Gdańska i Gdyni, umożliwiło 
zintegrowanie obszarów śródmiejskich tych dwóch miast z dzielnicami zachodnimi, 
do których system Szybkiej Kolei Miejskiej nie dociera. Wpływ tego przedsięwzięcia 
na rozwój strefy suburbanizacji nie został dotychczas zidentyfikowany ze względu 

na zbyt krótki czas eksploatacji tego nowego połączenia.
Analizując przyczyny występowania suburbanizacji w obszarze Trójmiasta, 

warto zwrócić uwagę na specyficzne dla tego regionu aspekty przestrzenne 
(Pankau i in. 2005). Jest to zróżnicowana struktura własności gruntów miejskich 
w miastach i w gminach otaczających je (w obszarze metropolitalnym Trójmiasta 
zróżnicowanie struktury własności jest efektem odmiennej sytuacji prawnej 
w okresie II Rzeczypospolitej i Wolnego Miasta Gdańsk) oraz stosunków w latach 
powojennych, tzn. znaczny udział gruntów prywatnych w Gdyni i jej sąsiednich 

gminach, a znacznie mniejszy w Gdańsku. Brak jasności co do sytuacji prawnej tej 
własności komplikuje możliwość obrotu nieruchomościami w miastach i utrudnia 
procesy inwestycyjne, czego następstwem jest właśnie rozwój funkcji mieszkalnej 

na obszarach podmiejskich.

Podsumowanie

Proces suburbanizacji, postępujący w przestrzeni Polski od wielu lat, uwarunko
wany jest obecnie wieloma czynnikami społeczno-ekonomicznymi i przestrzen

nymi, polegającymi na rozlewaniu się zabudowy („urban sprawi”), któremu sprzyja 
dobrze rozwinięta sieć dróg, łącząca miejsca pracy w centrach miast z terenami 

gmin, na których powstaje nowe budownictwo mieszkaniowe. Do tego stanu 
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rzeczy przyczynia się także wadliwy system prawny, co wyraża się w powstają

cych dokumentach planistycznych i strategicznych w odniesieniu do istniejącego 
i przyszłego sposobu zagospodarowania przestrzennego, powodującego rozwój 
stref podmiejskich. Suburbanizacja w Polsce jest wynikiem ułomnego wciąż 
prawodawstwa gwarantującego przede wszystkim ochronę interesu prywatnego 
na niekorzyść poszanowania zasad ładu przestrzennego i środowiska przyrodni
czego, dopuszczania do gwałtownego rozwoju zabudowy na terenach położonych 

w znacznym oddaleniu od ośrodków miejskich, często też na terenach cennych 
krajobrazowo i przyrodniczo.

Trójmiasto posiada wyraźną strefę suburbanizacji, cechującą się wysokim 
dodatnim wskaźnikiem salda migracji, skorelowanym z wysoką aktywnością 
budowalną. W ostatnich kilku latach obserwuje się rozwój procesu suburbanizacji 

w obszarze metropolitalnym Trójmiasta dzięki poprawie dostępności do głównych 
ośrodków tej aglomeracji w postaci istniejącej drogi obwodowej i modernizacji 
dróg dojazdowych. Ten wpływ, szczególnie autostrady Al w kierunku Torunia 
i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, powinien być przedmiotem dalszych analiz 
zjawiska suburbanizacji w obszarze trójmiejskim.
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Zarys treści: Mimo intensywnego rozwoju różnego rodzaju środków transportu, systemów 
zarządzania ruchem oraz rosnącego znaczenia zaawansowanych analiz ekonomiczno-prze- 
strzennych, wciąż można znaleźć w Polsce wiele miejsc, których mieszkańcy zagrożeni są 
wykluczeniem transportowym. Między innymi dlatego badania nad dostępnością transpor
tową są często prowadzone i opierają się na coraz nowszych metodach. Jednym z popularnych 
i powszechnych środków transportu osób jest transport publiczny. Powszechność tego środka 
skłania do głębszego przeanalizowania jego funkcjonowania na różnych obszarach kraju. 
W artykule przedstawiono autorską metodę badania dostępności transportu publicznego, 
przetestowaną na obszarze wsi położonych w Paśmie Polic w województwie małopolskim. 
Oprócz samego opisu procedury badawczej, wskazano jej główne zalety i wady oraz możliwe 
udoskonalenia. Wynik badań stanowi ocenę kilku elementów funkcjonowania transportu 
zbiorowego. Badany obszar jest dobrze skomunikowany wewnętrznie, ma też liczne połą
czenia z ośrodkami gminnymi oraz miastami powiatowymi i wojewódzkimi.

Słowa kluczowe: dostępność, komunikacja autobusowa, metody badań dostępności, Pasmo 
Polic, transport publiczny, województwo małopolskie
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Abstract: Despite the intensive development of various forms of transport, traffic manage
ment systems and the growing importance of the advanced economic and spatial analyses, 
there are still many places where local population is at risk of being excluded from the 
transport network. It is one of the reasons of the current research on the accessibility of 
transport, which is based on newer and newer methods. One of the most popular and 
common forms of passenger transport is public transport. Universality of this transport 
form has led the author to conduct a deeper analysis of how it functions in different areas 
of Poland. The author has presented his original method of testing the availability of public 
transport, tested in the example of villages located in the Polic Range in the Małopolskie 
Voivodeship. Apart from the description of the research procedure, its main advantages 
and disadvantages, possible improvements have been shown. The result of the research is 
an evaluation of several elements of functioning of the public transport system. The analyzed 
area is well-connected internally and has numerous connections with the commune centres, 
district towns and voivodeship cities.

Keywords: accessibility, accessibility studies methods, bus transport, Małopolskie 
Voivodeship, Polic Range, public transport

Wprowadzenie

Możliwość zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb człowieka bardzo często 

powiązana jest z koniecznością jego przemieszczania się pomiędzy miejscem 
zamieszkania a innymi obszarami, w skali lokalnej, regionalnej i większej. 
Należy jednak pamiętać, że nie w każdym wymiarze przestrzennym i społeczno- 

-ekonomicznym można wykorzystywać wszystkie znane nam środki transportu. 
Ponadto nie wszyscy mieszkańcy danego obszaru mają możliwość (techniczną, 

finansową) skorzystania z indywidualnego transportu (Nutley 1998, Guzik 2003, 
Cass i in. 2005). W związku z tym duże znaczenie przypisywane jest transportowi 
publicznemu opartemu (w trakcie prowadzenia badań) w Polsce na usługach 

przewozowych realizowanych przez przewoźników (na postawie zezwolenia 
wydawanego przez władze właściwych jednostek samorządu terytorialnego). 
G. Currie i A. Delbosc (2011) za A.T. Murray, i R. Davisem (2001) wskazują, że 
grupami osób, o ograniczonej indywidualnej mobilności są: dzieci i młodzież 
do lat 16, seniorzy, osoby mało zamożne, osoby z problemami językowymi (imi

granci, turyści), osoby niemające dostępu do samochodu (mimo że gospodarstwo 
domowe jest w niego wyposażone) oraz osoby niemogące prowadzić pojazdów. 
W wymienionej wyżej literaturze wskazuje się także, iż takie wykluczenie 
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transportowe może być (i często jest) jedną z przyczyn powstania i pogłębiania 
się wykluczenia społecznego.

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób 

wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, 
liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej (Ustawa o PTZ). Na peryferyj

nych obszarach wiejskich obejmuje on zatem przewozy osób, głównie za pomocą 
autobusów, busów oraz pociągów.

Celem autora było przedstawienie zalet i wad metody przyjętej do charakte
rystyki dostępności publicznego transportu zbiorowego we wsiach położonych 
w Paśmie Polic. Badanie to objęło zarówno przewozy drogowe, jak i kolejowe, 
jednak z uwagi na znikome znaczenie kolei na omawianym obszarze autor skupił 
się na transporcie drogowym.

Obszarem badań były wsie położone w Paśmie Polic. Oprócz niewątpliwej 
atrakcyjności fizycznogeograficznej oraz turystycznej, cały omawiany teren ma 

dogodne położenie w sieci drogowej województwa małopolskiego. W zalesionym 
centrum obszaru, brak oczywiście dróg o randze wyższej niż gminne, jednak na jego 
obrzeżach, częściowo przechodząc przez centra poszczególnych wsi, przebiegają 
drogi otaczając całe Pasmo: krajowe 28 (Zator-Medyka) i 7 (Żukowo-Chyżne) 
oraz wojewódzka 857 (Białka-Nowy Targ). Dlatego duże znaczenie dla tego obszaru 
mają połączenia o znaczeniu regionalnym. Warto jednak przyjrzeć się również 
transportowi publicznemu na poziomie lokalnym, który wielu mieszkańcom 

ułatwia (a nawet umożliwia) dostęp do różnego rodzaju dóbr i usług. Badaniem 
objęto 7 wsi położonych w powiecie suskim: Zawoję i Skawicę (gm. Zawoja), Białkę 
i Juszczyn (gm. Maków Podhalański), Osielec (gm. wiejska Jordanów), Bystrą 

i Sidzinę (gm. Bystra-Sidzina) oraz Zubrzycę Górną (gm. Jabłonka) z powiatu 
nowotarskiego.

Metody badań

Przeprowadzenie analiz należało rozpocząć od pozyskania niezbędnych danych, 
w szczególności rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników. Zadanie to jest 
trudne i zawsze z góry obarczone błędem. Nawet pozyskanie dokładnych godzin 

odjazdów w terenie nie jest wystarczające, bowiem w danym dniu mogły wystąpić 
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zdarzenia losowe, ingerujące w przebieg poszczególnych kursów pojazdów. Często 
też występują duże rozbieżności pomiędzy rozkładami jazdy zawartymi w zezwo
leniach na wykonywanie przewozów i w umowie przystankowej a rozkładami 
jazdy wywieszonymi na przystanku, czy też dostępnymi u przewoźnika (Guzik 
i in. 2016). W niniejszym opracowaniu zdecydowano się na pozyskanie rozkładów 
jazdy od organów wydających zezwolenia na realizację przewozów, a więc: Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Starostw Powiatowych 
w Suchej Beskidzkiej i Nowym Targu. Należy dodać, że na badanym obszarze 
zezwoleń takich nie wydano w żadnym z urzędów gmin (brak połączeń wewnątrz- 

gminnych). Pozyskane dane zweryfikowano w oparciu o źródła internetowe tak, by 
zwiększyć ich zgodność ze stanem rzeczywistym. Wskazana byłaby też weryfikacja 

terenowa, jednak w tym przypadku z niej zrezygnowano. Dane dotyczące godzin 
odjazdów autobusów zebrano dla zwykłego dnia powszedniego (dzień roboczy, 

dzień nauki szkolnej, poza okresami świątecznymi), tj. dla środy 6 kwietnia 2016 r.
W oparciu o mapę topograficzną ustalono przebieg dróg krajowych, wojewódz

kich i powiatowych na obszarze Pasma Polic. Przewozy w publicznym transporcie 
zbiorowym na tym terenie nie są wykonywane na drogach gminnych, w związku 
z tym nie zbierano danych na ich temat. Zdecydowanie trudniejsze było pozyska
nie informacji na temat szczegółowej lokalizacji przystanków komunikacyjnych. 

Najprościej było zdobyć je dla dróg wojewódzkich. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie udostępnia bowiem takie informacje na swoim geoportalu. Lokalizacja 
przystanków na drodze krajowej i drogach powiatowych oparta została na danych 
o ich lokalizacji z urzędowych wykazów (wg tzw. kilometrażu) i zweryfikowana 
przy użyciu narzędzia Google Street View. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że dane 
gromadzone były dla przystanków o tej samej nazwie (zazwyczaj para usytuowana 
w przeciwnych kierunkach, na tej samej linii) jako dla jednego punktu w prze
strzeni. Również ich szczegółowa lokalizacja zostawała uśredniona (różnice kilku 

metrów w analizowanej skali były bez znaczenia).
Oprócz powyższych informacji bezpośrednio związanych z publicznym trans

portem zbiorowym, w badaniu wykorzystano dane o przebiegu granic poszczegól
nych wsi (Państwowy Rejestr Granic - PRG) oraz o zasięgu obszarów zabudowanych 
w każdej wsi (Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych - BDOO), udostęp
nionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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Na omawianym obszarze znajduje się 97 par przystanków autobusowych. 
W związku z tym przeprowadzenie analizy dla każdego z nich byłoby procesem 
bardzo czasochłonnym, a jednocześnie nie dałoby wyników wiele różniących się 
od uzyskanych w niniejszym badaniu.

Po przeanalizowaniu zasięgów obszarów zamieszkałych oraz sieci drogowej 

wyznaczono 19 podobszarów, różniących się od siebie lokalizacją oraz liczbą i cha
rakterem wykonywanych do nich połączeń komunikacyjnych. Stanowi to pewne 
uszczegółowienie znanych metod stosowanych w badaniach nad dostępnością 
transportu publicznego, gdzie zazwyczaj wyznacza się jeden, centralny (co nieko
niecznie oznacza geometryczny środek) punkt w danej miejscowości. W kolejnym 
kroku wyznaczono centroidy wspomnianych podobszarów, a później, metodą 
najkrótszej odległości w linii prostej, wybrano centralny przystanek w każdym 
z nich. W ten sposób wytypowano 18 par przystanków, dla których pozyski

wano dane i przeprowadzono szczegółowe analizy: 6 w Zawoi, 3 w Juszczynie, 
po 2 w Sidzinie, Skawicy i Białce oraz po jednym w Zubrzycy Górnej, Bystrej 
i Osielcu. W Osielcu powinien zostać wyznaczony dodatkowy przystanek, jednak 
z uwagi na brak połączeń realizowanych po drodze przebiegającej przez wieś, 
zrezygnowano z tego.

Dla wskazanych przystanków komunikacyjnych, na podstawie rozkładów jazdy, 
zgromadzono następujące dane:
- liczba bezpośrednich kursów autobusów do stolicy gminy (za wyjątkiem 

przystanków Bystra Urząd Gminy i Zawoja Centrum, które to odpowiadały 
centrom gmin);

- liczba bezpośrednich kursów autobusów do ośrodka powiatowego;

- liczba bezpośrednich kursów autobusów do Krakowa (stolicy województwa);
- liczba bezpośrednich kursów autobusów do innych miast w Polsce.

Powyższe dane zbierano dla dnia powszedniego, ze szczególnym uwzględnie
niem kursów docierających do danego miejsca w godzinach 4(1(1-559,600 - 759 i 8°°-959 
(poranny szczyt komunikacyjny) - Guzik i in. 2010, Guzik 2012, Fiedeń 2017a. 
W bazie danych zgromadzono również dane na temat liczby kursów w sobotę 
i niedzielę oraz czasu jazdy z danego przystanku do danego miasta (jako średnią 
wszystkich czasów przejazdu dla kursów docierających do miasta w dzień powsze

dni w godzinach 6"°-759), jednak nie zostały one wykorzystane w tym opracowaniu.
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Osobnym elementem badania było zebranie danych na temat liczby kursów 

autobusów przejeżdżających po poszczególnych odcinkach sieci drogowej obszaru 
w dzień powszedni (także w soboty i niedziele - jednak bez szczegółowych analiz). 
Było to szczególnie istotne w porównywaniu możliwości poruszania się po różnych 
częściach omawianego obszaru.

Ostatnim elementem analizy stało się wyznaczenie dla obszarów zabudowanych 
czasu dostępu do transportu publicznego w godzinach 60l’-759. Wskaźnik ten wyraża 

sumę czasu dojścia pieszego do przystanku z założeniem prędkości chodu czło
wieka 4 km/h (Guzik 2003) oraz czasu oczekiwania na środek transportu liczony 

jako połowa regularności jego kursowania, lecz nie więcej niż 10 min (Olszewski 
i in. 2013). W niniejszym badaniu przyjęto, że regularność kursowania pojazdów jest 
identyczna na wszystkich przystankach w wyznaczonych podobszarach co, biorąc 

pod uwagę sposób ich wyznaczania, jest bardzo bliskie stanowi rzeczywistemu. 
Aby wykazać jakiekolwiek zróżnicowanie badanego obszaru pod względem 
regularności kursowania autobusów, pod uwagę brano liczbę połączeń do miasta 
powiatowego. W godzinach 600-759 wykonywanych jest mało połączeń do Krakowa, 
mała liczba połączeń do „innych” miast w Polsce nie znajduje merytorycznego 
uzasadnienia, by być brana w tym miejscu pod uwagę, natomiast liczba połączeń 
do ośrodka gminy nie była wyliczana dla wszystkich obszarów (dla centrów gmin). 

Na zakończenie należy wspomnieć, że wszystkie analizy przestrzenne oraz wizu

alizacja danych zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania GIS.
Tak dokładne przedstawienie zastosowanych metod badawczych nie było celem 

samym w sobie. Bardziej istotnym wydaje się ukazanie ich wad i zalet z punktu 
widzenia badacza-praktyka. Zdaniem autora jedynym pewnym stwierdzeniem 

na temat metod pomiaru, czy też analizy dostępności publicznego transportu 
zbiorowego, jest wniosek, że nie ma żadnej metody idealnej, ani choćby bliskiej 

ideałowi. Każda z opisywanych w literaturze ma bowiem wiele ograniczeń i ukazuje 
spojrzenie na bardzo konkretne aspekty tematu. Również przedstawiona metoda, 

u której podstaw leżą badania R. Guzika (2003,2012; Guzik i in. 2010) daleka jest 
od tej, którą można by było uznać za uniwersalną. Być może metoda uniwersalna 

nie istnieje, a może powstanie kiedyś w przyszłości.
Krytykę przedstawionej metody badawczej oparto na trzech głównych czę

ściach: zalety, wady oraz problemy napotkane w trakcie badań. Jako główną zaletę
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autor wskazuje względną szybkość jej stosowania. Po stworzeniu bazy danych 
przestrzennych, jej wykorzystanie dla danego obszaru w przyszłości wymagać 
będzie „jedynie” pozyskania danych z rozkładów jazdy. Ideałem byłoby istnienie 

cyfrowych, aktualizowanych na bieżąco rozkładów jazdy, które byłyby możliwe do 
szybkiego zaimplementowania w Systemach Informacji Geograficznej. Niewątpliwą 

zaletą metody jest jej dokładność. Oczywiście jest ona w dużej mierze zależna od 
poprawnego wyznaczenia podobszarów w każdej ze wsi, jednak przy tej liczbie 

analizowanych sytuacji dla pojedynczych przystanków można stwierdzić, że nie 
ma potrzeby prowadzenia dokładniejszych badań - w szczególności dlatego, że 
mimo niewątpliwych korzyści, jakie daje oprogramowanie GIS, rozkłady jazdy 
muszą być analizowane przez badacza bez żadnej automatyzacji - dlatego słowo 
„jedynie” kilka zdań wyżej ujęto w cudzysłów. Dzięki tej metodzie możliwe jest 
ukazanie w miarę prawdziwego obrazu systemu publicznego transportu zbioro

wego w danym obszarze. Przeprowadzone analizy dają bowiem obraz połączeń 
wewnątrz obszaru i ich regularności, a także wskazują, jak duże związki ma dana 

miejscowość z wybranymi miastami. Z tego można wyciągnąć wnioski dotyczące 
sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru, a także dokonać oceny wybranych 
aspektów jakości życia mieszkańców.

Do głównych wad prezentowanej metody z pewnością zaliczyć można pewien 
subiektywizm wyznaczania podobszarów (czy też przystanków reprezentujących 
dany obszar). Oczywiście doświadczenie badacza może znacznie ograniczyć 

tę wadę, jednak nigdy jej nie usunie. Wspomnianą już wadą jest też sposób analizy 
rozkładów jazdy, którego głównym ograniczeniem jest forma zapisu danych i co 

z tego wynika - czasochłonność. Największym brakiem w niniejszych badaniach 

może okazać się oparcie analizy wyłącznie na danych zastanych. Praktyka mówi, 
że informacje zapisane w dokumentach, nie zawsze zgadzają się z rzeczywistością. 

Może tak być i w tym przypadku, ponieważ kontrola realizacji rozkładów jazdy nie 
została w tym badaniu przeprowadzona. Autor bowiem założył, że obowiązkiem 
wydających stosowne zezwolenia jest kontrola realizacji ich zapisów, stąd rozkłady 
jazdy powinny mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dążąc do ideału, należałoby 
jednak przeprowadzić kontrolę terenową. Problemy z jakością rozkładów jazdy nie 
są problemem wyłącznie w przedstawianej metodzie i wynikają z ogólnej ułomności 

polskiego systemu publicznego transportu zbiorowego, któryjest dziś pozbawiony 
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szczegółowego planowania na różnych szczeblach hierarchii osadniczej, a oparto 
go na zezwoleniach. Weryfikacja wniosków przewoźników jest wykonywana 
jedynie na płaszczyźnie formalno-prawnej, a uruchamianie połączeń nie zawsze 
wynika z analizy realnych potrzeb. W związku z przekazaniem odpowiedzialności 
za rentowność uruchamianych połączeń wyłącznie przewoźnikom, cały system 
narażony jest na rozchwianie. Nie dziwi bowiem fakt nagłej likwidacji danego 
połączenia, skoro nie przynosi ono finansowych korzyści. Dosyć częstymi są także 
pewne zmiany godzin odjazdów autobusów w celu dostosowania się do potrzeb 
pasażerów. Wskazane zależności wpływają na sporą dezinformację zarówno dla 
badaczy, jak i dla potencjalnych pasażerów, w szczególności dla osób korzystających 

z transportu publicznego okazjonalnie.

Generalnie metoda nie stwarza badaczowi wielu problemów i nie jest uciążliwa 
zarówno pod względem merytorycznym, jak i czasowym. Wyjątek stanowi pozy

skanie rozkładów jazdy. Zawsze istnieje konieczność zmierzenia się z dylematem, 
skąd je pozyskać. Niestety, nie ma obecnie aktualnej i aktualizowanej cyfrowej bazy 
danych. Gdyby taka baza powstała, mogłaby być wyposażona w funkcję ekspor
towania danych do oprogramowania GIS. Należy zauważyć, że takie rozwiązanie 

byłoby korzystne nie tylko dla badaczy, lecz i dla pasażerów, a co za tym idzie - dla 
przewoźników (więcej informacji o ofercie przekłada się na większe zaintereso

wanie przewozami). Cyfrowa baza danych umożliwiłaby również sprawniejszą 
kontrolę urzędniczą nad realizacją zezwoleń.

Dostępność publicznego transportu 
zbiorowego w Paśmie Polic

W oparciu o przedstawioną metodę przeprowadzono badania dostępności trans
portu publicznego na obszarze wsi położonych w Paśmie Polic (Fiedeń 2017b). 

Jednym z analizowanych elementów jakości transportu publicznego był czas 
dostępu, czyli czas dojścia oraz oczekiwania na autobus (Olszewski i in. 2013). 
Większość mieszkańców na badanym obszarze poświęca mniej niż 15 minut na 
dojście na przystanek autobusowy i oczekiwanie na wybrany środek transportu 
(ryc. 1). W zasięgu izochrony 25 minut mieści się większość obszarów zabudo
wanych w Osielcu oraz duża część z Zubrzycy Górnej i Bystrej. Poza izochroną
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Ryc. 1. Liczba par kursów na poszczególnych odcinkach sieci drogowej i izochrony czasu 
dostępu do przystanków autobusowych

Objaśnienia: A-D: dojazd w minutach: A - do 15, B - 15-25, C - 25-30, D - powyżej 30, E - granice wsi 

Źródło: Fiedeń 2017.

Fig. 1. The number of pairs of courses on sections of the road network and isochrones 
of time access to bus stops

Explanations: A-D: duration of the journey in minutes: A - less than 15, B - 15-25, C - 25-30, 
D - over 30, E - villages boundaries
Source: Fiedeń 2017.
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30 minut (maksymalny akceptowalny czas dostępu) znajduje się niewielka część 

badanych obszarów. Podsumowując, czas dostępu do publicznego transportu 
zbiorowego w całości Pasma Polic należy uznać za dobry lub bardzo dobry (poza 
północno-wschodnią częścią Osielca (Fiedeń 2017b).

Kolejne informacje na temat transportu publicznego dotyczą liczby kursów auto
busów na poszczególnych odcinkach dróg publicznych (ryc. 1). Najwięcej pojaz
dów porusza się na odcinku Białka - Zawoja Policzne (Fiedeń 2017b). Świadczy 

to o bardzo dobrym wewnętrznym skomunikowaniu zachodniej części Pasma Polic. 
Na badanym terenie występują również obszary, gdzie mimo istniejącej infrastruk

tury przystankowej nie docierają żadne regularne kursy: północno-wschodnia 
część Osielca, rejon przystanku Zawoja Krowiarki (autobusy kursują wyłącznie 
w sezonie letnim) oraz droga powiatowa 1692K w Zawoi. Przewozy pasażerskie na 
obszarze Pasma Polic wykonywane są głównie w następujących relacjach: z Zawoi 
na północ, z Sidziny na północny wschód oraz północny zachód i północny wschód 
po drodze krajowej (Fiedeń 2017b).

Ostatnim elementem analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem przedstawio
nej metody było prześledzenie kierunków, w które bezpośrednio docierają auto
busy rozpoczynające swoje trasy na obszarze Pasma Polic. Zgodnie z założeniami, 
pod uwagę brano połączenia do stolic ośrodków gminnych, miast powiatowych 
i wojewódzkich, a także do innych miast Polski. Najwięcej autobusów (ryc. 2) 
odjeżdża z północnej części Białki (380) i rejonu przystanków Zawoja Śmietany 

(380), Skawica Centrum (365) i Zawoja Mosorne (361). Najmniejszą liczbę kur
sów zanotowano na przystankach: Skawica Warty Pętla (1), Juszczyn Kościół (3), 
Juszczyn Salowa (5) oraz Zawoja Kolędówka (6) (Fiedeń 2017b). W strukturze 
kursów dla przystanków Zawoja Centrum oraz Bystra Urząd Gminy nie można 
odnaleźć połączeń do stolicy gminy. W wymienionych wsiach mieszczą się wła
śnie ich siedziby - uznano, że mieszkańcy tych rejonów mogą dotrzeć do centrów 
gmin pieszo.

Autobusy rozpoczynające jazdę na obszarze Pasma Polic docierają głównie 
do Suchej Beskidzkiej (przez Maków Podhalański), a także do Krakowa (przez 
Sułkowice), Jordanowa, Katowic (przez Wadowice, Andrychów, Kęty, Oświęcim, 
Bieruń, Imielin i Mysłowice) i Bielska-Białej (przez Żywiec). Nie istnieją bez
pośrednie połączenia do Krakowa z Sidziny i Zubrzycy Górnej oraz obszarów
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Ryc. 2. Liczba kursów w poszczególnych kierunkach z wybranych przystanków autobusowych 

Objaśnienia: 1 - drogi krajowe, 2 - drogi wojewódzkie, 3 - drogi powiatowe, 4 - granice wsi, A - Kraków, 
B - stolica powiatu (Sucha Beskidzka/Nowy Targ), C - stolica gminy, D - inne miasta

¿ródlo: Fiedeń 2017.

Fig. 2. Number of courses by directions from the selected bus stops

Explanations: 1 - national roads, 2 - provincial roads, 3 - district roads, 4 - villages boundaries, 
A - Kraków, B - district centres (Sucha Beskidzka and Nowy Targ), C - commune centress, D - other 
cities/owns
Source: Fiedeń 2017.
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peryferyjnych w Zawoi (Kolędówka), Skawicy (Warty Pętla) i Juszczynie (Kościół 

i Salowa) (Fiedeń 2017b).
Dosyć gęsto zaludniony obszar Pasma Polic jest dobrze skomunikowany z mia

stami ważnymi dla mieszkańców i turystów. Istnieją tu jednak obszary, gdzie oferta 
przewozowa wymaga poprawy. Wskazane jest, by w przyszłości wykonać analizę 
sensowności organizacji transportu publicznego na obszarze północno-wschodniej 
części Osielca. (Fiedeń 2017b). Na końcu warto wyjaśnić, że autor w tekście - 

zgodnie ze definicją PWN - autobusem nazywa każdy pojazd przewożący większą 
liczbę osób. Na badanym obszarze specyficzne są jednak przewozy realizowane 
taborem mniejszym, czyli mikrobusami. Komfort takiej podróży jest zdecydowanie 

niższy, a przewozy realizowane są bez żadnego wsparcia publicznego. Tak ścisłe 
powiązanie transportu publicznego z gospodarką wolnorynkową może spowodo
wać czasowe lub stałe wykluczenie pewnych obszarów z obsługi transportowej. 
Dlatego też wyniki przeprowadzonych badań należy interpretować z ostrożnością 
i świadomością ich tymczasowości.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono autorską koncepcję badań nad dostępnością publicz
nego transportu zbiorowego na obszarze wiejskim w województwie małopolskim. 

Opiera się ona na istniejących już w literaturze założeniach, jednak została bar
dziej uszczegółowiona i dostosowana do charakteru badanego obszaru. Autor 
wskazał główne wady, zalety i problemy, jakie związane są ze stosowaniem tej 
metody oraz zaproponował pewne zmiany, które mogłyby ułatwić podobne 
badania w przyszłości.

Przedstawiono również wyniki przeprowadzonych badań. Na omawianym 
obszarze bardzo dobrze ukształtowany został system publicznego transportu 
zbiorowego, szczególnie w jego częściach: zachodniej i północnej. Duża liczba połą

czeń autobusowych minimalizuje ryzyko wykluczenia transportowego. Stanowi 
ona również o atrakcyjności turystycznej Pasma Polic. Do każdej wsi dojeżdżają 

autobusy. Na większości badanego obszaru częstotliwość ich kursowania jest 
wysoka. Należy jednak pamiętać, że obszar Pasma Polic jest bardzo specyficzny, 
zarówno pod względem potencjału przewozów pasażerskich (mieszkańcy, turyści), 
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położenia w sieci dróg i organizacji sytemu publicznego transportu zbiorowego, 
wyróżniając się pozytywnie w skali całego regionu.
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w obszarze najwyższych opadów, dochodzących do 70 mm. Wywołany tak intensywnymi 
opadami przepływ maksymalny Czarnej w Głowaczowie wyniósł 94,6 m' s Wyobrażenia 
mieszkańców Czarnej na temat zasięgu tej powodzi wyraźnie odbiegają od jej rzeczywi
stego zasięgu. Szczególnie jest to widoczne w zachodniej części badanego obszaru - jedni 
respondenci „poszerzają” tam zasięg wód powodziowych, drudzy go „zmniejszają”, a jeszcze 
inni nie są w stanie go wyznaczyć. W większości jednak respondenci dobrze pamiętają, 
jak wyglądał wówczas obszar zalewowy w okolicy ważnego z ich punktu widzenia mostu, 
łączącego południową i północną część wsi. Znaczenie tego obiektu w trakcie powodzi 
uwidoczniło się w rozmowach z mieszkańcami Czarnej, dotkniętymi powodzią.
Słowa kluczowe: powódź błyskawiczna, mała zlewnia, opady, pamięć powodzi, mapy 
wyobrażeniowe, Karpaty

Abstract: The aim of the authors was a hydrometeorological interpretation of the overflow 
of water that occurred in the Czarna catchment on the night of June 26-27, 2009 and 
revealing the image of this flood in the memory of residents 5 years after its occurrence. 
In the Czarna catchment, the strongest precipitation occurred on June 26 and was related 
to the development of two quasi-stationary low-pressure areas right outside the southern 
borders of Poland. They caused the inflow of warm and humid tropical air masses from 
the east. Forced convection, adiabatic cooling and storm clouds were observed along the 
weather front that was moving parallel to the edge of the Carpathian Mts. The Czarna 
catchment basin was one of the areas with the highest rainfall, reaching 70 mm. The max
imum discharge of the Czarna river at Głowaczów, triggered by such intense precipitation, 
amounted to 94.6 m’s'1. The images of the inhabitants of the Czarna village about the extent 
of the flood clearly differ from its real extent. This is especially visible in the western part 
of the surveyed area - some respondents „expand” the extent of flood waters there, some 
„reduce” it, while others are not able to designate it at all. However, most of the respon
dents remember well the flooding around the bridge, important for the community as it 
connects the southern and northern parts of the village. The significance of this structure 
during the flood has manifested also during interviews with the inhabitants of the Czarna 
village affected by the flood.
Key words: flash flood, small catchment area, precipitation, social memory of floods, mental 
sketch mapping, the Carpathian Mts.

Wprowadzenie

Polska narażona jest na występowanie różnych klęsk żywiołowych, ale największe 
straty materialne wyrządzają powodzie (Kułakowska-Bicz 2010; Ostrowski i in. 

2012). Występują one w Polsce stosunkowo często, a obejmując swym oddziały
waniem rozległe obszary kraju, powodują dotkliwe straty w mieniu prywatnym 

i publicznym. Dobrze obrazują to dane z powodzi, która wystąpiła w Polsce 
w 2010 roku, kiedy wartość szkód odnotowanych w 811 gminach wyniosła około 
12,5 mid zł (Biedroń, Bogańska-Warmuz 2012; Halama 2013a). Powódź ta była 
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jedną z największych w ciągu ostatniego półwiecza. Do groźnych w skutkach klęsk 
żywiołowych po roku 1950 zaliczyć należy powodzie w południowej Polsce, które 
wystąpiły w latach: 1958, 1960, 1970, 1972, 1997 i 2001. Ponadto pomiędzy tymi 

powodziami występowały liczne zdarzenia powodziowe o dużym zasięgu, lecz 
skutkujące znacznie mniejszymi stratami materialnymi, oraz powodzie błyska

wiczne, które wyrządzały duże straty materialne na niewielkim obszarze (Bartnik, 
Jokiel 2012; Franczak i in. 2017; Pociask-Karteczka i in. 2017).

Powódź jako zjawisko ekstremalne zaznacza się wyraźnie w ludzkiej pamięci. 
Naturalnym procesem, zachodzącym wraz z upływem czasu w ludzkiej świado
mości, jest jednak zapominanie, które prowadzi do stopniowej zmiany wyobrażeń 
o przeżytym zdarzeniu (Biernacki i in. 2008). Trwałość katastrofy w pamięci 
zależy nie tylko od czasu, lecz również od innych czynników, m.in. wielkości strat 
materialnych, przeżyć emocjonalnych, mobilności ludzi, dostępu do informacji 

lub miejsca zamieszkania.

Okresem, który w ostatnich latach utrwalił się w pamięci mieszkańców Czarnej 
jest druga połowa czerwca 2009 roku, gdy na pograniczu Kotliny Sandomierskiej 

i Pogórzy wystąpiły gwałtowne burze. Spowodowały one wystąpienie powodzi bły
skawicznych na kilku potokach i rzekach (Czarna, Potok Borowy, Potok Wsiowy), 
należących do zlewni Wisłoki (zob. Działek i in. 2016, 2017). Powodzie takie 
pojawiły się również m.in. w zlewniach Wątoku i Rędzińskiego Potoku (dorzecze 
Białej Dunajcowej) (Bryndal i in. 2010; Bryndal 2011). W dniu 25 czerwca powodzie 
wystąpiły w zlewniach Wielopolki, Łękawki i Niedźwiady (Bryndal i in. 2010) - 
czyli na obszarze, który według T. Bryndala (2014) charakteryzuje się znacznym 

potencjałem powodziowym.

Celem autorów była hydrometeorologiczna analiza wezbrania, które miało miej
sce w zlewni Czarnej w nocy z 26 na 27 czerwca 2009 roku oraz ukazanie obrazu 
powodzi w pamięci mieszkańców po upływie 5 lat od tego zdarzenia.

Prezentowane wyniki zebrano w trakcie badań przeprowadzonych w ramach 
projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych 
na podstawie umowy numer UMO-2012/05/D/HS4/01328.
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Obszar badań

Niniejsze badania dotyczą Czarnej, wsi gminnej, w powiecie dębickim, w woje
wództwie podkarpackim. Gminę zamieszkuje około 13 tys. mieszkańców (w tym 
ok. 2,6 tys. wieś Czarną; 2014 r.), a jej średnia gęstość zaludnienia jest stosunkowo 
niska i wynosi 87 osób/km2.

Pod względem fizycznogeograftcznym gmina położona jest w obrębie progu 
Karpat, prawie w całości w mezoregionie Płaskowyżu Tarnowskiego (makrore
gionie Kotliny Sandomierskiej; Kondracki 2002). Obszar gminy położony jest 

na wysokości od 180 do 260 m n.p.m., a średnia wysokość wsi Czarna wynosi 
214 m n.p.m. (ryc. 1). Według regionalizacji klimatycznej gmina leży w Regionie 

Tarnowsko-Rzeszowskim, dla którego charakterystyczne jest częste występowanie 
dni bardzo ciepłych z opadem atmosferycznym oraz dni z pogodą przymrozkową.

Ryc. 1. Czarna na tle rzeźby terenu i sieci rzecznej

Objaśnienia: A - granice wsi Czarna, B - rzeki, C - zlewnia Czarnej. 
Źródło: opracowanie własne na postawie danych CODGiK oraz MHPH.

Fig. 1. Land relief and river network at Czarna and its vicinity

Explanations: A - Czarna village borders, B - rivers, C - Czarna catchment.
Source: own elaboration based on CODGiK and MHPH data.
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Średnia temperatura roczna powietrza wynosi 8°C, średnia miesięczna tempera
tura w styczniu -4°C, zaś w lipcu 18°C. Na obszarze gminy średnie roczne opady 
wynoszą 600-700 mm (Woś 1999). Południowo-wschodnią granicę gminy sta

nowi Wisłoka. Przez obszar gminy przepływa Czarna (zwana również Grabinką, 
Grabinianką lub Czarnianką) i jej dopływ Potok Borowy, a w części południowej 
Chotowski Potok {Rastrowa... 2010). Przez miejscowość przepływa także niewielki 
potok bez nazwy płynący z północy od Jaźwin. Źródło Czarnej leży na wysokości 
237 m n.p.m., na granicy Pawęzowa i Śmigną koło Tarnowa. Rzeka ta uchodzi do 

Wisłoki na styku granic wsi Straszęcin i Zawierzbie oraz Dębicy (178 m n.p.m.). 
Czarna ma długość 32,6 km, a jej średni spadek wynosi l,81%o. Zlewnia rzeki 

obejmuje 218,9 km2.

Metody i źródła danych

Sytuację meteorologiczną na badanym obszarze w okresie poprzedzającym wystą
pienie opadów (18-25 czerwca 2009 r.), które wywołały powódź, oraz w trakcie 

jej trwania (26-27 czerwca) udokumentowano na podstawie map synoptycznych 
Europy na poziomie morza w skali 1:7 500 000, map topografii barycznej, danych 
radarowych oraz obrazów satelitarnych (METEOSAT). Skorzystano również 
z depesz synoptycznych ICM. Wysokość opadów, które spowodowały omawiane 
wezbranie, obliczono na podstawie sum opadów zmierzonych na posterunkach 
meteorologicznych i opadowych; położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zlewni 
(dane z IMGW-PIB: dla Dąbrowy Tarnowskiej, Radomyśla Wielkiego, Zawady, 

Pilzna i Tarnowa). Ponadto do szczegółowej charakterystyki opadu, który wystąpił 
w nocy z 26 na 27 czerwca, skorzystano z danych PAC (Precipitation Accumulation) 

i SRI (Surface Rainfall Accumulation) radaru meteorologicznego o dziesięciominu- 
towej rozdzielczości czasowej. Dla wyżej wymienionych stacji pozyskano również 
z IMGW-PIB dobowe sumy opadów z lat 1981-2010, co pozwoliło na porównanie 
opadów podczas powodzi z opadami ze wspomnianego trzydziestolecia.

Sytuację hydrologiczną przeanalizowano na podstawie danych pozyska
nych z posterunku wodowskazowego IMGW-PIB znajdującego się na Czarnej 
w Głowaczowie. Skorzystano z danych dotyczących przepływów dobowych (Q) 

oraz maksymalnych przepływów rocznych (WQ) w okresie 1966-2015 (brak danych 
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za okres 1980-1999). Obliczono również maksymalny odpływ jednostkowy qmax 

(Bartnik, Jokiel 2012).
Przepływ maksymalny potoku bez nazwy, dopływającego do Czarnej od Starych 

Jawornik i Jaźwin, obliczono ze wzoru po uprzednim pomiarze geodezyjnym prze
kroju poprzecznego doliny objętej zalaniem. Prędkość przepływu obliczono wg 
wzoru przepływu grawitacyjnego Meninga (Lambor 1971). Natężenie przepływu 
maksymalnego obliczono według wzoru:

Qmax = P • v
gdzie:

Qmax - przepływ maksymalny [m3-s_1],
P - pole powierzchni przekroju poprzecznego koryta [km2],
v - średnia prędkość przepływu [m-s1].

Strefę zalewu podczas powodzi w Czarnej w 2009 roku odtworzono na podsta
wie śladów wielkiej wody, a także materiałów fotograficznych i audiowizualnych 
wykonanych podczas powodzi oraz w kilka dni po jej wystąpieniu. Zebrane mate
riały uzupełniono o informacje zebrane na badanym obszarze podczas wywiadów 
przeprowadzonych z mieszkańcami zalanych terenów w 2016 roku. Wówczas 
wykonano również pomiary terenowe, z użyciem odbiornika GPS; na podstawie 
zachowanych w terenie śladów wielkiej wody i widocznego na materiałach 
fotograficznych oraz audiowizualnych zasięgu wód powodziowych odtworzono 

zasięg strefy zalewu. Ukształtowanie dna doliny analizowano na podstawie danych 
LiDAR, pochodzących z Państwowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych 
(CODGiK).

Informacje na temat zasięgu powodzi w pamięci mieszkańców pozyskano na 
podstawie wywiadów z 19 osobami pochodzącymi z Czarnej (ryc. 2). Respondenci 
mieli do dyspozycji wydrukowaną w skali 1:6000 kolorową ortofotomapę z serwisu 
Geoportal2, która umożliwiała im rozpoznanie zabudowy. Na mapie tej każdy 
z nich mógł zlokalizować własny dom, ważne punkty orientacyjne, najczęściej 

odwiedzane miejsca we wsi, tak by w części końcowej wywiadu, w towarzystwie 
prowadzącego badanie móc zaznaczyć obszar zalany (jego lub jej zdaniem) przez 

wody powodziowe w 2009 roku.
Informacje przestrzenne zebrane w czasie wywiadów poddano obróbce z wyko

rzystaniem narzędzi GIS. Zdigitalizowano analogowe dane dotyczące miejsca
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Ryc. 2. Wieś Czarna z obszarem badań i zasięgiem powodzi z 2009 r.

Objaśnienia: A - rzeki, B - główne drogi, C - granica wsi Czarna, D - obszar prowadzania badań, 
E - obszar powodzi w 2009 r., F - lasy, G - zabudowa.
Źródło: Działek i in. 2017, opracowanie własne na postawie danych CODGiK oraz MHPH.

Fig. 2. The area of Czarna, along with the area of research and the extent of the floods from 
2009

Explanations: A - rivers, B - main roads, C - boundaries of Czarna village, D - research area, E - flood 
area in 2009 r., F - forest, G - a built-up area.
Source: Dzialek i in. 2017, own elaboration based on CODGiK and MHPH data.

zamieszkania, aktywności respondentów oraz zasięgu powodzi do formatu wek
torowego. Dane liniowe i poligonowe wektoryzowano z dokładnością 1 metra na 

obszarach, gdzie w terenie widoczne są punkty orientacyjne, a z dokładnością 
3 metrów na pozostałych obszarach. Terenom, które respondenci wskazali jako 
zalane wodami powodziowymi przypisano wartość 1, natomiast pozostałym - 0 
(Brennan-Horley 2010). Zabieg ten umożliwił późniejsze działania z wykorzysta

niem algebry map. W kolejnym kroku wykonano konwersję danych wektorowych 
ilustrujących zasięg powodzi do formatu rastrowego (rozmiar piksela: 1 x 1 m). 

Ostatnim elementem tych przekształceń było dodawanie powstałych wcześniej 
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rastrowych map zasięgu powodzi (Rastrowa... 2010). Dzięki temu otrzymano 
mapy wynikowe przedstawiające liczbę wskazań konkretnych fragmentów miej
scowości dotkniętych powodzią według 19 ankietowanych. Otrzymane wyniki 
zwizualizowano z wykorzystaniem metody zasięgów, przy czym, oprócz samej 
linii granicznej, zastosowano cieniowanie ułatwiające odczytanie, jak często dany 
fragment miejscowości pojawiał się na mapach wyobrażeniowych respondentów 
jako obszar pokryty wodami powodziowymi.

Wyniki

Uwarunkowania synoptyczne i meteorologiczne 
oraz przebieg powodzi
W ostatniej dekadzie czerwca nad Półwyspem Skandynawskim rozbudował 
się rozległy wyż, blokujący przemieszczanie się ku północy niżu tworzącego się 
nad Bałkanami. Spowodowało to napływ nad Polskę ciepłych i wilgotnych mas 
powietrza. Od 24 czerwca nastąpił znaczny wzrost temperatury powietrza, gdyż 
ze wschodu i południowego-wschodu po obrzeżach tego niżu napływały nad 

południową Polskę ciepłe masy powietrza. Natomiast w zachodniej Polsce zale
gały chłodne masy powietrza. Pomiędzy obszarami położonymi po obu stronach 

ciepłego frontu atmosferycznego różnice temperatury powietrza dochodziły do 

15°C (Olędzki 2009), a temperatura maksymalna sięgała 28°C (Bryndal i in. 2010). 
W obrębie frontu tworzyło się zachmurzenie frontalne, w obrębie którego rozbu
dowywały się rozległe komórki konwekcyjne. Ich formowaniu się sprzyjała bardzo 
wysoka temperatura powietrza i napływ wilgotnych mas powietrza docierających 
znad gorących wód Morza Egejskiego i Morza Czarnego (Olędzki 2009).

W efekcie nocą z 26 na 27 czerwca 2009 roku u progu Karpat w zlewni Wisłoki 
wystąpiły intensywne opady deszczu, które wywołały lokalne powodzie (Bryndal 
i in. 2010). Od 19 czerwca w południowej części Polski występowały opady deszczu 

(ryc. 3), których dobowe sumy wynosiły około 10-20 mm, a jedynie miejscami 
osiągały 25 mm. Wzrost tych sum odnotowano na badanym obszarze 23 czerwca, 

gdy w Pilźnie spadło 39,1 mm deszczu, a 24 czerwca na tym samym posterunku - 
dalsze 70,8 mm. Dwudniowe (23-24 czerwca) sumy opadu w południowej części 
zlewni Czarnej przekroczyły 100 mm. Na pozostałym obszarze sumy te wyniosły
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Ryc. 3. Dobowe sumy opadów atmosferycznych (mm) na badanym obszarze w okresie 
18-30 czerwca 2009 roku

¿rodło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Fig. 3. Daily precipitation sums (mm) in the study area and its vicinity between June 18s' 
and 30,h, 2009

Source: own elaboration based on IMGW-PIB data.

od 12,7 do 36,1 mm. Intensywne opady burzowe występowały lokalnie także 
25 czerwca, kiedy na północny wschód od zlewni Czarnej, w Zawadce opad 
wyniósł 44,8 mm.

W zlewni Czarnej najintensywniejsze opady wystąpiły 26 czerwca i zwią
zane były z rozbudowaniem się poza południowymi granicami Polski dwóch 

quasi-stacjonarnych ośrodków niskiego ciśnienia. Spowodowały one napływ ze 
wschodu ciepłych i wilgotnych mas powietrza zwrotnikowego (PZ). Na przemiesz

czającym się równolegle do progu Karpat froncie atmosferycznym dochodziło do 
wymuszonej konwekcji, adiabatycznego ochłodzenia i rozwoju chmur burzowych 
(ryc. 4; Bryndal i in. 2010). Zlewnia Czarnej znalazła się w centrum najwyższych 
sum opadów. Na najbliższych stacjach pomiarowych opady dochodziły do 70 mm; 
w Pilźnie było to 75,6 mm, w Radomyślu Wielkim - 68,9 mm, a w Tarnowie - 
68,5 mm. Na bardziej oddalonych od progu Karpat stacjach sumy opadów były 

dużo niższe.
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Ryc. 4. Układ godzinnych sum opadów w południowej Polsce wg danych radarowych 
26 czerwca 2009 roku

Uwagi: opracowano na podstawie danych godzinnych sum opadów PAC.
Źródło: opracowanie własne na podstawie map IMGW-PIB.

Fig. 4. Hourly precipitation sums pattern on June 26'1’1 2009 in Southern Poland according 
to radar data

Notes: based on PAC data on hourly precipitation sums.
Source: own elaboration based on IMGW-PIB maps.
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Dnia 26 czerwca w zlewni Czarnej pierwsze opady wystąpiły około godz. 19:00 
czasu lokalnego i w ciągu pierwszej godziny w południowej części zlewni spadło 
tam kilkanaście milimetrów opadu (ryc. 5). Do godz. 20:00 intensywne opady 

występowały już w całej zlewni, o lokalnym natężeniu do 25 mm-h1. Około 21:00 
rozpoczęły się jeszcze silniejsze opady. W pierwszej fazie uformowały się dwie 
komórki opadowe - jedna w południowej części zlewni, gdzie godzinny opad 
(21:00-22:00) wyniósł do 35 mm, a druga komórka - nad miejscowościami Róża 

i Borowa, gdzie w tym samym czasie spadło do 45 mm opadu. Podczas następnej 
godziny (22:00-23:00) natężenie opadu jeszcze wzrosło. W okolicy Róży w ciągu 
godziny spadło do 51 mm opadu, a w obrębie doliny Czarnej - 40-50 mm. 
Najintensywniejsze opady wystąpiły jednak w części południowo-wschodniej 

gminy Czarna, gdzie doszły do 63 mm.
Największe natężenie opadów wystąpiło pomiędzy 22:30 a 23:30, ich sumy 

opadów wyniosły w zlewni Czarnej 60-70 mm. Komórki burzowe powoli prze
mieszczały się na zachód, w górną część zlewni, i około godz. 1:00 intensywne 

opady (do 30 mm-h1) wystąpiły już jedynie w południowo-zachodniej jej części.
Podczas dni poprzedzających wystąpienie intensywnych opadów w nocy 

z 26 na 27 czerwca na poszczególnych stacjach znajdujących się w sąsiedztwie 

zlewni Czarnej odnotowano od około 80 do 110 mm opadu, a na południe od zlewni 
(w okolicy Pilzna) - ponad 180 mm. Opady te spowodowały duże zwilżenie zlewni, 
co przyczyniło się do zmniejszenia jej możliwości infiltracyjnych i retencji. Łączna 
suma opadów 26 i 27 czerwca wyniosła od 175,7 mm w Radomyślu Wielkim aż do 
312,2 mm w Pilźnie (ryc. 6).

W wyniku tak wysokich opadów w drugiej połowie czerwca, przepływy Czarnej 

w Głowaczowie wzrosły do prawie 10 m3 s ’. Wcześniej w pierwszej połowie miesiąca 
wynosiły około 0,5 m3 s'. W czasie powodzi z koryt wystąpiły także: Potok Borowy 

(Borowska Rzeka), Potok Wsiowy oraz potok bez nazwy, dopływający do Czarnej 
od północy (od Starych Jawornik i Jaźwin). W Czarnej wylał potok bez nazwy, pły
nący od Jaźwin, którego wody skróciły sobie bieg do Czarnej, przelewając się wśród 
zabudowań. Ponadto wody potoku bez nazwy oraz wody spływające ze wzniesień 
położonych na północ od Czarnej wypełniły starą piaskownię mieszczącą się przy 
ulicy Wojska Polskiego w północno-zachodniej część wsi. W godzinę od ustania 

intensywnych opadów deszczu, przepływ potoków obniżył się. Nadal postępował
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Ryc. 5. Układ godzinnych sum opadów w zlewni Czarnej wg danych radarowych 26 czerwca 
2009 r. w godzinach 18:00-23:00 UTC na podstawie danych godzinnych sum opadów PAC 

¿ródlo: opracowanie własne na podstawie map IMGW-PIB.
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zlewnia Czarnej 
Czarna catchment --------- rzeki/rivers

0 5 10 km

Fig. 5. Hourly precipitation sums pattern in the Czarna catchment on 26 June 2009 from 
18:00 to 23:00 based on PAC data on hourly precipitation sums

Source: own UTC based on IMGW-PIB maps.

51



P. Franczak, Ł. Fiedeń, W. Biernacki, J. Działek, K. Listwan-Franczak, K.Grzeszna

Ryc. 6. Suma opadów atmosferycznych (mm) w zlewni Czarnej w dniach 19-27 czerwca 
2009 r.

Objaśnienia: A - zlewnia Czarnej, B - rzeki.
Źródło: opracowanie własne na postawie danych CODGiK, MHPH i IMGW-P1B.

Fig. 6. Precipitation sums (mm) in Czarna catchment between June 19s' and 27,h' 2009

Explanations: A - Czarna catchment, B - rivers.
Source: own elaboration based on CODGiK, MHPH and IMGW-PIB data.

jednak szybki przybór wód Czarnej. O 8:00 w Głowaczowie przepływ wzrósł do 
55,8 m3 s_1, i nadal się podnosił, w wyniku dopływu wód powodziowych z górnej 
części zlewni, gdzie nadal trwały intensywne opady. Około godz. 9:00 Czarna 
wystąpiła z koryta w centrum wsi, a przez kolejne godziny następował dalszy jej 
przybór. Fala kulminacyjna na Czarnej dotarła do wsi około godz. 14:00; mak
symalny przepływ na posterunku wodowskazowym w Głowaczowie wyniósł 

94,6 m3s'. Fala ta była bardzo wysoka: 4,73 m.
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Wielkość obszaru zalewowego w Czarnej

Podczas przemieszczania się fali powodziowej na Czarnej zalane zostało dno doliny 

wraz z terasą łęgową do wysokości wyższej terasy (ryc. 7). Szerokość zalewu we 
wsi wynosiła około 280 m. Pod wodą znalazły się zabudowania oraz teren wokół 

szkoły wraz z stadionem sportowym i szeroki pas nieużytków.

Powódź w pamięci mieszkańców
Wyobrażenia mieszkańców Czarnej na temat zasięgu powodzi wyraźnie odbie
gają od jej rzeczywistego zasięgu (por. ryc. 7 i 8). Niektórzy respondenci zawyżali 
powierzchnię zalewu, większość jednak zaniżała ją. Szczególnie w zachodniej części 
badanego obszaru większość respondentów „poszerzała” zasięg wód powodzio
wych, inni go zmniejszali, a jeszcze inni nie byli w stanie go tam wyznaczyć. Brak 
precyzji we wspomnieniach mieszkańców zachodniej części wsi zapewne wynikał ze 

szczególnego sposobu użytkowania tamtejszego terenu. Są tam głównie lasy i pola 
uprawne, nie ma zaś domostw, czyli są to tereny raczej nieodwiedzane w momen
tach zagrożenia własnego życia, czy miejsca zamieszkania. Symptomatyczne są 

przy tym wypowiedzi większości mieszkańców, którzy podkreślali zaskoczenie 
powodzią, gdyż ich zdaniem woda przyszła niespodziewanie po silnym opadzie 
właśnie „z lasu”, „nie wiadomo jak i kiedy” i nagle zaczęła się podnosić. Zatem na 
skutek ograniczonych możliwości obserwacji przebiegu powodzi, „pamięć” o jej 

zasięgu w tej części wsi jest znacznie gorsza (ryc. 9).
Respondenci natomiast wyraźnie pamiętają, jak wyglądały wówczas okolice 

ważnego z ich punktu widzenia mostu, łączącego części południową i północną 
ich wsi. Znaczenie tego obiektu w trakcie powodzi uwidoczniło się w rozmowach 
z mieszkańcami Czarnej dotkniętymi powodzią. Wskazywali oni, że wskutek zbyt 

małego prześwitu tego mostu doszło do spiętrzenia wody i zalania istotnych dla 
mieszkańców gminy miejsc i instytucji, jak np.: przedszkola, basenu, szkoły i boiska 
sportowego. Znaczenie tych miejsc skłaniało zapewne do ich obserwacji w trakcie 
powodzi, a także do rozmowy o jej skutkach po tym wydarzeniu. Również jedno 
z dostępnych w serwisie YouTube nagrań z tej powodzi koncentruje się właśnie 
na tej części wsi Czarna.
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Ryc. 8. Powierzchnia obszaru powodzi w Czarnej wskazywana przez respondentów (A) na 
tle powierzchni zmierzonej przez autorów (B)

Źródło: opracowanie własne na postawie danych CODGiK.

Fig. 8. Areas covered by flood water marked by inhabitants compared (A) with actual flood 
area in Czarna (B)

Source: own elaboration based on CODGiK data.

Warto dodać, że nie zaobserwowano znacznych różnic pomiędzy wskazaniami 
osób różnej płci, jednak wspomnienia respondentów wyraźniej zależały od ich 
miejsca zamieszkania. Mieszkańcy wschodniej części Czarnej przeszacowywali 

zasięg wód w części zachodniej, jednocześnie nie zwracając uwagi na szczegóły 
w przebiegu strefy zalewu, o których wspominali mieszkańcy części zachodniej. 

Co ciekawe, respondenci ze wschodniej części wsi powiększali również zasięg wód 
w części wschodniej - na północ od rzeki.

W analizie uwzględniono również zależność powierzchni, wskazywanej jako 
dotkniętą powodzią, od odległości miejsca zamieszkania respondenta od rzeki 
(ryc. 10). Ze wskazań respondentów wywnioskować można, że osoby mieszkające 
bliżej koryta rzeki, w momencie wystąpienia z niego wody nie interesowały się 

tym, co wydarzyło się na dalszych obszarach, ponieważ zajęci byli ratowaniem
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Ryc. 9. Wskazania obszaru dotkniętego powodzią w Czarnej (2014 r.) 

Objaśnienia: A - rzeczywisty zasięg powodzi, B - zasięg wydrukowanej ortofotomapy. 
Źródło: Działek i in. 2017, badania własne przedstawione na ortofotomapie - Geoportal2.

Fig. 9. Areas covered by flood water marked by Wojcieszów in 2014 

Explanations: A - actual food area, B - area of printed orthofotomap.
Source: Działek et al. 2017, own study shown on the Geoportal2 orthophotomap.

własnego dobytku. W przypadku tak katastrofalnej powodzi, nawet stosunkowo 

duża odległość od rzeki nie gwarantowała bezpieczeństwa. Jeśli tereny położone 
dość daleko także znalazły się pod wodą, należy dojść do wniosku, że powierzchnia 

zalanego obszaru była duża.
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0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 1

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Odległość w linii prostej między domem respondenta a rzeką (m)

Distance in a straight line between the respondent's house and the river (m)

Ryc. 10. Zależność między najkrótszą w linii prostej odległością od domu respondenta do 
rzeki a powierzchnią wskazanego przez niego obszaru powodzi w Czarnej

Żródto-. opracowanie własne.

Ryc. 10. The relationship between the shortest in a straight line the distance from the 
respondent’s home to the river and the area of the flood area indicated by him in Czarna 

Source-, own elaboration.

Dyskusja i wnioski

Powodzie w zlewni Czarnej zdarzały się wielokrotnie, jednak nie mamy informacji 
kronikarskich o zdarzeniach takich sprzed XX wieku. W pamięci mieszkańców 
Czarnej trwa katastrofalna powódź, która nawiedziła tę miejscowość w lipcu 
1934 roku1. Zasięg obszaru zalanego wówczas był zbliżony do tego z roku 2009. 
Nie była to jednak powódź o lokalnym znaczeniu, jak w 2009 roku, gdyż objęła ona

' Informacja ustna pozyskana od mieszkańców Czarnej.
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całe dorzecze górnej Wisły, a na badanym terenie zalane zostało całe dno doliny 

Czarnej, od wsi Nowe Żukowice po ujście tej rzeki do Wisłoki. Wody powodziowe 
zatopiły również dno doliny Potoku Borowego przepływającego przez Borową2. 

Nie była to jedyna wielka powódź w Czarnej poprzedzająca zdarzenie z 2009 roku. 
W drugiej połowie XX wieku największa powódź w omawianej zlewni wystąpiła 
w lipcu 1970 roku, gdy przepływ Czarnej w Głowaczowie osiągnął 166 m3 s 1 
(qmax - 0,92 m3 s_l km2). Bardzo wysoki przepływ maksymalny (choć dwukrotnie 

niższy) odnotowano także w 1966 roku (82,8 m3 s_1). Ponadto Czarna wystąpiła 
z koryta w 1972 roku, przy kulminacji fali powodziowej równej 62 m3 s_1.

2 Informacja ustna pozyskana od mieszkańców Borowej.
’ Informacja ustna pozyskana od mieszkańców Czarnej.

W XXI wieku powodzie w Czarnej występowały także w latach 2005 i 2010, jednak 
podczas obu tych zdarzeń zalany został tylko pas w bezpośrednim sąsiedztwie koryta3. 
Maksymalne przepływy Czarnej wyniosły wtedy odpowiednio 53,0 i 61,7 m3s_l.

Przepływ maksymalny Czarnej w 2009 roku był niższy niż w 1970 roku, natomiast 
przewyższył inne zdarzenia, które miały miejsce w zlewni w ciągu poprzedniego 
półwiecza. W czerwcu 2009 roku przepływ maksymalny Czarnej w Głowaczowie 
wyniósł 94,6 m3s ‘. Wartość maksymalnego odpływu jednostkowego w zlewni 
wyniosła 525 dm3 s1 km2. Znacznie większy odpływ jednostkowy wystąpił w górnej 
części zlewni Czarnej oraz w zlewniach jej dopływów. W zlewni Wątoku maksy
malny odpływ jednostkowy wynosił 1,0-3,0 m3 s 1 km2, natomiast w jego źródłowym 

odcinku (A = 2,6 km2) aż 12,4 m3s 'km2 (Bryndal i in. 2010). W pozostałej części 
zlewni Czarnej odpływ jednostkowy był mniejszy od średniego maksymalnego 
odpływu jednostkowego w Karpatach wynoszącego 2,1 m3 s ' km2 (Bryndal 2014).

Powódź w czerwcu 2009 roku, podobnie jak w większości zaistniałych w stule
ciach XX i XXI wieku nastąpiła w półroczu letnim. W wieloleciu 1971-2015 (bez 
danych dla lat 1980-1999) 57% maksymalnych przepływów rocznych stwierdzono 
właśnie w tym półroczu, przy czym najczęściej w lipcu i sierpniu.

Zasięg powodzi wskazywany przez mieszkańców jest zróżnicowany, przy czym 
widoczna jest tendencja do niedoszacowania w porównaniu z rzeczywistym pokry

ciem wodami powodziowymi, co wynika z możliwości obserwowani zdarzenia 
w jego trakcie oraz z zacierania się wspomnień wraz z upływem czasu.
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Stopień precyzji w wyznaczeniu zasięgu powodzi jest zależny od funkcji peł
nionych przez obszary pokryte wodą, ich znaczenia dla społeczności i możliwości 
obserwacji w trakcie powodzi: wiedza na temat zasięgu wód powodziowych w leśno- 

-rolnej części wsi jest ograniczona, bowiem uwaga mieszkańców koncentrowała się 
na kluczowych dla nich okolicach mostu i szkoły. Zasięg powodzi określany przez 

mieszkańców, zgodnie z ich pamięcią i wyobrażeniami, uzależniony jest także od 
miejsca zamieszkania we wsi oraz położenia danego domostwa w stosunku do rzeki.
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Numeryczny model terenu (ASCII XYZ GRID).

Numeryczny model terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

60

http://weather.icm.edu


WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI BADAWCZE W GEOGRAFII - TOM 5 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Kraków 2018, 61-72

Zapis litologiczny reliktów XIII-wiecznej 
kolegiaty w Poznaniu

Lithological description of XlII-century 
collegiate church relicts in Poznan

Joanna Galas

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań 

e-mail: joanna.galas@amu.edu.pl

Zarys treści: Celem autorki była próba odkrycia reliktów nieistniejącej kolegiaty pw. św. Marii 
Magdaleny i wpisania jej zarysu w przestrzeń miejską Poznania. Ta najokazalsza z budowli 
lokacyjnego lewobrzeżnego Poznania, z połowy XIII wieku, do schyłku średniowiecza była 
jednym z symboli miasta. Wskutek naruszenia konstrukcji przez pożar, kościół ten roze
brano w 1802 roku. Współcześnie świątynię tę możemy podziwiać tylko na starych rycinach. 
Poszukując reliktów poznańskiej kolegiaty, wykonano 4 sondażowe odwierty geologiczne 
w zachodnim fragmencie Placu Kolegiackiego, co pozwoliło na określenie miąższości warstw 
kulturowych, osiągających nawet 4 metry. Duże nagromadzenie tłoku ceglanego, gruzu oraz 
fragmentów kości w stropowym odcinku tych odwiertów geologicznych może świadczyć 
o istnieniu w tym miejscu części fundamentów dawnego kościoła.

Słowa kluczowe: Plac Kolegiacki, kolegiata św. Marii Magdaleny, zapis litologiczny, warstwy 
antropogeniczne

Abstract: The aim of the authors research was to find the remnants of non-existent St. 
Maria Magdalena Collegiate Church and make its outline as an inherent part of the urban
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space. The greatest grandest building of the left-bank Poznan location was erected in the 
mid 13th century and constituted one of the symbols of the city late Middle Ages. Due 
to a great fire, the church was pulled down in 1802. It can only be seen in old illustrations. 
To find the remnants of the collegiate church, 4 test boreholes were drilled in a western 
part of Kolegiacki Square. This method enabled to determine the volume of cultural layers 
reaching even 4 m. The existence of high accumulation of brick debris, rubble and bone 
fragments in a floor section of those boreholes may be an indication of the demolished 
church foundation in this place.

Keywords: Kolegiacki Square, St. Maria Magdalena Collegiate Church, lithological descrip
tion, anthropogenic layers

Wstęp

Krętymi uliczkami centrum Poznania docieramy do z pozoru niewyróżniającego 

się placu, który skrywa wiele tajemnic. Plac ten, zwany Kolegiackim, a do roku 1935 
nazywany Nowym Rynkiem, powstał na początku XIX w., a swą obecną nazwę 
zawdzięcza stojącej tu niegdyś kolegiacie farnej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny.

Informacje na temat kolegiaty mają charakter wyłącznie pośredni i dotyczą 
przede wszystkim jej historii. Odnajdziemy je w Kronice Miasta Poznania w nume
rze Stara i nowa Fara z 2003 roku (Siejkowska-Askutja 2016). Wzmianki o tym 

kościele znajdują się także w różnych opracowaniach dotyczących Poznania, brak 
jest w nich jednak szczegółowych informacji na temat dokładnej lokalizacji oraz 

architektury tej świątyni.
Wielokrotnie podejmowano próby przeanalizowania rycin i planów Poznania 

w celu znalezienia jakichkolwiek informacji związanych ze szczegółową lokalizacją 
fary. Widzimy, jak trudne jest wyznaczenie położenia tej nieistniejącej budowli 
tylko na podstawie materiałów ikonograficznych, ze względu na znaczny stopień 
ich uogólnienia.

Co do wymiarów świątyni, to jedyne, zachowane do dziś jej zwymiarowa- 
nie podał mierniczy miejski, Jan Rzepecki, w roku 1728. Okrzyknięty mianem 

pierwszego geodety Poznania nakreślił lokalizację świątyni, uwzględniając odle
głości kościoła względem istniejącej wówczas zabudowy. Całość jego bryły miała 
103 kroki długości i 55 szerokości, a pobliski cmentarz -12 kroków ( Warkoczewska 
2003). Ponieważ nie znamy nawet przybliżonego rzutu kościoła, podane wyżej 
wymiary pozwalają jedynie uściślić obszar poszukiwań (Siejkowska-Askutja 2016).
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Celem autorki było zlokalizowanie w przestrzeni miejskiej nieistniejącej kole
giaty pw. św. Marii Magdaleny. Przeprowadzone analizy litologiczne wchodzą 
w skład szerszego opracowania, którego zamierzeniem było zebranie wyników 

badań archeologicznych w obrębie stanowiska Poznań nr 3. Badania te prze
prowadzono na mocy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 942/2015, 
na zlecenie Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urzędu Miasta 
Poznania. Wykonawcą prac był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, natomiast 
głównym koordynatorem prac był Marcin Ignaczak. Zakres tych badań obejmował: 
szczegółową kwerendę archiwalną, badania geofizyczne oraz odwierty geologiczne, 
co m.in. pozwoliło określić miąższość osadów antropogenicznych omówionych 
w dalszej części opracowania.

Obszar badań

Obszar badań obejmuje fragment zachodniej części Placu Kolegiackiego w centrum 
Poznania. Teren ten, w obrębie stanowiska archeologicznego Poznań nr3, obecnie 

jest parkingiem (fot. 1-B). Wyznaczając obszar badań, starano się pozyskać materiał 
pochodzący z otoczenia wieży kolegiaty. W tym celu posłużono się m.in. rezultatem 
wcześniejszych prac archeologicznych kierowanych przez Zbigniewa Karolczaka 
wiatach 1996-1998 we wschodniej części placu, wykonanymi planami potencjalnej 

lokalizacji kolegiaty oraz założeniem, że wnętrze nieistniejącego kościoła może 
skrywać relikty zasypanych krypt.

W podziale fizycznogeograficznym Kondrackiego (2000) Poznań zaliczany 
jest do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5) i mezoregionu Pojezierze 

Poznańskie (315.51). Głębsze podłoże geologiczne stanowi tu monoklina przed- 
sudecka oraz synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskie (Pożaryski 1974, 
Milecka i in. 2010, Hildebrandt-Radke 2016a). Podstawowym elementem rzeźby 
analizowanego terenu jest płaska wysoczyzna morenowa. Jej wysokość bezwzględna 
waha się w granicach 80-100 m n.p.m., a spadek w obrębie wysokości względnej 
2-5 m nie przekracza 2° (Bartkowski 1973; Żynda 1996; Hildebrandt-Radke 
2016b). W granicach tej wysoczyzny występują formy erozyjne, czyli doliny Warty 
i jej dopływów oraz rynny glacjalne i płaskodenne. Południkowo zorientowana 

dolina Warty, w swoim odcinku przełomowym wcina się przeciętnie na 20-40 m
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Fot. 1. A. Lokalizacja obszaru badań na tle ortfotomapy; B - Parking na Placu Kolegiackim 

Źródło: Mackiewicz, Myślecki 2016; Wylegalski 2016.

Photo 1. A. The research area on orthophotomap; B. Parking on the Kolegiacki Square 

Source: Mackiewicz, Myślecki 2016; Wylegalski 2016.

w poziom wysoczyzny (Żynda 1996), w którym, wg Bartkowskiego (1957, 1973) 
można wyznaczyć aż siedem poziomów terasowych. Plac Kolegiacki położony 

jest na terasie II poziomu, a jego podłoże stanowią osady piaszczyste i mułki 
(Hildebrandt-Radke 2016a).

Historia kolegiaty
Kolegiata św. Marii Magdaleny była jedną z najokazalszych budowli Poznania, 

nieodłącznie związaną z lokacją miasta. Powstała w połowie XIII wieku, kiedy 
to książę Przemysław II przeniósł swoją siedzibę na lewy brzeg Warty. Najstarsza 
wzmianka o tym kościele pochodzi z 1388 roku i wynika z niej, że był on murowany, 
w stylu gotyckim (Siejkowska-Askutja 2016). Trójnawową świątynię ze względu na 
etapowość prac, wynikających m.in. z powstawania wokół niej kaplic, budowano 
etapami, a jej wygląd i wyposażenie zmieniało się. Szczególny okres rozkwitu 

świątyni przypadł na wieki XV i XVI. W1471 roku podniesiono jej rangę do miana 
kolegiaty. Dwa lata później ukończono budowę wysokiej wieży ufundowanej przez 
prałata katedralnego Tomasza Sobockiego, która, wraz z wieżą ratuszową, stanowiła 
jeden z symboli miasta (ryc. 1) (Fara Poznańska, 2016). Objęcie patronatu nad 
kolegiatą przez miasto przyczyniło się do jej dalszego rozwoju. Niestety, późniejsze
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dramatyczne wydarzenia sprawiły, że ten imponujący kościół możemy oglądać tylko 
na rycinach i obrazach. W XVII wieku następujące po sobie katastrofy (tj. uderzenia 
piorunów, pożary oraz przebicie filaru podtrzymującego strop) spowodowały, że 

główna konstrukcja zawaliła się, a dzieła zniszczenia dopełnił pożar w roku 1780. 
W konsekwencji, kilkanaście lat później, już na polecenie władz pruskich, kolegiata 

św. Marii Magdaleny została rozebrana, a fundamenty jej zasypano, ponieważ

Ryc. 1. Kolegiata farna pw. Św. Marii Magdaleny na fragmencie miedziorytu z Civitates Orbis 
Terrarum autorstwa G. Brauna i F. Hogenberga, ok. 1618 r.

Źródło-. Warkoczewska 2003.

Fig. 1. St. Mary Magdalene Collegiate Church shown on a the part of copperplate from
Civitates Orbis Terrarum by G. Braun and F. Hogenberg, approx. 1618

Source: Warkoczewska 2003.
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ówczesny magistrat nie zamierzał przejąć obowiązków patronackich ani pono

sić kosztów związanych z jej ewentualną odbudową (Siejkowska-Askutja 2016). 
Funkcję sakralną przejął stojący w bezpośrednim sąsiedztwie kościół pojezuicki 
- obecnie parafialny, pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii 
Magdaleny i św. Stanisława Biskupa.

Metody badań

Podstawą przeprowadzenia analiz litologicznych były sondażowe odwierty geolo

giczne, o głębokości po 6 m, wykonane w zachodniej części Placu Kolegiackiego 

wzdłuż osi północ -południe, w odległości 10 m od siebie (ryc. 2). W tym celu 
użyto wiertni mechanicznej z wiertłem ślimakowym o długości wiertła 2 m.

W opracowaniu tym autorka odwołuje się do dwóch reprezentatywnych 
odwiertów (58.650 oraz 58.414), które wykazały dwudzielność pobranych osadów 
i stanowią szczegółowe źródło do prowadzenia dalszych badań.

Wstępnym etapem prac laboratoryjnych było określenie składu granulometrycz- 

nego pobranych prób, za pomocą metody sitowej, podczas której użyto zestawu 
okrągłych, metalowych sit o standaryzowanych wielkościach oczek. Kolejnym 

etapem pracy laboratoryjnych było przeprowadzenie dalszych analiz granulome- 
trycznych metodą dyfrakcjometrii laserowej. Pozwala ona określić wielkość cząstek 

w poszczególnych próbach w zakresie od 0,2 do 1600 pm. W tym celu posłużono 
się specjalistycznym urządzeniem firmy Malvern Instruments: Malvernsize 2000 
HydroG z przystawką wodną.

Następnie obliczono podstawowe parametry granulometryczne: medianę (Mz), 
odchylenie standardowe (SD), skośność (Sk) oraz kurtozę (Ko) posługując się 
wzorami Folka i Ward’a (Racinowski i in. 2001) w programie GRADISTAT.

Dodatkowym etapem prac laboratoryjnych było wykonanie analiz strat praże
nia w celu określenia zawartości materii organicznej oraz węglanu wapnia. Chcąc 

wyznaczyć skład materii organicznej na wadze analitycznej, autorka odmie
rzyła 1-gramowe próbki materiału o średnicy ziaren poniżej 2 mm i poddano 
je obróbce termicznej w temperaturze 550°C przez 6 godzin. Po wystudzeniu 
próby zważono (wskaźnik zawartości materii organicznej), a następnie zostały 
prażone w temperaturze 950°C przez kolejne 2 godziny. Wystudzone naważki
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Ryc. 2. Lokalizacja odwiertów na planie sytuacyjno-wysokościowym na tle zasięgu kolegiaty 
pw. św. Marii Magdaleny

Objaśnienia: 1 - obszar badań.
Źródło: Mackiewicz, Myślecki 2016.

Fig. 2. Location geological drillings location on the planographic map against within 
St. Mary Magdalene Collegiate Church

Explanations: 1 - research area
Source: Mackiewicz, Myślecki 2016.

zważono, a z uzyskanej różnicy wagi obliczono jej ubytek, świadczący o ilości 

węglanu wapnia.

Zapis litologiczny
Przeprowadzone analizy litologiczne i geochemiczne osadów pobranych z odwier
tów pozwalają wyznaczyć wyraźną granicę pomiędzy dwoma typami osadów, 
reprezentujących odmienne środowiska sedymentacyjne. W strefie spągowej 

odnotowano osady piaszczyste zdeponowane przez Wartę, stanowiące II poziom 
terasowy, natomiast od 400 cm ku stropowi zaobserwowano w profilu miąższy 

nadkład osadów antropogenicznych występujących w postaci nasypów. To właśnie 
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w tych warstwach odnotowano wspomniane już duże nagromadzenie tłoku cegla

nego, zaprawy murarskiej oraz fragmentów kości (ryc. 3 i 4).
Analizując rozkład poszczególnych wartości wskaźników uziarnienia w profilu 

pionowym obu rdzeni, zauważamy, że poniżej 400 cm następuje wyraźna odmien
ność granulometryczna. Zanotowane od 400 cm ku stropowi niższe wysortowanie 
(wyższe wartości wskaźnika) oraz niskie parametry spłaszczenia rozkładu uziar
nienia świadczą o wzmożonej depozycji wymieszanego materiału, wynikającej 

z działalności człowieka. Naturalne środowiska (w tym przypadku rzeczne) mają

0 1 2 3 4 StpNl 0 20 40 00 00 1001%|

Ryc. 3. Rezultat przeprowadzonych analiz uzyskany z rdzenia nr 58.650
Objaśnienia: 1 - umowna granica między seriami osadów, 2 - średnia średnica ziaren, 3 - wysorto
wanie, 4 - skośność, 5 - kurtoza, 6 - materiał pochodzenia antropogenicznego, 7 - piaski, 8 - mułki, 
9 - materia organiczna, 10 - węglan wapnia.

¿rodło: opracowanie własne.

Fig. 3. The result of the analyses obtained from the core of No. 58.650
Explanations: 1 - the contractual boundarty between series of sediments, 2 - average grain size, 
3 - shoddy, 4 - skewness, 5 - kurtosis, 6 - 7 - sands, 8 - muds, 9 - organic matter 10 - calcium carbonate.

Source: authors own work.
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większą siłę energetyczną, która materiał sortuje i selekcjonuje. Nawożenie mate
riału, prace niwelacyjne czy późniejsza przebudowa świątyni oraz jej rozbiórka są 
doskonale widoczne w stropowych częściach rdzeni, nawet do głębokości 400 cm 

w postaci wyższych wartości tych wskaźników.
Struktura udziału poszczególnych frakcji potwierdza występowanie dwu

dzielnego charakteru osadów (ryc. 3C i 4C). Do 400 cm widoczny jest bardzo 
wysoki udział frakcji żwirowo-gruzowej z domieszką materiału pochodzenia 
antropogenicznego. Odnalezione w tej części rdzenia fragmenty tłoku ceglanego,

Ryc. 4. Rezultat przeprowadzonych analiz uzyskany z rdzenia nr 58.414

Objaśnienia: 1 - umowna granica między seriami osadów, 2 - średnia średnica ziaren, 3 - wysorto- 
wanie, 4 - skośność, 5 - kurtoza, 6 - materiał pochodzenia antropogenicznego, 7 - piaski, 8 - mułki, 
9 - materia organiczna, 10 - węglan wapnia.

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 4. The result of the analyses obtained from the core of No. 58.414
Explanations: 1 - the contractual boundarty between series of sediments, 2 - average grain size, 
3 - shoddy, 4 - skewness, 5 - kurtosis, 6-7 - sands, 8 - muds, 9 - organic matter 10 - calcium carbonat 

Source: author’s own work.
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gruzu oraz szczątków kości potwierdzają hipotezę o występowaniu w tym miejscu 

fundamentów starej kolegiaty. W tych analizowanych warstwach kulturowych 
następuje wyraźne spłaszczenie ku stropowi zawartości frakcji piaszczystej na rzecz 
różnoziarnistego, z większym udziałem frakcji głazowej, pochodzenia antropoge
nicznego. W części spągowej profilu występują z kolei piaski i mułki serii rzecznej. 
Zawartość frakcji piasku poniżej 400 cm wyraźnie wzrasta, a widoczny na obu 
profilach większy udział mułków na głębokości 400-410 cm może świadczyć o serii 

pozakorytowej, zdeponowanej na terasie rzecznej Warty.
Dodatkowym elementem potwierdzającym cechy litogenetyczne osadów 

są cechy fizyko-chemiczne analizowanych osadów. Udział materii organicznej 
oraz węglanu wapnia w warstwie stropowej jest znacznie wyższy niż w natu
ralnych osadach terasy nadzalewowej Warty, w których posadowiono kolegiatę 

(ryc. 3C i 4C). Wyraźne podwyższenie zawartości w/w paramentów związane jest 
z występowaniem w tej warstwie kulturowej domieszek tynku, cegły i kości.

Podsumowanie i wnioski

Celem opracowania była próba odkrycia reliktów nieistniejącej kolegiaty pw. św. 

Marii Magdaleny i wpisania jej zarysu w przestrzeń miejską Poznania. Jednak 
pomimo zebranych informacji, co do kształtu architektonicznego kolegiaty, nadal 

nie znamy dokładnego miejsca jej lokalizacji. Wykonane odwierty geologiczne 
oraz przeprowadzone na ich podstawie analizy cech litologicznych i geochemicz
nych osadów umożliwiły wyznaczenie wyraźnej granicy litologicznej pomiędzy 
dwoma typami osadów różniących się środowiskiem sedymentacyjnym. Warstwy 

stropowe przekroju, sięgające 400 cm miąższości, są nasypami antropogenicznymi, 
w których obecność gruzu, zapraw, materiału piaszczystego, materii organicznej 

oraz fragmentów kości może świadczyć o występowaniu w tym miejscu części 
fundamentów nieistniejącej już od 200 lat kolegiaty. Podłoże warstw nasypowych 

stanowią osady rzeczne budujące poziomy terasowe doliny Warty, w których stropie 
występują osady powodziowe. Tak więc jedynie dalsze badania wykopaliskowe 

(w tym archeologiczne) podłoża Placu Kolegiackiego w ustalonych w wyniku 
badań geologicznych miejscach, pozwolą określić dokładne położenie nieistniejącej 
świątyni w przestrzeni miejskiej.
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Zarys treści: W pracy zawarto wyniki badań zależności termodynamicznego wskaźnika 
konwekcji CAPE od cyrkulacji atmosferycznej w Karpatach Zachodnich. Wskaźnik ten 
jest jednym z najczęściej stosowanych w ocenie intensywności konwekcji. Wykorzystano 
dane z reanaliz meteorologicznych bazy ECMWF oraz radiosondaży z 13-lecia 2000-2012. 
Zastosowano dwie klasyfikacje typów cyrkulacji atmosferycznej: Grosswetterlagen oraz 
T. Niedźwiedzia. W badanym okresie, w miesiącach letnich wskaźnik CAPE nad rozpa
trywaną domeną wynosił średnio od 160 J/kg w południowo-zachodniej części obszaru, 
do ponad 230 J/kg w jego wschodniej części. Najwyższa wartość przekroczyła 3700 J/kg. 
Zgodnie z klasyfikacją Grosswetterlagen najwyższe średnie wartości wskaźnika CAPE w lecie 
występowały podczas cyklonalnej cyrkulacji powietrza z adwekcją powietrza z południa 
(SZ), natomiast według klasyfikacji T. Niedźwiedzia - podczas wschodniego cyklonalnego 
typu cyrkulacji atmosferycznej (Ec).

Słowa kluczowe: cyrkulacja atmosferyczna, konwekcja, wskaźnik CAPE, sondaże aerologiczne 

Abstract: The work presents influence of atmospheric circulation on CAPE values over the 
Western Carpathians. CAPE index is one of the most commonly used convection indicators. 
The study was based on reanalysis data from ECMWF database, aerological sounding’s
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results and two atmospheric circulation classifications: Grosswetterlagen and the on by 
T. Niedźwiedź. The study period included summer months from 13 years: 2000 to 2012. 
Average CAPE value reached 160 J/kg in south western part of the research area, and over 
230 J/kg in the eastern part. Maximum CAPE value in the domain was almost 3700 J/kg. 
The biggest average CAPE values occurred during cyclonic synoptic situation with air 
advection from south (SZ) according to Grosswetterlagen types, and cyclonic synoptic 
situation with air advection from the east (Ec) according to T. Niedźwiedź classification.

Key words: atmospheric circulation, convection, CAPE, soundings

Wprowadzenie

Konwekcja jest procesem, który bardzo dynamicznie zmienia się w czasie i prze

strzeni. Jest skutkiem zróżnicowania termicznego powierzchni ziemi oraz atmos
fery. Niejednorodność termiczna prowadzi do ruchów powietrza dążących do 
wymiany ciepła w przestrzeni aż do momentu osiągnięcia równowagi. Taki ruch 
powietrza może być horyzontalny i wielkoskalowy, znany jako adwekcja, oraz 
wertykalny o znacznie bardziej lokalnym charakterze, czyli konwekcja. Zgodnie 

ze Słownikiem meteorologicznym (Niedźwiedź 2003), konwekcją nazywamy więc 
wszystkie pionowe ruchy powietrza. Wyróżnia się konwekcję swobodną (ter

miczną), która wywołana jest siłami wyporu oraz konwekcję wymuszoną (dyna
miczną), przy której największy wpływ mają siły dynamiczne. Obydwa wymienione 
typy konwekcji mogą występować jednocześnie. Konwekcja swobodna pojawia się 

podczas silnej insolacji powodującej nagrzanie się powierzchni czynnej i wzno
szenie się powietrza. Konwekcja dynamiczna natomiast jest charakterystyczna dla 
frontów atmosferycznych lub wymuszania orograficznego.

Wiele elementów i zjawisk meteorologicznych, a zwłaszcza burze, powodzie, 
trąby powietrze oraz wichury, są zależne od siły konwekcji. Zjawisko to jest często 
rozpatrywane przede wszystkim z uwagi na jego wpływ na rozwój opadów i burz. 
Ponadto powoduje ono zanikanie mgieł, powstawanie chmur, a także różnicuje 
dyspersję zanieczyszczeń (Rozbicka i in. 2009). Wskaźniki konwekcji pomagają 

w prognozowaniu intensywności i miejsca wystąpienia zjawisk konwekcyjnych. 
Niektóre z nich stosowane są od przeszło 60 lat (Blanchard 1998). Większość 

termodynamicznych wskaźników konwekcji bazuje na zawartości pary wodnej 
w dolnej troposferze, temperaturze powietrza oraz pionowym gradiencie tempe
ratury (Peppier 1988). Wśród nich znajduje się termodynamiczny wskaźnik CAPE 
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(ang. Convective Avaible Potential Energy), określający ilość energii potencjalnie 
dostępnej w procesie konwekcji. W poniższych rozważaniach wskaźnik ten został 
wykorzystany do oceny występowania warunków cyrkulacyjnych sprzyjających 

konwekcji nad Karpatami Zachodnimi.

Cel pracy i stan badań

Celem pracy było określenie wpływu cyrkulacji atmosferycznej na wielkość 
wskaźnika konwekcji CAPE oraz scharakteryzowanie rozkładu czasowego i prze
strzennego tego wskaźnika w lecie nad obszarem Karpat Zachodnich i ich przed
polem. Badania dotyczą 13-lecia 2000-2012 i zostały zrealizowane na podstawie 
codziennych danych z godziny 12 UTC o wielkości wskaźnika konwekcji CAPE.

W literaturze tematyka konwekcji oraz jej zależności od cyrkulacji atmosfe

rycznej i wpływu na inne elementy meteorologiczne została podjęta w szerokim 
i kompleksowym zakresie przez autorów takich, jak: Barry i Perry (1973), Barry 
i Chorley (1998) oraz Barry i Carleton (2001). Publikacje te stanowią ponadto wstęp 

do wszelkich badań z meteorologii i klimatologii synoptycznej.
Najgwałtowniejszym efektem procesu konwekcji są burze. Zależność ich 

występowania od cyrkulacji atmosferycznej w Polsce badana była m.in. przez 
Kolendowicza (1996, 2006, 2007), Bielec (2000), Bielec-Bąkowską (2002) oraz 

Grabowską (2011). Badania te opierały się głównie na danych dostarczanych przez 
stacje synoptyczne. Ustrnul i Czekierda (2009) zbadali uwarunkowania cyrkula
cyjne dni, w których burze występowały niemal w całej Polsce (na przynajmniej 

80% stacji synoptycznych). Stosunkowo wiele publikacji dotyczy cyrkulacyjnych 

uwarunkowań opadów gradu silnie związanych z procesami konwekcyjnymi. 
Przykładem są publikacje Bielec-Bąkowskiej (2013) oraz Suwały (2014). Coraz 
częściej w polskiej literaturze pojawiają się publikacje na temat jeszcze groźniej
szych zjawisk konwekcyjnych, jak tornado lub derecho. Opracowaniami takimi 
zajmowali się Bebłot i in. (2008), Popławska i Grabowska (2013) a także Celiński- 
Mysław i Matuszko (2014). W tych publikacjach znajdują się informacje na temat 
wskaźników konwekcji, metody ich obliczania oraz wartości wskaźników pod
czas występowania gwałtownych zjawisk konwekcyjnych. Natomiast badaniami 

nad ich zróżnicowaniem czasowym i przestrzennym oraz uwarunkowaniami 
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cyrkulacyjnymi zajmowali się w szczególności: Bąkowski (2005), Siedlecki i Rzepa 
(2008), Malinowska (2011), Siedlecki (2011), Walawender i in. (2015).

Wydaje się, że temat rozkładu i uwarunkowań cyrkulacyjnych wskaźników kon
wekcji omówiono najlepiej w literaturze anglojęzycznej. Brooks i in. (2003), Brooks 
i in. (2007) oraz Brooks (2013) badali rozkład gwałtownych burz i wskaźników 
konwekcji, również z użyciem reanaliz meteorologicznych. Grunwald i Brooks 

(2011) porównali wartości wskaźników konwekcji uzyskanych przez pomiar 
aerologiczny z siłą tornad w Europie. Delden (2001) opracował szczegółowe mapy 
synoptyczne uwzględniające rozkład m.in. potencjalnej niestabilności atmosfery 
podczas występowania burz w Europie Zachodniej. Holley i in. (2014) badali roz
kład wskaźnika CAPE w Wielkiej Brytanii z użyciem reanaliz.

Obszar badań

Obszarem badań objęto Karpaty Zachodnie i ich przedpole. Jego granice stanowią 
równoleżniki 48°N i 50°N oraz południki 18°E i 22°E. W tej domenie znajdują się 
głównie obszary górskie i wyżynne, jedynie na południu obszaru częściowo nizinne. 

Region ten charakteryzuje się znaczną wysokością bezwzględną sięgającą ponad 
2600 m n.p.m. w środkowej części oraz dużymi deniwelacjami terenu. Czynniki 

te mają wpływ na klimat tego obszaru, który jest silnie zróżnicowany. Występują 
tu piętra klimatyczne oraz specyficzne warunki meteorologiczne w dolinach i na 

wierzchowinach. Wiele elementów meteorologicznych jest tu zróżnicowanych 
w zależności od wysokości bezwzględnej terenu jak i ekspozycji. Zróżnicowana 
ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Karpat oraz różna 
pojemność cieplna obszaru (zależna m.in. od rodzaju pokrycia terenu), powoduje 

duże zróżnicowanie termiczne obszaru, a ono prowadzi do występowania lokalnych 
cyrkulacji powietrza i silnych turbulencji. Występuje tu intensywne mieszanie się 
powietrza, a także wymuszanie jego ruchu ku górze. Powszechnym zjawiskiem 
są również fale górskie, które jednak mają znikomy wpływ na konwekcję, gdyż 

występują przy stałej stratyfikacji termicznej w troposferze. Karpaty stanowią też 
wyraźną barierę orograficzną dla mas powietrza przemieszczających się z północy 
i południa. Wszystkie te elementy sprzyjają rozwojowi konwekcji, częstszemu 
i intensywniejszemu niż na nizinach. Częstość burz osiąga tu na ogół 34 dni w roku 
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(Atlas... 2005), a miejscami w Beskidzie Niskim i Bieszczadach - nawet 35-37 dni 
(Ustrnul i in. 2014). Z powyższych powodów, poznanie uwarunkowań konwekcji 
na tym obszarze jest ciekawe oraz może mieć wartość aplikacyjną.

Dane i metody badań

W badaniach wykorzystano wskaźnik konwekcji CAPE. Jest to termodynamiczny 

wskaźnik informujący o maksymalnej ilości energii kinetycznej mogącej oddzia
ływać na porcję powietrza w warunkach równowagi chwiejnej. Innymi słowy jest 
to miara wyporności oddziałująca na objętość powietrza w określonych warunkach 
termiczno-wilgotnościowych. CAPE jest obecnie najczęściej stosowanym w lite
raturze, a także pracy operacyjnej, wskaźnikiem konwekcji.

Badania dotyczą jedynie lata (czerwiec-sierpień), gdyż jest to pora roku, podczas 

której konwekcja jest najintensywniejsza, przez co wielkość wskaźnika CAPE jest 
najbardziej zróżnicowana.

Wielkości wskaźnika CAPE pochodziły z reanaliz meteorologicznych bazy 
ECMWF (ang. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) oraz 

z pomiarów aerologicznych wykonanych w Popradzie. Reanalizy meteorologiczne 
powstają w wyniku asymilacji różnorodnych pomiarów atmosfery, zarówno 
in situ, jak też uzyskiwanych za pomocą technik teledetekcyjnych, z użyciem modeli 
meteorologicznych (Szot i Kosowski, 2014). Wykorzystane reanalizy cechują się 
dobrą rozdzielczością przestrzenną wynoszącą 0,125°x0,125° długości i szerokości 
geograficznej. W każdym punkcie przecięcia tej siatki geograficznej znana jest 

wartość badanego wskaźnika. W pracy badano wartość CAPE z godziny 12 UTC.
Drugim wykorzystanym rodzajem danych były pomiary aerologiczne. Jest 

to jedyne źródło danych bezpośrednio informujące o warunkach termicznych 

i wilgotnościowych w pionowym profilu swobodnej atmosfery (Bąkowski 2005). 
Z uwagi na rozproszone rozmieszczenie stacji aerologicznych, jedynie stacja 
w Popradzie reprezentuje warunki meteorologiczne nad Karpatami Zachodnimi. 
Tak samo jak w przypadku reanaliz, obliczenia na podstawie danych aerologicznych 

odniesiono do godziny 12 UTC.
Przedstawione powyżej dane wyjściowe zestawiono z klasyfikacją typów cyr

kulacji atmosferycznej - Grosswetterlagen oraz T. Niedźwiedzia. Klasyfikacja 
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T. Niedźwiedzia obejmuje 21 typów cyrkulacji: 8 typów cyrkulacji cyklonalnych, 
8 antycyklonalnych, 4 bez wyraźnej adwekcji (Ka, Ca, Bc, Cc) oraz jednej sytuacji 
nieokreślonej (X; Niedźwiedź 1981,2013). Klasyfikacja ta należy do subiektywnych 
(manualnych) i dotyczy skali regionalnej - dorzecza górnej Wisły. W pracy zasto
sowano ją dla obszaru Karpat Zachodnich, gdyż obszar jej wyznaczania pokrywa 
się z obszarem badań. Ponadto, klasyfikacja ta opracowywana jest na podstawie 

dolnych map synoptycznych oraz topografii barycznej poziomu 700 hPa, na której 
adwekcja powietrza jest niezaburzana przez Karpaty. Drugą zastosowaną klasy
fikacją typów cyrkulacji atmosferycznej, która w przeciwieństwie do klasyfikacji 

T. Niedźwiedzia, ma na celu ukazanie warunków cyrkulacyjnych nad znaczną czę
ścią Europy Środkowej, była klasyfikacja Grosswetterlagen. Zawiera ona 30 typów 

cyrkulacji: 4 typy cyrkulacji strefowej, 7 mieszanej, 18 południkowej oraz jeden typ 
nieokreślony lub przejściowy (Hess i Brezowsky 1952; Werner i Gerstengarbe 2010). 
W pracy uwzględniono jedynie te typy cyrkulacji, które wystąpiły przynajmniej 
10 razy w badanym wieloleciu. Metoda ta pozwoliła odseparować zbyt wysokie 

wartości średnie związane z małą liczbą przypadków.
Ocena synoptyczna została dokonana w pierwszej kolejności przez interpolację 

metodą zwykłego krigingu wielkości wskaźnika CAPE z reanaliz bazy NCEP/NCAR, 
a następnie przez analizę średnich obszarowych (średniej wartości wskaźnika ze 

wszystkich punktów gridowych) względem rodzaju cyrkulacji atmosferycznej.

Wyniki

Na podstawie wartości wskaźnika CAPE szacowana jest wielkość niestabilności 
atmosfery (tab. 1). Przedstawione wartości szacunkowe odnoszą się głównie do 
obszaru USA, gdzie zakres zmienności wskaźnika CAPE jest większy niż w Europie. 
W Polsce słaba niestabilność atmosfery, określana jako przedział wartości wskaź

nika CAPE 0-999 J/kg, może spowodować wystąpienie groźnych zjawisk konwek
cyjnych. W badaniach zależności występowania burz od wielkości wskaźnika CAPE 
na terytorium Polski najczęściej stosowaną wartością progową jest 200-300 J/kg 
(Walawender i in., 2015; Malinowska, 2011). Najwięcej przypadków z CAPE powy
żej tych wartości występuje latem. Wszystkie uzyskane wyniki odnoszą się więc 
do średnich obszarowych ze wszystkich punktów gridowych z miesięcy letnich.
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W Karpatach Zachodnich, w lecie 
średnia wartość wskaźnika CAPE osią
gała najniższe wartości na południo

wym zachodzie obszaru, natomiast 
najwyższe - we wschodniej części gór. 

W Beskidzie Niskim średnie wartości 
badanego wskaźnika w lecie przekra

czały 230 J/kg (ryc. 1).
Na rycinie 2. przedstawiono średnie 

obszarowe wartości wskaźnika CAPE 
w danych typach cyrkulacji atmos
ferycznej Grosswetterlagen dla lata. 
Najwyższe średnie wartości badanego 

wskaźnika związane były z cyldonalną 
adwekcją powietrza z południa (SZ).

Tab. 1. Przedziały wartości wskaźnika CAPE 
(J/kg) i odpowiadający im poziom niestabil
ność atmosfery

Tab. 1. CAPE (J/kg) values and related atmo
spheric instability level

CAPE
Niestabilność atmosfery/ 

Atmospheric instability

0-999 słaba/weak

1000-2500 umiarkowana/moderate

2500-4000 silna/otrong

>4000 ekstremalna/extreme

Źródło/Source: Bąkowski 2005.

tego typu cyrkulacji średnia war-

tość wskaźnika CAPE przekraczała 900 J/kg. Podczas zalegania niżu nad Europą 
Środkową (TM), bruzdy niskiego ciśnienia nad Europą Zachodnią (TRW) oraz 

przy cyklonalnej adwekcji powietrza związanej z układem wysokiego ciśnienia 
nad Morzem Północnym - Fennoskandią (HNFZ), wskaźnik CAPE spadał średnio 
poniżej 350 J/kg. CAPE o średnich wartościach około 300 J/kg występował przy 
cyklonalnej adwekcji powietrza z południowego zachodu (SWZ) oraz podczas 
zalegania układu niskiego ciśnienia nad Wyspami Brytyjskimi (TB).

W badanym wieloleciu najwyższe wartości wskaźnika CAPE - powyżej 

3500 J/kg (ryc. 3), występowały podczas zalegania zatoki niskiego ciśnienia nad 
Europą Środkową (TM). Wartości poniżej 3000 J/kg związane były z cyldonalną 

adwekcją powietrza z południa (SZ), antycyldonalną adwekcją powietrza z połu

dniowego zachodu (SWZ) oraz występowaniem zatoki niskiego ciśnienia nad
Europą Zachodnią (TRW).

Zgodnie z przypuszczeniem, wg klasyfikacji T. Niedźwiedzia, cyklonalne typy 
cyrkulacji powodowały występowanie wyższych wartości wskaźnika CAPE niż typy 
antycyklonalne. Latem najwyższe średnie wartości wskaźnika CAPE występowały 
podczas sytuacji cyklonalnej z adwekcją powietrza ze wschodu (Ec), sytuacji 

antycyklonalnej z adwekcją z południowego wschodu (SEa), a także przy sytuacji
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Ryc. 1. Średnia wartość wskaźnika CAPE (J/kg) w lecie (2000-2012), lokalizacja punktów 
gridowych i stacji aerologicznej w Popradzie na tle rzeźby terenu

¿ródlo: opracowanie własne.

Fig. 1. Average CAPE values (J/kg) in summer, localization of grid points and Poprad 
aerological station against relief

Source: author’s own work.

cyklonalnej z adwekcją powietrza z południa (Sc) oraz z południowego wschodu 
(SEc). Wskaźnik CAPE w tych typach przekraczał 400 J/kg (ryc. 4). Wysokie 
wartości osiągające 350 J/kg występowały podczas zalegania bruzdy cyklonalnej 

(Bc). W typie Ca średnia wartość CAPE była najniższa - niewiele powyżej zera.
Najwyższe w badanym okresie wartości wskaźnika CAPE w lecie występowały 

kolejno w typie Sc, SEa oraz Bc. W tych typach cyrkulacji atmosferycznej wskaźnik 
CAPE przekraczał 3000 J/kg. Najwyższa wartość wskaźnika w całym okresie badań 
wystąpiła podczas typu Sc - powyżej 3700 J/kg (ryc. 5).
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Ryc. 2. Średnie wartości wskaźnika CAPE w Karpatach Zachodnich w lecie o godzinie 12:00 
UTC (2000-2012) w typach cyrkulacji atmosferycznej wg klasyfikacji Grosswetterlagen 

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 2. Average CAPE over the Western Carpathians values at 12 UTC (2000-2012) in cir
culation types according to Grosswetterlagen classification in summer

Source: author’s own work.

Ryc. 3. Maksymalne wartości wskaźnika CAPE w Karpatach Zachodnich w lecie o 12:00 
UTC (2000-2012) w typach cyrkulacji atmosferycznej wg klasyfikacji Grosswetterlagen 

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 3. The highest CAPE over the Western Carpathians values at 12:00 UTC (2000-2012) 
in circulation types according to Grosswetterlagen classification in summer

Source: author's own work.
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Ryc. 4. Średnie wartości wskaźnika CAPE w Karpatach Zachodnich w lecie o 12:00 UTC 
(2000-2012) w typach cyrkulacji atmosferycznej wg klasyfikacji T. Niedźwiedzia

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 4. Average CAPE over the Western Carpathians values at 12:00 UTC (2000-2012) in 
circulation types according to T. Niedźwiedź classification in summer

Source: author’s own work.

Ryc. 5. Maksymalne wartości wskaźnika CAPE w Karpatach Zachodnich w lecie o 12:00 
UTC (2000-2012) w typach cyrkulacji atmosferycznej wg klasyfikacji T. Niedźwiedzia 

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 5. The highest CAPE over the Western Carpathians values at 12:00 UTC (2000-2012) 
in circulation types according to T. Niedźwiedź classification in summer

Source: author’s own work.
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Średnie wartości wskaźnika CAPE dla lata przedstawiono również na wykresie 
radarowym wyróżniając kierunek adwekcji powietrza (ryc. 6). W sytuacjach cyklo- 
nalnych najwyższe wartości wskaźnika CAPE wiązały się z adwekcją powietrza ze 
wschodu, południowego wschodu oraz południa, osiągając 400-500 J/kg. Wysokie 
wartości rzędu 300 J/kg występowały przy adwekcji powietrza z północnego 
wschodu. Adwekcja powietrza z pozostałych kierunków charakteryzowała się 
wartościami CAPE poniżej 200 J/kg. W sytuacjach antycyklonalnych zdecydowanie 

najwyższe wartości wskaźnika występowały przy adwekcji powietrza z południo
wego wschodu, osiągając średnio niemal 500 J/kg. Adwekcja powietrza ze wschodu 

oraz północnego wschodu charakteryzowała się wartościami dużo niższymi - 
średnio 200 J/kg.

Zarówno przy sytuacji cyklonalnej jak i antycyklonalnej, najwyższe wartości 
wskaźnika CAPE wiązały się z adwekcją powietrza z kierunków wschodnich i połu
dniowych, najniższe natomiast z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.

N
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Ryc. 6. Średnia wartość wskaźnika CAPE w Karpatach Zachodnich w lecie o 12:00 UTC 
(2000-2012) w adwekcyjnych typach cyrkulacji - cyklonalnych i antycyklonalnych zgodnie 
z klasyfikacją T. Niedźwiedzia na podstawie reanaliz

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 6. Average CAPE over the Western Carpathians values at 12:00 UTC (2000-2012) in 
summer in specific direction of air advection in cyclonic and anticyclonic situations accor
ding to T. Niedźwiedź classification based on reanalysis

Source: author’s own work.
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Podobne analizy, jak powyżej, wykonano przy wykorzystaniu danych aerologicz- 

nych ze stacji w Popradzie. Obliczono średnią wartość wskaźnika CAPE w zależno
ści od typu i kierunku adwekcji powietrza zgodnie z klasyfikacją T. Niedźwiedzia. 
Wyniki wskazują, że najwyższe średnie wartości wskaźnika CAPE w lecie, w sytu
acjach cyklonalnych związane były z adwekcją powietrza ze wschodu, natomiast 
w typach antycyklonalnych z adwekcją z kierunku południowo-wschodniego 
(ryc. 7). W sytuacjach cyklonalnych z adwekcją powietrza ze wschodu, wskaźnik 

CAPE średnio osiągał ponad 300 J/kg, a w przypadku kierunków zachodnich - 
około 100-150 J/kg. W sytuacjach antycyklonalnych wskaźnik CAPE dochodził do 

200 J/kg przy adwekcji powietrza z południowego wschodu oraz do około 150 J/kg 

przy adwekcji powietrza z północy i zachodu. W sytuacjach cyklonalnych występo
wało większe zróżnicowanie wielkości badanego wskaźnika niż w antycyklonalnych.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że średnie wartości wskaźnika 
CAPE są silniej zróżnicowane w poszczególnych typach cyrkulacji niż jego wartości 

maksymalne. Dodatkowo, w przypadku klasyfikacji Grosswetterlagen widoczna

Ryc. 7. Średnia wartość wskaźnika CAPE na stacji w Popradzie w lecie o 12:00 UTC 
(2000-2012) w adwekcyjnych typach cyrkulacji - cyklonalnych i antycyklonalnych zgodnie 
z klasyfikacją T. Niedźwiedzia

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 7. Average CAPE values in Poprad aerological station in summer at 12:00 UTC 
(2000-2012) in specific direction of air advection in cyclonic and anticyclonic situations 
according to T. Niedźwiedź classification

Source: author’s own work.
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jest dominująca wartość średnia wskaźnika CAPE w typie SZ, podczas gdy w kla
syfikacji T. Niedźwiedzia wysokie wartości średnie występują w kliku typach cyr
kulacji. Porównując dane z reanaliz oraz dane aerologiczne ze stacji w Popradzie, 

stwierdzono, że wyższe średnie wartości CAPE charakterystyczne są dla re analiz, 
a niższe dla obserwacji aerologicznych w Popradzie. Mimo tych różnic, można 

stwierdzić, że obydwa źródła danych wskazują na podobne kierunki adwekcji 
powietrza powodujące występowanie najwyższych wartości wskaźnika CAPE.

Podsumowanie

Badania pozwoliły wstępnie poznać warunki sprzyjające występowaniu konwek
cji w Karpatach Zachodnich, które - jak się okazało - są silnie zależne od typu 
cyrkulacji atmosferycznej. Zauważono różny wpływ typu cyrkulacji na wielkość 

badanego wskaźnika CAPE ze względu na zastosowaną klasyfikację. Wydaje się, 
że na podstawie klasyfikacji Grosswetterlagen łatwiej jest wyróżnić typ cyrkulacji 
najbardziej sprzyjający konwekcji, gdyż średnia wartość CAPE w typie SZ znacznie 

dominuje nad wartościami w pozostałych typach. Inaczej jest w przypadku kla
syfikacji T. Niedźwiedzia, gdzie wysokie wartości badanego wskaźnika wiążą się 

z kilkoma typami cyrkulacji atmosferycznej, głównie z tymi z adwekcją powietrza 
ze wschodu, południowego wschodu i południa. Ponadto na podstawie badań 
wysunięto następujące wnioski.

Latem wskaźnik CAPE w Karpatach Zachodnich osiągał średnio od 160 J/kg, 
w południowo-wschodniej części obszaru, do ponad 230 J/kg, w rejonie Beskidu 
Niskiego i Bieszczadów. Zgodnie z klasyfikacją Grosswetterlagen najwyższe średnie 

wartości wskaźnika CAPE występowały podczas cyklonalnej adwekcji powietrza 
z południa (SZ), natomiast najwyższa w ciągu całego okresu wartość wskaźnika 
wystąpiła podczas zalegania niżu nad Europą Środkową (TM). Według klasyfikacji 

T. Niedźwiedzia najwyższe średnie wartości wskaźnika CAPE wiązały się z adwek
cją cyklonalną powietrza ze wschodu (Ec) i południa (Sc), a także z adwekcją 
antycyklonalną powietrza z południowego wschodu (SEa). Stwierdzono również, 
że w badanym wieloleciu, zgodnie z obydwiema klasyfikacjami typów cyrkulacji, 
wyższe średnie wartości wskaźnika CAPE występowały w typach cyklonalnych 

niż antycyklonalnych.
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Można więc stwierdzić, że warunki najbardziej sprzyjające konwekcji (określane 

na podstawie jedynie wskaźnika CAPE) w Karpatach Zachodnich, występują 
podczas adwekcji powietrza z południa, południowego wschodu i wschodu. 

Dodatkowo warunki te wiążą się z obecnością ośrodków niskiego ciśnienia i zatoki 
niskiego ciśnienia.

Wysokie wartości badanego wskaźnika, wiążące się z adwekcją powietrza 
z sektora wschodniego, mogą być wywoływane napływem gorącego i wilgotnego 

powietrza znad Morza Czarnego, które niejednokrotnie przyczynia się do powsta
wania powodzi, zwłaszcza w polskiej części Karpat (Matuszko, Piotrowicz 2012).

Uzyskane najwyższe średnie letnie wartości wskaźnika CAPE dla Beskidu 
Niskiego i Bieszczad, znajdują potwierdzenie w badaniach Walawender i in. (2015), 
według których najwyższe w skali Polski wartości wskaźnika CAPE występują 
w południowo-wschodniej Polsce.

Układ przestrzenny wskaźnika CAPE wykonany metodą interpolacji z użyciem 
zwykłego krigingu jest pewnym przybliżeniem. Metoda ta ma dużą użyteczność, lecz 

nie uwzględnia wielu czynników, takich jak wysokość bezwzględna, która wpływa 
na elementy meteorologiczne. Wydaje się, że metoda kokrigingu, która wykorzystuje 
dodatkową zmienną, dałaby dokładniejsze rezultaty, jednakże nie określono bezpo
średniego wpływu wysokości bezwzględnej (jako dodatkowej zmiennej) na wskaźnik 
CAPE. Ponadto badany wskaźnik uwarunkowany jest wieloma różnymi elementami 

meteorologicznymi, które w obszarach górskich zmieniają się dynamicznie.
Wskaźnik CAPE świadczy o ilości energii, która potencjalnie może zostać wyko

rzystana w konwekcji, co nie zawsze przekłada się bezpośrednio na występowanie 
burz i zjawisk konwekcyjnych. Rozpatrywany wskaźnik jest parametrem określają
cym obszary, w których może zaistnieć konwekcja. Jednakże zdarza się, że pomimo 
wysokich wartości tego wskaźnika konwekcja nie występuje. Do prawidłowego 
prognozowania zjawisk konwekcyjnych należy stosować podejście kompleksowe, 
uwzględniając wiele innych elementów, takich jak: niedosyt wilgotności, gradient 

temperatury powietrza, obecność warstw hamujących przepływ powietrza, zmiany 
ciśnienia atmosferycznego, a także wielkoskalowe procesy dynamiczne na różnych 
poziomach troposfery. Warto też uwzględnić w tym celu inne stosowane wskaźniki 
konwekcji oraz poszukiwać nowych, które lepiej przedstawiają stan termodyna
miczny atmosfery.
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Zarys treści: Głównym celem artykułu była charakterystyka rynku nieruchomości mieszkal
nych na tle zmian demograficznych oraz przestrzennych wynikających z procesu konwersji 
miasta pogarnizonowego, na przykładzie Bornego Sulinowa. Dokonano kwerendy ofert 
sprzedaży mieszkań i domów mieszkalnych dwóch najważniejszych pośredników nieru
chomości na lokalnym rynku oraz analizy danych demograficznych i migracyjnych, które 
pośrednio wpływają na modyfikacje popytu i podaży mieszkań w tym mieście. W artykule 
przedstawiono lokalizację ofert sprzedaży mieszkań w Bornem Sulinowie. Stwierdza się 
zróżnicowanie w zależności od części miasta, w której znajduje się budynek oraz piętrze, 
na którym mieści się oferowane mieszkanie. Na rynek nieruchomości silnie wpływają też: 
bezrobocie, migracje oraz społeczne: starzenie się społeczności mieszkańców miasta.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, struktury demograficzne, migracje, miasto pogar- 
nizonowe, Borne Sulinowo
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Abstract : The main purpose of the author was to show main characteristics of local market 
of immovables against socio-demographic and spatial changes. His research was based on 
example of post-military town of Borne Sulinowo. The author has made a survey of selling 
offers from two main brokers in town. The analysis of demographic and migration data 
was also made to reveal their influence on supply and demand of flats at Borne Sulinowo. 
The author found that a majority of flats was located in post-military blocks in central and 
southern part of the town. The differentiation in their price depended on spatial and vertical 
floor sites. An unemployment, migration and aging of local population structure had also 
an impact on real estate market of the analysed town.

Key words: Real estate market, demographic structures, migrations, post-military town, 
Borne Sulinowo

Wstęp

Miejscowości pogarnizonowe w Polsce zachodniej od kilkunastu lat ulegają 
dynamicznym przemianom funkcjonalnym, przestrzennym i społecznym (Madej, 
Nawrocki 2004; Sobotka 2012; Olejarz 2014; Moniak 2016; Suszczewicz 2016). 

Przemiany te rozpoczęły się na początku lat 90., gdy budynki będące od wybudo
wania wyłączone z użytkowania cywilnego, stały się osiedlami mieszkalnymi dla 

osób nie związanych z wojskiem. Przekształcenia funkcjonalne tych miejscowości 
spowodowały konwersję budynków koszarowych w mieszkalne, co wpłynęło na 

powstanie i rozwój lokalnego rynku nieruchomości.
Wraz z restrukturyzacją gospodarki Polski, jak i województwa zachodniopo

morskiego, następowały zmiany lokalnego popytu na mieszkania. W Bornem 
Sulinowie pojawiły się także problemy związane z migracjami oraz zmianami 

struktury demograficznej. Celem autora artykułu była identyfikacja cech rynku 
nieruchomości dawnego miasta garnizonowego w kontekście jego przemian eko
nomiczno-społecznych, na przykładzie miasta Bornego Sulinowa.

Artykuł powstał na podstawie analizy aktualnych ofert pośredników nierucho

mości działających na lokalnym rynku sprzedaży mieszkań. Dodatkowe uzupełnie
nie tych danych stanowi opis zmian migracyjnych i demograficznych wytworzony 
na podstawie materiałów statystycznych1. W analizie uwzględniono 199 ogłoszeń 
dotyczących sprzedaży nieruchomości mieszkalnych (w tym 10 odnoszących się 

1 Aktualizacja na dzień 13 sierpnia 2016 r.
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do domów wolnostojących) położonych w granicach administracyjnych miasta 
Borne Sulinowo. Ta baza danych opierała się na ofertach sprzedaży mieszkań 
i domów dwóch najważniejszych pośredników na lokalnym rynku nieruchomości: 

Pomorskiej Giełdy Nieruchomości oraz firmy Metrohouse. Oba przedsiębiorstwa 
mają swoją siedzibę i biura na terenie miasta. Przeanalizowano następujące cechy 
ofert sprzedaży nieruchomości: powierzchnia, liczba pokoi, cena mieszkania, 
adres, lokalizacja pionowa (kondygnacja) oraz wyposażenie (wliczone w cenę).

Elementem uzupełniającym tej analizy jest krótki zarys historii garnizonu. 
W podsumowaniu wskazano prawdopodobne kierunki kształtowania się rynku 
nieruchomości mieszkalnych w Bornem Sulinowie.

Zarys historii miasta i jego krótka charakterystyka

Borne Sulinowo jest miastem położonym w powiecie szczecineckim, ośrodkiem 
gminy we wschodniej części województwa Zachodniopomorskiego. Liczy około 
4,5 tys. stałych mieszkańców (stan na 31.12.2016 r.).

Historia miejscowości rozpoczęła się w XVI wieku, gdy osadnicy z Niemiec 
przybyli w okolice miasta i w ramach ówczesnej akcji kolonizacyjnej założyli wsie 
Linde i Gross Born. Funkcja gospodarcza i wielkość tych osad nie zmieniły, dopiero 
w latach 30. XX wieku, gdy w Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler. Jego 
polityka militaryzacji III Rzeszy wyrażała się m.in. w planach budowy nowych 
osiedli wojskowych w okolicy Gross Born. W ich wyniku, w 1935 roku, w sąsiedz

twie wsi powstał garnizon Wehrmachtu. Okoliczne wsie zostały wysiedlone, a ich 
zabudowania wyburzono. Przez następne 10 lat szkolili się tu żołnierze z Rzeszy 

i państw z nią sprzymierzonych. Z garnizonu w Gross Born we wrześniu 1939 
roku wyruszyły wojska pancerne uczestniczące w agresji na Polskę (Moniak 2013).

Sytuacja uległa zmianie w roku 1945, gdy nacierające ze wschodu wojska Armii 
Czerwonej przejęły garnizon i pozostały tu przez prawie pół wieku. Rosjanie 
przebudowali nieco układ zabudowy, wyburzając niektóre budynki gospodarcze 
(stajnie) oraz budując nowe osiedle bloków wielorodzinnych (tzw. Leningradów) 
i budynki pomocnicze. Całość otoczono murem z prefabrykowanych płyt, 
który wyznaczył granice garnizonu i bronił dostępu do osiedla. Wszystkie drogi 

w pobliżu poligonu zamknięto dla osób cywilnych. Ten stan trwał aż do początku 
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lat 90. XX wieku. Zmiany polityczne, spowodowały konieczność wyjazdu wojsk 
radzieckich (później rosyjskich), z terenu Polski i innych państw Europy Środkowo- 

Wschodniej. W 1993 roku Borne Sulinowo, jako jedyne z osiedli poradzieckich 
w Polsce, uzyskało status miasta2.

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 1993 r.

Rozpoczęta w latach 90. wieloaspektowa konwersja dawnego garnizonu nadal 
kształtuje zmiany funkcjonalne i społeczne tego miasta, przy jednoczesnych 
próbach zachowania trudnego dziedzictwa kulturowego pozostałego po obu sta
cjonujących tu wojskach.

Struktura rynku nieruchomości mieszkalnych

Rynek nieruchomości w Bornem Sulinowie składa się z mieszkań zlokalizowanych 
w różnego rodzaju budynkach, których historia wiąże się z przemianami prze
strzeni garnizonu. Tkanka mieszkaniowa w tym mieście została ukształtowana 
w ciągu czterech faz trwających łącznie kilkadziesiąt lat. Pierwsza z nich obejmuje 

budynki powstałe w centrum miejscowości (przy ulicy Lipowej), tworzące oś 
dawnej ulicówki, są to obiekty sprzed 1935 roku. Drugą fazę reprezentują piętrowe 

bloki koszarowe z drugiej połowy lat 30. XX w., wybudowane w ramach inwestycji 
militarnych III Rzeszy, tworzące regularny zespół ulic w centralnej części miasta) 
(ryc. 1). Trzecia faza przyniosła wolnostojące bloki mieszkalne z lat 70.-80. XX 

wieku, w okresie stacjonowania tu wojsk radzieckich. Są to tzw. Leningrady, 
4-piętrowe budynki wzniesione z prefabrykatów pochodzących ze ZSRR (poło
żone głównie na obrzeżach miasta i przy jego najważniejszych arteriach) (ryc. 2). 
Czwarta generacja zabudowy stanowią domy wybudowane po 1992 roku, przez 
prywatnych właścicieli działek budowlanych uzupełniające zabudowę wewnątrz 
układu ulic oraz na północy miasta). Opisane wyżej zróżnicowanie zabudowy 
sprawiły że struktura rynku mieszkaniowego w Bornem Sulinowie odbiega od 
sytuacji regionalnej czy ogólnopolskiej.
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Ryc. 1. Podaż nieruchomości mieszkalnych w Bornem Sulinowie (stan na dzień 13.08.2016) 

Objaśnienia: 1 - budynki, 2 - ulice i drogi.

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 1. Flat offer at Borne Sulinowo (as at 13.08.2016)

Explanations: 1 - buildings, 2 - streets and roads.

Source: authors own work.
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Ryc. 2. Przestrzenne zróżnicowanie cen nieruchomości w Bornem Sulinowie (metoda 
naturalnego sąsiada) (stan na 13.08.2016)

Objaśnienia: 1 - budynki, 2 - ulice i drogi.

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 2. Spatial difłerentiation ot fiat prices at Borne Sulinowo (Natural neighbour method) 
as at 13.08.2016

Explanations: 1 - buildings, 2 - streets and roads.

Source: author’s own work.
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Powierzchnia mieszkań

Powierzchnia ta jest zróżnicowana i waha się od nieco ponad 20m2 do przeszło 

kilkuset m2. Mieszkania o mniejszej powierzchni znajdują się głównie w blo
kach poradzieckich, a największe (nawet do 300 m2) lokalizują się w budynkach 

koszarowych, w centralnej części miasta. Prawie % mieszkań w mieście ma od 
2. do 3. pokoi (tab. 1). Podaż mieszkań w mieście jest dość wysoka, gdyż obej

muje około 5% wszystkich dostępnych mieszkań. Ponadto wskaźnik określający 
liczbę osób przypadających na jedno mieszkanie jest bardzo korzystny, bo wynosi 
poniżej 2 osób/mieszkanie, co znacznie in plus odbiega od sytuacji regionalnej 
(2,68 osoby) czy ogólnopolskiej (2,72).

Ponadto w Bornem Sulinowie oferowane są pojedyncze domy, bez podziału 
na pojedyncze mieszkania. Ich stan zachowania jest zróżnicowany. Są to zarówno 

obiekty nieużytkowane od czasu wyjazdu Rosjan (stąd ich niższa cena), i wznie
sione w najmłodszej części miasta (droższe). Ich całkowita liczba jest niewielka -

Tab. 1. Wybrane dane o mieszkaniach w Bornem Sulinowie

Tab. 1. Selected data on Borne Sulinowo flats

Wyszczególnienie/ Specification Liczba/ Number %

Ogółem/ Total 183 100,0

Liczba pokoi/ 
Amount of rooms

1-pokojowe/ 1-room 27 14,3

2-pokojowe/ 2-rooms 83 43,9

3-pokojowe/ 3-rooms 55 29,1

4 i więcej pokoi/ 4 and more rooms 24 12,7

Umeblowanie/ 
Furnishings

umeblowane/furnished 105 55,6

bez mebli/unf u rnished 84 44,4

Antresola/ 
Mezzanine

z antresolą/with mezzaine 28 14,8

bez antresoli/without mezzanine 161 85,2

Powierzchnia mieszkania/ 
Flat area

do 40 m2/to 40 m2 28 14,8

40-70 m2 113 59,8

powyżej 70 m2/above 70 m2 48 25,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pgn.pl,www.metrohouse.pl.
Source: author’s main work based on: www.pgn.pl,www.metrohouse.pl.
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tylko 10 ofert. Jednakże warto zaznaczyć, że większość obiektów tego typu tworzy 

zwarty kompleks przestrzeni zagospodarowanej od kilkunastu lat.

Ceny mieszkań

Średnia cena nieruchomości mieszkalnej w Bornem Sulinowie wynosi (2016 r.) 

2337 zł/m2 - dużo mniej w porównaniu do średniej dla Polski (3976 zł/m2) czy 
województwa (tab. 2). Średnią cenę zaniżają oferty sprzedaży budynków od dawna 

w całości nieużytkowanych. Najdroższe mieszkania osiągają ceny przekraczające 

3 tys. zł za 1 m2. Zróżnicowanie to widoczne jest zarówno w przestrzeni (ryc. 2), 
jak i w lokalizacji wg pięter (tab. 3). Cena kształtuje się głównie ze względu na 
lokalizację, jakość mieszkania i rok ukończenia remontu budynku. Wartość miesz
kania w lokalizacji pionowej kształtuje się w obydwu typach budynków dwuto
rowo. W poradzieckich blokach, (tzw. Leningradach) wartość mieszkania spada 
wraz z położeniem na kolejnych, wyższych piętrach, a w budynkach koszarowych 

ustala się odwrotnie. Jest to związane z nietypowym rozwiązaniem, powszechnym 
w Bornem Sulinowie, czyli łączeniem ostatniego, najwyższego piętra z antresolą,

Tab. 2. Wybrane dane o rynku nieruchomości w województwie zachodniopomorskim 
w 2017 r.

Tab. 2. Selected data on estate market in the Zachodniopomorskie Voivodeship in 2017

Miejscowość/ 
Location

Średnia 

powierzchnia 
mieszkania m2/ 

Average flat 
area In m2

Średnia cena 

mieszkania 
za m2 w PLN/ 

Average price flat 
for 1 m2 In PLN

Powiat (p), 
województwo/

District (p), 
voivodeship

Średnia 

powierzchnia 
mieszkania 

w m2/ 
Average flat 
area In m2

Średnia cena 

mieszkania 
za m2 w PLN/ 
Average price 
flat for 1 m2 

In PLN

Borne Sulinowo 59 2337 szczecinecki (p) 58 2657

Szczecinek 59 3398 wałecki (p) 67 2605

Koszalin 52 4025 pomorskie 63 6078

Słupsk 63 3226 wielkopolskie 60 5431

Szczecin 62 4286
zachodnio- 
-pomorskie

60 4088

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.ceny.szybko.pl.
Source: authors main work based on: www.ceny.szybko.pl.
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Tab. 3. Ceny mieszkań w zależności od piętra i typu budynku w zl/m2

Tab. 3. The prices of flats according to floor and type of building type in zl/m2

* Cena mieszkań posiadających antresolę/The price of flats with have an entresol. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pgn.pl,www.metrohouse.pl.
Source: author’s main work based on: www.pgn.pl,www.metrohouse.pl.

Poziom/ 
Floor

Wskaźnik/ 
Indicator

W budynku koszarowym/ 
In post-military block

W bloku wielorodzinnym/ 
In błock of flats

ceny za m2/|irlces for m2

Parter/ średnia/average 2360 2118

Ground floor mediana/median 2533 2156

1 piętro/ Srednia/average 2447 1885

1s' floor mediana/median 2550 1921

2 piętro/ średnia/average 2564’ 2212

2nd floor mediana/median 2632* 2199

3-4 piętro/ Srednia/average - 1850

3,a-4lh floor mediana/median - 1653

Średnia powierzchnia mieszkania w m2/ 
Average of flat area in m2

62,3 55,1

Mediana powierzchni mieszkania w m2/ 
Median of flat area in m2

55,8 48,4

niewliczaną do powierzchni ogólnej mieszkania. Cena nominalnie jest wyższa, 
lecz jest wyliczana tylko dla niższego piętra o mniejszej powierzchni.

Rynek nieruchomości i zagospodarowanie 
przestrzeni powojskowych Bornego Sulinowa 
w świetle przemian społeczno-demograficznych

Podaż nieruchomości mieszkalnych w Bornem Sulinowie jest przestrzennie zróż
nicowana (ryc. 2). Wynika to głównie z kilku kształtujących ją czynników, którymi 
są: poziom zagospodarowania przestrzeni miasta, bieżący ruch migracyjny, zmiany 
demograficzne oraz działalność budowlana deweloperów.

Rynek nieruchomości w Bornem Sulinowie zmienia się równolegle z pro
cesem jego konwersji. Widocznym efektem tych przekształceń było stopniowe 
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zagospodarowywanie przestrzeni powojskowych miasta na cele cywilne. Budynki 

koszarowe najszybciej ulegają przebudowom na cele mieszkalne. Intensywność 
tych inwestycji rośnie w pobliżu centralnej części miasta, gdzie liczba punktów 
usługowych jest najwyższa. W ten sposób najszybciej została zagospodarowana 
okolica Urzędu Miasta i Gminy czy poczty. Znacznie wolniej przekształceniom 
ulegają obiekty niemieszkalne, garażowe i magazynowe. W związku z fatalnym ich 
stanem, większość wyburzono.

Przyczyn tak szybkiego zagospodarowania budynków dawnego garnizonu 
wojskowego na cele mieszkaniowe można upatrywać w problemie wzrastającego 

powojennego głodu mieszkaniowego w latach 80. XX wieku, spowodowanym 
migracjami ze wsi do miast, które nasiliły się w czasie zastoju inwestycji budow
lanych (Gronostajska 2010; Szafrańska 2011). Równie ważnym powodem zakupu 
nieruchomości w Bornem Sulinowie były relatywnie niskie ceny nieruchomości, 
konkurencyjne dla wielu osób, które zakładały rodziny (Nawrocki, Madej 2004). 
Podobnie działo się w innych miejscowościach poradzieckich na terenie Polski 

(Sobotka 2012). Przekazanie garnizonów na cele cywilne doprowadziło do znacz
nego odmłodzenia struktury wiekowej społeczeństwa zamieszkującego gminy 
z miejscowościami pogarnizonowymi (Suszczewicz 2016).

Na rynek nieruchomości w Bornem Sulinowie silnie oddziałuje sytuacja gospo
darcza mikroregionu, niesprzyjająca dla osób w wieku produkcyjnym. Trudno 

znaleźć pracę w tej okolicy, gdzie do lat 90. XX wieku zatrudnienie oferowały 
głownie PGR, duże były problemy gospodarcze lokalnych zakładów czy wykształ
cenie ludności niedostosowane do wymogów lokalnego rynku pracy. Te przyczyny 
spowodowały silne zmiany w strukturze demograficznej miasteczka oraz na rynku 

nieruchomości. Porównując stan struktury społecznej Bornego Sulinowa z lat 
90. i obecnie, można zauważyć szybkie starzenie się tej społeczności oraz spadek 
liczby osób w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby 
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. W 2010 roku w mieście zamieszkiwało 

w przybliżeniu ich tyle samo, co poprodukcyjnym (po 20%). Obecnie, co czwarty 
mieszkaniec Bornego Sulinowa przekroczył wiek emerytalny, przy 17-procentowym 

udziale najmłodszej grupy wieku. Ta proporcja jest są dużo gorsza w porównaniu 
województwem czy Polską z wartościami o 1% i 5% wyższymi (Bank Danych 
Lokalnych). Ponadto od roku 2009 dodatnie saldo migracji w Bornem Sulinowie 
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jest kształtowane przede wszyst
kim przez osoby w wieku powyżej 
60/65 lat (tab. 4). Może to bardzo 
silnie wpłynąć na popyt mieszkań 
w tej atrakcyjnej okolicy, szcze
gólnie dla osób niemobilnych lub 
w wieku emerytalnym.

Przestrzenny rozkład ofert sprze

daży nieruchomości zależy głów
nie od lokalizacji i typu mieszka
nia. Większym zainteresowaniem 
cieszą się mieszkania z antresolami 
oraz w pobliżu obiektów usługo
wych, (niekoniecznie na niższych 
piętrach), w porównaniu z loka
lami w budynkach nieremontowa- 

nych, położonych w odosobnieniu, 
oddalonych od sklepów i innych 

usług w centralnej części miasta. 
Ze względu na zmieniającą się 
strukturę społeczno-demograficzną 

możliwa jest jeszcze większa dys
proporcja w popycie na mieszkania 
z różnych Bornego Sulinowa.

W początkowym okresie zasie

dlania Bornego Sulinowa przez 
ludność polską można było zauwa

żyć znaczący napływ osób w wieku 

Tab. 4. Saldo migracji w Bornem Sulinowie 
w latach 2002-2015 według wieku

Tab. 4. Migration ballance at Borne Sulinowo 
in years 2002-2015 by age

Grupa 
wiekowa/ 

Age 
group

Saldo mlgracJI/Ballance of mlgraton

2002-2008 2009-2015 2002-2015

0-4 52 5 57

5-9 28
154

12
15

40
169

10-14 51 4 55

15-19 23 -6 17

20-24 34 8 42

25-29 113 29 142

30-34 35 27 62

35-39 41
584

25
164

66
748

40-44 49 10 59

45-49 54 -3 51

50-54 106 23 129

55-59 152 45 197

60-64 120 84 204

65-69 81 46 127

70-74 59 349 26 241 85 590

75-79 31 26 57

80+ 58 59 117

Razem/ 
Total

1087 420 1507

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 
www.demografia.stat.gov.pl.

Source: authors main work based on: 
www.demografia.stat.gov.pl.

produkcyjnym (głównie rodzin z dziećmi). Spowodowany głównie możliwością 
zakupu mieszkania, po cenie znacznie niższej w porównaniu z większymi miastami, 
przy jednocześnie wyższym standardzie w porównaniu do lokali oferowanych 
w pobliskich mniejszych miejscowościach (Madej, Nawrocki 2004). Ze względu na 
trudne warunki gospodarcze regionu oraz wysokie bezrobocie narastały migracje 
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powrotne osób przybyłych do Bornego Sulinowa. Do mieszkań pozostałych po 
tych wyjeżdżających wprowadzały się osoby w wieku emerytalnym i przedemery
talnym (pow. 60 lat), dla których najważniejszymi cechami dawnego garnizonu, 
są cisza, spokój i brak zanieczyszczeń, w przeciwieństwie do osiedli mieszkalnych 
w dużych ośrodkach miejskich (Chojnowska 2015). Obecnie ta grupa kształtuje 
popyt na mieszkania w mieście.

Ostatnim z czynników jest zagospodarowanie pustostanów - kiedyś także 
stanowiły one potencjał mieszkalny, a teraz następuje ich wyburzanie w celu uzy
skania powierzchni na nowe, kolejne inwestycje. Działania deweloperów i firm 

budowlanych, od początku przejęcia miasta przez polskie władze cywilne, ukie
runkowane są na przystosowanie budynków koszarowych i bloków poradzieckich 

na cele mieszkaniowe. Z biegiem czasu liczba budynków niezagospodarowanych 
malała. Obecnie ten czynnik zaczyna tracić na znaczeniu, gdyż w mieście jest 
zaledwie kilka pustostanów. Większe znaczenie w obrocie nieruchomościami 
będzie odgrywać rynek wtórny.

Podsumowanie

Borne Sulinowo oraz jego rynek nieruchomości zmieniały się od momentu przeka
zania miejscowości władzom cywilnym. Opuszczone przez wojsko bloki i koszary 

zostały przebudowane na cele mieszkalne. Rejony miasta o lepszej dostępności 
do punktów usługowych cechują wyższy stosunek ceny do powierzchni, lecz jest 
tam mniej ofert.

Popyt na nieruchomości mieszkalne w Bornym Sulinowie jest kształtowany 
przez zmiany struktury demograficznej oraz migracje mieszkańców. Imigracja 
osób w wieku emerytalnym może prowadzić do intensyfikacji osiedlania się 

w centralnej części (Urząd Miasta) kosztem części peryferyjnych. Ograniczona 
rotacja mieszkańców, prawdopodobnie zwiększy liczbę ofert sprzedaży miesz

kań, przy coraz mniejszym zainteresowaniem ich nabywaniem. Obecnie problem 
braku pracy w Bornem Sulinowie powoduje ograniczone możliwości rozwoju dla 

młodych ludzi, co powoduje niewielkie zainteresowanie wśród nich, by w Bornem 
Sulinowie pozostać.
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Szansą na rozwój rynku nieruchomości w mieście są nowe programy pomocowe 
dla rodzin wielodzietnych, takie jak np. „500+” czy Mieszkanie dla Młodych, 
które mogą pomóc w zatrzymaniu lub przyciągnięciu do miasta młodych osób. 
Jednakże bez koniecznych inwestycji, nowych zakładów produkcyjnych, zwiększe
nia przedsiębiorczości wśród mieszkańców, (dałoby nowe miejsca pracy), sytuacja 
gospodarcza i społeczna miasta nie poprawi się. Może nawet dojść do całkowitego 

zlikwidowania miejscowości, jak miało to miejsce w pobliskim Kłominie czy nie
których innych miejscowościach poradzieckich w Polsce (Wójcik 2016).
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Zarys treści: Wraz z postępem technologicznym społeczeństwo zyskuje coraz większy dostęp 
do różnorodnych danych o przestrzeni. Obok źródeł tradycyjnych, a więc najczęściej map 
analogowych, powstają i cieszą się coraz większą popularnością materiały publikowane 
w Internecie. Sukcesywnie pojawiają się kolejne usługi, produkty i narzędzia geoinforma- 
cyjne, wśród których często można zauważyć powtarzające się pojęcie „geoportal”. Celem 
autorki było przedstawienie, jak postrzegane są one przez społeczeństwo, a także, czy 
dostosowane są one do jego potrzeb. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 
określono powszechność ich wykorzystywania, różnorodność rozumienia pojęcia geopor- 
talu, jak i autoocenę respondentów w zakresie posiadanych umiejętności posługiwania się 
nimi. Większość osób nie zna geoportali lub nie posługuje się nimi, ale aktywni użytkownicy 
oceniają je jako przeciętne lub dobre. W dalszej części artykułu sformułowano zarys kom
ponentów produktów geoinformacyjnych wpływających na ich ogólny odbiór społeczny, 
jak np. zasób danych czy łatwość obsługi. W przyszłości ewentualne zmiany powinny zostać 
ukierunkowane na trafność i skuteczność działań informacyjno-edukacyjnych.

Słowa kluczowe: źródła danych przestrzennych, produkt geoinformacyjny, geoportal, uży
teczność i funkcjonalność społeczna, użytkownik
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Abstract: The technological progress provides the society with a greater access to a variety 
of data about space. In addition to traditional sources, i.e. most commonly analogue maps, 
the materials published in the Internet are becoming more and more popular. New servi
ces, products and geoinformation tools appear one by one and more and more often the 
notion of a „geoportal” is repeated. The authors aim was to show how they are perceived 
by the public, and whether they are tailored to their needs. Based on the survey, the author 
has identified widespread of geoportals use, the diversity of understanding of their notion 
and self-assessment of respondents in terms of their skills to use them. Generally most of 
respondents do not know or do not use geoportals, but active users rate them as average or 
good. In the following part of the paper the outline of geoinformation product components 
were analysed by their overall public perception such as e.g. resource of data, and ease of 
use was presented. In the future, any changes should be targeted especially the relevance 
and effectiveness of information and education.

Keywords: the source of spatial data, geoinformation product, geoportal, social usability 
and functionality, user

Wprowadzenie

Człowiek jest nierozerwalnie połączony z przestrzenią, ponieważ to właśnie ona 
stanowi arenę dla jego codziennych działań i różnorodnych aktywności, a także 

stanowi podstawę do rozwoju kontaktów interpersonalnych. Odkrywanie jej 
wyjątkowych atrybutów i ich wzajemnych powiązań umożliwia m.in. przemiesz
czanie się w przestrzeni, poprawia orientację w terenie oraz warunkuje świadome 
podejmowanie decyzji przekształcających środowisko występowania ogółu 
elementów ożywionych i nieożywionych. Posiadanie zestawu informacji prze
strzennych dostosowanych do aktualnych ludzkich potrzeb staje się kluczowym 

aspektem współczesnej egzystencji. Jednocześnie jednak duże trudności stwarza 
już samo sklasyfikowanie tych potrzeb w kontekście całego społeczeństwa, głów
nie ze względu na szerokie spektrum potencjalnych zamierzeń i zainteresowań 
(Adamczyk 2007). Niemniej postęp technologiczny istotnie przyczynia się do 
rozwiązywania tego problemu, ponieważ dynamicznie powiększa zakres i formę 
rozpowszechniania rozmaitych danych. Obok źródeł tradycyjnych powstają i cie
szą się coraz większą popularnością materiały cyfrowe, zwłaszcza te publikowane 

w Internecie. Ciągle rozbudowywane i udoskonalane systemy informacji prze
strzennej (ang. Geographic Information System, GIS), rozumiane jako zbiór ludzi, 
ich wiedzy oraz sprzętu komputerowego, oprogramowania i danych, pozwalają na 
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gromadzenie, magazynowanie, obróbkę, analizę oraz przekazywanie zebranych 
faktów o danym wycinku przestrzeni (Kistowski, Iwańska 1997; Longley i in. 2008). 
Jak podaję Kistowski (2001), społeczeństwo może postrzegać GIS w dwojaki spo
sób, tj. poprzez pryzmat stricte praktycznego użycia lub jako naukę teoretyczną. 
Obecnie oba ujęcia zazębiają się i stopniowo wnikają w przeróżne sfery ludzkiego 
życia, ułatwiając np. porządkowanie historycznych faktów, wspierając ochronę 
środowiska lub wspomagając inwentaryzację bieżących zasobów zabudowy 
i infrastruktury. Wspomniane zastosowania to tylko ułamek z wielobarwnej palety 

możliwości wykorzystania technologii bazujących na danych przestrzennych, 
a więc wszelkich danych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do określo

nego położenia lub obszaru geograficznego (Ustawa... 2010). Fundamentem ich 
efektywnego udostępniania użytkownikowi jest stworzenie odpowiedniego pro
duktu geoinformacyjnego, np. geoportalu o optymalnej użyteczności społecznej, 
rozumianej jako zbiór właściwości wyrażających zakres, znaczenie i powszechność 

jego skutecznego i satysfakcjonującego użytkowania w społeczeństwie (Gaździcki 
2013). Tym samym nie wystarcza skupienie się wyłącznie na funkcjonalności 

(która zapewnia odpowiedni zakres funkcji danego narzędzia), ale należy mieć 
na uwadze również łatwość jego zrozumienia, pogłębiania zdolności posługiwania 

się nim i zadowolenia z ogólnej obsługi. Zwłaszcza w czasie bieżącego umacniania 
i dojrzewania założeń zasadności życia w społeczeństwie informacyjnym, jednostka 
powinna mieć zapewnione materiały dobrej jakości oraz coraz lepsze warunki 
do zdobywania wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem komputerowych sieci 
informacyjnych (Drabowicz 2006).

Cel, metody i przebieg badań

Celem autorki było zidentyfikowanie źródeł wiedzy o przestrzeni, z których czerpią 

współcześni ludzie, ze szczególnym uwzględnieniem produktów geoinformacyj- 
nych, rozpatrywanych na przykładzie geoportali, tj. witryn internetowych lub jej 
odpowiedników, zapewniających dostęp do usług danych przestrzennych (Gaździcki 
2001) oraz ustalenie kluczowych czynników wpływających na ich ogólny odbiór 

społeczny. Skupiła się ona przede wszystkim na człowieku jako aktywnym użyt
kowniku utworu geoinformacyjnego, a analizy oparte zostały na informacjach 
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pozyskanych podczas krótkiej ankiety przeprowadzonej wśród społeczeństwa. 

Na ich podstawie została zobrazowana m.in. różnorodność interpretacji pojęcia 
„geoportal” oraz rozpowszechnienie wykorzystania tego typu zasobów w życiu 
codziennym. Ponadto przybliżono autoocenę poczynioną przez respondentów 
pod względem posiadanych umiejętności posługiwania się nimi, a następnie 

sformułowano najważniejsze aspekty wpływające na ich holistyczną percepcję 
społeczną. W dalszej części artykułu, dysponując charakterystyką najistotniejszych 

czynników, które warunkują (przynajmniej przeciętną) użyteczność społeczną 
geoportalu, autorka podjęła próbę zbudowania fragmentu schematu postępowania 

ułatwiającego rozpoznawanie obszarów problemowych. Takie działanie miałoby 
w przyszłości wspomagać usprawnianie procesu pozyskiwania i przetwarzania 
informacji pochodzących od pojedynczych użytkowników, ponieważ uogólnianie 
danych szczegółowych (Apanowicz 2002) sprzyja skuteczniejszemu i sprawniej
szemu wdrażaniu zmian. Zarazem określony zestaw składowych struktury oceny, 
stworzony przez twórców lub administratorów produktów geoinformacyjnych, 

miałby zachęcać użytkowników do wyrażania własnych opinii, także w sytuacji, 
gdy nie są w stanie podać konkretnych mankamentów, lecz ze swojej pracy nie 
są zadowoleni.

Wspomniane powyżej badania ankietowe zostały wykonane w sierpniu 2016 
roku, a ich analiza - we wrześniu. Mając na uwadze, że respondenci powinni 

reprezentować wycinek ogółu społeczeństwa, a jednocześnie uwzględniając ogra
niczenia czasowe realizacji projektu, założono, że wypełnić kwestionariusz mogła 
każda zainteresowana osoba powyżej 15 roku życia, bez względu na swoje miejsce 
zamieszkania czy poziom znajomości tematyki geoinformacyjnej. Sporządzono 
go w formie papierowej (wypełnianej głównie w województwie wielkopolskim) 
i elektronicznej (skonstruowanej z użyciem narzędzia Google Formularze). Składał 
się on z pytań zamkniętych oraz uszczegółowiających je części otwartych. Okres 
zbierania danych zakończył się wraz z uzyskaniem 500 wypełnionych formularzy 

i łącznie trwał TJ dni. Zważywszy na zogniskowanie rozważań wokół wstępnego 
rozeznania poruszanych zagadnień, dobór respondentów był przypadkowy i oparty 

głównie na dostępności osób badanych, ale z wyraźnym rozróżnieniem na osoby 
korzystające lub niekorzystające/nieznające geoportali.
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Wyniki badań

Analiza struktury respondentów ze względu na płeć, wiek oraz częstotliwość 

korzystania z Internetu (tab. 1) wykazała, że pomimo umiarkowanej kontroli nad 
rozprzestrzenianiem ankiety (zwłaszcza za pośrednictwem Internetu) osiągnięto 
ich istotne zróżnicowanie, pozwalające na wnioskowanie w kontekście ogólnego 
odbioru społecznego. W badaniu wzięło udział więcej kobiet niż mężczyzn 

i były to przeważnie osoby w wieku od 15 do 35 lat, które korzystają na co dzień 
z Internetu. Jednocześnie udało się autorce dotrzeć do osób starszych i ustalić, 

z jakich źródeł uzyskują one wiedzę o przestrzeni.

Tab. 1. Profil respondentów

Tab. 1. Respondents profile

Źródło: opracowanie własne./Source: author’s own work.

Wyszczególnlenle/Speclficatlon
Respondenci/Respondents

liczba/number [%1

Ogółem/Total 500 100,0

A. Pleć/Sex

Kobiety/Women 315 63,0

Mężczyźni/Men 185 37,0

B. Wlek/Age [lat/years]

15-25 186 37,2

26-35 127 25,4

36-45 94 18,8

46-55 48 9,6

56-65 33 6,6

Pow. 65 roku życia/Over 65 12 2,4

C. Częstotliwość korzystania z Internetu/Frequency ot Internet use

Codziennie/Everyday 398 79,6

Kilka razy w tygodniu/Several times a week 58 11,6

Kilka razy w miesiącu/ Several times a month 15 3,0

Okazjonalnie/Occasionally 19 3,8

Nie korzystam z Internetu/I don't use Internet 10 2,0
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Ryc. 1. Źródła danych przestrzennych

Objaśnienia: 1 - źródła tradycyjne - najczęściej 
powtarzające się odpowiedzi: mapy analogowe, 
plany miast, broszury informacyjne itp.; 
2 - źródła cyfrowe - najczęściej powtarzające 
się odpowiedzi: portale mapowe, rastry map 
analogowych itp.; 3 - nie korzystam/nie doty- 
czy/oba źródła są równorzędne.

¿ródlo: opracowanie własne.

Fig. 1. Sources of spatial data

Explanations: 1 - the traditional sources - 
the most recurrent answers: analogue maps, 
city maps, brochures etc.; 2 - digital sources 
- the most recurrent answers: map portals, 
rasters of analogue maps etc.; 3 - not used/ not 
applicable/both sources are equivalent.

Source: author’s own work.

cel związany z poszukiwaniem drogi

Pierwsze pytanie dotyczyło prefero

wanych źródeł danych przestrzennych. 
Każdy z pięciuset respondentów miał 
odpowiedzieć, jaki rodzaj zasobu infor
macji użytkuje chętniej i/lub częściej 
(tradycyjny czy cyfrowy) oraz podać 
jeden przykład i główny cel posługiwania 
się nimi. W przypadku, gdy dla ankieto
wanego dwa źródła były równoważne, 

proszono o zaznaczenie tej samej odpo
wiedzi, która odnosiła się do osób nie- 
korzystających z danych przestrzennych, 

bądź których omawiana problematyka 
nie dotyczyła. Według badań okazało 
się, że popularniejsze są źródła cyfrowe 
(ryc. 1), a spośród nich przede wszystkim 

różnorodne portale mapowe dostępne 
w Internecie, np. Mapy Google/Google 

Maps (wskazuje je 58% osób użytkujących 
zasoby cyfrowe). Natomiast tradycyjne 

(drukowane) mapy, plany miast i broszury 
informacyjne dostarczały niezbędnych 
wiadomości tylko 25% spośród respon
dentów (w tym 64% dla osób powyżej 

45 roku życia). Jednocześnie w każdym 
z przedziałów wiekowych dominuje 

dojścia/dojazdu do konkretnego punktu,
a w dalszej kolejności chęć poszerzania posiadanych wiadomości niezbędnych do 

nauki, pracy oraz celów turystycznych i hobbystycznych. Spektrum możliwości 
zastosowania pozyskanych wiadomości było bardzo szerokie i uzależnione od 

indywidualnych potrzeb.
Kolejne pytanie ponownie zostało skierowane do wszystkich pięciuset respon

dentów, ponieważ np. preferowanie źródeł tradycyjnych nie wyklucza jednoczesnej
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znajomości pojęcia „geoportal”, ani możliwości korzystania z niego (ryc. 2). Według 
otrzymanych rezultatów ponad 75% kobiet i blisko 70% mężczyzn nie wiedziało, 
czym jest geoportal, co przekładało się na podobny odsetek osób, które nigdy nie 

miały z nim do czynienia lub nie były tego świadome. Ponadto wykryto zależność,

nie pamiętam/ 
I don't know,

nie pamiętam/ 
I don't know,

Ryc. 2. Znajomość pojęcia „geoportal” oraz udział osób korzystających z dowolnych 
geoportali

Objaśnienia: 1 - Czy zna Pan/Pani pojęcie „geoportal”?; 2 - Czy kiedykolwiek korzystał/a Pan/Pani 
z dowolnego geoportalu?; K - kobiety, M - mężczyźni
¿ródlo: opracowanie własne.

Fig. 2. Understanding the concept „geoportal” and share of people using any geoportals

Explanations: 1 - Do you know the notion of „geoportal”?; 2 - Have you ever used any geoportal?; 
K - women, M - men
Source: author’s own work.
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że wśród ankietowanych posługujących się kiedykolwiek geoportalami (ok. 25% 

ogółu respondentów) zdecydowana większość (ok. 88%) preferowała cyfrowe źró
dła danych o przestrzeni - i była ona reprezentowana w około 74% przez młodsze 
grupy wiekowe - poniżej 36 roku życia.

Na dalsze pytania (ryc. 3) odpowiadali wyłącznie ankietowani, którzy kiedykol
wiek korzystali z dowolnego geoportalu, czyli 126 osób. Byli to głównie użytkownicy

%

Ryc. 3. Autoocena stanu wiedzy i posiadanych umiejętności dotyczących geoportali oraz 
ocena wybranych aspektów geoportali dokonana przez respondentów

Objaśnienia: 1 - Jak ocenia Pan/Pani swój stan wiedzy i poziom umiejętności posługiwania się geo
portalami?; 2 - Jak ocenia Pan/Pani geoportal, z którego korzysta Pan/Pani najczęściej pod względem 
funkcjonalnego dopasowania do potrzeb przeciętnego (niewyspecjalizowanego w tematyce geoinfor- 
macyjnej) użytkownika?; 3 - Jak ocenia Pan/Pani geoportal, z którego korzysta Pan/Pani najczęściej 
pod względem łatwości jego zrozumienia, nauki i użytkowania oraz satysfakcji przeciętnego (niewy
specjalizowanego w tematyce geoinformacyjnej) użytkownika?; 4 - Jak ocenia Pan/Pani dostęp do 
danych informacyjno-edukacyjnych i promocję wybranego geoportalu?

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 3. Self-assessment of knowledge and skills on geoportals and assessment of selected 
geoportals aspects made by respondents

Explanations: 1 - How do you assess your knowledge and level of geoportal skills?; 2 - How do you 
assess geoportal used by you usually in terms of functional fit to the needs of the average user (non- 
-specialist in the subject of geoinformation)?; 3 - How do you assess geoportal, used by you usually in 
terms of ease of understanding, learning and use of and satisfaction of average user (non-specialist in 
the subject of geoinformation)?; 4 - How do you assess the access to information and education data 
and promotion of selected geoportal?

Source: author’s own work.
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krajowego Geoportalu 2 oraz lokalnych systemów informacji przestrzennej miast, 

gmin, powiatów i województw, jak również różnorodnych geoportali tematycznych, 
np. dla poszczególnych parków narodowych, Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

czy Państwowego Instytutu Geologicznego. Oceniali oni stan swojej ogólnej wiedzy 
i poziom umiejętności posługiwania się nimi, plus całościowy poziom dopasowania 

do potrzeb niewyspecjalizowanego użytkownika. W obu przypadkach przeważała 
ocena przeciętna (odpowiednio 36,5% i 52,4%), bez wybijających się pozytywnych 

bądź negatywnych opinii. Następnie osądowi poddano kwestię użyteczności spo
łecznej oraz działań informacyjno-edukacyjnych i promocję określonego produktu 
geoinformacyjnego. Znowu dominowały odpowiedzi neutralne, tj. oceny przeciętne 
(48,4% i 33,2%), choć sumarycznie zdania odnoszące się do składowych użytecz
ności miały zabarwienie bardziej pozytywne (ocena dobra i bardzo dobra - 34,9%; 
zła i bardzo zła - 16,7%) niż te dotyczące edukacji i promocji (ocena zła i bardzo 

zła - 46,9%; dobra i bardzo dobra - tylko 19,9%).

Kluczowe czynniki wpływające na odbiór społeczny 
produktu geoinformacyjnego

Odpowiedzi udzielane w częściach otwartych kwestionariusza ankiety wymagały 
od autorki indywidualnego podejścia i interpretacji. W ten sposób z danych 
szczegółowych zostało wyodrębnionych 7 komponentów istotnych w procesie 
budowania ogólnego odbioru społecznego produktów geoinformacyjnych (tab. 2). 

Były to: (1) ich dostępność, (2) zasób danych, (3) funkcjonalność narzędzi, (4) 
użyteczność wyników, (5) łatwość obsługi oraz (6) stylistyka portalu i (7) mapy. 

Każdy z tych elementów zawiera w sobie różnorodność zagadnień, możliwych do 
pogłębiania i poddawania dalszym analizom w zależności od nadrzędnego celu 

przeprowadzanych rozważań.
Następnie uwzględniono jeszcze kwestię płynnego przejścia od pojawienia 

się subiektywnego odczucia użytkownika (o pozytywnym lub negatywnym 
wydźwięku) do wyróżnienia odpowiadającego za niego elementu składowego pro
duktu geoinformacyjnego. Odbiorca niespecjalizujący się w zagadnieniach z tego 
zakresu może mieć problem z właściwym określeniem, co konkretnie należałoby 

w nim uwypuklić lub poprawić. Usunąć tę barierę można poprzez odpowiednio 
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Tab. 2. Wybrane komponenty produktów geoinformacyjnych (np. geoportali), szczególnie 
istotne w procesie budowania ich ogólnego odbioru społecznego

Tab. 2. Selected components of geoinformation products (e.g. geoportals), particularly 
important in the process of building their overall social acceptance

Lp./ 
No.

Komponent/Component Wybrane zagadnienia/Selected issues

1
Dostępność produktu 
geoinformacyjnego

- rozpowszechnienie informacji o powstaniu/ 
istnieniu produktu geoinformacyjnego

- otwartość na zmiany proponowane przez użytkowników - 
platformy wymiany doświadczeń, dyskusji o problemach itp.

- działania edukacyjne podkreślające rzetelność zgromadzonych 
danych przestrzennych (dostępnych zwłaszcza w produktach 
niekomercyjnych)

- interoperacyjność infrastruktury danych przestrzennych

2 Zasób danych

- systematyczna aktualizacja danych/baz referencyjnych
- dopasowanie do poziomu zróżnicowanych grup odbiorów 

(dotyczy to także produktów tematycznych)
- systematyczna rozbudowa zakresu tematycznego 

udostępnianych danych
- możliwość personalizacji zasobu danych (własne treści 

tematyczne - geometryczne i opisowe)
- ogólnodostępne metadane
- moduły tematyczne

3
Funkcjonalność 
narzędzi

- umożliwienie szybkiego wyszukania informacji przestrzennych 
w oparciu o skuteczną selekcję materiału (Kowalski 2008)

- istnienie panelu pomocy/instrukcji obsługi produktu 
geoinformacyjnego

- rozbudowa o nowe funkcje łączące rzeczywistość z klarownym 
zapisem przestrzennym

- czerpanie inspiracji oraz rozwiązań z innych istniejących portali 
i produktów geoinformacyjnych

4 Użyteczność wyników

- gwarancja wyników wysokiej jakości
- możliwość wydruku/wyeksportowania danych
- umożliwienie pracy również w trybie offline (z wykorzystaniem 

wcześniej pobranych danych)

5 Łatwość obsługi

-łatwość przyswojenia zasad obsługi, zachęcająca użytkownika 
do dalszego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności 
posługiwania się nimi

- intuicyjność interfejsu
- funkcjonalny układ drzewa warstw tematycznych
- możliwość wyszczególnienia serwisów tematycznych

6 Stylistyka portalu

- czytelność i estetyka wykonania
- przejrzysty układ strony internetowej
- elastyczność rozwiązań wizualnych, przy uwzględnieniu 

potrzeb osób niepełnosprawnych

7 Stylistyka mapy

- dobór kolorystyki i czcionek
- właściwa generalizacja mapy
-jednoznaczność stosowanych znaków i opisów kartograficznych
- spójność graficzna

Źródło: opracowanie własne./Source: author’s own work.
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skonstruowany schemat postępowania w kontekście identyfikacji dominujących 

wad i zalet komponentów wpływających na ogólny odbiór społeczny. Jego przy
kładowy fragment przedstawia rycina 4, jednakże należy podkreślić, że ma on 

charakter wyłącznie poglądowy i zawsze należy go dostosowywać do bieżących 
uwarunkowań monitorowanego obiektu.

Czy korzyslaUa Pan/Pani kiedykolwiek z dowolnego produktu geoinformacyjnego (PG) np. geoportalu?

Ryc. 4. Przykładowy schemat postępowania w kontekście identyfikacji dominujących zalet i wad 
wybranych komponentów produktów geoinformacyjnych (np. geoportali) wpływających na ich ogólny 
odbiór społeczny

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 4. Example of the procedure in identifying dominant advantages and disadvantages of selected 
components of geoinformation products (e.g. geoportals) affecting the general public perception of them

Source: author's own work.

Dyskusja i wnioski

Przeprowadzone przez autorkę analizy wykazały, że badania dotyczące ogólnego 
odbioru społecznego produktów geoinformacyjnych są istotne z punktu widze
nia sensowności ich powszechnego udostępniania oraz podtrzymywania chęci 
posługiwania się nimi. Dla niewyspecjalizowanego użytkownika aspekt związany 
z dostępnością, rozumianą jako optymalne połączenie działań promocyjnych 
i informacyjno-edukacyjnych, jest kluczowy już dla rozpoczęcia pozyskiwania 
danych za ich pośrednictwem. Jeśli użytkownik nie wie o istnieniu danego narzę
dzia lub nie potrafi się nim posługiwać, to nie będzie zeń korzystał - nawet, gdyby 
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to narzędzie potencjalnie dostarczało istotnych faktów. Pilarska (2015) podkreśla 
dodatkowo, że wówczas nie zostaje uruchomiony proces wymiany doświadczeń 

i kreatywna współpraca w obrębie tworzenia i przetwarzania informacji o określonej 
przestrzeni. Z kolei satysfakcja z poczynionych dzięki nim działań znacząco wzmac

nia ich pozytywny obraz i sukcesywnie zwiększa wymagania odbiorcy, poprzez 
co inspiruje go do dalszych planów rozwojowych. Niestety rozważania dotyczące 

szeroko pojętej użyteczności społecznej w geoinformacji są dość ograniczone, 
pomimo ich istotnej roli dla czynności praktycznych (Gajos 2010). Najczęściej 

koncentrują się one na analizach produktów od strony technicznej, prawnej 
i organizacyjnej, bez uwzględniania aktywności i opinii osób z nich korzystają
cych. Dukaczewski i Bielecka (2009) oraz Dawidowicz i Sońta (2014) rozpatrują 
w ten sposób geoportale krajów europejskich, a Ślusarski (2012) przedstawia pro

pozycję oceny na poziomie lokalnym. Za każdym razem pominęli oni odwołania 
do identyfikacji bieżących potrzeb użytkowników. Najprawdopodobniej wynika 
to z czasochłonności i wysokich kosztów przeprowadzania takich badań. Niemniej 
jednak są podejmowane próby ich wykonywania, co potwierdzała Adamczyk 
(2007). Autorka ta przeprowadziła wśród studentów SGGW badania ankietowe, 

poruszające tematykę odbioru społecznego polskich i europejskich geoportali. 
Ankietowane osoby miały, co prawda wyższy poziom znajomości problematyki 
GIS aniżeli przeciętny odbiorca, ale poruszały kwestie ogólne, m.in. estetykę 
i przyjazność serwisów, ich braki itp. Uzyskane rezultaty są zbieżne z głównymi 
wnioskami poczynionymi przez autorkę niniejszego artykułu, tj. obecnie dane 
przestrzenne można z powodzeniem rozpowszechniać nie tylko przy wykorzystaniu 
źródeł tradycyjnych, lecz także za pośrednictwem Internetu. Wybierając jednak 
taką formę ich udostępniania, należy brać pod uwagę przede wszystkim potrzeby 
bezpośrednich użytkowników produktów geoinformacyjnych. Bieżący monitoring 
ich spostrzeżeń ułatwi sprawniejsze wdrażanie przekształceń zastosowanych już 

rozwiązań, które docelowo będą lepiej dopasowane do oczekiwań odbiorców. 
W literaturze światowej można zauważyć podobne obserwacje, podkreślające rolę 
użyteczności społecznej w procesie kreowania holistycznego odbioru geoportali 
(Resch, Zimmer 2013; Kellenberger i in. 2016).

Rozwój społeczeństwa informacyjnego sprzyja dywersyfikacji źródeł informacji. 
Współcześnie coraz chętniej wybierane są cyfrowe materiały o przestrzeni, co 
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sugeruje wypieranie technik analogowych przez narzędzia bazujące na nowocze
snych rozwiązaniach informatycznych, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. 
Jednocześnie jednak zbyt niski odsetek społeczeństwa posługuje się geoportalami 

w codziennym życiu. Rodzi to konieczność poszukiwania dualnych rozwiązań 
skoncentrowanych na dopasowywaniu do potrzeb przeciętnych odbiorców, a zara
zem wdrażania coraz bardziej złożonych i profesjonalnych elementów ukierunko
wanych na osoby zaawansowane.

Podsumowanie

Człowiek za sprawą dynamicznego rozwoju technologicznego zyskuje coraz 
większe możliwości efektywnego pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania 
danych o przestrzeni, zwłaszcza przestrzeni publicznej będącej dobrem wspólnym 

(Palicki 2009), które wymaga uważnego rozpoznania tak, aby indywidualne dzia
łania jednostek nie sprzyjały generowaniu negatywnego oddziaływania na resztę 

danego społeczeństwa. Różnorodne narzędzia i usługi bazujące na informacji 
geoprzestrzennej ułatwiają to poprzez tworzenie nowej ścieżki odkrywania, a także 
poprawy jakości percepcji współczesnej mozaiki nieskończonej ilości elementów 
tworzących rzeczywistość. Mając do dyspozycji takie produkty jak właśnie geopor- 
tale, każdy potencjalny użytkownik sam podejmuje decyzję, czy chce i czy może 
z nich korzystać. Obecnie nie są one jeszcze powszechnie znanym źródłem danych 
przestrzennych, a i samo pojęcie nie jest dostatecznie znane. Dlatego kluczową 
kwestią jest popularyzacja wiedzy i umiejętności posługiwania się nimi, ale także 
określenie docelowej grupy odbiorców. Optymalizacja użyteczności produktu 
geoinformacyjnego jest procesem ciągłym i nieskończonym (Kellenberger i in. 

2016), dlatego konieczne jest czynne zaangażowanie zarówno ze strony jego twórcy, 
jak i odbiorcy. Wymaga to także aktualizacji baz danych będących przedmiotem 
zróżnicowanych operacji. Dodatkowo takie wykreowanie platformy aktywnego 
dialogu sprzyja krystalizacji najważniejszych obszarów wymagających redukcji 
lub poprawy, albo - uwypuklenia, np. kwestii stylistyki map, czy łatwości obsługi. 
W ten sposób wzrasta nie tylko funkcjonalność produktu, lecz przede wszystkim 
poprawia się jego holistyczny odbiór. Natomiast zaniedbanie aspektów związanych 

z szeroko pojętą użytecznością, która w dużej mierze odpowiada za subiektywne 
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oceny jego przydatności do realizacji konkretnych celów, zwykle niekorzystnie 
wpływa na samokrzewienie ogólnej idei geoinformacji wśród społeczeństwa.
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Abstract: The tourist movement in Polish National Parks increases systematically, causing 
these areas to become honeypot sites for Polish tourists and a considerable anthropogenic 
pressure on natural environmental. Thus, one can observe an intensification in research 
on the characteristics of national parks’ visitors in terms of the tourist number, as well as 
on the analyses of motives and preferences, based on questionnaire surveys. The aim of the 
authors was to determine the motives and preferences of Stołowe Mountains National Park 
visitors’ in 2015 and showing the differences of those characteristics over the last 20 years.

Keywords: tourist flows, tourist motives and preferences, Stołowe Mts. National Park

Wprowadzenie

Badania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo są coraz częściej 
podejmowane z uwagi na ciągły wzrost liczby osób odwiedzających te tereny. 
Ich wyniki są istotnym źródłem informacji dla pracowników parków, samorzą
dowców, przedstawicieli lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, 
usługodawców działających na rynku turystycznym oraz naukowców. Monitoring 
ruchu turystycznego oraz poznanie motywów i preferencji turystów odwiedzają

cych dany obszar są, zdaniem Matczaka (2002), istotne w opracowaniu planów 
ochrony i udostępnianiu tych obszarów, najbardziej narażonych na antropopresję. 

Metodyka badań ruchu turystycznego w parkach narodowych została zestawiona 
przez Matczaka (2002), Gałązkę (2009) oraz Partykę (2010).

Celem autorów artykułu była charakterystyka motywów i preferencji turystów 
odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych w 2015 roku oraz porównanie 
ich z wynikami badań prowadzonych tam w latach 2006-2007 i 1996, co pozwo
liło uchwycić zmiany w zachowaniu turystów. Odniesiono się do opracowania 
H. Prószyńskiej-Bordas (2008).

Badania ruchu turystycznego w górskich parkach narodowych Polski mają długą 

tradycję. Szczególnym zainteresowaniem obecnie cieszą się najczęściej odwiedzane 
parki narodowe, czyli Tatrzański (Czochański, Szydarowski 2000; Czochański 

2002, Pociask-Karteczka i in. 2007, Hibner 2012,2013,2014) i Karkonoski (Martin, 
Trebicky 2000; Wieniawska 2004, Wieniawska-Raj 2007, 2010, Grobelny i in. 

2010, Zarzycki i in. 2010, Gonda-Sroczyńska 2010, Hibner 2013, Fąk, Jarecka 2014; 
Michalczak, Wojcierska 2014; Rogowski 2015; Żyto, Rogowski 2018). Warto tu także 
wymienić badania ruchu turystycznego prowadzone w Parkach Narodowych: 
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Świętokrzyskim (Jastrzębski 2009), Babiogórskim (Buchwał, Fidelus 2010), 

Pienińskim (Warcholik, Semczuk, 2011, Faron i in. 2012), Bieszczadzkim (Prędki 
2012) i Gorczańskim (Semczuk 2012, Semczuk i in. 2014). Dane ilościowe dotyczące 
ruchu turystycznego w najpopularniejszych parkach narodowych zaczerpnięto 
z opracowania „Frekwencja w atrakcjach turystycznych” (2014), wydanego przez 
Polską Organizację Turystyczną. Z punktu widzenia autorów niniejszego opra
cowania, istotne byty przede wszystkim badania ruchu turystycznego przepro

wadzone w Górach Stołowych (Zgorzelski 2002, Prószyńska-Bordas 2008, 2009, 
2014, Rogowski, Małek 2016).

Metody badań

Badania ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych stanowiły 

wstępny etap projektu badawczego zatytułowanego”Monitoringowy system obser
wacji ruchu turystycznego (w 2015 roku), badanie preferencji krajobrazowych 

(Etap I)”, rozpoczętego 16.09.2016 roku. Założenia projektu i pierwsze wyniki 
przedstawiono w osobnych opracowaniach (Rogowski, Małek 2016; Rogowski 
2017, Rogowski 2018). Celem autorów niniejszych badań było poznanie motywów 
i preferencji turystów odwiedzających ten Park, a ich realizacja w następnych 
sezonach turystycznych umożliwi w przyszłości określenie tendencji w zakresie 
motywów i preferencji turystów.

Badania te zrealizowano w formie wywiadu kwestionariuszowego, składającego 
się z 18 pytań dotyczących: (1) sposobów dotarcia w obszar badawczy i do określo
nych atrakcji, (2) celu, (3) długości, (4) częstotliwości oraz (5) formy organizacji 

pobytu, poznanych atrakcji i odwiedzonych miejsc, (6) typu i (7) lokalizacji obiektu 
noclegowego i gastronomicznego z którego korzystano, (8) oceny elementów 

oferty turystycznej regionu, (9) opinii na temat funkcjonalności, (10) wygody i (11) 
wkomponowania w otaczający krajobraz nowych lub wyremontowanych elemen

tów infrastruktury turystycznej parku (Rogowski, Małek 2016). Przeprowadzono 
je w rejonie Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego (z uwagi na największą popu
larność tych miejsc wśród turystów). Metodyka przyjęta do niniejszego badania 
była zgodna z tą zastosowaną przez Prószyńską-Bordas (2008), co umożliwiło 
porównanie wyników.
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Wyniki badań

Badania sondażowe przeprowadzono latem 2015 roku (5-7 czerwca, 17-20 lipca, 
14-17 sierpnia i 4-9 września) na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, na 
grupie 521 respondentów, pochodzących głównie z województw: dolnośląskiego 
(23%), śląskiego i wielkopolskiego (po 12%), łódzkiego (8%) oraz mazowieckiego 

i małopolskiego (po 7%).
Z badań wynika brak jednorodnego profilu turysty. Jednym z głównych tego 

powodów jest coraz większe (jak wynika z rosnącej sprzedaży biletów) zaintereso
wanie tym parkiem i jego walorami ze strony różnych grup turystów (Rogowski, 
Małek 2016). Szeroki wachlarz atrakcji sprawia, że turyści kierują się różnymi 

motywami chętnie przyjeżdżają w Góry Stołowe. Zdecydowany wpływ na wybór 
tego regionu ma m.in. poprawiająca się infrastruktura drogowa województwa 
dolnośląskiego oraz całej Polski.

Głównym celem odwiedzin analizowanego parku jest wypoczynek (51%) oraz 
poznanie i podziwianie walorów jego przyrody nieożywionej (31%). W dalszej 
kolejności wymieniono możliwość uprawiania turystyki aktywnej i kwalifikowanej 

oraz poznanie i podziwianie przyrody ożywionej (ryc. 1). W przypadku określenia 
celu drugorzędnego, gdzie ankietowani wybrać mogli kilka odpowiedzi, nastą
piła zamiana dwóch najpopularniejszych wskazań. 40% respondentów wskazało 
bowiem poznanie i podziwianie walorów przyrody nieożywionej, a 24% - wypoczy

nek. Sytuacja ta podkreśla wzajemną ich zależność, wskazywaną zamiennie przez 
% badanych. Uzupełnieniem celu drugorzędnego jest chęć poznania i podziwiania 

walorów przyrody ożywionej (40%) oraz obiektów zabytkowych (14%).
Najpopularniejszym środkiem transportu dla niemal 75% respondentów był 

samochód. Wybór ten był podyktowany wygodą i dobrze rozwiniętą siecią dróg. 
Na lepszą dostępność wielu miejsc (m.in. Radkowskie Skały, Skalne Grzyby, 

Szczeliniec Wielki, Fort Karola, Narożnik, Błędne Skały) wpływa „Droga Stu 
Zakrętów” (DW 387), przebiegająca w obrębie badanego parku narodowego. 
Co trzeci respondent wymienił pieszy sposób dotarcia do atrakcji parku, gdyż 
nocował w najbliższym jego sąsiedztwie (Karłów, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, 
Radków), a dostęp ułatwiała bardzo dobrze rozwinięta sieć szlaków pieszych, 
o gęstości ok. 1,07 km/km2 (Rogowski 2012). Jedynie co dziesiąty turysta zdecydował
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Ryc. 1. Główne i drugorzędne cele przyjazdu turystów do Parku Narodowego Gór Stołowych 

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 1. Main and secondary motives of tourist arrival to the Stołowe Mts. National Park

Source: authors’ own work.

się na dojazd publicznym środkiem transportu. W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje 
się zresztą wyraźny spadek udziału tego rodzaju transportu, wskutek małej liczby 
połączeń, długiego czasu przejazdu i niewielkiego komfortu podróży.

Turystyka w Parku Narodowym Gór Stołowych dla 90% ankietowanych miała 
charakter pobytów organizowanych indywidualnie. Jedynie co dziesiąty z nich był 
uczestnikiem grupy zorganizowanej - podobnie jak we wcześniejszych badaniach 
(1996 r. - 15%, 2006-2007 - 9,4%). Zaletą turystyki indywidualnej jest swoboda 
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w planowaniu pobytu. Turyści indywidualni przyjeżdżają najczęściej w towarzy
stwie najbliższych: rodziny lub żony/męża (58%), partnera/partnerki (10%) oraz 
znajomych (22%); preferencje te nie zmieniły się od 20 lat.

Długość pobytu zależała od charakteru wyjazdu. Wycieczki rodzinne są dłuższe 
(4—7 dni), co potwierdza ponad połowa ankietowanych. Blisko 30% badanych 
decyduje się spędzić w parki 2-3 dni - czyli weekend. Tego typu pobyty są 
coraz popularniejsze, szczególnie wśród młodych turystów, decydujących się na 
wyjazd w gronie przyjaciół, uprawiających różne formy turystyki aktywnej. Około 
10% turystów w Parku Narodowego Gór Stołowych stanowią kuracjusze przebywa

jący na analizowanym obszarze najdłużej (ponad 7 dni), w celach profilaktycznych 
i leczniczych.

Na miejsce pobytu wybierane są: Kudowa-Zdrój (40%), następnie Karłów 
i Duszniki-Zdrój (po 15%) oraz Radków (8%), znacznie rzadziej zaś - Polanica- 
Zdrój, Kłodzko, Szczytna oraz pobliskie wsie, jak: Pasterka, Wambierzyce i Łężyce. 
W prowadzonych badaniach należy podkreślić wzrastającą rolę Kudowy-Zdroju 

jako głównej bazy noclegowej. W podziale na typy obiektów, najpopularniejsze są 
kwatery prywatne (29%), pensjonaty (18%) i hotele (13%), rzadziej gospodarstwa 

agroturystyczne (9%), nocleg u rodziny lub znajomych (8%) i schroniska tury
styczne (7%). O wyborze miejsca noclegowego decyduje więc cena, kompleksowość 
usługi pobytowej (nocleg z wyżywieniem) oraz bogata oferta turystyczna i para- 
turystyczna miejscowości, z której można skorzystać po powrocie z wycieczek.

Aż 60% odwiedzin ma miejsce w sezonie letnim, co czwarty turysta przy
jeżdża tu na wiosnę, a tylko 15% jesienią oraz zimą. Należy więc podkreślić, że 
40% turystów odwiedza Park poza letnim sezonem turystycznym. Wiąże się 
to również z częstotliwością przyjazdu, gdyż przeszło 40% turystów deklaruje, że 
przybywa tu częściej niż raz w roku, wskazując tym samym inną niż lato porę roku. 
Pobyt poza letnim sezonem turystycznym wybierają głównie osoby uprawiające 
turystykę aktywną i kwalifikowaną, w tym narciarstwo biegowe. Latem dominują 
zaś turystyka poznawcza i aktywna, w tym głównie piesza i rowerowa. Prawie 
połowa turystów (47%) przybyła do parku po raz pierwszy, co stwierdzono również 

we wcześniejszych badaniach. Ponadto, blisko 60% ankietowanych zadeklarowało 
chęć odwiedzin czeskiej części Gór Stołowych, w obrębie których atrakcje i miasta 
znajdują się o 1,5 godziny przejazdu od granicy.
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Wiedza turystów o walorach Parku Narodowego Gór Stołowych pochodzi 
głównie z Internetu (strony internetowe — 29% i aplikacje multimedialne - 
6%). Nadal równie ważnym źródłem informacji są przewodniki i mapy (30%) 
których wybór na rynku wydawniczym jest bardzo bogaty. Istotnym sposobem 
popularyzacji wiedzy o Górach Stołowych było polecenie znajomego (dla 
12% badanych) oraz z komentarze tablic edukacyjnych (10%), szczególnie 
w aspekcie wiedzy specjalistycznej.

Wnioski

Powyższe wyniki, dotyczące współczesnego turysty odwiedzającego Park Narodowy 
Gór Stołowych, przy uwzględnieniu rezultatów wcześniejszych badań (Prószyńska- 
Bordas 2008), świadczą o pewnych zmianach ruchu turystycznego na tym obszarze 
w ostatnim 20-leciu.

Głównym (i najczęściej wskazywanym) celem przyjazdu jest pragnienie wypo
czynku w krajobrazie naturalnym oraz poznanie i podziwianie walorów determinu

jących atrakcyjność turystyczną tego obszaru, związanych z przyrodą nieożywioną. 
W tym zakresie nie nastąpiły zmiany. Jednakże, należy zwrócić uwagę na rosnące 

zainteresowanie specjalistycznymi zagadnieniami, związanymi z geoturystyką oraz 
turystyką aktywną i kwalifikowaną.

Turyści najczęściej korzystają z własnego środka transportu, co wynika z dogod
nego układu dróg w rejonie parku i niedorozwoju połączeń komunikacji publicz
nej. Ten drugi czynnik ogranicza możliwości przekształcenia turystyki w bardziej 
zrównoważoną, rzadziej wykorzystującą samochód. Przygotowane przez Park 

Narodowy parkingi wzdłuż „Drogi Stu Zakrętów” często nie mogą pomieścić 
wszystkich samochodów, tymczasem w analizowanym okresie zmalała liczba osób 
korzystających z autobusu i pociągu.

Obszarami największej emisji ruchu turystycznego są województwa dolnośląskie, 
śląskie i wielkopolskie (łącznie % turystów), co wynika z tradycji przyjazdów w ten 

obszar, jego bliskości i dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej. Podobnie jak we 
wcześniejszych badaniach, również autorzy niniejszej pracy stwierdzili rosnący 
udział turystów z województw łódzkiego i mazowieckiego. Niewielkim odset
kiem w strukturze ruchu turystycznego charakteryzują się oczywiście najbardziej 
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oddalone regiony Polski oraz województwa, np. opolskie i lubuskie, z których udział 
mieszkańców odwiedzających rejon Gór Stołowych od 2008 r. znacznie zmalał.

Turyści najczęściej wybierają tańsze formy noclegu, głównie kwatery prywatne 
i pensjonaty w najbliższych parkowi miejscowościach o rozwiniętej funkcji tury
stycznej, z rozwiniętą bazą paraturystyczną (Kudowa-Zdrój, Karłów, Duszniki- 
Zdrój). W ostatnich latach profil turystów nie uległ istotnym zmianom, choć 
zmalał udział ośrodków wypoczynkowych w ich wyborze, na rzecz pensjonatów. 
Może to być związane również z przeprowadzonymi inwestycjami w bazie nocle
gowej, podwyższającymi standard usług noclegowych, przez co wiele ośrodków 

wypoczynkowych przeobraziło się w pensjonaty. Ponadto wybitnie wzrosła w tym 
zakresie rola Kudowy-Zdroju, a także Karłowa, Dusznik-Zdroju i Radkowa jako 

bazy wypadowej, a spadła - Polanicy-Zdroju.
Dominacja dłuższych (4-7 dni) pobytów rodzinnych daje możliwość lepszego 

poznania regionu, odwiedzenia większej liczby atrakcji, w tym także położonych 
po stronie czeskiej. Stwierdzono zdecydowany spadek odwiedzin jednodniowych, 

co może wynikać z dostępnej i przystępnej cenowo oferty bazy noclegowej.
Blisko połowa turystów przybywa w Góry Stołowe po raz pierwszy, co związane 

jest z rezygnacją z podróży do popularnych obszarów o podobnym charakterze 
(Tatry, Karkonosze) i poszukiwaniem alternatywnych, dotychczas nieodwiedzanych 

rejonów. Na tej podstawie można stwierdzić, że Park Narodowy Gór Stołowych 
ma coraz większe znaczenie na mapie turystycznej Polski, uwzględniając fakt, 

że 8 lat temu większość turystów odwiedzała ten park po raz kolejny. Ponadto 
należy podkreślić dobrą dostępność i wysoki poziom materiałów informacyjnych 
o tym obszarze (przewodniki, foldery, Internet) oraz rozwiniętą sieć drogową.

Sezon turystyczny wydłużył się, szczególnie o okres wiosenny. Ponad 40% tu
rystów odwiedza zresztą ten park poza miesiącami letnimi, przyjeżdżając wielo
krotnie w ciągu roku, decydując się na wybór spokojniejszego okresu. Można też 

zauważyć wzrost popularności okresu zimowego, z uwagi na sprzyjającą pogodę 
z mniejszymi opadami śniegu. Innym czynnikiem wzrostu popularności okresu 

zimowego było wyznaczenie tras narciarstwa biegowego, które w okresie zalegania 
pokrywy śnieżnej są bardzo chętnie wykorzystywane przez Polaków i Czechów.

Podsumowując, należy podkreślić, że powyższe, wybrane tylko wyniki badań 
sondażowych w Parku Narodowym Gór Stołowych dobrze charakteryzują motywy 
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i preferencje turystów odwiedzających analizowany obszar. Porównując je z bada

niami sprzed 20 lat (Prószyńska-Bordas 2008), można zaobserwować zmiany 
w zachowaniach turystów. Dalsze badania ankietowe, których realizację zaplano
wano na pięć kolejnych lat (2015-2019), umożliwią wykrycie nowych tendencji 
w motywach i preferencjach ruchu turystycznego. Jest to jeden z głównych celów 
projektu badawczego „Monitoringowy system obserwacji ruchu turystycznego 
i badanie preferencji krajobrazowych” realizowanego przez Uniwersytet im. 

A. Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych.
Co do perspektyw na przyszłość, należy wskazać, że pełne wyniki badań zostaną 

przedstawione w osobnym opracowaniu. Obecnie analizie poddawane są wyniki 
z roku 2016, celem dokonania porównań. Uzyskane informacje umożliwią lepsze 
dostosowanie oferty do potrzeb turystów, przy uwzględnieniu ochrony przyrody 
tego Parku. Planowane jest też rozszerzenie badań na czeską stronę Gór Stołowych, 

w tym monitoring ruchu turystycznego w regionie transgranicznym.
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