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Artykuły 
 

Tomasz Sahaj, sahaj@awf.poznan.pl 
Pracownia Filozofii i Socjologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

 

Dark tourism na przykładzie wybranych „atrakcji turystycznych” 

Poznania 
 

Słowa kluczowe: dark tourism, tanatoturystyka, turystyka kulturowa, forty, obozy, Poznań 

 

Abstrakt: 

Celem pracy jest prezentacja i omówienie wybranych „atrakcji turystycznych” Poznania 

wraz z charakterystyką ich potencjału historycznego i kulturowo-społecznego. Pod uwagę 

wzięto niektóre forty (Winiary, VII, VIIa, VIII, IX, IXa) i liczne obozy (jeniecki, karny, 

koncentracyjny, przejściowy, przesiedleńczy, śledczy, zagłady) oraz miejsca bitew  

i egzekucji, na których lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, usytuowano tereny rekreacyjno-

sportowe, trasy i szlaki turystyczne (np. Poznański Szlak Forteczny). Artykuł jest próbą 

odpowiedzi na pytanie, jaką rolę – deklarowaną i rzeczywistą – odgrywają dziś 

martyrologiczne obiekty dark tourismu i jakich „aktorów społecznych” one przyciągają. 

 
Pamięci szacownego Profesora Stefana Bosiackiego (1948-2017) pracę tę poświęcam 

 

Motto:  

„Bo podróż, by nabrała kształtów, by zaczęła realnie znaczyć, musi zostać 

 – w ten czy inny sposób – opowiedziana”  

Dariusz Czaja, Gdzieś dalej, gdzie indziej [2010, s. 6] 

 

Wprowadzenie 

 
Dark tourism jako element turystyki kulturowej 

Śmierć jest fenomenem filozoficzno-religijnym, przyciągającym i odpychającym 

zarazem, trwożącym i fascynującym. W większości kultur najczęściej stanowi tabu, 

wymagające oswojenia i społecznej operacjonalizacji. Kulturę można pojmować jako zbiór 

wyrafinowanych sposobów radzenia sobie i zmagań ze śmiercią na różnych poziomach  

[Ariès 2011, Vovell 2008, Sahaj 2004]. Od pierwszych starożytnych filozofów poczynając 

śmierć była „dyżurnym” tematem abstrakcyjnych dywagacji, a większość z tych mędrców 

dawała praktyczne i racjonalne „recepty” na „bojaźń i drżenie”, lęk przed śmiercią.  

Była ona „pretekstem” organizowania agonów sportowych, czego świadectwem są zarówno 

te podejmowane spontanicznie w przerwach wojen na pogrzebach żołnierzy, opisane przez 

Homera, zawody pogrzebowe dające początek greckim igrzyskom olimpijskim [Jaeger 2001, 

s. 291], jak i krwawe rzymskie widowiska cyrkowe i gladiatorskie o mrocznej etruskiej 

proweniencji [Guttmann 1978, s. 29; Grant 1987, s. 80; Biały 2011, s. 1-8; Słapek 2010]. 

Igrzyska olimpijskie przyciągały ponad 40-tys. rzeszę widzów [Mechikoff, Estes 1993, s. 30; 

2014], będąc jednym z ważnych powodów podejmowania aktywności turystycznej 

[Ślusarczyk 2017, s. 42-58]. Modyfikowany przez stulecia rzymski Circus Maximus  

w okresie rozkwitu mieścił rekordową liczbę 250 000 widzów. Koloseum rzymskie 

(Amfiteatr Flawiuszów) oraz inne podobne do niego obiekty w całej Europie (np. Hipodrom 

w Stambule1), są chętnie odwiedzane przez turystów, stanowiąc jedną z głównych atrakcji 

                                                 
1 Wraz z Kościołem Mądrości Bożej – Hagią Sophią – wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego 

UNESCO. Hagia Sophia – jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych świata – jest symbolem supremacji 

cesarza Justyniana I (483-565 r. n.e.) zwanego „Wielkim” nad zbuntowanymi kibicami, którzy podczas rewolty 
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turystycznych typu must see, dając asumpt do ryczałtowego zaliczenia tych wypraw w poczet 

turystyki sportowej, w dzisiejszym jej rozumieniu [Kazimierczak 2016, 2014, 2013]. 

Dark tourism, tanatoturystyka, podróże do „mrocznych” miejsc związanych ze śmiercią 

(wojenne pola bitew, obozy koncentracyjne, miejsca egzekucji, katastrof), są dziś 

dynamicznie rozwijającym się rodzajem aktywności podróżniczo-turystycznej, dobrze 

ugruntowanym w badaniach naukowych, począwszy od końca XX w. [Seaton, 1996;  

Dann, Seaton 2001, 2002; Stone 2008, 2012]. W pierwszych dekadach XXI wieku 

zauważalne jest wzmożone zainteresowanie tanatoturystyką, zarówno ze strony 

partycypujących w jej licznych formach, jak i badaczy tego zjawiska [Tanaś 2008, 2009, 

2013]. Dark tourism uchodzi za jedną z najdynamiczniejszych gałęzi biznesu turystycznego, 

cieszącego się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczą choćby doświadczenia 

polskich pilotów wycieczek [Sarzyńska 2017], ale i wywołującego liczne kontrowersje, 

mnogość problemów natury etycznej [Buczkowska, Malchrowicz-Mośko 2012, s. 42-55]  

i filozoficznej oraz religijnej i społecznej. Tanatoturystyka, w typologii Wojciecha 

Lipońskiego nazywana „turystyką przygnębiających miejsc” [Lipoński 2012, s. 667], 

związanych m.in. ze zwiedzaniem obozów koncentracyjnych, zaliczana jest do 

współczesnych form turystyki kulturowej [Tanaś 2009, s. 266-285; Tanaś 2013, s. 99-119; 

Jędrysiak, Mikos von Rohrscheidt 2011]. K. Buczkowska tanatoturystykę włącza w obszar 

turystyki dziedzictwa kulturowego, obok zwiedzania obiektów i miejsc zabytkowych oraz 

muzeów [2009, s. 46]. Aktywność tanatoturystyczna podejmowana jest z różnych powodów: 

od obowiązkowych wycieczek szkolnych [Roszak 2015, s. 296-307], po ekstremalnie 

ryzykowne eskapady do stref skażenia nuklearnego [Kapica, Grymanowski 2015, s. 315-323], 

a jej uczestnicy w wyborze destynacji kierowani są bogatą paletą motywów, mając przepastne 

możliwości wyboru [Godlewski, Zalecha 2015]. Niekiedy jednak wcale nie trzeba 

peregrynować daleko. Niektóre miasta obfitują wręcz w miejsca przesiąknięte martyrologią, 

zachęcając (lub nie) do ich odwiedzania. Do miast takich zalicza się Poznań – stolica 

Wielkopolski. 

 

 

Poznań jako miejsce tragicznych wydarzeń 
 

Stolica Wielkopolski była wielokrotnie i nadzwyczaj srogo doświadczana przez historie wojenne [Olejnik 

1982]. Podczas zaboru pruskiego miasto okolono i naszpikowano monumentalnymi fortyfikacjami [Hoff L., Hoff 

K. 2006], które latami rozbudowywano. W trakcie Powstania Wielkopolskiego (1918-1919) w Poznaniu toczyły 

się walki uliczne, które nadszarpnęły strukturę miejską. Okupacja niemiecka 1939-1945 przyniosła terror 

namiestnika Kraju Warty (niem. Reichsgau Wartheland) Arthura Greisera, który boleśnie dotknął mieszkańców 

miasta: wywłaszczanych i wysiedlanych do Generalnej Guberni, więzionych w licznych więzieniach, obozach 

pracy i karnych (w tym pierwszym  

na okupowanych ziemiach polskich obozie koncentracyjnym), mordowanych nowatorskimi sposobami (komora 

gazowa, spaliny samochodów o specjalnych, do śmiercionośnych celów stworzonych konstrukcjach). Tysiące 

ofiar [Olszewski 1973]2 tej stosowanej z premedytacją morderczej polityki działania wywożono do okolicznych 

lasów w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Wokół Poznania i w samym mieście jest wiele miejsc pamięci i 

świadectw kaźni i martyrologii jego mieszkańców. Podczas przebudowy arterii komunikacyjnych związanej  

z organizacją Euro 2012 w Poznaniu przy jednej z głównych ulic miasta – Grunwaldzkiej (niedaleko Stadionu 

Miejskiego) – znaleziono szczątki kosynierów z okresu Wiosny Ludów, w sąsiedztwie czerwonoarmistów i 

żołnierzy niemieckich; w tym obrońców miasta z formacji Volkssturm. 

Wyzwalanie na przełomie stycznia i lutego 1945 r. miasta zmienionego w twierdzę 

[Baumann 2012, 2013; Karalus, Krzyżaniak 2010; Karalus 2011], przyczyniło się do jego 

                                                                                                                                                         
o mało nie pozbawili go władzy [Koper 2011, s. 320-324; Wipszycka 1998, s. 34-35]. Problemy z uczestnikami 

masowych widowisk miał również cesarz-filozof Marek Aureliusz (121-180 r. n.e.), ich destruktywne 

oddziaływanie na śmiertelnych agonach opisywał w pismach filozoficznych św. Augustyn (354-430 r. n.e.). 
2 „Szacunki mówią o 11-12 tys. ofiar wojny i niemieckiej okupacji. Znamy nazwiska zaledwie 4800 z nich” 

[Bojarski 2017, s. 4]. Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, które skompletowało listę ofiar wojny  

i hitlerowskiej okupacji miasta [Jastrząb, Lubierska 2017]. 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 4/2018 (lipiec-sierpień 2018) 

9 

katastrofy. „Zniszczenia zabudowy oraz infrastruktury powstałe w trakcie walk o Poznań 

stawiały stolicę Wielkopolski w grupie najbardziej poszkodowanych ośrodków miejskich 

w kraju” [Stryjkowski 2013, s. 9]; strat porównywalnych do zrujnowanej Warszawy, 

Wrocławia i Gdańska. Szacuje się, że uszczerbku w tkance miejskiej, w szczególności 

zabytkowego Starego Rynku, na którym toczyły się najcięższe walki, a na którym znajdowały 

się najcenniejsze obiekty kultury materialnej (renesansowy ratusz, muzea, biblioteki) sięgnęły 

70-80%. Na domiar złego wyzwolicielska armia rosyjska prowadziła w Poznaniu grabieżczą 

i rabunkową politykę, także w stosunku do bezbronnej ludności cywilnej [Czabański 2015]. 

Tworzono nowe lub wykorzystywano dotychczasowe obozy i więzienia, bynajmniej nie tylko 

dla jeńców wojennych, ale także elementu uznanego za „niepewny”: volksdeutschów, 

obcokrajowców, robotników przymusowych powracających ze zsyłki i in. W latach 

powojennych, aż do zmiany ustroju w 1989 r., nie brak było zrywów robotniczych,  

z krwawym Powstaniem Poznańskim – Czerwcem 1956, włącznie [www.museo.pl]. 

Kulturową, materialną i symboliczną pozostałością tych wydarzeń są dziś zarówno 

liczne muzea, jak i rozproszone na terenie miasta oraz w jego okolicach miejsca 

upamiętniające martyrologię mieszkańców, a także pomniki odwołujące się do tragicznej 

historii. Pomimo ich obfitości mankamentem jest to, że wzorem innych miast nie tworzą one 

jednego spójnego lub łączonych systemów szlaków czy tras, sprzyjających zwiększeniu 

atrakcyjności turystycznej miasta. Zapotrzebowanie na tego typu turystykę jest bardzo duże  

i sukcesywnie wzrasta, być może na fali podnoszenia się poziomu świadomości historyczno-

patriotycznej, o czym świadczą doniesienia badaczy zjawiska3, oprowadzających po mieście 

pilotów miejskich i przewodników turystycznych, a także informacje pochodzące  

z poznańskiego Centrum Informacji Turystycznej (CIT), będącego filią Centrum Informacji 

Miejskiej (CIM). Miejsca straceń i martyrologii mieszkańców Poznania stanowią pojedyncze 

i żyjące własnym życiem enklawy na mapie miasta, upamiętniane są stosownymi pomnikami 

(lub nie), brak jednak jest mapy turystycznej, która ujęłyby je w sposób kompleksowy, łączny 

i wyczerpujący. Bardzo intensywna i rozległa rewitalizacja miasta, która nieprzerwanie trwa 

od kilku lat w stolicy Wielkopolski, przyczynia się do przyrostu terenów i obiektów 

rekreacyjnych („odkryto” m.in. rzekę Wartę), przebiega często w bezpośrednim sąsiedztwie,  

a nawet na terenach dotkniętych krwawą historią. Sposoby potraktowania miejsc 

historycznych zostaną omówione poniżej. 

 

Poznańskie atrakcje, czy „atrakcje” tanatoturystyczne: forty 

Za jedną z największych atrakcji darkturystycznych Poznania uchodzić mogą forty 

[Polak, Jakubiak 1988; Skutecki 2007]. W 2015 r. doczekały się kompleksowego ujęcia 

w postaci Poznańskiego Szlaku Fortecznego [www.twierdza.poznan.pl/szlak], obejmującego 

kilka pierścieni umocnień i kilkadziesiąt obiektów militarnych. Stosowne tablice 

informacyjne znalazły się opodal większości najważniejszych z nich, w tym także przy 

Bramie Poznania Ichot – Centrum Interpretacji Dziedzictwa [www.bramapoznania.pl];  

to nowoczesne muzeum jest bowiem nadbudowane na dawnych nadrzecznych obiektach 

fortecznych. Jedna z tablic Poznańskiego Szlaku Fortecznego umiejscowiona została  

na łączniku przejść dla pieszych pomiędzy dwoma pasami szybkiego ruchu Alei Solidarności 

rozdzielającej winogradzkie osiedla. Niefortunne usytuowanie dające nikłą szansę na to,  

że kiedykolwiek trafi tam jakiś turysta (autor artykułu odkrył tablicę przypadkiem) związane 

jest z tym, że w tym właśnie miejscu znajdowały się nieistniejące już dziś hale sterowców 

(niem. Zeppelin Halle). Gdyby nie internetowa mapa Poznańskiego Szlaku Fortecznego  

                                                 
3 Zagadnieniu temu poświęcono uwagę podczas konferencji „Sztuka podróżowania, czyli turysta w świecie 

kultury”, przeprowadzonej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego 6.06.2017. Pretekstem do dyskusji 

było wystąpienie Anny Sarzyńskiej pt. Wyjazdy tanatoturystyczne – głęboka potrzeba oswajania tematu śmierci 

czy kolejny produkt gospodarki doznań. Zobacz też: Bogacki 2010, s. 2-27; Chylińska 2013, s. 6-16; Kowalczyk 

2009, s. 286-312; Lawin, Stasiak 2009, s. 127-148; Poczta 2008, s. 139-146; Stach 2015, s. 39-54. 
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o wielu obiektach nie wiedziano by w ogóle (niektóre zniknęły całkowicie z powierzchni 

ziemi), znalezienie innych byłoby bardzo trudne (o czym autor artykułu przekonał się 

wielokrotnie, przedsięwzięty trud jednak opłacał się). Na uwagę zasługuje fakt pojawienia się 

szczegółowej mapy Twierdza Poznań. Mapa fortyfikacji i garnizonu [Biesiadka, Gawlak 

2016], znacznie ułatwiającej poszukiwania i stanowiący uzupełnienie Przewodnika  

po fortyfikacjach Poznania [2016; 2017], wydanego przez Poznańską Lokalną Organizację 

Turystyczną [www.poznan.travel; www.forty.poznan.travel]. 

Fortów w Poznaniu jest kilkadziesiąt [Łuczak 2007, s. 55], obiektów militarnych różnej 

proweniencji, pochodzących z różnych okresów, są setki. Różnorodne jest ich obecne 

przeznaczenie, jedynie część udostępniana jest turystom, niektóre są w prywatnych rękach 

i ich zwiedzanie nie jest w ogóle możliwe lub jedynie czasowo bądź okazjonalnie za zgodą 

właścicieli. Kilka fortów znajduje się na terenie ludnych osiedli mieszkalnych (Grunwald, 

Dębiec, Junikowo i in.), jest w katastrofalnym stanie i zdecydowanie odstrasza, niż przyciąga 

mieszkańców, o turystach nie wspominając. Mogłyby być raczej atrakcją dla antyturystów 

[Kalder 2008] tak, jak pociągające są dla „dzikich” eksplorerów i penetratorów. Widoczne, 

choć szczelnie ogrodzone, zalane wodą fosy, zdziczała przyroda, która wzięła je we władanie. 

Jednym z wielu takich ponurych i zaniedbanych miejsc jest otoczenie Fortu VIII (Grolman) 

iFortu VIIa, znajdujących się po obu stronach chluby Poznania: stadionu miejskiego Inea, 

na którym mecze rozgrywa poznański Lech. Część infrastruktury fortecznej Fortu VIII jest 

składnikiem stadionu, co kibice mogą zobaczyć, ale co nie jest im wyjaśniane żadną tablicą 

informacyjną, ani nie jest omawiane podczas zwiedzania stadionu [www.ineastadion.pl; 

www.lechpoznan.pl]. W zaśmieconym i przed meczami „Kolejorza” naszpikowanym 

pijakami lasku otaczającym ten fort znajduje się ogólnodostępny unikatowy dom wał mistrza, 

popadający w całkowitą ruinę. Nie ma przy nim żadnej tablicy informacyjnej. Fort VIII jest 

prywatną własnością, częściowo zamieszkany, w tym także przez koczujących bezdomnych – 

podobnie jak w wielu innych obiektach militarnych oraz dawnym stadionie miejskim 

im. Edmunda Szyca, znajdującym się obok poznańskiej AWF. Stojąca przy forcie VIII tablica 

informacyjna Poznańskiego Szlaku Fortecznego nie zachęca do samodzielnego zwiedzania 

tego obiektu w ramach turystyki fortecznej, a jeśli już, to z przewodnikiem 

wyspecjalizowanym w turystyce fortecznej. 

Za wyjątek wśród poznańskich fortów uchodzić mogą dwa: Fort VII – Colomb oraz 

Fort Winiary – Cytadela, największy park miejski o gigantycznym 100-hektarowym areale 

[www.cytadela.scienceontheweb.net]. Tym szczególnym miejscom autor poświęcił artykuły 

naukowe [Sahaj 2015; 2017], o Forcie VII będzie jeszcze mowa w kontekście obozów. 

Cytadela zimą 1945 r., kosztem wielu ofiar, była zdobywana przez Rosjan [Karalus 2009], 

którym zależało na tym, by zdobyć ją dokładnie w Dniu Armii Czerwonej i Marynarki 

Wojennej (święto obchodzone 23 lutego). Do walk zwerbowano lub zmuszono do tego 

mieszkańców miasta, nazywanych potem „Cytadelowcami” [www.gloswielkopolski.pl]. Park 

rekreacyjny usytuowany na miejscu krwawej bitwy, międzynarodowej nekropoli i lokacji 

ostatniej publicznej egzekucji w Polsce (wykonanej na namiestniku Kraju Warty, którego 

powieszono), stanowi fenomen kulturowo-społeczny, swoisty palimpsest4. „Zasadniczy 

element palimpsestu jako metafory poznawczej, to idea sedymentacji, sukcesywnego 

nawarstwiania się płaszczyzn. Te z kolei tworzą wielopoziomową konstrukcję, daną na raz, 

synchroniczną, ale jednocześnie zorganizowaną w spójny model rozpoznawalnych kategorii, 

łatwych do separowania, grupowania i w końcu – czytania”, eksplikuje Roma Sendyka  

w pracy Pryzma – zrozumieć nie-miejsce pamięci [Sendyka 2013, s. 289-290], opisującej 

przestrzenie rekreacyjno-turystyczne, powstałe po miejscach martyrologicznych. 

                                                 
4 Termin użyty przez Thomasa de Quincey w wydanym w 1845 r. eseju The Palimpsest of the Human Brain. 

Zobacz: B. Shallcross, R. Nycz eds., The Effect of Palimpsest. Culture, Literature, History [2011]; E. Rybicka, 

Pamięć i miasto. Palimpsest vs pole walki [2011]. 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 4/2018 (lipiec-sierpień 2018) 

11 

Pisząc o Cytadeli jako o palimpseście bierze się pod uwagę kulturowo-społeczną 

wielowarstwowość tego miejsca. Jest dziś jednym z najchętniej odwiedzanych przez 

mieszkańców miasta zielonych terenów rekreacyjnych, nasyconych pomnikami i rzeźbami 

(w tym słynnymi „Nierozpoznani” zmarłej w 2017 r. Magdaleny Abakanowicz; 

www.culture.pl), restauracjami, miejscami odpoczynku biernego i czynnego (interaktywnymi 

placami zabaw dla dzieci i siłowniami zewnętrznymi dla seniorów). Na terenie Cytadeli 

znajduje się ścieżka dydaktyczna, liczne obiekty Poznańskiego Szlaku Fortecznego, letni teatr 

i oddziały muzeów – Armii Poznań i Muzeum Uzbrojenia (oba będące oddziałami 

Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych [Fabiańska 2010; www.poznan.pl], 

wraz z zewnętrznymi ekspozycjami broni ciężkiej. Szczególną uwagę przyciągają 

ogólnodostępne czołgi5. Na Cytadeli odbywają się rekonstrukcje bitew i niektóre święta 

państwowe z udziałem formacji wojskowych, a także celebrowane są plenerowo święta 

religijne (pasje wielkanocne). A jednocześnie jest to atrakcyjna destynacja turystyczna, 

wiązka krajowych tras i międzynarodowych szlaków. Zagranicznych przybyszy przyciąga 

wielonarodowy cmentarz [Bączyk, Bilski 2005], na którym pochowani są żołnierze z wielu 

krajów. Większość danych na tablicach informacyjnych jest wyłącznie w języku polskim. 

Podobny mankament odnotowywany jest w innych poznańskich fortach, w szczególności 

w Forcie VII (paradoksalnie, niekiedy jedynymi obcojęzycznymi napisami są niemieckie, 

zachowane z czasów II wojny światowej, np. Koncentrazionslager SS). Dla autokarów 

turystycznych przewidziano przy Cytadeli zatoczki.  

Uruchomienie w Poznaniu Stowarzyszenia „Pomost” wraz z Pracownią Badań 

Historycznych i Archeologicznych [www.pomost.net.pl] ociepliło relacje polsko-niemieckie 

i przyczyniło się do wzrostu zainteresowania przyjazdami niemieckich turystów. 

Świadectwem ich obecności jest m.in. to, że na poznańskich cmentarzach (np. Miłostowie), 

na którym pochowano żołnierzy niemieckich (oraz polskich, rosyjskich i in.),  

w ogólnodostępnych księgach pamiątkowych są liczne wpisy odwiedzających. Co ciekawe,  

w odróżnieniu od kwater żołnierzy rosyjskich, groby niemieckich żołnierzy nie są 

dewastowane i nie wywołują dziś perturbacji. Dla porównania: górujący nad Cytadelą 

Pomnik Bohaterów – symbol supremacji Rosjan – „w niejasnych okolicznościach” stracił  

w 1990 r. czerwoną gwiazdę, po latach „odnalezioną” w magazynach Straży Pożarnej; 

gwiazda stała się eksponatem Muzeum Historii Miasta Poznania [www.mnp.art.pl].  

Do Cytadeli – wielonarodowej nekropoli – z pobliskiego centrum miasta prowadzą 

kilkujęzyczne tablice informacyjne dla pieszych i kierowców aut. Cmentarz odwiedzają także 

zagraniczni kibice sportowi przyjeżdżający do Poznania na mecze. Wybranymi miejscami 

pochówków opiekują się patriotycznie nastawieni fani poznańskiego Lecha. 

 

Obozy: karno-śledczy, koncentracyjny, pracy, przejściowy, przesiedleńczy 

W latach 1939-1945 w Poznaniu funkcjonowało kilkadziesiąt obozów, podobozów 

i pododdziałów obozów różnej proweniencji. W Forcie VII znajdował się pierwszy 

na okupowanych ziemiach polskich nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny, 

z funkcjonującą komorą gazową i innymi przerażającymi sposobami straceń [Jamroziak 1984; 

Jurkiewicz 2014]. Fort ten pełnił liczne role (więzienie, miejsce pracy przymusowej, fabryka 

Telefunkena). Dziś są w nim muzea. Pomimo jego zadbania, interesujących ekspozycji 

(trwałych i czasowych), nieodległego od centrum miasta położenia, specyfiki oraz wyjątkowo 

niskich cen biletów, nie zauważa się szczególnego zainteresowania turystów. Powody tego 

                                                 
5 W parku maszynowym Muzeum Broni Pancernej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych na poznańskim 

Golęcinie jest jeden z czołgów T-34 – „Rudy 102” – znany z popularnego serialu Czterej pancerni i pies.  

To egzemplarz z otworem w kadłubie idealnie służącym do filmowania wnętrza czołgu. Czołg ten jest wielką 

atrakcją dla zwiedzających nieustannie powiększaną ekspozycję muzeum, które można też zwiedzać wirtualnie 

[www.wirtualne.muzeumbronipancernej.pl]. 
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stanu rzeczy omówione zostały w innych artykułach [Sahaj 2015, 2017], do wątku tego 

wrócimy jeszcze w późniejszych uwagach krytycznych. 

Na szczególną uwagę zasługuje obóz karno-śledczy w podpoznańskim 

Luboniu/Żabikowie, znajdujący się przy Autostradzie Wolności Warszawa-Berlin (mającej 

nosić imię „Żołnierzy Wyklętych”), z której prowadzą do niego tablice informacyjne 

[zob. Gołembski 2011]. Obóz z tragiczną historią [Paterczyk, Ziółkowska 2000; Zigler 1995, 

s. 20-31] jest w katastrofalnym stanie. Przygnębia nie tylko swoim przeznaczeniem,  

ale przede wszystkim zdegradowaną przestrzenią i obecnym stanem infrastruktury. Autorowi 

artykułu nigdy nie udało się trafić na otwarte muzeum obozowe, a znalazł się tam przez 

przypadek, penetrując okoliczną dziką przyrodniczo przestrzeń dawnych żwirowni.  

Z sąsiednich dzielnic miasta nie było żadnych drogowskazów, tablic informacyjnych itp. 

Sytuacja diametralne zmieniła się na skutek rewitalizacji tego kwartału (pod)miejskiego.  

W 2016/2017 Szachty Rudnicze zmieniono w atrakcyjne tereny edukacyjno-rekreacyjne. 

Rekreanci z licznych tablic informacyjnych dowiadują się o istnieniu obozu i wielu z nich 

decyduje się na wizytę w nim (wstęp wolny, teren półotwarty, niezabezpieczony). 

Kierunkowskazy dają jedynie orientacyjny azymut peregrynacji. W pewnym momencie 

zanikają, skazując potencjalnego zwiedzającego na intuicję. Drogowskazy, tablice 

informacyjne oraz napisy w obozie są jedynie w języku polskim. Ustronne i zaniedbane 

miejsce, w którym obóz jest usytuowany, daje małą szansę na odnalezienie go przez 

zagranicznego turystę, który musiałby być bardzo zdeterminowany, aby do niego dotrzeć. 

Od 2013 r. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie [www.zabikowo.eu], które zarządza 

byłym obozem karno-śledczym, objęło patronatem obóz w Chełmnie nad Nerem (niem. 

SS Sonderkomando Kulmhof). W ramach projektu „Zachowanie europejskiego i światowego 

dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny (…) podnoszący wartość muzealną 

i turystyczną”, mającego na celu „dostosowanie tego miejsca do rosnącego ruchu 

turystycznego i potrzeb współczesnego turysty” [www.wrpo.wielkopolskie.pl; 

www.mapadotacji.gov.pl]. W obozie tym dokonano zagłady ok. 250 tys. Żydów  

z Wielkopolski i Łodzi oraz tysiące Cyganów i jeńców rosyjskich. Był to jeden z pierwszych  

i najdłużej funkcjonujących obozów zagłady w Polsce okupowanej przez Niemców. Działał 

nieprzerwanie od 8.12.1941-17.01.1945 r., a eksterminacji dokonywano przy pomocy spalin 

samochodów6. Obóz jest mało znanym, choć ważnym elementem Holokaustu. Realizacja 

projektu europejskiego na jego terenie (przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury)  

ma zwiększyć nie tylko świadomość potencjalnych turystów, ale i atrakcyjność infrastruktury, 

która ma ich przyciągnąć, służąc pomocą zwiedzającym. Muzeum byłego niemieckiego 

obozu zagłady Kulmhof jest ujmowane w katalogu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 

jako „atrakcja turystyczna” [Plenzler 2016, s. 12]. 

Francuski reżyser Claude Lanzmann na początku dostępnego w Internecie niemal 

dziesięciogodzinnego filmu „dokumentalnego” Shoah (1985), w panoramicznym, powolnym, 

majestatycznym ujęciu w milczeniu pokazuje ogromną pustą przestrzeń, rozległą leśną polanę 

z resztkami fundamentów baraków; pozostałości obozu w Chełmnie nad Nerem. Stojący 

na środku dawnego miejsca kaźni Lanzmann zauważa, że trudno pojąć i w pełni zrozumieć 

specyfikę tego strasznego miejsca (dziennie spalano w piecach 2 tys. zamordowanych 

Żydów). W swoich wypowiedziach na temat filmu reżyser twierdzi, że bycie tam, bez wiedzy 

o tym, czym to miejsce było, a nawet wiedza o nim, bez wizyty w nim, niczego nie daje. Tego 

typu miejsca reżyser nazywał bowiem „nie-miejscami” [Lanzmann 1990, s. 294 i 290, 

za: Sendyka 2013, s. 278-279]. R. Sendyka, za T. Snyderem [2015] optuje za tym, by za „nie-

miejsca pamięci” przyjmować „(…) miejsca nie tylko Holokaustu, ale i innych zbrodni 

                                                 
6 Informacje o obozie znajdujemy w najnowszej książce Juni [2016, s. 214] znanego poznańskiego autora 

powieści i historyka Piotra Bojarskiego. Juni to powieść nagrodzona w konkursie literackim „Poznań – miasto to 

powieść” Wydawnictwa Miejskiego Poznania, pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Fundacji 

Rozwoju Miasta Poznania. 
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ludobójstwa, które pośrednio są wynikiem tych zdarzeń: zdegradowane części miast, miejsca 

po zniszczonych budynkach, zdewastowane cmentarze” [Sendyka 2013, s. 278]. 

Bezludne, puste, opuszczone przestrzenie przemawiają niekiedy zdecydowanie mocniej, 

niż ekspozycje muzealne, fotografie, tablice informacyjne. W filmie Shoah Lanzmanna nie 

ma materiałów archiwalnych, dokumentów, zdjęć: przemawiają milczące, wielce wymowne 

puste przestrzenie oraz ludzie – świadkowie wydarzeń. Aby uzmysłowić nam moc 

wyobrażeniową tego typu miejsc R. Sendyka podaje przykład „(…) terenu byłego 

niemieckiego obozu koncentracyjnego w Krakowie-Płaszowie, który sławę zawdzięcza 

książce Thomasa Keneally’ego Schindler’s Ark (1982) i ekranizacji Stevena Spielberga 

(Schindler’s List, 1993). (…). Po wojnie teren został niezabudowany i niezagospodarowany, 

samorzutnie odtwarzająca się roślinność wzięła odwet za czas niemal całkowitego 

zdegradowania z okresu działania obozu. (…). Zdjęcia satelitarne pokazują pusty krater  

w tkance miasta, prawie tej samej wielkości, co licznie odwiedzane przez turystów 

krakowskie Stare Miasto: obie te plamy pozostają w stosunku do siebie jak bliźniacze kleksy 

testu Rorschacha, wcielając miejskie świadome i nieświadome, widzialne i niewidzialne, 

pokazywane i ukrywane, oswojone i niesamowite” [Ibidem, s. 282; zob.: Korba 2016]. 

Do obozu w Chełmnie nad Nerem trafiali Żydzi przechodzący przez obozy przejściowe. 

W Poznaniu przeznaczony dla nich obóz pracy przymusowej znajdował się przy dzisiejszej 

ulicy Maratońskiej, usytuowany na ówczesnym stadionie miejskim. Niemcy okupując Polskę 

zdelegalizowali kluby i organizacje sportowe, a uprawianie zorganizowanych form sportu 

stało się dla Polaków zabronione i karalne. Pomnik Ofiar obozu pracy dla Żydów został 

przeniesiony z pierwotnej lokacji blisko stadionu ze względu na kłopotliwe sąsiedztwo 

ruchliwego bazaru miejskiego oraz dewastację okolicznej przestrzeni. Dziś znajduje się przy 

jednej z głównych arterii miasta (ul. Królowej Jadwigi), obok Multikina, kilkaset metrów  

od campusu AWF, w otoczeniu nowoczesnych biurowców. Pomimo apetytu deweloperów, 

znaczny prostokątny areał obok niego pozostaje całkowicie pusty, choć znajduje się  

w centrum miasta, niedaleko Starego Browaru. Skwer nosi nazwę Sprawiedliwych Wśród 

Narodów Świata i nie jest to teren ozdobny, ani rekreacyjny, lecz przejściowy. Piaskowa aleja 

przecinająca go na wskroś prowadzi na bazar, będąc jednocześnie oznakowanym 

międzynarodowym szlakiem rowerowym R9. Natomiast zwieńczony żydowską menorą 

zadbany postument troskliwie okolony jest pieczołowicie wypielęgnowanymi rabatami  

z sezonowymi kwiatami. Widnieje na nim dwujęzyczny, polsko-hebrajski napis 

informacyjny: „W latach 1940-1943 stadion miejski był obozem hitlerowskim eksterminacji 

obywateli polskich pochodzenia żydowskiego z Poznania i okolic. Obóz ten posiadał  

14 pododdziałów (…). Więźniów wyniszczano głodem, morderczą pracą, egzekucjami”.  

W odróżnieniu od znajdującego się w odległości kilkuset metrów Pomnika Powstańców 

Wielkopolskich (miejsca hucznych obchodów rocznicowych) autor nie odnotował w tym 

miejscu żadnej aktywności kulturowo-społecznej. Sytuacja zmieniła się na przełomie 

2017/2018 r. Teren wokół pomnika upamiętniającego obóz został radykalnie zrewitalizowany 

i zamieniony w plac rekreacyjny. Latem 2018 r. pomnik nieco przesunięto w miejsce bardziej 

eksponowane i lepiej widoczne. Zainteresowanie tym miejscem i pomnikiem wzrosło  

w wyniku niespodziewanych zmian politycznych w relacjach polsko-żydowskich. 

Ofiarami bezlitosnej polityki działania niemieckiego okupanta byli także Polacy, 

w szczególności mieszkańcy Poznania. Aby zrobić miejsce i pozyskać mieszkania 

dla przedstawicieli „rasy panów” okupanci wysiedlili z miasta w trybie natychmiastowym 

kilkadziesiąt tysięcy Wielkopolan. Ich wywóz w głąb Generalnej Guberni poprzedzony 

był pobytem w obozie przejściowym Główna w Poznaniu. Nazwa „Główna” wzięła 

się od jednej z większych pobliskich ulic. Niełatwy do odnalezienia, choć zaznaczone 

na Google maps, pomnik poświęcony temu obozowi stoi na obrzeżach miasta przy ruchliwej 

i niedawno wyremontowanej wylotowej trasie szybkiego ruchu (ul. Bałtycka) prowadzącej 

w kierunku Bydgoszczy/Gniezna. Na granitowym głazie narzutowym jest tablica pamiątkowa 
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z napisem: „Na tym terenie od 5 XI 1939 r. do 22 V 1940 r. znajdował się niemiecki obóz 

przesiedleńczy ‘Lager Glowna’. W obozie więziono około 33.500 wysiedlonych 

i pozbawionych wszelkiego majątku obywateli polskich z Poznania i innych miejscowości 

Wielkopolski, których następnie wywożono do Generalnego Gubernatorstwa”. Pomnik 

przepasany jest biało-czerwoną szarfą, często leżą na nim kwiaty w barwach narodowych, 

palą się też znicze. Opodal przebiega Szlak Piastowski, a po drugiej stronie ulicy rozpoczyna 

się jedna z najnowszych i malowniczych nadwarciańskich ścieżek rowerowych (element stale 

rozbudowywanej Wartostrady). Meandrując po licznych zakamarkach niedostępnego terenu 

byłego obozu przesiedleńczego można dostrzec resztki dawnych instalacji (ogrodzenia z drutu 

kolczastego, rampy kolejowe itp.), niemo świadczące o przeznaczeniu tego miejsca.  

To trudno dostępne miejsce nie jest jednak przeznaczone do spacerów, a już tym bardziej do 

zwiedzania przez turystów. To zdegradowana przestrzeń o zróżnicowanym przeznaczeniu: 

konglomerat domów mieszkalnych, firm budowlanych, manufaktur, melancholijnych pustych 

przestrzeni. To kolejne „nie-miejsce” na mapie martyrologicznej miasta, ze specyficzną 

społecznością lokalną [Czabański 2011, s. 97-107]. 

 

Obozy jenieckie i internowania 

Jeszcze w trakcie wyzwalania Poznania w 1945 r. tworzono obozy jenieckie [Libicki, 

Wryk 2004; Pilichowski 1979; Stryjkowski 2006], często wykorzystując już istniejące 

lub prowizorycznie adaptując dostępne obiekty. Większość z nich mieściła się w drewnianych 

barakach, ale do izolacji jeńców wykorzystywano także opuszczone lub zdobyte forty. 

Poznański historyk Krzysztof Stryjkowski informuje: „Już od połowy lutego, a więc jeszcze 

w czasie walk o Cytadelę, zorganizowany został obóz jeniecki na Dębcu. Obóz ten 

ulokowany został w barakach przy ulicy Opolskiej. Miał numer 173/1 i był położony 

pomiędzy fortem IXa (Witzleben), a linią kolejową prowadzącą z Poznania na południe” 

[Stryjkowski 2013, s. 58]. Początkowo przeznaczony był dla jeńców niemieckich, potem 

Węgrów, Rumunów, Francuzów, Hiszpanów. „W obozie pełniącym funkcje jenieckiego łagru 

rozdzielczego mogło przebywać ogółem od 25 do 30 tysięcy jeńców, którzy po segregacji 

kierowani byli do innych obozów lub wysyłani do obozów pracy w ZSRR” [Ibidem].  

W stosunku od niemieckich obozów podobne było przeznaczenie, ale inna destynacja 

więźniów: jeńcy wojenni masowo wywożeni byli na wschód w głąb Rosji do niewolniczej 

pracy przymusowej, z której większość nie wróciła. 

W nieodległej od Dębca dzielnicy Świerczewo funkcjonował obóz o podobnej 

proweniencji. „Podobny obóz jeniecki, podporządkowany początkowo obozowi na Dębcu, 

funkcjonował zapewne na terenie Fortu IX (Brünneck), położonego w okolicach 

ul. Leszczyńskiej i Głazowej na Świerczewie. Nie był on tymczasowym miejscem 

przetrzymywania wziętych do niewoli, niemieccy jeńcy wojenni bowiem przetrzymywani 

byli tutaj jeszcze w listopadzie 1945 roku, a więc w czasie, kiedy na Dębcu obozu jenieckiego 

już nie było. (…). Jest bardzo prawdopodobne, że forty położone wokół Poznania 

wykorzystywane były przez jeden tylko obóz jeniecki, funkcjonujący w tym okresie  

w mieście i pozostający pod zarządem radzieckich władz wojskowych” [Ibidem, s. 61]. 

Dębiec i Świerczewo to dzielnice peryferyjne Poznania. Interesujące są również obozy 

znajdujące się bliżej centrum miasta. O obozach, w którym więziono Żydów, była już mowa. 

Inny, jeden z największych, przeznaczony dla niemieckich jeńców z załóg broniących 

Poznania, następnie z twierdzy z wielkopolskiej Piły oraz przywożonych z Niemiec, 

znajdował się opodal jednej z dzisiejszych atrakcji turystycznych Poznania: stadionu 

miejskiego Inea. „Duży obóz przeznaczony tylko dla niemieckich jeńców wojennych 

zorganizowany został, także w lutym 1945 roku, na terenach przylegających do Fortu VIIa 

pomiędzy ul. Grunwaldzką oraz Bułgarską. Obejmował on znaczny obszar, na którym 

umieszczono początkowo blisko cztery tysiące jeńców. Z powodu braku miejsc w barakach 

część z nich przebywała poza pomieszczeniami mieszkalnymi. Przez jeńców niemieckich 
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nazywany był ‘obozem policyjnym’, najprawdopodobniej z uwagi na wykorzystywanie 

baraków w okresie okupacji przez niemieckie formacje policyjne lub straż pożarną. Jego 

charakterystycznym obiektem rozpoznawczym była drewniana wieża służąca do suszenia 

wężów strażackich. Wieża ta pełniła w obozie funkcję karceru, w którym przebywali jeńcy 

ukarani za różne przewinienia. Obóz miał numer 173/4 i składał się z 12-15 drewnianych 

baraków, z których każdy zamieszkiwany był od 100-125 jeńców. W obozie przy ulicy 

Bułgarskiej przetrzymywani byli żołnierze-oficerowie, którzy zostali tam skierowani  

m.in. z obozu na Dębcu. Tutaj przebywał również niedawny dowódca twierdzy Poznań 

generał Ernst Mattern” [Ibidem, s. 59]. Znaczne zagęszczenie obozu żołnierzami niemieckimi 

zaczęło się stopniowo zmniejszać od wiosny 1945 r., kiedy to ruszyły pierwsze kolejowe 

transporty wywożące ich do rosyjskich obozów katorżniczej pracy. W okolicy stadionu 

miejskiego Inea nie ma żadnych widocznych tablic z informacjami na ten temat, 

pamiątkowego pomnika, itp. Podczas wycieczek po stadionie przewodnicy nie wspominają  

o tym znamiennym fakcie historycznym. Fort VIIa jest w prywatnych rękach, zamknięty  

na głucho masywną bramą, szczelnie otoczony zdziczałym laskiem. W 2016 r. Fort VIIa 

(którego niemiecka załoga uciekła w 1945 r., pozostawiając go na pastwę zdobywców 

[Döllner 2012]) stał się elementem Poznańskiego Szlaku Fortecznego i stanęła przy nim 

stosowna tablica informacyjna. Od Fortu VII, w którym znajdował się obóz koncentracyjny  

i komora gazowa, dzieli go odległość ok. 1 km i łączy je wygodna ścieżka rowerowa. 

Kilka kilometrów w stronę dzielnicy Junikowo, na terenie prestiżowej dzielnicy 

Grunwald przy obecnej ulicy Grunwaldzkiej, znajdował się jeszcze jeden obszerny obóz, 

zawiadywany naprzemiennie przez władze polskie i rosyjskie. Obóz internowania znajdował 

się w kompleksie hotelowym („wioski wystawowej”), w 1942 r. wybudowanym dla turystów, 

głównie gości targów (tzw. „Gospoda Targowa”). Obóz charakteryzowała niska drewniana 

zabudowa barakowa i mógł pomieścić ok. 10 tys. ludzi (część musiała spać na podłodze). 

„Baraków przy Grunwaldzkiej 86, stojących w czasie wojny na terenie tzw. ‘Gospody 

Targowej’, było według różnych relacji od 35 do 43. (…). W lutym 1945 roku, po zdobyciu 

miasta przez oddziały radzieckie, Sowieci zajęli teren gospody, otaczając baraki płotem  

z drutu kolczastego i stawiając wieżyczki strażnicze. W kolejnych miesiącach baraki 

zapełniły się tysiącami cywilnej ludności niemieckiej i osób, które podpisały niemiecką listę 

narodowościową” [Bojarski 2017, s. 5]; reichsdeutschów i volksdeutschów pozbawionych 

majątku, wywłaszczonych i zmuszonych do bezpłatnej pracy na rzecz miasta, wywożonych 

w głąb Rosji. Wcześniej, przez krótki czas, w obozie separowano jeńców niemieckich,  

a obozu pilnowali milicjanci oraz żołnierze polscy i rosyjscy. Obóz nazywany „zbiorczym”, 

podlegał jurysdykcji dowództwa Armii Czerwonej (podobóz B) oraz NKWD (podobóz A). 

Wśród przetrzymywanych byli członkowie polskich organizacji niepodległościowych, 

żołnierze AK, inny element „niepewny” i „podejrzany” (np. polscy robotnicy przymusowi 

wracający z Generalnej Guberni i z Niemiec do Poznania, Ślązacy i itp.). Obóz funkcjonował 

do końca 1945 r. 

Interesujące jest przeznaczenie tego obozu po jego zamknięciu: powrócono 

do pierwotnych funkcji hotelowo-turystycznych znajdujących się w nim, zdewastowanych 

obiektów. „W 1947 roku, decyzją Zarządu Miejskiego, Gospoda Targowa stała 

się samodzielnym przedsiębiorstwem miejskim świadczącym usługi hotelowe. 

Przedsiębiorstwo dysponowało 1700 miejscami noclegowymi i w 1947 roku udzieliło 

101 676 noclegów” [Stryjkowski 2013, s. 69)]. Atrakcyjność miejsc noclegowych bynajmniej 

nie brała się ze standardu noclegowni, ale związana była ze stosunkowo niewielką odległością 

od targów (dziś Międzynarodowych Targów Poznańskich) oraz deficytem tego typu obiektów 

w zniszczonym powojennym Poznaniu, boleśnie nękanym problemami lokalowymi. 

Specyficzne baraki obozowe w kilku dzielnicach Poznania nadal służą mieszkańcom miasta. 

Na Grunwaldzie i Junikowie do końca XX w. drewniane obskurne baraki stanowiły duże 

kompleksy mieszkaniowe, stopniowo wypierane przez nowoczesną architekturę 
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developerską. W jednym z takich barakowych kompleksów – przy ulicy Grunwaldzkiej 55 – 

przez długie lata znajdował się gros obiektów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 

(następnie AWF): akademiki, katedry, zakłady (w tym Filozofii i Socjologii), sale 

dydaktyczne. Do niedawna w tych barakach funkcjonowały najprzeróżniejsze instytucje: 

kościół zielonoświątkowców (jako ostatni czynny obiekt), teatr, hale sportowe, poradnie 

psychologiczne, biura firm, garaże. myjnie, warsztaty.  

Poproszony o konsultacje prof. Krzysztof Stryjkowski stwierdza, że najbardziej 

prawdopodobne przeznaczenie tego kompleksu baraków w latach 1942-1945 r.,  

to „(…) funkcje hotelowe dla dowództwa niemieckiego garnizonu Poznań, podobnie jak teren 

‘Gospody Targowej’. Ponoć kierowano tam na nocleg m.in. żołnierzy Wehrmachtu, którzy 

mieli przesiadki na dworcu poznańskim w trakcie podróży służbowych. Według innej wersji 

to miejsce zakwaterowania personelu pomocniczego/pielęgniarskiego dwóch szpitali 

grunwaldzkich, przede wszystkim byłego wojskowego. (…) tuż po zakończeniu działań 

wojennych w Poznaniu, baraki zajmowane były przez oddziały Armii Czerwonej, w tym 

wojska NKWD nadzorujące niedaleki obóz. Prawa strona Grunwaldzkiej (w stronę 

Junikowa), aż do okolicy ul. Ostroroga, nie była wówczas dostępna dla polskich 

mieszkańców Poznania i była nawet strzeżona przez wartowników jako strefa przeznaczona 

wyłącznie dla nich. Baraki zajmowali żołnierze, natomiast kilkanaście okolicznych willi 

oficerowie” [Stryjkowski 2017, korespondencja mailowa z autorem7]. W 2012 r. 

dzierżawione przez AWF baraki opuszczono, zwracając je prawowitemu właścicielowi – 

Uniwersytetowi Medycznemu. W chwili obecnej to zamknięta enklawa ze zdewastowanymi 

barakami – o wyglądzie i w stanie przypominającym ten, w jakim polskim władzom miasta 

oddała je Armia Czerwona i NKWD. Na tym terenie, podobnie jak i na pobliskim obszarze 

(Grunwaldzka/Słoneczna), na którym znajdował się obóz przejściowy, nie ma żadnego 

materialnego trwałego świadectwa (pamiątkowej tablicy, pomnika) wcześniejszego 

przeznaczenia tych miejsc. Częściowo miejsca te są już wymazane z mapy miasta, wyparte 

przez mieszkalną zabudowę, niebawem znikną całkowicie i bezpowrotnie. Nietrwała pamięć 

o nich pozostanie w nielicznych umysłach wymierających mieszkańców, archiwach miejskich 

i pracach historycznych. 

 

 

Uwagi krytyczne: nie-miejsca pamięci 
 

Poznań jest miastem wielokrotnie i boleśnie doświadczanym przez historię, 

posiadającym bogatą kulturę materialną i symboliczną, będącą tego dobitnym świadectwem. 

Zdaniem autora niniejszego artykułu, potencjał kulturowo-społeczny związany z historią 

martyrologiczną miasta, nie jest dostatecznie, ani w pełni wykorzystywany, choć sytuacja jest 

dynamiczna, a zmiany zachodzące w ostatnich latach w tkance miejskiej są bardzo rozległe. 

Rewitalizacja miasta i powstające projekty jego modernizacji uwzględniające potrzeby 

rekreantów i turystów [Bosiacki i współ. 2011; Studium uwarunkowań rozwoju 

przestrzennego aglomeracji poznańskiej, s. 166-179] przyczyniły się do znacznego ożywienia 

niektórych miejsc historycznie i kulturowo cennych, wartych konserwacji i rozwoju. 

Przykładem na to jest przez cały rok tętniąca życiem Cytadela (Fort Winiary), od kilkunastu 

miesięcy Szachty Rudnicze opodal obozu karno-śledczego w Żabikowie/Luboniu, tereny 

zielone wokół jeziora Rusałka (miejsce kaźni i straceń więźniów), pojawienie się w 2015 r. 

Poznańskiego Szlaku Fortecznego. Na sukces tych miejsc zapracowały także budżety 

obywatelskie i wysiłki rad okolicznych osiedli, ruchów i stowarzyszeń oferujących swoją 

pomysłowość, pracę i pieniądze. Stanowią one niedoceniany i, zdaniem brytyjskiego filozofa 

Rogera Scrutona [2017, s. 326-327], niekiedy deprecjonowany kapitał społeczny. Z uznaniem 

                                                 
7 W tym miejscu pragnę bardzo podziękować prof. Krzysztofowi Stryjkowskiemu za udzielone wyjaśnienia  

nt. wcześniejszego przeznaczenia baraków dawnego campusu AWF. 
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przyjmuje się wydanie Przewodnika po fortyfikacjach Poznania oraz Mapy Fortyfikacji  

i Garnizonu „Twierdza Poznań”. Za znakomite posunięcie uznaje się drukowane przez 

Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną gier turystycznych dostępnych w Centrum 

Informacji Turystycznej: Czas patriotów, Fort Winiary, Szlakiem bram twierdzy nad Wartą 

(rowerowa wersja) i inne tego typu. 

Słabe, według autora artykułu, jest wykorzystanie unikatowego dziedzictwa 

kulturowego fortów poznańskich (poza Cytadelą). Największe wątpliwości wzbudza 

domniemana atrakcyjność turystyczna Fortu VII, w którym był pierwszy na okupowanych 

ziemiach polskich niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny, a następnie obóz zagłady  

i siedziba gestapo, w którym dokonywano pionierskich zabiegów egzekucji w komorze 

gazowej. Pomimo tego, że teren obozu jest zadbany i dostępny dla ludzi w wieku senioralnym 

oraz osób z niepełnosprawnościami (poza ekspozycjami wewnętrznymi, do których prowadzą 

wąskie przejścia i strome schody8), a z ruchliwej ul. Polskiej prowadzą do niego czytelne 

kierunkowskazy, nic nie zachęca do wizyty w nim (nawet darmowe wejścia). Bezpośrednie 

otoczenie fortu jest szkaradne (zwichrowane chodniki, dziurawa droga), niewielki „parking” 

może wywoływać uzasadniony lęk o pozostawienie na nim auto (w szczególności autobus), 

kluczowe informacje są jedynie w języku polskim (poza oryginalnymi niemieckimi oraz 

dotyczące projektów unijnych9). Wokół panuje dzika, wymykająca się spod kontroli ludzi 

przyroda, ale to w końcu Obszar Natura 2000. Za bramą Fortu VII jest trudna do przebycia 

dla osób na wózkach kostka brukowa. Drobna ekspozycja książek i folderów turystycznych 

w punkcie sprzedaży biletów całkowicie streszcza komercyjną część tego miejsca. Brak jest 

miejsca do odpoczynku, relaksu, refleksji, namysłu. Nie ma automatu z napojami, kawiarni, 

historycznych pamiątek (ostatnio pojawiły się koszulki patriotyczne). Autor świadom jest 

tego, że były obóz koncentracyjny nie jest miejscem do rozbudowanej konsumpcji (choć  

w samym centrum miasta, opodal Dworca Głównego, na byłym cmentarzu św. Marcina 

zdewastowanym przez Niemców podczas okupacji przy ul. Towarowej, na którym po wojnie 

szukano szczątków pochowanego tam dr. filozofii Hipolita Cegielskiego, w jednym  

z fortecznych obiektów jest dobrze prosperujący pub). Niemniej jednak kilkugodzinne 

zwiedzanie obiektu jest wyczerpujące i kondycyjnie wymagające. K. Buczkowska ma rację, 

pisząc: „Turystyka kulturowa nie znosi pośpiechu” [Buczkowska 2009, s. 28]. Wzorem wielu 

innych muzeów, także poznańskich (np. Muzeum Archeologiczne, www.muzarp.poznan.pl  

i Cytadela), mile widziane byłoby miejsce przeznaczone do refleksji i odpoczynku (ławki, 

leżaki). Tablica informacyjna Poznańskiego Szlaku Fortecznego opisuje Fort VII tak:  

„Fort należy do najlepiej zachowanych, wraz z licznymi elementami oryginalnego 

wyposażenia. Na terenie obiektu znajduje się muzeum martyrologiczne oraz magazyny. 

Zwiedzanie wnętrz nieudostępnionych turystycznie tylko pod opieką przewodnika. 

Fragmenty obiektu są potencjalnie niebezpieczne. Osobom bez doświadczenia w turystyce 

fortecznej zalecane jest skorzystanie z pomocy przewodnika” 

(www.twierdza.poznan.pl.fort7).  
W tym forcie-obozie nie zaobserwowano intensywnego ruchu turystycznego; ruch zwiedzających jest 

nikły. Według danych muzeum zawiadującego fortem-obozem [Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, 

oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – Fort VII Colomb; www.poznan.pl; www.wmn.poznan.pl] 

liczbę zwiedzających szacuje się na średnim poziomie ok. 7,5 tys. rocznie10. Liczba turystów zagranicznych w 

                                                 
8 Podczas zbierania materiałów do artykułu (sierpień/wrzesień 2017) we wnętrzu Fortu VII prezentowana była 

ekspozycja dedykowana osobom niewidomym, do zwiedzania której zachęcała pracownica muzeum, dr in spe 

Beata Jerzakowska, autorka nowatorskiego podręcznika Posłuchać obrazów [2016], „(…) stworzonego z myślą 

o uczniach niewidomych i słabowidzących na III i IV etapie edukacyjnym. Jest to publikacja poświęcona 

malarstwu, uzupełniająca kształcenie literackie i językowe” [ww.ore.edu.pl]. 
9 Jednym z nich był projekt edukacyjno-kulturowy w ramach Kultura 2004 realizowany przy wsparciu 

finansowym UE: „Upamiętnianie wysiedleń mieszkańców Poznania i Wielkopolski podczas okupacji w latach 

1939-1945” (Commemorating deportations of inhabitants of Poznan and Wielkopolska Region Turing 

occupation 1939-1945). 
10 Poznańskie zoo tylko w sierpniu 2017 r. odwiedziło ponad 100 tys. osób [www.poznan.wyborcza.pl/poznan]. 
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ostatnich latach nie przekracza 350 osób rocznie, a to mniej, niż jedna osoba dziennie (zwiedzających pyta się o 

pochodzenie przy zakupie biletu). Nie odnotowuje się znaczącego zainteresowania Fortem VII turystów 

zorganizowanych i wycieczek autokarowych; wyjątek stanowią sezonowe wycieczki szkolne. Muzeum nie 

współpracuje z żadnym biurem turystycznym,  

w szczególności specjalizującym się w darkturystyce, choć takie istnieją, także na poznańskim rynku usług 

turystycznych [www.kultour.pl]. Dla porównania: najbardziej rozpoznawalne miejsce ludobójstwa na świecie – 

obóz koncentracyjny w Oświęcimiu – rocznie odwiedza ok. 1,5 mln osób, a od 1945 r. zwiedziło je ok. 45 mln 

ludzi [www.70.auschwitz.org].  

Szef Polskiej Organizacji Turystycznej [POT, www.pot.gov.pl] Marek Olszewski zdecydował się na 

ryzykowny krok i usunął obóz Auschwitz Birkenau [www.auschwitz.org] z programów edukacyjnych 

promujących Polskę. Uczynił to jako człowiek, „(…) który kocha swój kraj, chcę go pokazać od jak najlepszej 

strony, przez nasze zabytki, kulturę, gościnność, wspaniałą muzykę. Auschwitz to nie produkt turystyczny, lecz 

miejsce martyrologii, zadumy i przemyśleń, a my zajmujemy się promocją Polski jako kraju atrakcyjnego 

turystycznie” [www.wyborcza.pl]. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańska 30.07.2017 r. odwołał szefa POT w 

trybie natychmiastowym. Pomimo tego, że wspólnie mieli brać udział we wrześniowych obchodach Światowego 

Dnia Turystyki na gali w teatrze im Adama Mickiewicza w Cieszynie. Anna Komsta informuje, „(…) iż niespełna 

połowa odwiedzających Auschwitz-Birkenau to Polacy, natomiast prawie ¾ ogółu turystów  

to młodzież. Miejsce to jest przede wszystkim ukierunkowane na edukację. Stworzone zostało m.in. po to, by 

zachować pamięć o tamtych ludziach i wydarzeniach, uświadomić ludzkości historię tego miejsca i przestrzec 

kolejne pokolenia” [Berbeka 2012, s. 62.]. Aby do takich miejsc przyciągnąć konsumpcyjnie nastawionych do 

życia młodych ludzi należy stosować szereg różnorodnych zabiegów [Dann, Seaton 2001]. 

Niewykorzystany kapitał kulturowo-społeczny Fortu VII odróżnia go w sposób 

zdecydowany i znaczący od obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau, Oświęcimiu, getta 

żydowskiego w Łodzi [www.lodzgetto.pl], Muzeum Katyńskiego, będącego nie tylko 

placówką martyrologiczno-muzealną, ale i badawczą, z siedzibą w kaponierze Cytadeli 

Warszawskiej [www.muzeumkatynskie.pl], czy bijające rekordy frekwencji Muzeum  

II Wojny Światowej w Gdańsku [www.muzeum1939.pl], do którego bilety należy 

rezerwować z dużym czasowym wyprzedzeniem. Z uwagi na „bezludność” i brak 

kulturotwórczego spoiwa unikatowy Fort VII może być zaliczany, za francuskim filozofem 

Michelem Foucault, do „przeciw-miejsc” (contr-emplacments) [Foucault 2005, s. 117-125] 

lub „nie-miejsc” w rozumieniu francuskiego antropologa kulturowego Marca Augé. Twierdzi 

on, że: „Jeśli jakieś miejsce można definiować jako tożsamościowe, relacyjne i historyczne, 

to przestrzeń, której nie można zdefiniować ani jako tożsamościowej, ani jako relacyjnej, ani 

jako historycznej, definiuje nie-miejsce. (…) hipernowoczesność wytwarza nie-miejsca,  

to znaczy przestrzenie niebędące miejscami antropologicznymi, które (…) nie integrują 

dawnych miejsc: te zaś, spisane, sklasyfikowane i awansowane do roli ‘miejsc pamięci’, 

zajmują w niej miejsce ograniczone i specyficzne [Augé 2012, s. 53]. Autorzy analizujący 

pozostałości po obozach pracy i obozach koncentracyjnych – Jeremi T. Królikowski  

i Jan Rylke – podkreślając społeczną rangę i kulturowe znaczenie miejsc historycznych, 

konstatują: „Miejsce określa ludzi, a ludzie wybierają określone miejsca. (…) przeszłość 

identyfikuje społeczność i określa panujący w niej system społeczny” [2010, s. 163]. 

Odnosząc się do konstytuujących społeczeństwa wartości historycznych, twierdzą oni, że 

miejsca zawsze są w określonym kontekście czasu, w którym zostały ukształtowane i zyskały 

społeczną tożsamość. „Wiąże się z nimi (...) wartości dawności, wartości nowości, wartości 

przyszłości i stanowią odniesienie do wartości zabytkowych i wartości pomnikowych” 

[Ibidem]. Miejsca bez ludzi są pozbawione społecznego sensu i znaczenia. Bezludne,  

nie odwiedzane miejsca, w których izolowano i eksterminowano tysiące ludzi, są ich – sensu  

i znaczenia – pozbawione po wielekroć. W ramach „modernizacji pamięci” do połowy 2019 r. 

Fortowi VII zostanie przywrócony pierwotny wygląd z 1939 r. Przedsięwzięcie warte  

17 mln zł. zostanie sfinansowane ze środków UE (11,4 mln) oraz funduszy miejskich  

(5,6 mln). Dzięki tej inwestycji miejsce to ma się zaludnić i stać popularne niczym 

warszawskie Powązki. 

Osobny rozdział rozważań stanowią byłe obozy znajdujące się na terenie Poznania. 

Były one różnorodnej proweniencji i przeznaczenia – karny, internowania, jeniecki, pracy, 

przejściowy, przesiedleńczy, koncentracyjny, śledczy, zagłady – porozrzucane po całym 
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mieście i jego obrzeżach w znacznej od siebie odległości. Większość z nich nie jest objętych 

opieką muzealną i nie stanowi żadnej ekspozycji. Jedynie niektóre posiadają materialne, 

transparentne i trwałe ślady ich dawnego istnienia, wchodząc w skład większych 

lub hybrydowych kompleksów rekreacyjno-turystycznych. Do tej grupy należą: obóz karno-

śledczy w Żabikowie/Luboniu, obóz koncentracyjny/zagłady w Forcie VII, Fort Winiary – 

Park Cytadela. Ważne obozy, do jakich należy obóz pracy dla obywateli pochodzenia 

żydowskiego na dawnym stadionie miejskim i obóz przejściowy Główna, posiadają jedynie 

pomniki z tablicami informacyjnymi. Po wielu innych – tym na Dębcu, Świerczewie, 

Grunwaldzie (ulice Grunwaldzka i Słoneczna) – nikną ślady w żaden sposób nie utrwalane 

dla następnych pokoleń. W opublikowanym Uzasadnieniu do uchwały nr XCIX/1120/IV/2006 

Rady Miasta Poznania w sprawie „uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu Gospody Targowej w Poznaniu” [www.bip.poznan.pl] znajduje się 

jednozdaniowa wzmianka o wcześniejszym obozowym przeznaczeniu tego terenu („Krótko 

po wojnie znajdował się tam obóz jeniecki”, s. 1). Podkreśla się unikatowość tego miejsca 

(Dwór Palaczów/obserwatorium astronomiczne, park wpisany do państwowego rejestru 

zabytków nieruchomych podlegający ścisłej ochronie konserwatorskiej) i to, że jest to „obszar 

o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych” (s. 2-3). Wskazuje 

się eufemistycznie, że jest to teren „nieco zapomniany” (s. 3). Zobowiązano się  

do „zachowania śladów historycznej drogi frontowej wiodącej do pobliskiego Fortu VIII”  

(s. 2). Dziś na omawianym terenie byłego obozu znajduje się stale rozbudowywane osiedle 

mieszkaniowe. 

 

 

Zakończenie 
 

Wskazane byłoby stworzenie ścieżki dydaktyczno-historycznej łączącej ze sobą w jedną 

całość miejsca byłych obozów znajdujących się na terenie Poznania oraz mapy, która obiekty 

te by obejmowała. Autor artykułu postuluje konieczność, a na pewno możliwość, wytyczania 

ścieżki edukacyjno-historycznej, trasy lub szlaku turystycznego, uwzględniającego dawne 

obozy. Nawet, jeśli niewiele już po nich zostało, przemawiają nasyceniem komponentów 

martyrologicznych; są ważne z kulturowego, społecznego i symbolicznego punktu widzenia. 

Jako że obozy porozrzucane były po znacznym obszarze i są w różnych dzielnicach Poznania, 

niekiedy peryferyjnych, znajdujących się w skrajnej od siebie odległości, rozsądne byłoby 

oparcie takiej trasy rekreacyjno-turystycznej na jeździe rowerowej. Zdecydowana większość 

byłych poznańskich obozów znajduje się przy nowo wybudowanych ścieżkach rowerowych. 

Atrakcyjności i efektywności tego rozwiązania służy fakt intensywnego rozkwitu i ogromnej 

popularności w stolicy Wielkopolski wypożyczalni rowerowych, których liczba stacji 

lawinowo przybywa. Symultanicznie towarzyszy temu rozwój terenów rekreacyjnych miasta 

aktywujących mieszkańców i turystów, zachęcanych do mobilności. Do najatrakcyjniejszych 

terenów rekreacyjnych Poznania (Park Cytadela, Szachty Rudnicze, tereny zielone wokół 

jeziora Rusałka, bulwary nadwarciańskie) prowadzą ścieżki nordic walking i rowerowe oraz 

piesze i rowerowe trasy turystyczne (krajowe i międzynarodowe). Miejsca te, będąc 

świadkiem bitew, krwawych wydarzeń i martyrologii mieszkańców Poznania, przyciągają 

obecnie bardziej rekreantów, niż turystów; sytuację tę jednak można z powodzeniem 

zrównoważyć. Tablice informacyjne sytuowane obok stacji rowerowych, będących 

początkiem ścieżek dydaktycznych, byłyby dobrym początkiem. Stojaki rowerowe 

pozwoliłyby na bezpieczne pozostawienie jednośladu tam, gdzie zwiedzanie rowerem nie jest 

akceptowane (Fort VII). Zdaniem A. Mikosa von Rohrscheidt, forty w Polsce są atrakcją 

turystyczną o ogromnym potencjale [2009, s. 20-48]; podobnego zdania jest wielu innych 

autorów [Białuński 2003; Chylińska 2006, s. 77-98; Molski 2003, s. 15-25]. 
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K. Buczkowska podkreśla fakt, że turystyka kulturowa w naturalny sposób „(…) łączy 

się (…) z turystyką aktywną (kwalifikowaną/usportowioną): pieszą, rowerową (…), przez 

co samą turystykę aktywną może być nazywana” [Buczkowska 2009, s. 30-31]. Podobnego 

zdania jest Wojciech J. Cynarski, który zauważa: „Nie można zrozumieć turystyki 

współczesnej bez próby zrozumienia tego, co dzieje się we współczesnej kulturze. (…). 

Świadome aktywne spędzanie czasu wymaga osobowości ukształtowanej do systematycznego 

uprawiania rekreacji (kulturowej, fizycznej), turystyki lub sportu [Cynarski 2017, s. 124]. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za mobilnym, opartym na aktywności fizycznej 

sposobem spędzania czasu wolnego, jest popularność gier geolokacyjnych, geocaschingu, 

turystycznych gier miejskich, mogących mieć tutaj pełne zastosowanie [Żyto 2018, s. 26-46]. 

Interaktywna gra z wykorzystaniem smartfonów i tabletów ze stałym dostępem do Internetu, 

polegająca na „łowieniu” pokemonów wyciągnęła w plener tysiące dzieci i młodzieży. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by pokemony zastąpić obiektami historycznymi; to jedynie 

kwestia know how. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na odnajdywanie zapomnianych już rzeźb, 

np. Pomnika Akcji Bollwerk [www.poznan.pl/bollwerk], znajdującego się w dawnym porcie 

rzecznym, upamiętniającego jedną z największych akcji dywersyjnych w okupowanym 

Poznaniu. O tym, że można połączyć media z historią świadczy ogromna popularność gier 

komputerowych, których akcja dzieje się w okresie II wojny światowej. Poprzez rozrywkę 

i zabawę można efektywnie uczyć. Świadczą o tym takie gry komputerowe, jak Enemy Front 

osadzona w realiach Powstania Warszawskiego i ruchu oporu we Francji, jak i całe serie gier 

FPP (First Person Player) opartych (mniej lub bardziej) na historycznych kampaniach 

i wydarzeniach wojennych: Call of Duty, Medal of Honor, Stalker, UberSoldier, Wolfenstein,. 

Nowoczesna oferta rekreacyjno-turystyczna może być i często jest rodzajem dynamicznej, 

hybrydowej, kompozytowej peregrynacji, łączącej ze sobą kilka różnych elementów, 

do których – niczym w instalacji artystycznej – mogą być dodawane kolejne kompozycje. 

Przykładem jest największy poznański Park Cytadela, stanowiący swoisty palimpsest; 

konglomerat ofert historyczno-kulturowych i rekreacyjno-sportowych. Po niektórych 

holenderskich muzeach można poruszać się rowerem, coraz więcej muzeów staje 

się interaktywnymi i multimedialnymi. 
Obserwacje autora tego artykułu i dostępna literatura przedmiotu wskazują na stale rosnące 

zainteresowanie młodych ludzi darkturystyką, turystyką forteczną, historyczną, militarną, powojenną. Świadczy 

o tym także frekwencja podczas zwiedzania poznańskich obiektów militarnych dostępnych czasowo, 

okolicznościowo lub sezonowo, np. schron zimnowojenny (ul. Babimojska), schrony przeciwlotnicze (Park 

Sołacki, Park Wilsona), prezydencki schron przeciwatomowy (ul. Słupska). Piąta edycja Dni Twierdzy Poznań  

(26-27.08.2017) odbywała się pod hasłem „ludzie”. „W programie forty XIX-wiecznej Twierdzy, fortyfikacje 

średniowieczne, obiekty z okresu II wojny światowej oraz tzw. ‘Zimnej Wojny’, wycieczki z przewodnikami, 

rekonstrukcje i dioramy, pokazy sprzętu wojskowego i wystawy. Wszystkie obiekty będą połączone autobusową 

linią turystyczną” [Przewodnik po fortyfikacjach Poznania 2017; www.dnitwierdzypoznan.pl]. W dawnym 

schronie przeciwlotniczym mieści się Galeria Werkbank (www.werkbank.pl). W parku  

w samym centrum miasta jest Pub Fort Colomb, a w XIX-wiecznym schronie będącym częścią Twierdzy Poznań 

ulokował się trzygwiazdkowy nowoczesny hotel ForZa, a w nim restauracja Fortezza [www.hotelforza.pl, 

www.fortezza.pl]. O możliwościach adaptacyjnych byłych obiektów militarnych świadczy prestiżowe poznańskie 

Osiedle Ułańskie – apartamenty i lofty klasy premium, ekskluzywne biura, kameralna galeria handlowa, 

gustowne lokale gastronomiczne – stworzone w dawnych koszarach i stajniach wojskowych (w XIX w. 

stacjonował tu 2. Przyboczny Pułk Huzarów). 

Niezwykłym przykładem wykorzystania obiektów militarnych jest schron przy ulicy 

Jackowskiego na słynnych poznańskich Jeżycach, goszczący pełne inicjatyw Jeżyckie 

Centrum Kultury i Galerię Sztuki Rozruch. To dwukondygnacyjne, wielkopowierzchniowe  

(1 tys. m2), mogące pomieścić setki osób podziemne miejsce, zachowujące architekturę  

i klimat XIX-wiecznej budowli, po II wojnie światowej ewoluowało, służąc lokalnej 

społeczności. Już w latach 50. XX w. ówczesna Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 

Plastycznych (potem Akademia Sztuk Pięknych, dziś Uniwersytet Artystyczny) miała tam 

swoje pracownie ceramiki i rzeźby. W latach 90. przejawiały się tam inicjatywy artystyczne, 

powstało Międzynarodowe Centrum Sztuki ‘Spotkanie i Tworzenie’. Obecnie organizowane 
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są „(…) wystawy i prezentuje dorobek artystów z zakresu malarstwa, rzeźby, sztuk 

wizualnych itp. Centrum jest ważnym lokalnym ośrodkiem życia społecznego  

i artystycznego, odbywają się tu spotkania dla mieszkańców Jeżyc, seniorów, organizowane 

są koncerty, warsztaty artystyczne, spotkania z wybitnymi postaciami życia kulturalnego  

i społecznego” [Przewodnik po fortyfikacjach Poznania, 2017]. Dla nadal niesytych i głodnych 

wrażeń do dyspozycji jest znana klubo-restauracja „Stara Prochownia”. Ostatni omówiony 

przykład11 wykorzystania przestrzeni militarnej dobitnie wskazuje na to, że łączenie kultury  

i sztuki oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i wartości społecznych w takich 

miejscach jest możliwe i z powodzeniem realizowane. 
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Dark tourism exemplified by chosen Poznań’s “tourist attractions”. 
 

Key words: dark tourism, cultural tourism, forts, war camps, Poznań. 

 

Abstract 

The purpose of the article is to present and review chosen Poznań’s "tourist attractions" along 

with the characteristics of their historical and cultural-social potential. The author took into 

consideration some forts (Winiary, VII,, VIII, IX VIIa, IXa) and numerous war camps (POW, 

punitive, concentration, internment, resettlement, investigation, death) and places of battles 

and executions, where or in their immediate vicinity, recreational-sports areas, routes 

and tourist trails were situated (e.g. Poznań Fortress Trail). The article is an attempt to answer 

the question, what role – declared and real – do martyrological objects play in dark tourism 

today and what “social actors” do they attract. 
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Turystyka dziedzictwa – przykład kubańskich obiektów  

z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO 
 

Słowa kluczowe: turystyka dziedzictwa, dziedzictwo kulturowe, Lista UNESCO, Kuba 

 

Abstrakt: 

Turystyka dziedzictwa (ang. heritage tourism) jest jedną z najszybciej rozwijających się form 

turystyki na świecie. Niniejszy artykuł opiera się na analizie czterech obiektów z Listy 

Światowego Dziedzictwa UNESCO na Kubie: zespołu zabytkowego w Hawanie i jego 

systemu fortyfikacji, Trynidadu i Valle de los Ingenios, Valle de Viñales oraz zabytkowego 

Centrum Cienfuegos. Jego celem jest wskazanie cech turystyki dziedzictwa na Kubie,  

ze szczególnym uwzględnieniem wybranych przypadków. W pierwszej części artykułu 

autorzy na podstawie dostępnej literatury międzynarodowej rozważają termin, jakim jest 

turystyka dziedzictwa i prezentują dwie perspektywy badawcze. W drugiej przedstawiają 

specyfikę turystyki na Kubie oraz jej ewolucję na przestrzeni dekad. W trzeciej części autorzy 

dokonują charakterystyki czterech wybranych obiektów z Listy UNESCO. Z analizy wynika, 

że wybrane obiekty różnią się miedzy sobą pod kątem cech turystyki dziedzictwa. Artykuł  

w dużej mierze oparty został na badaniach i obserwacjach terenowych przeprowadzonych 

przez autorów na Kubie w maju 2018 roku. 

 

 

Wprowadzenie 
 

W obliczu postępującej globalizacji oraz wzrostu zamożności społeczeństw zwłaszcza 

w krajach rozwiniętych, coraz więcej ludzi coraz częściej decyduje się na podróżowanie  

w celach turystycznych. Mnogość form i przejawów aktywności turystycznej ewoluuje wraz 

ze zmieniającymi się trendami i rozwojem oferty turystycznej. Spośród wielu sposobów 

spędzania czasu wolnego z dala od miejsca zamieszkania, do analizy w niniejszym artykule 

wybrano turystykę dziedzictwa (ang. heritage tourism). Ten aspekt światowej turystyki jest 

szeroko analizowany i szczegółowo definiowany w literaturze naukowej [Chang i in. 1996, 

Nuryanti 1996, Garrod, Fyall 2000, Poria i in. 2003, Lipińska 2011, Jordan 2013, Jordan, 

Jolliffe 2013,], jak dotąd nie podjęto jednak próby scharakteryzowania go w odniesieniu  

do Republiki Kuby. 

Podjęcie tematyki turystyki dziedzictwa na największej i najludniejszej wyspie 

Karaibów stanowi studium przypadku i główny temat artykułu. Rozważania są pokłosiem 

badań oraz obserwacji terenowych prowadzonych przez autorów w maju 2018 roku. Kuba 

jako państwo o specyficznym ustroju politycznym, ciekawym położeniu i zróżnicowanych 

warunkach geograficznych oraz burzliwej historii oferuje potencjalnym turystom bardzo 

wiele, choć rozwój tego sektora gospodarki wciąż napotyka na liczne trudności. 

Podstawowym celem podejmowanych rozważań jest scharakteryzowanie wybranej 

formy turystyki jaką jest turystyka dziedzictwa w odniesieniu do konkretnego przypadku – 

Kuby. Ponadto przedstawiona zostanie ocena atrakcyjności turystycznej wybranych obiektów 

wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdujących się na Kubie,  

oraz wpływ jaki wpis na taką Listę może wywrzeć na rozwój sektora turystyki w danym 
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miejscu.1 Umieszczenie na tak prestiżowej liście może być bowiem istotnym czynnikiem 

prowadzącym do wzrostu zainteresowania takim obiektem ze strony turystów [Ziarkowski 

2012, s. 56]. 

Wśród metod, które zastosowano do niniejszego badania wymienić należy analizę 

dostępnej literatury nawiązującej do zagadnienia turystyki dziedzictwa oraz rozwoju turystyki 

na Kubie, analizę danych statystycznych ukazujących specyfikę ruchu turystycznego  

na Kubie, analizę treści przewodnika „Lonely Planet” po Kubie, a także wspomniane 

obserwacje terenowe (w których autorzy występowali w roli badaczy i jednocześnie turystów) 

oraz dwa wywiady swobodne (nieustrukturyzowane). Jeden przeprowadzony został  

z pracownikiem Wydziału Geografii na Uniwersytecie w Hawanie, a drugi z rolnikiem 

uprawiającym tytoń we wpisanej na Listę UNESCO Dolinie Viñales. 

Tekst podzielony został na trzy zasadnicze części. W pierwszej podjęto rozważania 

dotyczące pojęcia turystyki dziedzictwa i jego ewolucji w literaturze naukowej. W drugiej 

analizie poddano cechy ruchu turystycznego na Kubie wskazując główne czynniki stanowiące 

o atrakcyjności turystycznej państwa oraz rozwoju sektora w ostatnich latach. Ostatnia część 

to charakterystyka kubańskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, ze szczególnym uwzględnieniem czterech z nich, w których prowadzono 

obserwacje terenowe. 

 

 

Turystyka dziedzictwa – zakres pojęciowy terminu 
 

Rozpoczynając niniejsze rozważania warto w pierwszej kolejności przyjrzeć się temu, 

czym jest dziedzictwo, będące jednym z najważniejszych i najszybciej rozwijających się 

komponentów turystyki [Poria i in. 2003, s. 239]. Według L. A. Jordan i L. Jolliffe [2013,  

s. 1] dziedzictwo (lub dziedzictwo kulturowe) powinniśmy rozumieć jako „spuściznę 

fizycznych artefaktów, inaczej dóbr kultury, oraz niematerialnych atrybutów społeczeństwa, 

które zostały odziedziczone po poprzednich pokoleniach i są zachowane w teraźniejszości, 

jak również dla dobra przyszłych pokoleń”. Zarówno w przedstawionej powyżej definicji,  

jak i w innych publikacjach dotyczących dziedzictwa [Nuryanti 1996, s. 251; yu Park 2010,  

s. 116] wyraźnie wyodrębnia się elementy materialne (ang. tangible), wśród których mogą 

znaleźć się budynki, pomniki czy też dzieła sztuki, oraz niematerialne (ang. intangible), czyli 

tradycje, język, wiedza czy też pełnione funkcje. W kontekście dziedzictwa nie należy jednak 

obu tych grup traktować jako rozłączne, ale raczej jako wzajemnie się uzupełniające. To, co 

stanowi dziedzictwo materialne, na przykład zabytkowy budynek, może bowiem pełnić 

konkretne funkcje lub też być wyrazem zakorzenionej w kulturze tradycji, co świadczy o jego 

niematerialnym wymiarze. Podobne wnioski w odniesieniu do dziedzictwa kolonialnego 

wyciągnął K. Górny [2017]. Dziedzictwo należy zatem rozważać jako dwojakie w swej 

formie, posiadające zarówno wymiar materialny, jak również niematerialny. 

Jak słusznie zaznacza W. Nuryanti [1996, s. 249] turystyka stanowi „formę 

nowoczesnej świadomości”. Jej natura jest, bowiem dynamiczna i zmienia się w zależności 

od potrzeb turystów, jak również podaży atrakcji turystycznych. Z tego względu zestawienie 

dziedzictwa, będącego spuścizną tego, co już minęło i jest silnie osadzone w historii,  

z turystyką wrażliwą na wszelkie zmiany zachodzące współcześnie może stanowić bardzo 

ciekawy dialog między przeszłością a teraźniejszością. Turystyka dziedzictwa daje możliwość 

przedstawienia oraz interpretacji przeszłości w teraźniejszości [ibidem, s 250]. Być może 

właśnie z tego względu stanowi ona jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi turystyki  

na świecie [Jordan i Jolliffe 2013, s. 1]. 

                                                 
1 Podobne związki pomiędzy atrakcyjnością turystyczną a wpisem na Listę UNESCO przedstawili także 

w odniesieniu do Senegalu w 2016 roku A. Górna i K. Górny [2017]. 
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Termin turystyka dziedzictwa ma wiele synonimów, jak np. turystyka kulturowa, 

turystyka historyczna czy też turystyka sztuki [Jordan i Jolliffe 2013, s. 1], które 

niejednokrotnie stosowane są zamiennie. Pojęcie było także wielokrotnie definiowane przez 

różnych autorów. Wśród rozważań dotyczących turystyki dziedzictwa można zaobserwować 

dwa podejścia. Ich wybór zależy od charakteru prowadzonych badań lub rozważań. 

Pierwszym z nich jest postrzeganie turystyki dziedzictwa z perspektywy podaży, którą 

determinują cechy danego obiektu będącego atrakcją turystyczną. Według A. Fyalla  

i B. Garroda [1998, s. 213] turystyka dziedzictwa jest działalnością opartą na wykorzystaniu 

aktywów, stanowiących społeczno-kulturową lub przyrodniczą spuściznę, której celem jest 

przyciągnięcie turystów. W podobny sposób turystykę dziedzictwa rozumie P. Yale [1991,  

s. 21] twierdząc, że koncentruje się ona na tym, co zostało odziedziczone (od budynków 

historycznych, przez dzieła sztuki, aż po piękny krajobraz). W tym rozumieniu, turystyka 

dziedzictwa może być także traktowana jako narzędzie wspomagające rozwój ekonomiczny 

danej społeczności [Chhabra 2003, s. 703]. 

Drugim podejściem, coraz częściej pojawiającym się w literaturze naukowej jest 

postrzeganie i analizowanie turystyki dziedzictwa od strony popytu [Zeppel, Hall 1991, Poria 

i in. 2001, Richards 2001, Apostolakis 2003, Chhabra 2003, Poria i in. 2003, Chen i Chen 

2013, Kempiak i in. 2017]. G. Richards [2001, s. 37] definiuje to pojęcie jako 

„przemieszczanie się osób do atrakcji kulturowych, znajdujących się poza ich miejscem 

zamieszkania w celu zdobycia nowych informacji oraz doświadczeń, aby zaspokoić 

ich kulturowe potrzeby”. Opiera się ona zatem raczej na percepcji oraz motywacji turystów, 

pragnących bezpośredniego doświadczenia i konsumpcji dziedzictwa, niż na cechach samej 

atrakcji turystycznej [Poria i in. 2001, s. 1047; Chhabra 2003, s. 703; Zeppel, Hall 1991, 

s. 49].  

Badania turystyki dziedzictwa z perspektywy popytu są bardzo interesujące i pozwalają 

wyciągnąć wnioski dotyczące zachowań turystów oraz ich percepcji poszczególnych atrakcji 

turystycznych. Perspektywa ta jest również przydatna w zarządzaniu turystyką dziedzictwa 

[Poria i in. 2003, s. 247]. W niniejszym artykule dominować będzie jednak podejście 

określane jako tradycyjne, w którego centrum zainteresowań znajdują się obiekty dziedzictwa 

oraz ich specyfika. 

Choć tematyka turystyki dziedzictwa na Karaibach była podejmowana w literaturze 

naukowej, m.in. w kontekście Dominiki [Lenik 2013], Saint Luci [Best, Phulgence 2013, 

Nicholas, Thapa 2013] czy Trynidadu i Tobago [Jordan 2013], nie była ona analizowana 

w odniesieniu do największej wyspy regionu, czyli Kuby. 

 

 

Turystyka na Kubie 
 

Jak wspomniano we wstępie, Kuba to państwo o dużym potencjale turystycznym.  

Obok bogactwa przyrody (zwłaszcza oceanicznej), klimatu przez większą część roku 

sprzyjającego turystyce oraz dostępności komunikacyjnej (loty do Hawany oferują m.in. linie 

lotnicze Aeroflot, Air Canada, Air China, Air France, Alitalia, American Airlines, Iberia, 

KLM czy Turkish Airlines, a do nadmorskich kurortów w Varadero i Cayo Coco dostępne 

są także loty czarterowe nastawione wyłącznie na ruch turystyczny2) na ów potencjał składa 

się również dziedzictwo kulturowe, będące przejawem burzliwej historii wyspy. 

Choć Kuba w okresie prekolumbijskim była zamieszkana przez ludność autochtoniczną, 

niewątpliwie jej odkrycie dla Europejczyków przez Krzysztofa Kolumba podczas jego 

pierwszej wyprawy do Nowego Świata otworzyło okres w historii, który pozostawił po sobie 

                                                 
2 W sezonie zimowym bezpośrednie loty pomiędzy Warszawą a Varadero wykonują również Polskie Linie 

Lotnicze LOT w formie lotów charterowych dla biura podróży Rainbow Tours S.A. 
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szczególnie dużo śladów w materialnym i niematerialnym obliczu kulturowym wyspy. 

Konkwista hiszpańska i następująca po niej ponad 400-letnia dominacja europejska 

ukształtowały w dużym stopniu nie tylko współczesne miasta, będące niewątpliwie jedną  

z największych atrakcji turystycznych [Law 1993, s. 1], ale również strukturę etniczną, 

rasową oraz językową. Boom cukrowy oraz upadek ostatniej hiszpańskiej kolonii w obu 

Amerykach w 1898 roku, a tym samym przejście do strefy wpływów amerykańskich, 

zaowocowały gwałtownym, choć nierównomiernym rozwojem wyspy, którego efekty  

w postaci pałaców baronów cukrowych w Cienfuegos czy budynku Kapitolu w Hawanie 

stanowią współcześnie jedne z największych atrakcji turystycznych na wyspie. Był to efekt 

ogromnych inwestycji poczynionych wówczas przez Amerykanów na Kubie [Lisocka-

Jaegermann 1994, s. 132]. 

W czasie dominacji amerykańskiej wyspa przeżywała intensywny wzrost znaczenia 

turystyki, związany w dużej mierze z działalnością mafii. Prohibicja w Stanach 

Zjednoczonych wprowadzona w latach 1919-1930 oraz jednoczesny rozwój produkcji rumu 

na Kubie sprawiły, że państwo stało się jedną z głównych destynacji amerykańskich turystów. 

W latach poprzedzających II wojnę światową wyspa przyjęła od 40 do 60 procent wszystkich 

przyjazdów turystycznych na Karaibach [Jayawardena 2003, s. 52]. W początkowych latach 

po wojnie na Kubie obserwowano stały wzrost liczby turystów z 32 tys. w 1945 roku 

do ponad 272 tys. w 1957 roku [Garrido 1993, za Jayawardena 2003, s. 53]. Warto zaznaczyć, 

że aż do 1958 roku, kiedy działania partyzanckie Ruchu 26 Lipca nasiliły się, około 86% 

wszystkich turystów na Kubie stanowili Amerykanie [Jayawardena 2003, s. 53].  

Powszechna korupcja oraz uzależnienie polityczne od decyzji zapadających 

w Waszyngtonie doprowadziły ostatecznie do rewolucji zakończonej w 1959 roku 

zwycięstwem powstańców z Ruchu 26 Lipca dowodzonych przez Fidela Castro. Późniejszy 

okres zimnej wojny to czas stagnacji gospodarczej i dyktatury Komunistycznej Partii Kuby, 

dla której rozwój sektora turystyki nie stanowił priorytetu, a nawet był traktowany jako 

niezgodny z założeniami socjalizmu [Padilla i McElroy 2007, s. 650]. Fakt, że w pierwszych 

dwóch dekadach rządów Fidela Castro na Kubie turystyka zagraniczna właściwie nie istniała, 

spowodował dynamiczny rozwój sektora w innych państwach Karaibów, wykorzystujących 

ograniczoną obecność na rynku swojego największego konkurenta [ibidem, s. 650]. 

Od połowy lat 70. XX wieku wyspa znowu zaczęła doświadczać stałego wzrostu liczby 

turystów z 15 tys. w 1974 roku do 130 tys. w 1979 [Jayawardena 2003, s. 54]. Z kolei 

już w latach 80. XX wieku rząd rozpoczął działania mające na celu stymulację sektora 

turystycznego. W 1989 roku liczba turystów na Kubie wyniosła już ponad 300 tys. [ibidem 

s. 55]. Upadek Związku Sowieckiego w 1991 roku, a przy tym stopniowe ograniczanie 

pomocy finansowej i logistycznej od największego sojusznika, zaowocowało regresją 

ekonomiczną widoczną chociażby w kubańskim PKB, którego wartość spadła z ponad 

28,5 mld dolarów w 1990 roku do nieco ponad 22 mld w roku 1992 (krajowa gospodarka 

skurczyła się o 1/5) [https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CU, 

23.06.2018]. 

Kryzys ekonomiczny sprawił, że kubański rząd zdecydował się na zmiany do tej pory 

traktowane jako niezgodne z socjalistycznymi i rewolucyjnymi wartościami. Wzmożono 

inwestycje w sektor turystyczny, postrzegany odtąd jako szansa na poprawę sytuacji 

społeczno-ekonomicznej kraju i jego mieszkańców [Sanchez i Adams 2008, s. 32]. Liczba 

turystów w I poł. lat 90. XX wieku wzrosła z prawie 415 tys. do ponad 617 tys. w 1994 roku 

[Jayawardena 2003, s. 55]. W związku z liberalizacją polityki pozwolono Kubańczykom 

na prowadzenie własnej drobnej działalności gospodarczej, np. poprzez wynajmowanie 

tzw. casas particulares [Sanchez i Adams 2008, s. 32], tj. części własnego mieszkania 

przeznaczonej dla turystów. Współcześnie jest to najczęściej wybierany sposób 

zakwaterowania wśród osób podróżujących na własną rękę.  
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Ryc. 1. Wykres przedstawiający wielkość ruchu turystycznego na Kubie w latach 1995-2016 
Źródło: Opracowanie własne za https://datos.bancomundial.org/indicador/ST.INT.ARVL?locations=CU 

[29.06.2018]. 

 

Na rycinie 1. przedstawiono liczbę turystów zagranicznych na Kubie w latach 1995-

2016. W ciągu przedstawionych dwóch dekad wyraźnie zaznacza się rozwój tego sektora 

z poziomu 750 tys. przyjezdnych w 1995 roku do 4 mln w 2016. Jedynymi latami, w których 

zanotowano spadek liczby turystów są 2001-20023, 2006 oraz 2007. Najsilniejszy wzrost 

ruchu turystycznego (o ponad 30%) zaobserwowano natomiast w latach 2014-2016. 

W tym czasie liczba turystów amerykańskich wzrosła z 92 325 w 2014 roku do 284 552 

w 2016 roku [Anuario Estadístico de Cuba 2016. Capítulo 15: Turismo 2017, s. 9]. 

Tak eksplozywny skok wynika z rozluźnienia stosunków dyplomatycznych na linii Hawana-

Waszyngton realizowanych przez administrację prezydenta Baracka Obamy.4 Wśród turystów 

zagranicznych na Kubie zdecydowanie dominują Kanadyjczycy, których liczba w latach 

2012-2016 sukcesywnie rosła z 1 071 974 w 2012 roku do 1 205 809 w 2016 [ibidem, s. 9]. 

Wśród pozostałych nacji odwiedzających wyspę znaczącą grupę stanowią Brytyjczycy, 

Włosi, Francuzi, Rosjanie oraz Holendrzy. Liczba Polaków wzrosła ponad trzykrotnie 

z 13 089 w 2012 roku do 37 341 w 2016 roku. W 2016 roku Europejczycy stanowili ponad 

31% wszystkich turystów [ibidem, s. 9] na Kubie. 

Tak gwałtowny przyrost liczby odwiedzających, może doprowadzić do przeciążenia nie 

wystarczająco dobrze rozwiniętej kubańskiej infrastruktury turystycznej, co z kolei może 

odbić się negatywnie na stanie środowiska naturalnego [Gorney, 2016, s. 79]. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Kuba to jedna z ostatnich republik socjalistycznych 

na świecie. Funkcjonowanie w takim ustroju dla większości turystów (przybywających 

głównie z bogatych krajów globalnej Północy jest albo empirią nowego 

(np. dla Kanadyjczyków, Amerykanów czy Francuzów), albo pewnym odniesieniem  

                                                 
3 Spadek liczby turystów w tym okresie był najprawdopodobniej pokłosiem zamachów terrorystycznych 

z 11 września 2001 roku, który negatywnie wpłynął na ruch turystyczny w skali globalnej, a w sposób 

szczególny na Karaibach [Jayawardena 2003, s.56]. 
4 W 2015 roku po 54 latach przerwy ponownie otwarto ambasadę Stanów Zjednoczonych w Hawanie. 

Wydarzeniu towarzyszyła pierwsza od 1945 roku wizyta sekretarza stanu USA Johna Kerry’ego. W marcu 2016 

roku Hawanę odwiedził sam Barack Obama, 88 lat po ostatnie wizycie prezydenta USA na Kubie. Szansę 

na dalsze ocieplenie relacji pomiędzy sąsiadami zaprzepaścił prezydent Donald Trump, który ponownie zamknął 

departament odpowiedzialny w ambasadzie USA w Hawanie za wydawanie wiz kubańczykom chcącym udać 

się do USA, zapowiadając przy tym kasację wszystkich decyzji o poprawie stosunków z Kubą wydanych przez 

administrację poprzedniego prezydenta. 
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do doświadczeń z własnej przeszłości (np. dla części Polaków czy Rosjan). A. Padilla 

i J. L. McElroy [2007, s. 650] zauważają ten wymiar fenomenu Kuby, określając 

ją „osobliwością” (ang. curiosity) lub „zakazaną destynacją” (ang. forbidden destination). 

Chęć odwiedzenia Kuby może zatem wynikać ze zjawiska opisanego przez M. Durydiwkę 

jako „znużenie unifikacją miejscowości i regionów turystycznych” [2009, s. 66]. Poznanie 

odmiennego i niepowtarzalnego charakteru wyspy jest możliwe oczywiście jedynie wówczas, 

gdy turystyka nie ma charakteru bańki środowiskowej, w której przyjezdny podczas całego 

pobytu nie opuszcza hoteli położonych w okolicach Varadero czy na wyspie Cayo Coco.  

P. M. Sanchez i K. M. Adams [2008, s. 33] obserwując „drugą twarz” turystyki 

na Kubie zauważają, że jej rozwój doprowadził do silnego rozwarstwienia społecznego 

i powstania lepiej sytuowanej grupy tzw. petite bourgeoisie. Kubańczycy pracujący 

w sektorze turystycznym (właściciele casas particulares, taksówkarze, pracownicy hotelowi 

czy sprzedawcy pamiątek) zarabiają znacznie więcej niż pozostali obywatele zatrudnieni 

np. w sektorze publicznym. Taki stan rzeczy potwierdza również wywiad przeprowadzony 

przez autorów z pracownikiem Uniwersytetu w Hawanie (wiek respondenta – 67 lat), który 

podkreślił, że nigdy wcześniej nie obserwował tak wielkich nierówności społecznych. 

Według przykładu podanego przez respondenta, miesięczna pensja pracownika 

uniwersyteckiego na stanowisku profesora wynosi 40 dolarów amerykańskich.  

Warto w tym miejscu wspomnieć, że koszt taksówki między lotniskiem zlokalizowanym 

na przedmieściach Hawany a centrum dla turysty indywidualnego to koszt właśnie 

40 dolarów w dwie strony. Tym samym taksówkarz odbywający jeden kurs na lotnisko 

i z powrotem zarabia tyle samo, co profesor najlepszego uniwersytetu w kraju przez miesiąc. 

W konsekwencji wielu Kubańczyków decyduje się na porzucenie swojego zawodu 

i zaangażowanie w sektor turystyczny, co wiąże się z obniżeniem statusu zawodowego, 

ale także z realnym wzrostem zarobków [Sanchez i Adams 2008, s. 33]. Nie można zatem 

zapominać, że rozwój sektora turystycznego na Kubie, choć stanowi istotny element silnie 

osłabionej po 1991 roku gospodarki państwa, niesie za sobą zauważalne, negatywne skutki 

społeczne. 

 

 

Kubańskie obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO 
 

Związki Kuby z Listą Światowego Dziedzictwa UNESCO formalnie rozpoczęły się 

24 marca 1981 roku, gdy państwo ratyfikowało Konwencję UNESCO przyjętą na 17 sesji 

Konferencji Generalnej UNESCO w 1972 roku w Paryżu5. W 2018 roku Republika Kuby 

posiada 9 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (tab. 1.). 

Pierwszy z nich – Zespół zabytkowy w Hawanie i jego system fortyfikacji – wpisano na Listę 

już w 1982 roku, najmłodszy – Zabytkowe centrum Camagüey – w 2008 roku. Spośród 

wszystkich 9 kubańskich obiektów na Liście, 2 to obiekty przyrodnicze, a 7 kulturowe. Żaden 

w chwili publikacji niniejszego opracowania nie znajdował się na liście obiektów 

zagrożonych. Kuba z racji swojego wyspiarskiego położenia nie posiada obiektów 

transgranicznych. Na Liście wstępnej/informacyjnej (ang. Tentative List) będącej 

przedpokojem do ogłoszenia wpisu na właściwą Listę znajdują się 3 obiekty kubańskie. 

Warto zaznaczyć, że od ratyfikacji Konwencji w 1981 roku Kuba aż 4-krotnie (w latach 

1987-1993, 1995-2001, 2005-2009, 2015-2019) sprawowała mandat w Komitecie 

Światowego Dziedzictwa UNESCO6. 

                                                 
5 Konwencja weszła w życie w 1975 roku, a I sesja Komitetu miała miejsce w 1977 roku. Pierwsze 12 obiektów 

wpisano na Listę rok później podczas II sesji Komitetu [http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-

kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/konwencja/, 29.06.2018]. 
6 Dla porównania Polska, która ratyfikowała konwencję już w 1976 roku i była członkiem Komitetu jedynie 

dwa razy, w latach 1976-1978 i 2013-2017. 
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Tab. 1. Charakterystyka kubańskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
Obiekt 

(K) – kulturowy 

(P) – przyrodniczy 

Rok 

wpisu 

Prowincja Kategorie Powierzchnia  

(+ strefa 

buforowa)  

w ha 

Wpis wspomniany 

w przewodniku 

„Lonely Planet” 

Zespół zabytkowy 

w Hawanie i jego system 

fortyfikacji (K) 

1982 
Ciudad de la 

Habana 
IV, V 

239 

(412) 
+ 

Trynidad i Valle de los 

Ingenios (K) 
1988 Sancti Spíritus IV, V b.d. + 

Castillo de San Pedro de la 

Roca w Santiago de Cuba 

(K) 

1997 
Santiago 

de Cuba 
IV, V 

94 

(152) 
+ 

Park Narodowy 

Desembarco del Granma 

(P) 

1999 Granma VII, VIII 42 + 

Valle de Viñales (K) 1999 Pinar del Rio IV 13 200 + 

Krajobraz archeologiczny 

pierwszych plantacji kawy  

na południowym 

wschodzie Kuby (K) 

2000 

Santiago de 

Cuba, 

Guantánamo 

III, IV 81 + 

Park Narodowy Alejandro 

de Humboldt (P) 
2001 

Guantánamoi 

Holguín 
IX, X 71 + 

Zabytkowe 

centrum Cienfuegos (K) 
2005 Cienfuegos II, IV 

70 

(105) 
+ 

Zabytkowe 

centrum Camagüey (K) 
2008 Camagüey IV, V 

54 

(276) 
+ 

Źródło: opracowanie własne za https://whc.unesco.org/en/statesparties/cu [dostęp 27.06.2018], oraz Sainsbury, 

McCarthy [2017]. 

 

Ciekawych wniosków dotyczących związków pomiędzy UNESCO a atrakcyjnością 

turystyczną dostarcza analiza treści przewodnika Lonely Planet po Kubie przetłumaczonego 

na język polski [Sainsbury, McCarthy 2017]. Na 534 stronach przewodnika słowo UNESCO 

pojawia się 48 razy (średnio co 11 stron), zarówno w odniesieniu do obiektów z Listy 

UNESCO (wszystkie obiekty są w przewodniku opisane i opatrzone komentarzem 

informującym o wpisie na Listę), jak również do rezerwatów biosfery UNESCO, których 

na Kubie jest 6. W wielu miejscach informacja o obecności danego miejsca na Liście jest 

wymieniana jako jedna z pierwszych i najważniejszych. Prowadzi to do wniosków, 

że dla autorów przewodnika fakt obecności jakiegoś misjach na Liście jest świadectwem 

prestiżu, wyjątkowości oraz atrakcyjności i może być potencjalną zachętą dla odbiorców – 

turystów – by dane miejsce odwiedzić. 

 

Zespół zabytkowy w Hawanie i jego system fortyfikacji 

Dzięki dobrze rozwiniętemu zapleczu handlowemu, rozrywkowemu 

i komunikacyjnemu miasta stanowią główną przestrzeń koncentracji turystów [Su i in. 2018, 

s. 30]. Choć bogactwo dziedzictwa kulturowego nie zawsze stanowi powód ich przyjazdu, 

to niewątpliwie miasta można uznać za jedną z głównych aren rozwoju turystyki dziedzictwa. 

Ze względu na długą historię rozwoju ekonomicznego i społeczno-kulturowego działalność 

człowieka pozostawiła po sobie znaczną spuściznę historycznych budynków i krajobrazu 

miejskiego [ibidem]. Nie bez powodu w literaturze pojawia się także pojęcie, jakim jest 

miejska turystyka dziedzictwa (ang. urban heritage tourism) [Chang i in. 2006, Su i in. 2018]. 

Szczególne miejsce w tej formie turystyki zajmują miasta kolonialne [Górna i in. 2016]. 

Stara Hawana (Habana Vieja) wraz z systemem fortyfikacji broniących jej portu została 

wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1982 roku, jako pierwsza na Kubie. 

Miasto zostało założone przez Hiszpanów w pierwszej fazie podboju Karaibów w 1519 roku. 

Jako stolica kolonii, zastąpiła na tej funkcji Santiago de Cuba w 1607 roku. Do 1898 roku 
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cała Kuba pozostawała ostatnią hiszpańską kolonią w Nowym Świecie. Po przegranej 

Hiszpanów w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi wyspa przeszła pod zarząd amerykański. 

Formalną niepodległość uzyskała 20 maja 1902 roku, jednak do czasów rewolucji kubańskiej 

w latach 50. XX w. pozostawała gospodarczo, militarnie i politycznie związana z bliskim 

sąsiadem, będąc faktycznie w pełni uzależnioną od decyzji zapadających nad Potomakiem. 

Współcześnie stolica niepodległej Republiki Kuby liczy ponad 2 mln mieszkańców i jest 

największym miastem w państwie. 

Część Hawany wpisana na Listę UNESCO to obszar o powierzchni 

239 ha (+412 ha strefy buforowej). Faktycznie obiekt składa się z 11 fragmentów, spośród 

których największy to zabytkowa Stara Hawana, a pozostałe 10 to system fortyfikacji 

rozrzucony po całym mieście. Sama nazwa obiektu wpisanego na Listę również zwraca 

na to uwagę. „Zespół zabytkowy w Hawanie i jego system fortyfikacji”, wyraźnie podkreśla, 

że w istocie wpis, którego dokonano na Listę to przede wszystkim zabytkowa dzielnica 

miasta – Habana Vieja oraz system fortyfikacji obronnych rozbudowywanych w okresie 

od XVI do XIX wieku w celu zapewnienia bezpieczeństwa nie tyle w mieście, co w jego 

porcie, będącym od połowy XVI wieku największym w regionie Karaibów 

[https://whc.unesco.org/en/list/204/, 29.06.2018]. 

Komitet UNESCO w swym uzasadnieniu dla wpisu Hawany na Listę wskazuje 

na najważniejsze aspekty stanowiące o jego unikalności. W odniesieniu do Starej Hawany jest 

to przede wszystkim bogactwo architektury (m.in. barkowej, neoklasycystycznej i art deco) 

oraz doskonały stan zachowania oryginalnego układu urbanistycznego z pięcioma dużymi 

placami miejskimi będącego „najbardziej imponującym historycznym centrum miasta 

na Karaibach” [ibidem].  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tego typu sformułowań jest w opisie obiektu 

więcej, np. „jedna z największych fortec kolonialnych w obu Amerykach”. Są one bliższe 

językowi charakterystycznemu dla przewodników turystycznych niż opracowań naukowych, 

co z kolei prowadzi do interesującego wniosku. Mianowicie, sposób w jaki UNESCO 

przedstawia walory uznanych przez siebie obiektów przyjmuje formę przypominającą 

reklamę produktu wystawianego na sprzedaż. Opis faktograficzny wspomnianych walorów 

wsparty jest szeregiem przymiotników, takich jak „wyjątkowy” czy „niezwykły”, 

co niewątpliwie wskazuje, że wiadomość skierowana jest do szerszego grona odbiorców. 

UNESCO w swych założeniach wpisanych w Konwencję z 1972 roku i w licznych 

dokumentach, które w późniejszych latach stanowiły jej rozwinięcie, wskazuje, że głównym 

celem tworzenia Listy Światowego Dziedzictwa jest oczywiście ochrona dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego miejsc o szczególnym znaczeniu i wartości w skali globalnej, 

niemniej jednak, poprzez swoje działania (związane z samym wpisywaniem obiektów 

na Listę i późniejszym ich monitorowaniem oraz wspieraniem finansowo-logistycznym) 

w wielu przypadkach świadomie stymuluje ruch turystyczny.7 

Jednym z najistotniejszych czynników, które doprowadziły do współczesnego, 

unikalnego charakteru Starej Hawany jest fakt, że pomimo burzliwej historii Kuby miasto 

uniknęło poważnych zniszczeń podczas wielu wojen, których świadkiem była cała wyspa 

(wojna dziesięcioletnia na Kubie 1868-1878, wojna o niepodległość 1885-1898 czy rewolucja 

kubańska 1953/6-1959). Choć miasto nie zostało zniszczone w wyniku działań zbrojnych, 

UNESCO zauważa, że stan techniczny wielu obiektów jest zły i wskazuje, co stanowi tego 

przyczynę. Przede wszystkim jest to efekt zaniedbań związanych z ochroną zabytków.  

Brak ochrony i upływ czasu, a także czynnik naturalny (częste i gwałtowne opady oraz 

                                                 
7 W jednej z zakładek na oficjalnej stronie internetowej Listy Światowego Dziedzictwa 

[https://whc.unesco.org/en/list/, 29.06.2018] zatytułowanej „Najlepsze rozwiązania” (Best Practice) UNESCO 

chwali jeden z peruwiańskich wpisów na Listę za modelowy przykład włączania społeczności lokalnej 

do zarządzania obiektem poprzez przygotowywanie wybranych jej przedstawicieli do roli przewodników 

turystycznych [https://whc.unesco.org/en/recognition-of-best-practices/, 29.06.2018]. 
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położenie w strefie huraganowej) przez lata doprowadziły do degradacji wielu budynków 

wchodzących w skład tej części miasta, którą wpisano na Listę [ibidem]. 

 

  
Ryc. 2a i b. Po lewej Teatr Wielki im. Alicji Alonso w Hawanie (Gran Teatro de La Habana Alicia 

Alonso) odrestaurowany w 2015 roku. Po Prawej nabrzeże portowe Starej Hawany z portem dla 

statków wycieczkowych 
Źródło: fotografie autora, maj 2018. 

 

Pomimo trudności związanych z ochroną światowego dziedzictwa w Hawanie, miasto 

jest podawane jako jeden z przykładów dobrych praktyk związanych z zarządzaniem tego 

typu obiektami [https://whc.unesco.org/en/list/204/bestpractice/, 29.06.2018]. Większość 

obszaru wpisanego na Listę UNESCO stanowi własność państwa. Zabytki wpisane do rejestru 

są chronione zapisami przyjętymi w kubańskiej konstytucji z 1978 roku, gdzie Stara Hawana 

została uznana za dobro narodowe [ibidem]. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje działalność 

Biura Historyka Miejskiego powołanego już w 1938 roku. Instytucja ta zarządza procesem 

odbudowy i odnowy miasta. Jako wieloletni wiodący podmiot w zakresie ochrony 

dziedzictwa materialnego w stolicy Kuby Biuro odpowiada za koordynację działań 

mniejszych podmiotów zajmujących się planowaniem przestrzennym i realizacją projektów 

odnowy. W 2011 roku, gdy z inicjatywy Komitetu Światowego Dziedzictwa powstała 

Strategia Budowania Potencjału Światowego Dziedzictwa, a w jej ramach wskazano 

26 obiektów z Listy, które stanowić powinny przykład dla pozostałych z całego świata 

w zakresie zarządzania dziedzictwem, Hawana znalazła się w tym prestiżowym i docenionym 

gronie właśnie ze względu na modelowe działanie Biura Historyka Miejskiego [ibidem]. 

Efekty odnowy wybranych zabytków w historycznym centrum miasta są widoczne, a obiekty 

te przyciągają ruch turystyczny. Wśród wielu odnowionych budynków znajdują się Teatr 

Wielki im. Alicji Alonso (ryc. 2a), barokowe domy i katedra przy Plaza de la Catedral oraz 

Palacio de los Capitanes Generale. Jak podają B. Sainsbury i C. McCarthy [2017, s. 87] 

obecnie Biuro przeznacza roczne dochody z turystyki w wysokości 160 mln USD na prace 

restauratorskie oraz programy socjalne mające na celu zatrzymanie ponad 91 tysięcznej 

populacji Starej Hawany w swoich miejscach zamieszkania, aby nie przekształcić dzielnicy 

jedynie w historyczny park tematyczny. Autorzy przewodnika „Lonely Planet” posuwają 

się nawet o krok dalej wskazując, że rewitalizacja Starej Hawany należy „do największych 

osiągnięć ostatnich 50 lat” na Kubie [ibidem s. 14]. Wsparcie finansowe UNESCO 

dla ochrony dziedzictwa Starej Hawany i jej fortyfikacji wyniosło do tej pory 263 777 USD 

[https://whc.unesco.org/en/list/204/assistance/, 28.06.2018]. Uzyskano fundusze w ramach 

7 projektów w latach: 1985, 1993 (dwa razy), 1998, 1999, 2000 oraz 2002. Były 

one przeznaczone na: renowację i ochronę Klasztoru Świętej Klary, wybudowanego w latach 

1638-1643 (obecnie nie pełni on już funkcji sakralnej, ale mieści siedzibę zespołu 

prowadzącego prace rewitalizacyjne w Starej Hawanie [Sainsbury, Mc Carthy 2017, s. 72]); 

odbudowę Plaza Vieja oraz konserwację i zarządzanie fortów Morro-Cabana. 
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Na podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych na Kubie autorzy mogą 

stwierdzić, że obszar intensywnej penetracji turystycznej miasta pokrywa się właściwie 

z granicami Starej Hawany. Inne dzielnice, być może wyłączając okolice Placu Rewolucji, 

są odwiedzane przez turystów znacznie rzadziej. Wynika to najprawdopodobniej z mniejszej 

liczby atrakcji turystycznych, jak również nieco słabiej rozwiniętej infrastruktury 

turystycznej, która koncentruje się głównie w historycznej części miasta i obszarach 

przylegających. Oznacza to, że turystów odwiedzających Hawanę można właściwie z góry 

uznać za uprawiających turystykę dziedzictwa8. Dla przykładu, statki wycieczkowe 

przywożące do miasta tysiące turystów, zatrzymują się w porcie zlokalizowanym w granicach 

Starej Hawany (ryc. 2b). Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której turyści schodzący 

na ląd (często zaledwie na jedno popołudnie) zwiedzanie Hawany ograniczają do dzielnicy 

historycznej lub czasem wręcz jedynie jej odnowionej i najbardziej reprezentacyjnej części. 

W ich przypadku jedynym fragmentem miasta, jaki zobaczą jest właśnie ten wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie należy jednak zapominać, że choć Stara Hawana 

to jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów obiektów turystycznych, w którym 

nieustannie prowadzone są działania na rzecz rewitalizacji, renowacji i ochrony istniejącego 

światowego dziedzictwa, stanowi ona również żywą tkankę miejską pełniącą funkcje 

mieszkalne, administracyjne oraz handlowe. 

 

Trynidad i Valle de los Ingenios 

Kolejnym omawianym obiektem jest miasto Trynidad i położona w jego sąsiedztwie 

dolina Valle de los Ingenios, wpisane na Listę UNESCO w 1988 roku. Cały kompleks 

zajmuje powierzchnię 225,37 km2. Miasto zlokalizowane u stóp gór Escambray założono 

w 1514 roku, a swoją nazwą nawiązuje do Świętej Trójcy (hiszp. Trinidad oznacza Trójcę) 

[Scarpaci 2002, s.360]. Choć historia Trynidadu sięga początków XVI wieku, miasto zyskało 

na znaczeniu dopiero pod koniec XVIII wieku w wyniku rozwoju przemysłu cukrowego 

w niedalekiej Valle de los Ingenios [https://whc.unesco.org/en/list/460/ 28.06.2018, Scarpaci 

2002, s. 360]. W XVI i XVII wieku, na skutek zmniejszenia zainteresowania Hiszpanów 

wybrzeżem na rzecz bogatego w surowce interioru, miasto przeżywało okres stagnacji.  

Było również poddawane silnym wpływom piratów i korsarzy, przez co stało się jednym 

z głównych ośrodków przemytu towarów [Scarpaci 2002, s. 361]. 

Rewolucja niewolników haitańskich w 1792 roku zmusiła plantatorów cukrowych 

do ucieczki z Hispanioli i osiedlenia się m.in. w okolicach Trynidadu. W obszarze Valle 

de los Ingenios już na początku XIX wieku funkcjonowało 50 cukrowni, które dostarczały 

ponad 10% cukru produkowanego na wyspie [Venegas 1973 za Scarpaci 2002, s. 362]. 

Wówczas region w okolicach Trynidadu stał się jednym z głównych producentów cukru 

na świecie i właśnie w połowie XIX wieku miasto przeżywało okres najintensywniejszego 

rozwoju. Przemysł cukrowy w dolinie Valle de los Ingenios oparty był głównie 

na tradycyjnych formach produkcji oraz na pracy niewolniczej i nie był w stanie nadążyć 

za potrzebami rynku [Marrero 1983, za Scarpaci 2002, s. 362, Martínez, Díaz 2011, s. 105]. 

Ze względu na izolację komunikacyjną miasta, konkurencję z nowo założonym na zachodzie 

Cienfuegos, a także spadkami cen cukru na światowych rynkach, które wynikały ze wzrostu 

produkcji białego złota w Luizjanie oraz Europie, Trynidad doświadczył silnej recesji 

[Martínez, Díaz 2011, s. 105]. 

Po uzyskaniu przez Kubę niepodległości od Hiszpanii, Amerykańscy inwestorzy 

wykupili duże połacie ziemi w dolinie i wymienili około 48 mniejszych cukrowni na jedną 

nowoczesną, nazywaną centralną [Scarpaci 2002, s. 362]. Co ciekawe, to właśnie okres 

stagnacji i izolacji oraz brak perspektyw na szybki rozwój gospodarczy miasta umożliwiły 

zachowanie kompleksu architektury i krajobrazu wykształconego do połowy XIX wieku 

                                                 
8 Oczywiście takie przypuszczenia można uznać za słuszne, jeżeli założymy, że dany turysta jest świadomy 

wartości bogactwa dziedzictwa kulturowego, którego jest obserwatorem. 
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w prawie niezmienionym stanie. Autorzy przewodnika „Lonely Planet” używają nawet 

stwierdzenia, że Trynidad „to jedyne w swoim rodzaju, doskonale zachowane hiszpańskie 

kolonialne miasto, w którym zegary zatrzymały się w 1850 roku” [Sainsbury, McCarthy 

2017, s. 277].  

Kompleks wpisany na Listę UNESCO składa się z dwóch elementów, które 

historycznie były od siebie zależne i wzajemnie determinowały swój rozwój. Za dziedzictwo 

pierwszego z nich, czyli miasta Trynidad, uznaje się przede wszystkim architekturę  

i krajobraz miejski (ryc. 3a i b). Według UNESCO zespół budynków mieszkalnych o małej 

lub średniej wielkości charakteryzuje się wyjątkową ciągłością historyczną oraz 

jednorodnością konstrukcji i stylu architektonicznego [https://whc.unesco.org/en/list/460/, 

29.06.2018]. Wczesne budowle z początków XVIII wieku o widocznych wpływach 

andaluzyjskich i mauryjskich sąsiadują w przestrzeni z bardziej wyszukanymi  

XIX-wiecznymi europejskimi klasycystycznymi formami. Cały kompleks wbudowany  

w tradycyjny, pierwotny układ przestrzenny tworzy harmonijną całość [ibidem]. 

Odwiedzający Trynidad turysta na trasie swojego zwiedzania nie ma możliwości natknięcia 

się na „intruzje” nowego, współczesnego budownictwa. Nie bez powodu, w przewodniku 

„Lonely Planet” miasto określone zostało jako „najstarszy i najbardziej urokliwy skansen 

Kuby” [Sainsbury, Mc Carthy, s. 277]. Zachowanie krajobrazu miejskiego historycznej części 

Trynidadu w niezmienionym stanie było możliwe ze względu na fakt, że rozwój 

demograficzny koncentrował się na jego obrzeżach [idibem]. Nie należy, jednak zapominać, 

że podobnie jak Stara Hawana, Trynidad (choć rzeczywiście zdominowany przez turystykę) 

pełni również szereg innych funkcji, np. mieszkalną, usługową czy handlową.  

Drugim elementem kompleksu wpisanego na Listę UNESCO jest Valle de los Ingenios, 

którą można uznać za tzw. żywe muzeum przemysłu cukrowego, dzięki któremu możliwy był 

intensywny rozwój Trynidadu [https://whc.unesco.org/en/list/460/, 29.08.2018]. W dolinie 

znajduje się obecnie ponad 75 nieczynnych cukrowni, domy plantacyjne, baraki i inne obiekty 

związane z produkcją cukru. Według UNESCO Valle de los Ingenios stanowi bogate i bardzo 

dobrze zachowane dziedzictwo karaibskiego przemysłu cukrowego XVIII i XIX wieku, jak 

również związanego z nim niewolnictwa. W okresie największego prosperity w pierwszej 

połowie XIX wieku w cukrowniach pracowało ponad 11 tys. niewolników 

[https://whc.unesco.org/en/list/460/, 29.08.2018]. W kontekście niniejszego artykułu warto 

zwrócić uwagę na pojęcie, jakim jest ang. sugar heritage, które może być tłumaczone jako 

dziedzictwo cukrowe. L. Jollife [2012, s. 4] definiuje je jako dziedzictwo związane z historią  

i kulturą produkcji i konsumpcji cukru pochodzącego z uprawianej trzciny cukrowej. Można 

je rozważać, tak jak każdy przykład dziedzictwa kulturowego, w wymiarze materialnym  

i niematerialnym. Dziedzictwo cukrowe nie stanowi wyłącznie spuścizny samego przemysłu, 

ale jest również świadectwem kolonialnej pogoni za wartościowym ówcześnie surowcem oraz 

długiej historii transatlantyckiego handlu niewolnikami, na którym ów przemysł się opierał 

[ibidem]. W tym miejscu warto zatem zastanowić się, czy nie powinno być ono rozważane  

w kontekście tzw. trudnego dziedzictwa czy (ang. dark legacy) [ibidem]. Przemysł cukrowy 

opierał się bowiem na procederze niewolnictwa i wyzysku podporządkowanej ludności 

czarnoskórej. Dynamicznie rozwijającą się turystykę dziedzictwa cukrowego (ang. sugar 

heritage tourism), można rozumieć jako „wykorzystanie dziedzictwa cukrowego w celu 

wytwarzania produktów oraz doświadczeń przeznaczonych na konsumpcję turystyczną” 

[ibidem, s. 5]. Co ciekawe, fakt, że w Valle de los Ingenios obecnie nie produkuje się już 

cukru, sprawił, że turystykę w dolinie można uznać za zorientowaną na dziedzictwo.  

Turyści odwiedzają ją bowiem ze względu na wartości kulturowe, historyczne  

i krajobrazowe. Valle de los Ingenios stanowi także świadectwo kreowania narodowej 

tożsamości Kubańczyków. Ten aspekt cukrowej spuścizny należy zatem uznać za istotny 

wkład w kulturę Kuby [Barnet Lindstrom 1980, za Inniss, Jolliffe 2013, s. 97]. H. yu Park 

[2010, s. 117] zauważa silne związki turystyki dziedzictwa z budowaniem tożsamości 
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turystów. W przypadku Kuby, wiąże się ona również z budowaniem świadomości narodowej 

i obywatelskiej dumy samych Kubańczyków [Sanchez, Adams 2008, za Inniss, Jolliffe 2013, 

s. 98]. 

 

  
Ryc. 3a i b. Parterowa zabudowa kolonialna w Trynidadzie z dachami pokrytymi ceramiczną 

dachówką (po lewej) oraz (po prawej) wieża dzwonnicy dawnego klasztoru św. Franciszka z Asyżu 

(obecnie muzeum) 
Źródło: fotografie autora, maj 2018. 

 

W 1988 roku UNESCO zalecało ochronę Trynidadu, cukrowni oraz samej Valle  

de los Ingenios przed intensywnym rozwojem turystyki. Chociaż ruch turystyczny w obiekcie 

można uznać za wysoki, baza noclegowa ogranicza się głównie do casas particulares.  

W granicach historycznej dzielnicy Trynidadu nie ma hoteli, a większe obiekty noclegowe 

(resorty) zlokalizowane są przy oddalonej o kilkanaście kilometrów plaży Ancón nad 

Morzem Karaibskim [Scarpaci 2002, s. 361]. Środki finansowe UNESCO przeznaczone  

na wsparcie odbudowy hacjendy Casa de Guaimaro zlokalizowanej w dolinie oraz renowacji 

11 budynków w historycznym centrum Trynidadu wyniosły 75 tys. USD. 

 

Valle de Viñales 

Dolina Viñales położona jest w zachodniej części Kuby w prowincji Pinar del Rio  

w paśmie górskim Sierra de los Órganos. Są to węglanowe utwory skalne powstałe w kresie 

jury, poddawane silnym procesom krasowym, które ukształtowały współczesną rzeźbę terenu 

całego pasma górskiego. Na Listę UNESCO Dolina została wpisana w 1999 roku i stanowi 

największy powierzchniowo kubański obiekt w tym zestawieniu (13 200 ha) swymi 

granicami obejmując zarówno miejscowość Viñales, jak również okoliczne tereny rolnicze 

oraz fragment Parku Narodowego Viñales. 

Komitet UNESCO w swym uzasadnieniu dla tego wpisu zwraca szczególną uwagę  

na unikatowe wartości krajobrazu kulturowego (ryc. 4a), kształtowanego w tym regionie  

od XIX wieku [https://whc.unesco.org/en/list/840, 01.07.2018]. Składają się na niego 

zarówno elementy przyrodnicze, jak również antropogeniczne będące wynikiem 

długotrwałych procesów osadniczych w tej części Kuby. Te pierwsze to w głównej mierze 

ostańce krasowe (mogotes) będące efektem erozji selektywnej, której rezultatem są 

wychodnie skalne o ostrych krawędziach, wznoszące się nad płaskim dnem doliny na 

wysokość względną dochodzącą niekiedy do 300 m, porośnięte bujną roślinnością 

charakteryzującą się dużym endemizmem. 
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Na walory antropogeniczne krajobrazu kulturowego Doliny Viñales składa się kilka 

elementów. Przede wszystkim jest to krajobraz rolniczy związany z tradycyjną uprawą 

tytoniu, którego region Pinar del Rio jest od początku największym producentem na Kubie 

[Ibarra Martín i inni, 1978, s. 60]. Ponieważ mechaniczne metody uprawy i zbiorów tytoni 

powodują duże straty i obniżają jakość produktu końcowego, w Dolinie Viñales rolnicy  

w dalszym ciągu używają przede wszystkim pługa ciągniętego przez byki, a do transportu 

zebranego tytoniu używają drewnianych wozów. W pierwszej fazie suszenia zebrany tytoń  

(z którego w późniejszej fazie obróbki powstają cygara będące jednymi z najpowszechniej 

przywożonych pamiątek z Kuby) jest suszony w drewnianych chatach krytych strzechą  

(ryc. 4a). Ponadto istotnym elementem krajobrazu kulturowego jest tu sama miejscowość 

Viñales, a przede wszystkim jej oryginalnie zachowany układ osadniczy wykształcony  

w epoce dominacji hiszpańskiej oraz przykłady architektury kolonialnej – parterowe, 

drewniane domy z gankami od frontu. Dostrzeżone przez UNESCO bogactwo regionu 

uzupełnia profil społeczności lokalnej będącej wynikiem wielowiekowego współistnienia na 

tym obszarze ludności rdzennej z epoki prekolumbijskiej, hiszpańskich kolonizatorów oraz 

afrykańskich niewolników. 

Dolina Viñales jest więc dobrym przykładem tego, że obszary wiejskie mogą być 

atrakcyjne dla turystów ze względu na wartości przyrodnicze ale również wiejski krajobraz 

kulturowy, który jest „implikacją uwarunkowań historycznych i przejawia się w pewnej 

odmienności, a także różnorodności układów ruralistycznych, form architektonicznych w 

budownictwie sakralnym i świeckim, zwyczajów, obrzędów” [Durydiwka 2017, s. 102]. 

UNESCO określa ten krajobraz mianem „żywego krajobrazu” 

[https://whc.unesco.org/en/list/840. 01.07.2018]. 

 

  
Ryc. 4a i b. Po lewej kwintesencja wartości Doliny Viñales uznanej przez UNESCO za dziedzictwo 

światowe – skaliste wapienne wychodnie, architektura wiejskiej zabudowy oraz tradycyjne uprawy 

tytoniu. Po prawej tablica informacyjna na szlaku turystycznym w Dolinie oznaczona oficjalnym 

emblematem Konwencji Światowego Dziedzictwa (kwadrat wpisany w obręcz otwartą na dole)9 
Źródło: fotografie autora, maj 2018. 

 

Istotnym elementem świadczącym o autentyczności regionu jest również sposób jego 

ochrony oraz zarządzania. Około 92% nieruchomości na obszarze wpisanym na Listę 

UNESCO spoczywa w rękach prywatnych. Z tego 30% należy do rolników indywidualnych, 

a 70% do Krajowego Stowarzyszenia Małych Rolników (Asociacón Nacional de Agricultores 

                                                 
9 Logo zostało zaprojektowane przez belgijskiego artystę Michela Olyffa i przyjęte jako oficjalne w 1978 roku 

[https://whc.unesco.org/en/emblem/, 29.06.2018]. 
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Pequeños) [ibidem]. Tworzenie tego typu rolniczych spółdzielni produkcyjnych (cooperativas 

de producción agropecuaria, CPA) było charakterystyczne dla połowy lat 70. XX wieku  

w okresie tzw. trzeciej reformy rolnej, gdy próbowano przekształcić kubańską gospodarkę 

rolną z chłopskiej na kolektywną [Jędrusik, Skoczek 1994, s. 145]. Pozostaje to nie bez 

znaczenia dla ruchu turystycznego. Turysta przybywający do Doliny Viñales ma możliwość 

jej zwiedzenia pieszo, konno lub rowerem poruszając się po wytyczonych ścieżkach, których 

oznakowania zawierają logo Listy Światowego Dziedzictwa (ryc. 4b), jednak ciekawszą 

formą spędzenia czasu wolnego jest udanie się do jednego z gospodarstw rolnych  

i zwiedzenie go z rolnikiem, występującym tu w roli przewodnika. 

Podobnie jak Stara Hawana, Dolina została na Kubie uznana za pomnik narodowy i jest 

chroniona zapisami konstytucji z 1976 roku. Najwyższym organem zarządzającym obiektem 

jest Krajowa Rada Dziedzictwa Kulturowego (Consejo Nacional de Ptrimonio Cultural).  

W 2009 roku UNESCO jednorazowo wsparło finansowo Dolinę Viñales na kwotę  

75 000 USD w celu naprawy szkód wyrządzonych przez dwa huragany Gustav i Ike,  

które w sierpniu i wrześniu 2008 roku przetoczyły się przez Kubę. 

Obok ryzyka huraganowego współcześnie za największe zagrożenie dla zachowania 

autentyczności krajobrazu kulturowego Doliny Viñales UNESCO wskazuje nadmierny ruch 

turystyczny i związane z tym zmiany w zabudowie miejscowości wynikające z potrzeby 

powiększenia bazy turystycznej zdolnej pomieścić nowych i coraz liczniejszych turystów 

[https://whc.unesco.org/en/list/840, 01.7.2018]. W wywiadzie przeprowadzony z jednym  

z rolników-przewodników, respondent wskazywał, że odkąd Dolina została wpisana na Listę 

UNESCO, a rozwój turystyczny na Kubie przybiera na sile, odwiedzających jest coraz więcej. 

Ponadto podczas wywiadu z pracownikiem Uniwersytetu w Hawanie rozmówca wspomniał, 

że fakt wpisania Doliny Viñales na Listę niesie za sobą pozytywne i negatywne skutki.  

Z jednej strony wzmożony ruch turystyczny generuje dodatkowe dochody z tego sektora 

gospodarki i znacząco poprawił byt mieszkańców regionu, z drugiej jednak sama 

miejscowość Viñales rozwija się bardzo szybko i niekoniecznie z zachowaniem lokalnych 

zwyczajów stanowiących o autentyczności miejsca. Jak wskazywał respondent to właśnie 

UNESCO interweniowało, gdy w miejscowości planowano rozpoczęcie budowy hoteli 

wyższych niż parterowe, co spowodowałoby poważne zmiany w krajobrazie i utratę 

unikatowości, którą organizacja wskazała, jaką tę, którą należy chronić. 

 

Zabytkowe Centrum Cienfuegos 

Historyczne Centrum Cienfuegos zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO w 2005 roku i jest kolejnym zespołem urbanistycznym omawianym w niniejszym 

artykule. Kompleks zajmuje powierzchnię 70 ha z 105 ha strefy buforowej. Jego powstanie  

i dynamiczny rozwój, podobnie jak w przypadku Trynidadu, związany był z przemysłem 

cukrowym.  

Miasto zostało założone w 1819 roku w obrębie terytorium hiszpańskiego przez 

francuskich osadników pochodzących z Luizjany oraz Bordeaux 

[https://whc.unesco.org/en/list/1202, 1.07.2018]. Pierwotnie osada nosiła nazwę Fernandina 

de Jagua [Sainsbury, McCarthy s. 237]. Po zniszczeniu jej przez huragan w 1821 roku, miasto 

zostało odbudowane i nadano mu nazwę Cienfuegos. Prawa miejskie uzyskało 10 lat  

po założeniu, w 1829 roku [Pujol 2012, s. 30]. W wyniku intensywnego rozwoju przemysłu 

cukrowego na otaczających żyznych terenach rolniczych, Cienfuegos zyskało na znaczeniu  

i już w latach 60. XIX wieku było trzecim pod względem zamożności miastem Kuby 

[https://whc.unesco.org/en/list/1202, 1.07.2018]. W latach 70. XIX wieku na otaczających 

terenach zlokalizowanych było 77 cukrowni połączonych rzekami i koleją z portem 

zlokalizowanym w samym Cienfuegos [Scott 1998, s. 690]. W tym miejscu należy zaznaczyć, 

że produkcja cukru, a co za tym idzie bogactwo elity Cienfuegos, opierało się w dużej mierze 

na niewolnictwie. We wspomnianych cukrowniach w roku 1877 zarejestrowano  



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 4/2018 (lipiec-sierpień 2018) 

40 

5 396 niewolników, a także niewielką liczbę wolnych pracowników najemnych 

wywodzących się z Chin [ibidem, s. 690]. 

Pierwotne centrum Cienfuegos składało się z zaledwie 25 budynków zbudowanych 

zgodnie z hiszpańskim modelem planowania miast kolonialnych – na planie regularnej siatki 

ortogonalnej. XIX-wieczna architektura miasta utrzymana została w stylu 

neoklasycystycznym. Według kryterium wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

fakt, iż Cienfuegos jest jednym z najwcześniejszych przykładów implementacji wpływów 

hiszpańskiego oświecenia w Ameryce Łacińskiej świadczy o jego wyjątkowej wartości 

[https://whc.unesco.org/en/list/1202, 1.07.2018]. UNESCO podkreśla także istotę 

reprezentowanych przez kompleks architektoniczny nowych, modernistycznych idei 

planistycznych, a także tych, związanych z zachowaniem higieny i porządku w mieście 

[ibidem]. Budynki neoklasycystyczne w Cienfuegos koncentrują się wokół głównego parku 

miasta – Parque de José Martí (ryc. 6a), będącego jednocześnie najczęściej odwiedzanym 

przez turystów miejscem [Pujol 2012, s. 31]. Najbardziej okazałe przykłady budynków 

wznoszonych w tym stylu to Katedra Santa Iglesia Catedral de la Purísima Concepción, 

wzniesiona w 1869 roku oraz Teatro Tomás Terry, którego budowę prowadzono w latach 

1887-1889 [Sainsbury i McCarthy s. 237]. 

Według UNESCO istotnym świadectwem wartości dziedzictwa historycznej części 

miasta jest fakt, że jego rozbudowa (poza wspomniane 25 budynków) przebiegała zgodnie  

z pierwotnym układem urbanistycznym. Choć nowsze budynki, pochodzące już z początków 

XX wieku budowano w stylu eklektycznym, to zachowały one rozmiary i proporcje pasujące 

do wcześniejszych budowli neoklasycystycznych [https://whc.unesco.org/en/list/1202, 

1.07.2018]. Dzięki temu Cienfuegos zachowało historyczną ciągłość, harmonię 

architektoniczną oraz kompozycyjną całość. Przykładem budynku eklektycznego jest Dom 

Kultury Casa de la Cultura Benjamin Duarte wzniesiony w 1918 roku (ryc. 5a). Ze względu 

na swoją kopułę dachową jest to najbardziej charakterystyczna budowla zlokalizowana przy 

Parku José Martíego. Budynek przeszedł w ostatnich latach renowację, jednak, co pokazano 

na ryc. 5b była ona bardzo powierzchowna. Na błękitno pomalowano fasadę oraz balustradę 

na dachu udostępnionym dla turystów. Jak się okazało podczas wizyty wewnątrz budynku 

balustrada została pomalowana jedynie od ulicy, by budowla dobrze prezentowała się  

od zewnątrz. W środku jest ona jednak zaniedbana i zniszczona. 

XIX-wieczna tkanka miejska historycznego centrum Cienfuegos pozostała praktycznie 

niezmieniona. Miasto poddawane jest jednak w dużym stopniu presji demograficznej, która  

w połączeniu z niedostatkiem działań renowacyjnych może stanowić zagrożenie dla stanu 

architektury. Obecnie, właściwie większość odnowionych budynków jest zlokalizowana  

w okolicach Parku José Martíego (ryc. 6b). Jako główne zagrożenia, które mogą negatywnie 

wpłynąć na wartość dziedzictwa kulturowego miasta oprócz tempa urbanizacji UNESCO 

podaje również ryzyko huraganów związane z nadmorską lokalizacją [ibidem]. Co ciekawe, 

UNESCO jak dotąd nie wsparło finansowo żadnego z projektów dotyczących Historycznego 

Centrum Cienfuegos [https://whc.unesco.org/en/list/1202/, 30.06.2018]. 

Przewodnik „Lonely Planet” określa Cienfuegos mianem „Perły Południa” (hiszp.  

Perla del Sur) czy też „kubańskiego Paryża” [Sainsbury i McCarthy s. 236]. Autorzy 

posuwają się nawet do stwierdzenia, że Cienfuegos jest „skrzynią skarbów, pełną klejnotów 

XIX-wiecznej architektury” [ibidem, s. 235]. Taki opis, jak również dostępność 

komunikacyjna, z pewnością zachęcają turystów do uwzględnienia miasta na swojej trasie 

podróży. Głównymi atrakcjami turystycznymi proponowanymi przez autorów przewodnika są 

obiekty znajdujące się w historycznym centrum wpisanym na Listę UNESCO oraz  

te zlokalizowane w strefie buforowej na półwyspie Punta Gorda. W odniesieniu do tego 

właśnie półwyspu, w przewodniku pojawia się kolejne porównanie – „dzielnica mini-Miami”. 

Nazwę tę Punta Gorda zawdzięcza „ostentacyjnym” rezydencjom baronów cukrowych 

zlokalizowanym wzdłuż ulicy Malecón biegnącej równolegle do zatoki Bahía de Cienfuegos 
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[ibidem, s. 243]. Zdaniem autorów artykułu określenia zawarte w przewodniku nie oddają 

rzeczywistości. Choć architektura Cienfuegos niewątpliwie stanowi niepowtarzalne 

dziedzictwo historyczne, stan wielu budynków wymaga renowacji (zwłaszcza willi w strefie 

buforowej chwalonych przez przewodnik). Ponadto, w porównaniu do obiektów 

analizowanych we wcześniejszej części artykułu, miasto nie oferuje tak zróżnicowanej  

i bogatej infrastruktury turystycznej, aby zatrzymać się w nim na dłużej. Należy jednak 

podkreślić, że Cienfuegos, również ze względu na brak innych atrakcji turystycznych, 

zdecydowanie stanowi obiekt zainteresowania turystyki dziedzictwa.  

 

  
Ryc. 5a i b. Dom Kultury (Casa de la Cultura Benjamin Duarte) przy zachodniej części Parku José 

Martíego. Budowla eklektyczna wzniesiona w 1918 r. Po lewej budynek widziany od zewnątrz, jako 

jeden z najbardziej okazałych w Cienfuegos. Po prawej fotografia wykonana z tarasu na dachu –  

na pierwszym planie balustrada pomalowana jedynie od strony fasady 
Źródło: fotografie autora, maj 2018. 

 

  
Ryc. 6a i b. Po lewej Park José Martíego – centrum historycznej części Cienfuegos i zarazem 

najbardziej okazały fragment obszaru wpisanego na Listę UNESCO. Po prawej także zabytkowa, 

zaniedbana i mniej okazała zabudowa w granicach wpisanego obszaru 
Źródło: fotografie autora, maj 2018. 

 

 

Zakończenie 
 

Turystyka dziedzictwa jest jedną z wielu form współczesnej turystyki. Również na 

Kubie nie jest ona jedynym sposobem spędzania czasu wolnego, na jaki decydują się 

przyjezdni. Niemniej jednak, jak wykazały obserwacje terenowe i analiza literatury, jeśli 

turyści decydują się na opuszczenie strefy hotelowo-plażowej i na własną rękę lub  

w wycieczkach zorganizowanych podejmują głębszą penetrację wyspy zazwyczaj na ich 

drodze znajdują się obiekty, które należy sklasyfikować jako dziedzictwo. Spośród nich  
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na szczególną uwagę zasługują miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 

których na Kubie jest dziewięć.  

Turystyka dziedzictwa w czterech przeanalizowanych obiektach przyjmuje nieco inny 

charakter. Największy ruch turystyczny koncentruje się w Hawanie – najstarszym kubańskim 

obiekcie na Liście i jednocześnie miejscu o szczególnej atrakcyjności turystycznej 

wynikającej z jednej strony z bogatej historii miasta, z drugiej zaś z dobrze rozwiniętej 

infrastruktury turystycznej. Różne etapy powstawania Starej Hawany zostały zapisane  

w przestrzeni miejskiej mającej współcześnie charakter architektonicznej mozaiki. 

Wzmagający się ruch turystyczny, a w ślad za nim większe dochody, przy jednocześnie 

dużym zapleczu hotelowym i gastronomicznym, jakie oferuje duże miasto oraz licznym 

połączeniom komunikacyjnym z krajami globalnej Północy, sugerują aby myśleć o Hawanie 

jako miejscu atrakcyjnym turystycznie, które stoi w przededniu dużych zmian 

stymulowanych rozwojem miejskiej turystyki dziedzictwa.  

Nieco inny przykład stanowi Trynidad i Valle de los Ingenios. Tutaj turystyka 

dziedzictwa związana jest głównie ze spuścizną przemysłu cukrowego, przez co w jej 

kontekście można użyć także terminu turystyka dziedzictwa cukrowego (ang. sugar heritage 

tourism). Turyści odwiedzający obiekt, mają do czynienia zarówno z opuszczonymi 

cukrowniami i krajobrazem związanym z uprawą trzciny cukrowej oraz jej przetwórstwem, 

jak również z miastem będącym materialnym efektem rozwoju tej gałęzi przemysłu. Należy 

zwrócić uwagę, że przez związki z procederem niewolnictwa, dziedzictwo Trynidadu  

i sąsiadującej doliny można rozważać także w kategorii trudnego dziedzictwa.  

Z kolei Dolina Viñales – miejsce chronionego krajobrazu kulturowego – z racji 

większego znaczenia dla dziedzictwa elementów niematerialnych nad materialnymi zdaje się 

być najbardziej narażona na negatywne zmiany, jakie niesie za sobą globalna turystyka. 

Według UNESCO jest ona szczególnie wartościowa ze względu na swój prowincjonalny 

charakter. Wzmożony strumień turystów może w takiej sytuacji stanowić szczególne 

zagrożenie dla tego typu obszaru. Turystyka dziedzictwa w Viñales różni się od pozostałych 

omawianych obiektów. Ze względu na fakt, że w miejscowości zachowały się i do dziś są 

stosowane tradycyjne formy gospodarowania, turysta ją odwiedzający ma nie tylko 

możliwość obserwacji spuścizny przeszłości (jak to ma miejsce w przypadku innych 

analizowanych przykładów), ale także bezpośredniego jej doświadczenia w teraźniejszości. 

Odwiedzając Viñales jest się świadkiem ciągłości (głównie niematerialnego) dziedzictwa  

i to właśnie ona stanowi centrum zainteresowania turystyki w tym miejscu. 

Ostatnim analizowanym obiektem było Cienfuegos. Podobnie, jak Trynidad, miasto 

związane jest silnie z przemysłem cukrowym. Turystyka w tym miejscu wygląda jednak 

inaczej, ponieważ dziedzictwo jest tutaj jedynie efektem przemysłu cukrowego w postaci  

XIX i XX wiecznych obiektów architektonicznych. Odwiedzający tzw. Perłę Południa mają 

zatem do czynienia, wyłącznie ze skutkiem, np. w postaci willi baronów cukrowych, nie zaś, 

jak to miało miejsce w przypadku Trynidadu, również ze spuścizną samego procederu. 

Charakter miejskiej turystyki dziedzictwa w Cienfuegos różni się także od tego 

zaobserwowanego w Hawanie, przede wszystkim wielkością ruchu turystycznego i dostępną 

infrastrukturą turystyczną. 

Charakterystyka czterech omawianych obiektów pokazała, jak zróżnicowana okazuje 

się turystyka dziedzictwa na Kubie. Analiza zagadnienia z perspektywy podaży pozwoliła  

na wskazanie różnic między cechami dziedzictwa kulturowego poszczególnych przykładów. 

Takie opracowanie umożliwia lepsze zrozumienie specyfiki turystyki dziedzictwa na Kubie, 

przed którą stoją poważne wyzwania związane z jednej strony ze wzrostem ruchu 

turystycznego, z drugiej zaś problemami związanymi z zarządzaniem dziedzictwem. 

 

 

 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 4/2018 (lipiec-sierpień 2018) 

43 

Bibliografia 

 
Druki zwarte: 

Anuario Estadístico de Cuba 2016. Capítulo 15: Turismo, Oficina Nacional de Estadística  

e Información, 2017, 1-16 

Apostolakis A., 2003, The convergence process in heritage tourism, “Annals of tourism research”, 

30(4), 795-812 

Best M. N., Phulgence W. F., 2013, Interpretation of contested heritage at an attraction in St. Lucia, 

“Journal of Heritage Tourism”, 8(1), 21-35 

Chang T. C., Milne S., Fallon D., Pohlmann C., 1996, Urban heritage tourism: The global-local 

nexus, „Annals of Tourism Research”, 23(2), 284-305 

Chen C. F., Chen P. C., 2013, Another look at the heritage tourism experience, “Annals of tourism 

research”, 41, 236-40 

Chhabra D., Healy R., Sills E., 2003, Staged authenticity and heritage tourism, “Annals of tourism 

research”, 30(3), 702-719 

Drost A., 1996, Developing sustainable tourism for world heritage sites, „Annals of tourism research”, 

23(2), 479-484 

Durydiwka M., 2009, Ruch turystyczny – z centrum ku peryferiom, „Prace i Studia Geograficzne”,  

T. 42, 59-71 

Durydiwka M., 2017, Wiejski krajobraz osadniczy i możliwości jego wykorzystania w turystyce (na 

wybranych przykładach), „Turystyka Kulturowa”, 2/2017, 102-122. 

Fyall A., Garrod B., 1998, Heritage tourism: at what price?, “Managing Leisure”, 3(4), 213-228. 

Garrod B., Fyall A., 2000, Managing heritage tourism, „Annals of tourism research”, 27(3), 682-708 

Górna A., Górny K., 2016, Atrakcyjność turystyczna obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa 

UNESCO – przykład Senegalu, „Prace i Studia Geograficzne”, T. 62. Z. 1., s. 43-80 

Górna A., Górny K., Kowalczyk A., Dziedzictwo kolonialne jako atrakcja dla turystki miejskiej, 

“Turystyka Kulturowa”, 3/2016, 56-90. 

Gorney C., 2016, Kuba u stóp jankeskiej fali, “National Geographic”, Nr 10 (205)/2016, 72-85 

Górny K., 2017, Ślady kolonializmu we współczesnej przestrzeni miejskiej Bandżulu (Gambia),  

„Prace i Studia Geograficzne”, T.62. Z.3, 31-62. 

Ibarra Martín C. M. (red), 1979, Atlas de Cuba, Instituto Cubano de Geodesia y Cartografıa,  

La Habana. 

Inniss T. A., Jolliffe L., 2013, The industrial heritage of sugar at World Heritage Sites  

in the Caribbean, [in:] L. Jolliffe (ed.) Sugar Heritage and Tourism in Transition, Channel View 

Publications, 89-109. 

Jayawardena C., 2003, Revolution to revolution: why is tourism booming in Cuba?, “International 

Journal of Contemporary Hospitality Management”, 15(1), 52-58. 

Jędrusik M., Skoczek M., 1994, Warunki życia w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na Kubie, 

„Prace i Studia Geograficzne”, T. 15, 143-157. 

Jolliffe L., 2012, Connecting Sugar Heritage and Tourism, [in:] L. Jolliffe (ed.) Sugar Heritage  

and Tourism in Transition, Channel View Publications, 3-22 

Jordan L. A., 2013, Managing built heritage for tourism in Trinidad and Tobago: challenges  

and opportunities, „Journal of Heritage Tourism”, 8(1), 49-62 

Jordan L.A., Jolliffe L., 2013, Heritage tourism in the Caribbean: Current themes and challenges, 

„Journal of Heritage Tourism”, 8(1), 1-8 

Kempiak J., Hollywood L., Bolan P., McMahon-Beattie U., 2017, The heritage tourist:  

an understanding of the visitor experience at heritage attractions, “International Journal  

of Heritage Studies”, 23(4), 375-392. 

Law C. M., 1993, Urban tourism: attracting visitors to large cities, Mansell, London 

Lenik S., 2013, Community engagement and heritage tourism at Geneva Estate, Dominica, “Journal  

of Heritage Tourism”, 8(1), 9-19 

Lipińska I., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego–wybrane aspekty ochrony prawnej parku 

kulturowego, „Turystyka kulturowa”, nr 3, s. 14-27 

Lisocka-Jaegermann B., 1994, Migranci, Tożsamosć, Miejsce. Środowisko imigrantów kubańskich  

na Florydzie, „Prace i Studia Geograficzne”, T. 15, 131-142. 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 4/2018 (lipiec-sierpień 2018) 

44 

Martínez G. C., Díaz J. S., 2011, Trinidad, producto turístico integral y sostenible en Cuba, 

“Cuadernos de Turismo”, 27, 95-114. 

Nicholas L., Thapa B., 2013, The politics of world heritage: a case study of the Pitons Management 

Area, St Lucia, “Journal of Heritage Tourism”, 8(1), 37-48 

Nuryanti W., 1996, Heritage and postmodern tourism, „Annals of tourism research”, 23(2), 249-260. 

Padilla A., McElroy J. L., 2007, Cuba and Caribbean tourism after Castro, “Annals of Tourism 

Research”, 34(3), 649-672. 

Poria Y., Butler R., Airey D., 2001, Clarifying heritage tourism, “Annals of Tourism Research”, 

28(4), 1047-1049. 

Poria Y., Butler R., Airey D., 2003, The core of heritage tourism, „Annals of Tourism Research”, 

30(1), 238-254 

Pujol L. N., 2012, Atractivos y perspectivas turísticas de la ciudad cubana de Cienfuegos. “Kalpana”, 

7, 28-37 

Richards G., 2001, The Experience Industry and the Creation of Attractions, [in:] Cultural Attractions 

and European Tourism, ed. Richards G., Oxfordshire, UK: CABI Publishing, 55–69 

Sainsbury B., McCarthy C., 2017, Kuba, wyd. I, tłumaczenie, Lonely Planet Global Limited/Wyd. 

Pascal, Bielsko-Biała. 

Sanchez P. M., Adams K. M., 2008, The Janus-faced character of tourism in Cuba, “Annals  

of Tourism Research”, 35(1), 27-46. 

Scarpaci J. L., 2002, Trinidad’s Tourism: Between “Glocal” Heritage and National Economic 

Development, “Cuba in Transition”, 12, 360-368. 

Scott R. J., 1998, Race, labor, and citizenship in Cuba: a view from the sugar district of Cienfuegos, 

1886-1909, “The Hispanic American Historical Review”, 78(4), 687-728 

Su R., Bramwell B., Whalley P. A., 2018, Cultural political economy and urban heritage tourism, 

“Annals of Tourism Research”, 68, 30-40. 

Yale P., 1991, From Tourist attractions to Heritage Tourism. Huntingdon: Elm Publications, 21 

yu Park H., 2010, Heritage tourism: Emotional journeys into nationhood, “Annals of Tourism 

research”, 37(1), 116-135 

Zeppel H., Hall C. M., 1991, Selling art and history: cultural heritage and tourism, “Journal  

of Tourism Studies”, 2(1), 29-45. 

Ziarkowski D., 2012, Znaczenie obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO dla 

turystyki, [w:] A. Matuszczyk, (red.), Folia Turistica nr 26 – 2012, Folia Turistica, Akademia 

Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, s. 53-66 
 

Storny internetowe: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CU, 23.06.2018 

https://datos.bancomundial.org/indicador/ST.INT.ARVL?locations=CU, 29.06.2018 

https://whc.unesco.org/en/emblem/, 29.06.2018 

https://whc.unesco.org/en/list/, 29.06.2018  

https://whc.unesco.org/en/list/1202, 1.07.2018 

https://whc.unesco.org/en/list/204/assistance/, 30.06.2018 

https://whc.unesco.org/en/list/204/bestpractice/, 29.06.2018 

https://whc.unesco.org/en/list/460, 01.07.2018 

https://whc.unesco.org/en/list/460/assistance/, 01.07.2018 

https://whc.unesco.org/en/list/840, 01.07.2018 

https://whc.unesco.org/en/recognition-of-best-practices/, 29.06.2018 

https://whc.unesco.org/en/statesparties/cu 27.06.2018 

www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/konwencja/, 29.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 4/2018 (lipiec-sierpień 2018) 

45 

Heritage Tourism – the case of Cuban UNESCO World Heritage sites 

 
Key words: heritage Tourism, cultural heritage, UNESCO List, Cuba 

 

Summary: 

Heritage tourism is one of the fastest growing branches of tourism in the world. This article  

is based on the analysis of four UNESCO World Heritage sites in Cuba: Old Havana and its 

Fortification System, Trinidad and the Valley de los Ingenios, Viñales Valley and Urban 

Historic Centre of Cienfuegos. Its objective is to indicate the features of heritage tourism  

in Cuba, with particular emphasis on the selected cases. In the first part of the article,  

the authors, on the basis of available international literature, consider the term heritage 

tourism and present two research perspectives. In the second one, they show the characteristic 

of tourism in Cuba and its evolution over decades. In the third part, the authors describe four 

selected UNESCO World Heritage sites. The analysis shows that selected sites differ in terms 

of the features of heritage tourism. The article was largely based on research and field 

observations conducted by the authors in Cuba in May 2018. 
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Uwarunkowania aktywności turystycznej seniorów przyjeżdżających 

do Innsbrucka, Krakowa i Szczecina. 
 

Słowa kluczowe: turystyka seniorów, aktywność turystyczna, motywy podróży  

 

Abstrakt: 

Ze względu na postępujące na całym świecie, a w szczególności w krajach najbardziej 

rozwiniętych starzenie się społeczeństwa można zaobserwować rosnące zainteresowanie 

przedstawicieli nauki, praktyki jak i władz krajów i regionów. Z tego też powodu wśród 

częściej poruszanych problemów w literaturze międzynarodowej dotyczącej turystyki 

znajduje się aktywność turystyczna osób starszych. Mówi się, że w skali globalnej mamy do 

czynienia ze zjawiskiem szoku generacyjnego polegającego na zasadniczej zmianie zachowań 

seniorów. Wynika to z wkraczania w wiek emerytalny generacji urodzonej po II wojnie 

światowej, która cechuje się zasadniczo odmiennymi potrzebami, dążeniami i zachowaniami 

w stosunku do poprzednich pokoleń. Dokonano przeglądu literatury międzynarodowej  

i wskazano niektóre uwarunkowania wpływające na udział seniorów w turystyce  

na przykładach z różnych krajów. Wykorzystując istniejące koncepcje badawcze  

w niniejszym artykule podjęto próbę rozpoznania wybranych czynników wpływających  

na aktywność turystyczną seniorów na przykładzie trzech miast Innsbrucka, Krakowa  

i Szczecina. Wyniki badań ankietowych pozwoliły na wskazanie wybranych czynników 

wpływających na formy aktywności turystycznej podejmowanych przez seniorów 

odwiedzających wybrane miasta.  

 

 

Wstęp 
 

Współcześnie zagadnienia związane z turystyką seniorów znajdują coraz szersze 

odzwierciedlenie w literaturze zarówno polskiej [Bąk 2013; Głąbiński 2014; 2015; 2016; 

Górna 2015; Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2012, Kociszewski 2012; Kowalczyk-Anioł 

2011; 2013; Śniadek 2007; Śniadek, Zajadacz 2010] jak i zagranicznej [Alen, Dominguez, 

Losada 2012; Balderas-Cejudo, Rivera-Hernaez, Patterson 2016; Kazeminia, Del Chiappa, 

Jafari 2013; Le Serre, Legoherel, Weber 2013; Littrell, Paige, Song 2004; Möller, Weiemair, 

Wintersberger 2007; Nimrod, Rotem 2010; Patuelli, Nijkamp 2015; Prayag 2012]. 

Przyczyny zainteresowania badaczy tą problematyką są powszechnie znane i związane 

ze zjawiskiem starzenia się większości społeczeństw na świecie. Według danych ONZ [World 

Population Ageing 2013 s. XII] udział osób w wieku ponad 60 lat w skali globalnej wzrósł 

z 9,2% w 1990r. do 11,7% w 2013r. (841 mln) i osiągnie w 2050r. 21,1 % (ponad 2 mld 

ludzi). W sposób szczególny zjawisko starzenia się dotyczy krajów najbardziej rozwiniętych, 

w tym oczywiście Unii Europejskiej. Raport Komisji Europejskiej „Europe, the best 

destination for seniors” [2014] zwraca uwagę, że liczba osób powyżej 55 roku życia w UE 

przekroczyła 128 mln i stanowi ona 25% całej ludności Wspólnoty.  

Niespotykany w historii wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie zaczyna 

być zauważany w wielu dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego. Jak twierdzi Dragan 

[2001 s. 6] jednym z głównych problemów odczuwanych przez ludzi starszych jest nadmiar 

wolnego czasu i problem jego wykorzystania. Z jednej strony czas wolny jest postrzegany 

jako zaleta czy nawet nagroda, a z drugiej istnieje potrzeba wypełnienia go aktywnością 

zastępującą dotychczasowe role społeczne (praca, obowiązki rodzinne). W związku z tym 

wiele osób przechodząc na emeryturę podejmuje i rozwija różne formy aktywności nie 
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związane z dotychczasowymi obowiązkami. Jak podkreślają Patterson i Pegg [2009 s. 259] 

emerytura współcześnie to coraz częściej czas, kiedy senior zaczyna doświadczać uczucia 

wolności, w tym podejmowania ryzyka lub próbowania czegoś czego nie można było  

w czasie wykonywania pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych. Dlatego m.in. poziom 

aktywności społecznej seniorów uważany jest za podstawowy wskaźnik jakości ich życia 

[Niewiedział 2008 s. 98].  

W tej sytuacji problem poznania potrzeb, motywów i zachowań turystycznych osób 

starszych nabiera podstawowego znaczenia nie tylko o charakterze teoretycznym, ale również 

praktycznym. Jeszcze niedawno osoby starsze nie były postrzegane jako obiecujący segment 

rynku turystycznego [Carrigan, Szmigin 2000; Dann 2001; Moscardo 2005]. Sytuacja 

się powoli zmienia, ale mimo upływu lat biznes turystyczny ciągle niezbyt dobrze rozumie 

potrzeby rynku osób dojrzałych i często rozpatruje go jako segment homogeniczny  

w aspekcie demograficznym, stylu życia, stanu zdrowia, psycho - i socjologicznych wzorców 

zachowań [Balderas-Cejudo, Rivera-Hernaez, Patterson 2016; Gonzales, Rodriguez, Miranda, 

Cervantes 2008; Lehto, O'leary, Lee 2002; Nimrod 2008]. Badacze zwracają uwagę, że dla 

znacznej części seniorów, szczególnie tych powyżej 70 roku życia, jedną z najbardziej 

popularnych form turystyki jest zwiedzanie miast i miejsc ważnych dla historii oraz innych 

walorów kulturowych, nie wymagających znacznego wysiłku fizycznego [Lehto, O'leary,  

Lee 2002 s. 68; Patterson, Pegg 2009 s. 260; Prayag 2012 s. 676]. Wśród szczegółowych 

motywów podróży seniorów odwiedzających miasta wymieniane są m.in. zwiedzanie 

muzeów, atrakcji kulturalnych, poznanie specjalności lokalnej gastronomii, doświadczanie 

lokalnego stylu życia oraz zakupy.  

Wobec zasygnalizowanego ciągle nie wystarczającego zrozumienia potrzeb 

turystycznych seniorów celem niniejszego artykułu jest próba zaprezentowania form 

aktywności turystycznej osób starszych przyjeżdżających do trzech wybranych celowo miast 

o zróżnicowanych walorach turystycznych, wynikających z odmiennych warunków 

geograficznych oraz ich historii.  

 

 

Czynniki wpływające na aktywność turystyczną seniorów 
 

Problematykę aktywności turystycznej bardzo obszernie omawia w swej pracy Alejziak 

[2012]. Rozróżnia szerokie i wąskie rozumienie tego pojęcia. W niniejszych rozważaniach 

przyjęto zawężoną definicję, która mówi, że aktywność turystyczna dotyczy osób, które 

uczestniczą bądź uczestniczyły w ruchu turystycznym.  

Ta problematyka w odniesieniu do seniorów jest podejmowana już od wielu lat przez 

badaczy z różnych krajów. Badania są realizowane w miejscach stałego zamieszkania 

[Gonzales, Rodriguez, Miranda, Cervantes 2008; Le Serre, Chevalier 2012; Le Serre, 

Legoherel, Weber 2013; Littrell, Paige, Song 2004; Nimrod 2008], w trakcie trwania podróży 

do miejsca docelowego lub powrotu do domu [Batra 2009, Cai, Schwartz, Cohen 2001] 

jakteż w miejscach pobytu turystycznego [Głąbiński 2016; Jonsson, Devonish 2008;  

Prayag 2012]. 

Należy zauważyć, że reprezentowane są różnorodne ujęcia badawcze zarówno 

empiryczne o charakterze ilościowym [Bąk 2013; Chen, Shoemaker 2014; Shoemaker 2000; 

Lehto, O'leary, Lee 2002] jak i jakościowym [Głąbiński 2014; Kazeminia, Del Chiappa, Jafari 

2013; Sedgley, Pritchard, Morgan 2006], a także rozważania teoretyczne w oparciu o analizę 

literatury przedmiotu [Alen, Dominguez, Losada 2012; Balderas-Cejudo, Rivera-Hernaez, 

Patterson 2016; Głąbiński 2015; Moscardo 2006; Patterson, Pegg 2009; Patuelli, Nijkamp 

2015].  

Niezależnie od zastosowanego ujęcia badawczego jednym z najczęściej poruszanych 

problemów są czynniki wpływające na aktywność turystyczną seniorów. Jak podaje Alejziak 
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Modyfikatory 

[2012 s. 144-152] istnieją różne rodzaje klasyfikacji czynników w tym zakresie. Wyróżniane 

są m.in.: uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, określane również kolejno jako 

psychologiczno-socjologiczne oraz społeczno-ekonomiczne. Wśród tych pierwszych 

wymieniane są potrzeby, motywy, postawy, preferencje, a pośród drugich czynniki związane 

ze stopniem zamożności społeczeństw, poziom dochodów i ceny.  

Kaczor i Zamelska sformułowały typologię zakładającą istnienie sił wypychających, 

przyciągających i hamujących [Alejziak 2012 s. 147]. Światowa Organizacja Turystyki 

proponuje również podział trychotomiczny i wymienia czynniki: społeczno-ekonomiczne, 

psychologiczno-socjalno-kulturowe oraz techniczne. Do interesującej konkluzji w kontekście 

różnych klasyfikacji dochodzi Alejziak [2012 s. 151] i stwierdza, że część czynników 

w różnych sytuacjach może w odmienny sposób oddziaływać na aktywność turystyczną. 

W związku z tym proponuje funkcjonalną typologię uwarunkowań aktywności turystycznej 

i wyróżnia: generatory, aktywatory i modyfikatory (Ryc. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ryc. 1. Funkcjonalna typologia aktywności turystycznej 
Źródło: Alejziak W. 2012, Determinanty i zróżnicowanie aktywności turystycznej. s. 150. 

 

Wśród najważniejszych generatorów wymienia potrzeby i motywy uprawiania 

turystyki, a spośród aktywatorów: czas wolny, dochody, wielkość i różnorodność oferty 

turystycznej, jakość, ceny. Modyfikatorami są najczęściej czynniki o charakterze społeczno-

kulturowym: przynależność do określonej klasy społecznej, styl życia, wpływ liderów opinii. 

W koncepcji Alejziaka wszystkie czynniki wpływające na aktywność turystyczną są ze sobą 

we wzajemnych relacjach. To powoduje, że w określonych sytuacjach poszczególne 

uwarunkowania mogą zamieniać się rolami. W przypadku seniorów, którzy są grupą bardzo 

zróżnicowaną pod względem wielu cech socjodemograficznych, ekonomicznych  

i społecznych oddziaływanie tych bodźców jest niejednolite i zmienia się w czasie [Nielsen 

2013, s. 115]. Te opinie pokazują, że problematyka aktywności turystycznej jest daleka  

od pełnego wyjaśnienia i niezbędne są dalsze badania w tym zakresie.  

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych w literaturze światowej koncepcji dotyczącej 

kształtowania się aktywności turystycznej jest teoria czynników przyciągających „pull” 

i wypychających „push” [Kozak 2002; Lee 2009]. Siły wypychające skłaniają turystę 

do opuszczenia miejsca zamieszkania i poszukiwania niesprecyzowanego kierunku podróży, 

Generatory 

Aktywatory 

Aktywność 
turystyczna 
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natomiast siły przyciągające nakłaniają turystę do wyboru określonego miejsca, 

postrzeganego jako atrakcyjne ze względu na posiadane cechy. Czynniki wypychające (push) 

są związane z indywidualnymi cechami osobowości turysty (potrzeby, motywy, popędy, 

skłonności), a przyciągające (pull) z cechami środowiska miejsca docelowego (walory 

turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność, bezpieczeństwo, reklama, poziom 

usług) [Alejziak 2012; Jang, Wu 2006; Kozak 2002]. Zestaw czynników wypychających  

i przyciągających jest indywidualnie określony dla danego profilu osobowościowego turysty.  

Ta koncepcja bardzo szeroko jest stosowana w badaniach nad aktywnością turystyczną 

seniorów [Boksberger, Lasser 2008; Dann 2001, Jang, Wu 2006; Jonsson, Devonish 2008; 

Le Serre, Legoherel, Weber 2013; Patuelli, Nijkamp 2015; Prayag 2012; Sangpikul 2008; 

Wang 2006]. W przypadku seniorów wśród czynników motywujących do opuszczenia 

miejsca stałego pobytu (push) wymieniane są: wypoczynek, relaks, aktywność fizyczna, 

poprawa stanu zdrowia, poznanie, kontakty międzyludzkie, odwiedziny krewnych  

i znajomych, ucieczka od codzienności, wzrost poczucia własnej wartości. Z kolei czynniki 

przyciągające (pull) mają charakter materialny i należą do nich: walory naturalne  

i antropogeniczne, dostępność, koszty, czystość oraz bezpieczeństwo. Niezależnie od rodzaju 

czynników wpływających na aktywność turystyczną seniorów dążą oni do maksymalizacji 

doznań związanych z podróżowaniem. Wynika to ze świadomości istnienia ograniczeń 

związanych z wiekiem. Dlatego też tak długo jak im pozwala stan zdrowia i kondycja 

psychofizyczna starają się optymalnie wykorzystać czas poświęcony na podróże [Fleischer  

i Pizam 2002 s. 108]. 

 

Wiek 

W tym kontekście jednym z najważniejszych czynników wpływającym na aktywność 

seniorów jest wiek. W badaniach nad aktywnością turystyczną seniorów zdecydowanie 

większość badaczy stosuje tradycyjne kryterium wieku metrykalnego. Tego typu badania 

wykazały, że poziom aktywności turystycznej osób po 55 roku życia początkowo wzrasta 

aż do osiągnięcia wieku ok. 65-68 lat, a potem się obniża [Fleischer, Pizam 2002; Littrel, 

Paige, Song 2004; Zimmer, Brayley, Searle 1995]. Ponadto młodsi seniorzy wybierają 

bardziej aktywne formy zajęć w trakcie wyjazdów turystycznych, ale w miarę upływu lat 

preferencje się zmieniają. Starsi turyści w miarę wzrostu doświadczenia życiowego są 

bardziej zainteresowani wypoczynkiem, walorami środowiska naturalnego, kontaktami 

interpersonalnymi, a także lokalną kuchnią i rękodziełem. Zwracają również większą uwagę 

na bezpieczeństwo oraz wysoki standard higieny.  

Bardzo ważnym faktem zaobserwowanym w Hiszpanii jest to, że średnia długość 

pobytu turystycznego osób powyżej 50 roku jest większa o 6 procent, a powyżej 60 roku 

życia nawet o 25 procent [Balderas-Cejudo, Rivera-Hernaez, Patterson 2016]. Co więcej  

na tym samym przykładzie stwierdzono, że osoby powyżej 60 roku życia wydają więcej  

o 18 procent powyżej średniej w trakcie pobytu turystycznego. Wpływ wieku na zachowania 

starszych konsumentów w odniesieniu do jakości usług hotelarskich badali również Callan  

i Bowman [2000]. Stwierdzili, że osoby w wieku powyżej 75 lat oczekują udogodnień 

związanych z ograniczeniami mobilności wynikającymi ze stanu zdrowia. W badaniu  

na terenie stanu Michigan w USA stwierdzono z kolei związek wieku i długości horyzontu 

czasowego dotyczącego planowania podróży. Mianowicie osoby powyżej 68 roku życia 

planowały swoje podróże na 94 dni do przodu, a młodzi respondenci tylko na 2 miesiące 

wcześniej [Huh, Park 2010, s. 267]. Prawdopodobną przyczyną było większe obeznanie 

młodych ludzi z korzystaniem z nowoczesnych środków komunikacji (Internet, komputer, 

smartfon).  
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Czas wolny 

Mimo istnienia powszechnej opinii, że emerytura to okres życia, kiedy dysponujemy 

dużą ilością czasu wolnego, to przejście na emeryturę i zasadniczy wzrost ilości czasu 

wolnego może wiązać się z trudnością w jego zagospodarowaniu [www.pastoralna.pl, 

10.06.2017]. Oderwanie od dotychczasowego zaangażowania w pracę, zerwanie więzi 

społecznych, utrata prestiżu związanego z wykonywanym zawodem wymusza poszukiwanie 

innych form aktywności. Jedną z głównych form aktywnego spędzania wolnego czasu 

współcześnie jest turystyka. Aktywność związana z rekreacją wśród seniorów jest oceniana 

bardzo pozytywnie. Należy jednak zwrócić uwagę, że poziom zaangażowania w tą 

działalność uzależniona od nawyków ukształtowanych w ciągu wcześniejszych lat życia 

[Panek 2007, s. 162]. Wyniki badań w różnych krajach wskazują, że wzrost ilości czasu 

wolnego przekłada się na wzrost aktywności turystycznej społeczeństwa, ale nie dotyczy  

to osób biernych zawodowo, a więc m.in. emerytów, gdyż czas wolny jest przez nich inaczej 

zagospodarowywany [Alejziak 2012, s. 193]. Znaczną część czasu emeryci poświęcają na 

zajęcia domowe, opiekę nad wnukami lub chorym współmałżonkiem.  
 

Poziom dochodów 

Kwestia wpływu czynników ekonomicznych na udział osób w podejmowaniu podróży 

turystycznych jest oczywista i uważana za jedną z najważniejszych. W przypadku turystyki 

międzynarodowej z trzydziestu najbardziej rozwiniętych rynków turystycznych pochodziło 

92 procent wszystkich wydatków na świecie [Middleton 1996, s. 39]. Oczywiście kwestia 

popytu turystycznego kształtuje się pod wpływem dochodów i poziomu cen na danym rynku, 

a konsumpcja turystyczna jest tym większa im wyższe dochody [Alejziak 2012, s. 201]. 

Większość wyników badań dotyczących osób starszych wskazuje, że istnieje wyraźny 

pozytywny związek pomiędzy wysokością dochodów a aktywnością turystyczną [Chen, 

Wu 2009; Fleischer, Pizam 2002; Hsu, Cai, Wong 2007; Jang, Wu 2006; Huang, Tsai 2003; 

Zimmer, Brayley, Serale 1995]. W przypadku osób starszych na tę podstawową zależność 

nakładają się inne prezentowane w artykule czynniki.  

Na związek między dochodami, a motywami podróży turystycznych wśród seniorów 

w Izraelu zwróciły uwagę Nimrod i Rotem [2010]. Osoby o najwyższych dochodach 

wskazywały najczęściej na zainteresowania związane z aktywnym wypoczynkiem, rozrywką 

i aktywnością fizyczną w trakcie trwania wyjazdów turystycznych. Z kolei francuscy seniorzy 

o niższym budżecie na podróże turystyczne, preferowali wypoczynek na plaży, spacery 

i pływanie [Lehto i in. 2001]. Nie byli oni zainteresowani zajęciami wymagającymi wysiłku 

fizycznego m.in. zwiedzaniem parków narodowych lub wędrówką po górach oraz turystyką 

poznawczą. 
 

Stan zdrowia 

Stwierdzono, że aktywność turystyczna wywiera pozytywny wpływ na subiektywną 

samoocenę stanu zdrowia seniorów, a także na satysfakcję życiową i ogólną jakość życia 

[Hunter-Jones, Blackburn 2007]. Ta zależność ma dwukierunkowy charakter, ponieważ stan 

zdrowia osób starszych ma istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z kierunkami 

podróży i formami zajęć podejmowanych w miejscu pobytu turystycznego. Osoby dobrze 

oceniające swój stan zdrowia częściej ulegają motywacjom wypychającym (push)  

[Jang, Wu 2006]. Z kolei osoby gorzej oceniające swoje zdrowie, wśród których największe 

znaczenie mają ograniczenia mobilności, wybierają wyjazdy na bliższe odległości oraz takie, 

które wymagają mniejszego wysiłku fizycznego [Fleischer, Pizam 2002; Kazeminia,  

Del Chiappa, Jafari 2013; Zimmer, Brayley, Searle 1995] lub w ogóle rezygnują z wyjazdów 

[Hsu, Cai, Wong 2007]. Kwestie zdrowotne łączą się dość ściśle z wiekiem.  

Chen i Shoemaker [2014] stwierdzili na przykładzie badań w stanie Pensylwania, że istotne  

z punktu widzenia form uczestnictwa w turystyce pogorszenie stanu zdrowia i mobilności 

następuje po 61 roku życia. 
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Płeć 

Wielu autorów zwraca uwagę, że występują istotne różnice w zachowaniach 

turystycznych pomiędzy kobietami a mężczyznami. Mężczyźni i kobiety inaczej adaptują się 

do starości. Panie na emeryturze starają się być aktywne w czasie wolnym i uczestniczyć 

różnych formach edukacji i twórczości oraz działaniach zawierających w sobie wyzwania 

[McCormack, Cameron, Campbell, Pollock 2008]. Badacze podkreślają znaczenie wpływu 

pełnionych ról społecznych przez obie płcie na motywacje i formy podejmowanych 

aktywności turystycznych. Kobiety zwracają większą uwagę na utrzymywanie i rozwijanie 

więzi społecznych, natomiast mężczyźni koncentrują się na korzyściach funkcjonalnych 

i instrumentalnych (poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej [Patterson, Pegg 2009; Lehto, 

O'leary, Lee, 2002]. Ponadto kobiety częściej pierwsze przedstawiają pomysły na wyjazdy 

turystyczne. Jedną z przyczyn jest zapewne to, że mają one silniej rozbudowane motywacje 

poznawcze [Jang, Wu 2006 s. 314]. Ze względu na to, że przeciętny wiek życia kobiet jest 

dłuższy, to po śmierci mężów wybierają wyjazdy zorganizowane, które zapewniają 

możliwość kontaktów towarzyskich oraz większe bezpieczeństwo. Kobiety zwracają też 

większą uwagę na koszty udziału w wyjazdach turystycznych i traktują go jako ważny 

czynnik ograniczający [Nyaupane, Andereck 2007, s. 5]. W badaniach dotyczących 

postrzegania standardu usług hotelarskich stwierdzono, że kobiety posiadają wyższy poziom 

oczekiwań w odniesieniu do jakości usług turystycznych niż mężczyźni [Callan, Bowman 

2000; Oh, Parks, DeMicco 2002]. Nie potwierdzono natomiast hipotezy, że płeć ma wpływ  

na długość pobytu turystycznego [Allen i in. 2014 s. 28].  

 

Wykształcenie 

Jak twierdzi Alejziak czynnikiem, który bardzo wyraźnie wpływa pozytywnie  

na poziom aktywności turystycznej jest wykształcenie [2012, s. 355]. Do podobnych 

wniosków w odniesieniu do aktywności turystycznej seniorów doszli różni badacze 

[Horneman, Carter, Wei, Ruys 2002; McDougal 1998; Sangpikul 2008]. Również Zimmer  

i in. [1995, s. 6], którzy prowadzili badania wśród osób powyżej 65 roku życia w Kanadzie 

wykazali istotny statystycznie związek, że wraz z wzrostem poziomu wykształcenia rośnie 

skłonność do podejmowania podróży turystycznych. Ponadto zauważyli taki sam wpływ 

wykształcenia na wybór bardziej odległych kierunków podróży. Z kolei Sangpikul [2008,  

s. 91] badając japońskich seniorów w Tajlandii zauważył, że poziom wykształcenia 

zazwyczaj wiążę się ze stanowiskiem zajmowanym w pracy, a to przekłada się na dochody, 

które wpływają z kolei na wysokość budżetu przeznaczonego na wyjazdy turystyczne.  

Z kwestią wykształcenia wiążą się również motywy podróży turystycznych. Horneman  

i in. [2002 s. 33] zauważyli, że osoby lepiej wykształcone poszukują nowych doświadczeń  

i przygód z zachowaniem jednak wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Są zainteresowani 

walorami przyrodniczymi i kulturowymi, ale sami poszukują o nich informacji. Stwierdzono 

również, że osoby lepiej wykształcone w większym stopniu organizują podróże we własnym 

zakresie [Boksberger, Laesser 2008, s. 11]. Prawdopodobnie wynika, to z lepszej orientacji 

dotyczącej sposobów organizacji podróży.  

 

Towarzystwo w podróży 

Jedną z ważnych okoliczności wpływających na kwestię aktywności turystycznej jest 

problem samotności osób starszych. Badania potwierdzają, że odczuwanie braku towarzystwa 

narasta wraz z wiekiem [Gutkowska, Słaby 2016, s. 49]. Z samotnością często wiąże 

się poczucie zniechęcenia do podróżowania z powodu braku towarzystwa. Na aspekt potrzeby 

posiadania towarzystwa w podróży wskazują liczne przykłady [Głąbiński 2016,  

Grzelak-Kostulska, Hołowiecka, Środa-Murawska, Biegańska 2014; Huang, Tsai 2003; 

Kazeminia, Del Ciappa, Jafari 2013]. Brak towarzystwa jest dla seniorów ważną przeszkodą 

wpływającą na udział w wyjazdach turystycznych. Z drugiej jednak strony podróż jest 
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doskonałą okazją do nawiązania znajomości co jest ważnym motywem podejmowania 

aktywności turystycznej [Chen, Shoemaker 2014; Chen, Wu 2009; Głąbiński 2016, Hillman 

2012, Jang, Wu 2006]. Pod tym względem Europejczycy w są mniejszym stopniu 

motywowani niż Chińczycy [Le Serre i in. 2013, s. 74]. Wynika to z uwarunkowań 

kulturowych, które powodują skłonność do zachowań kolektywnych wśród Chińczyków oraz 

indywidualnych wśród Europejczyków. Wyniki badań wskazują ponadto, że seniorzy 

wykorzystują wspólne elementy wyjazdu turystycznego (posiłki, wieczory towarzyskie, 

zwiedzanie) do nawiązywania i długotrwałego utrzymywania znajomości. Co ciekawe 

samotnie podróżujący hiszpańscy seniorzy wyjeżdżali na dłuższe pobyty [Allen i in. 2014]. 

Może to wskazywać na szukanie okazji do spotkań towarzyskich. Poszukując towarzystwa do 

wspólnej podróży osoby mieszkające samotnie wskazują, że najchętniej podróżują z osobami 

w podobnym wieku [Grzelak-Kostulska i in. 2014, s. 91; Hołowiecka, Grzelak-Kostulska 

2013, s. 173]. Potrzeba socjalizacji związana jest ściśle z poprawą samopoczucia zarówno  

w aspekcie psychicznym jak i fizycznym [Hsu i in. 2007, s. 1270]. Jest to jeszcze argument, 

że kwestie uwarunkowań aktywności turystycznej seniorów należy rozpatrywać w możliwie 

szerokim kontekście, uwzględniające różne czynniki. 
 

 

Cel i metody badań 
 

Przedstawione uwarunkowania aktywności turystycznej seniorów wskazują, że dalsze 

badania zarówno aspekcie teoretycznym jak i aplikacyjnym powinny być dalej prowadzone. 

W związku z powyższym podjęto próbę przeprowadzenia badań wśród seniorów 

przyjeżdżających do trzech różnych, celowo dobranych miast Innsbrucka, Krakowa 

i Szczecina. Wybrane miasta są centrami ruchu turystycznego, jednak ze względu na różne 

położenie geograficzne i historię dysponują odmiennym potencjałem turystycznym. 

Obserwacje dotyczące aktywności turystycznej seniorów są niezwykle rzadko prowadzone 

w hotelach [Jönsson Devonish 2008]. Przyczyną jest trudny dostęp do respondentów i ich 

niechęć do uczestniczenia w badaniach (kwestia zachowania prywatności), a ponadto brak 

woli współpracy ze strony personelu hotelowego. Z drugiej jednak strony badania tego typu 

prowadzone w różnych miejscowościach mogą zapewnić znaczne zróżnicowanie cech 

socjodemograficznych respondentów oraz innych czynników wpływających na ich aktywność 

turystyczną. Wybrane trzy miasta z jednej strony spełniały przyjęte założenia, a z drugiej 

strony w każdym z nich znajdowały się hotele, w których możliwe było przeprowadzenie 

badań ze względu na bardzo dobre, osobiste relacje autora z dyrekcjami i personelem 

obiektów. Uwzględniając przedstawioną koncepcję czynników wpływających na zachowania 

turystów założono, że zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej i związane z nią czynniki 

przyciągające (pull) powinny pozwolić na wskazanie związków pomiędzy motywami 

podróży i formami podejmowanych aktywności w miejscu pobytu turystów. Ponadto przyjęto 

założenie, że opracowane w ten sposób narzędzie badawcze będzie mogło być wykorzystane 

w przyszłości, a uzyskane w niniejszym badaniu wyniki zostaną potraktowane jako 

pilotażowe. 

 Badanie przeprowadzono w trzech hotelach, po jednym w każdym z miast. Wszystkie 

hotele miały wspólne cechy. Były to duże obiekty (każdy miał ponad 130 pokoi), trzy 

i czterogwiazdkowe z bogatym zapleczem gastronomicznym i konferencyjnym, położone 

blisko centrów miast, w których były zlokalizowane. Uzgodniono z dyrekcjami hoteli 

możliwość oraz termin przeprowadzenia badania ankietowego wśród przebywających gości. 

Następnie przeprowadzono rozmowy instruktażowe z pracownikami recepcji wszystkich 

hoteli na temat sposobu doboru respondentów. W celu zmotywowania pracowników recepcji 

wręczono drobne upominki w postaci słodyczy. Osoby pracujące w recepcji zostały 

poproszone o wręczanie wydrukowanego kwestionariusza ankiety każdemu zagranicznemu 

turyście w wieku powyżej 55 lat w trakcie czynności związanych z zameldowaniem w hotelu. 
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Procedura meldunkowa umożliwiała osobie pracującej w recepcji identyfikację narodowości 

oraz wieku gościa. Kwestionariusz został przygotowany w 5 językach i zawierał 10 pytań 

oraz metryczkę. W każdym z hoteli pozostawiono 200 kwestionariuszy (50 w języku 

angielskim, 50 w niemieckim, 50 po polsku i po 25 sztuk we francuskim i duńskim). Wersje 

językowe zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych z działów rezerwacji 

wszystkich hoteli. W pytaniach ankietowych zamkniętych zastosowano skalę Likerta. 

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od kwietnia do września 2013r. Dobór 

respondentów miał charakter celowy i polegał na subiektywnym wyborze osób, które 

spełniały podstawowy warunek bycia turystą czyli korzystały z noclegu w odwiedzanej 

miejscowości. Na wstępie w Szczecinie przeprowadzono badanie pilotażowe na 7 wybranych 

turystach i wprowadzono niezbędne poprawki. Po zakończeniu badań wszystkie 

kwestionariusze zostały osobiście odebrane przez autora. W Szczecinie zebrano  

97 kwestionariuszy z czego 42 przyjęto do dalszej analizy ze względu na liczne luki  

w udzielonych odpowiedziach. Podobnie było w Krakowie, gdzie z uzyskanych  

47 kwestionariuszy do analizy ostatecznie przyjęto tylko 13, a w Innsbrucku z otrzymanych 

45 tylko 21. Z powodu uzyskania różnej, a ponadto niewielkiej liczby kwestionariuszy  

w każdym z miast, zrezygnowano z przeprowadzenia analizy porównawczej. Ze względu  

na łączną liczbę kwestionariuszy przyjętych do analizy (n = 76) wnioskowanie 

i generalizowanie ma charakter znacząco ograniczony, choć liczba badanych przekroczyła 30, 

a więc zgodnie z zasadami statystyki jest to próba duża [Ostasiewicz, Rusnak, Siedlecka 

1999, s. 8].  
 

 

Wyniki badań 
 

Charakterystyka badanej zbiorowości 

W pierwszej kolejności dokonano analizy danych socjodemograficznych respondentów. 

W celu oceny zróżnicowania wieku dokonano podziału na trzy kategorie (Ryc. 2). Przyjęto 

jako dolną granicę udziału w badaniu wiek 55 lat. Wobec zaprezentowanego w przeglądzie 

literatury braku jednolitej cezury, od której daną osobę uznaje się za seniora zastosowano 

jedną z częściej używanych granic wieku. Z dokonanej analizy wynika, że najwięcej było 

osób najmłodszych 37% (55 -65 lat), nieco mniej najstarszych 34% (71 lat i więcej),  

a najmniej w średnim przedziale (66-70 lat). Można jednak stwierdzić, że w całej próbie 

liczebność poszczególnych grup wiekowych była dość zrównoważona. 

 

 
 

Ryc. 2. Struktura wieku respondentów 
Źródło: Opracowanie właśnie na podstawie wyników badań ankietowych (n = 76). 
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We wszystkich trzech miast w badaniu wzięło nieco więcej kobiet niż mężczyzn i ich 

udział wynosił 54%, a mężczyzn 46% (Ryc. 3). Można zatem stwierdzić, że pod względem 

płci badana grupa była dość zrównoważona.  

 

 
 
Ryc. 3. Struktura płci respondentów 
Źródło: Opracowanie właśnie na podstawie wyników badań ankietowych (n = 76). 

 

Następnym czynnikiem różnicującym badaną zbiorowość był poziom wykształcenia. 

W całej badanej grupie zaznacza się wyraźna dominacja osób z wykształceniem średnim 

(48,7%). Na drugim miejscu są osoby z wykształceniem wyższym (35,5%), natomiast 

najmniej było respondentów z wykształceniem podstawowym i zawodowym (15,8%).  

15,80%

48,70%

35,50%

Podstawowe i zawodowe Średnie Wyższe

 
Ryc. 4. Poziom wykształcenia respondentów 
Źródło: Opracowanie właśnie na podstawie wyników badań ankietowych (n = 76). 

 

Motywy podróży turystycznych 

Jak wykazano w przeglądzie literatury jednym z czynników skłaniających seniorów 

do podejmowania aktywności turystycznej są siły wypychające (push) m.in motywy podróży. 

W związku z powyższym zapytano respondentów o cele ich podróży turystycznych. 

Uwzględniając poglądy zawarte w prezentowanej literaturze przyjęto założenie,  

że odpowiedzi na te pytanie powinny dostarczyć informacji o tym jak respondenci postrzegają 

analizowane trzy miejscowości w kontekście zaspokojenia swoich oczekiwań. Oczywiście nie 

należy zapominać, że wybór miejsc czy obiektów, które odwiedzają turyści znajduje się pod 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 4/2018 (lipiec-sierpień 2018) 

55 

silnym wpływem czynników społecznych [Winiarski, Zdebski 2008 s. 58]. Kwestia tego  

co warto zobaczyć, bądź w jakie miejsce pojechać związana jest z powszechnym  

we współczesnym społeczeństwie rytuałem naśladownictwa. Dlatego prezentowane poniżej 

deklarowane cele podróży turystycznych prawdopodobnie są wypadkową własnych motywów 

podróży i powszechnie przyjętych wyobrażeń o tym, gdzie warto pojechać.  

Analiza Ryc. 5 wskazuje, że najczęściej wybieranym celem podróży w przypadku ogółu 

turystów było poznanie atrakcji turystycznych 68,4%, a następnie wypoczynek, który jako 

najważniejszy wskazało 39,5% respondentów. Jako kolejny co do ważności motyw 

przyjeżdżający wskazali leczenie (35.6%). Porównując motywy seniorów odwiedzających 

analizowane miasta z wynikami badań prezentowanymi w literaturze można stwierdzić, 

że są z nimi znacząco zbieżne [Jang, Wu 2006; Jonsson, Devonish 2008, Patterson, Pegg 

2009, Prayag 2012; Sangpikul 2008]. Może ono mieć związek z postrzeganiem miast przez 

turystów jeszcze przed przyjazdem. Kraków jako historyczna stolica Polski posiada utrwaloną 

opinię miasta atrakcyjnego turystycznie z licznymi cennymi zabytkami i unikalną atmosferą. 

Również Innsbruck z atrakcyjną starówką i pałacem Hofburg oraz zamkiem Ambras, a także 

niezwykle atrakcyjną okolicą może być traktowany jako miasto warte zobaczenia.  

W tej sytuacji dominacja motywów poznawczych znajduje pełne uzasadnienie. Innsbruck 

ponadto jako dwukrotny gospodarz zimowych igrzysk olimpijskich (1964, 1976) oraz igrzysk 

olimpijskich młodzieży (2012), położony w alpejskiej o korzystnych warunkach  

do regeneracji sił i zdrowia może być postrzegany jako miasto, gdzie można wypocząć,  

ale również zadbać o kondycję fizyczną. Szczecin również odpowiada profilowi 

zainteresowań respondentów ponieważ na rynku niemieckim i duńskim Szczecin jest 

promowany jako nowoczesne, atrakcyjne i malowniczo położone miasto z licznymi 

zabytkami (45% badanych respondentów pochodziło z Niemiec, a 55% z Danii). Struktura 

narodowościowa badanych seniorów w Szczecinie korespondowała z dostępnymi danymi 

statystycznymi, ponieważ turyści z Niemiec stanowią najliczniejszą grupę wśród turystów 

zagranicznych (46%), a drugą są Duńczycy (20%) [Sektor hotelowy i turystyczny 2014…]. 

Ponadto hotel w Szczecinie, w którym przeprowadzono badanie posiadał rozbudowane 

zaplecze SPA, a więc mógł być postrzegany jako miejsce sprzyjające poprawie kondycji 

fizycznej.  

 
Ryc. 5. Motywy podróży turystycznych uczestników badania 
Źródło: Opracowanie właśnie na podstawie wyników badań ankietowych (n = 76). 
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Najrzadziej wybierano jako motyw podróży aspekty religijnymi (tylko 10% podało 

jak najważniejszy cel podróży). Żadne z miast, w których prowadzono badania nie jest 

postrzegane jako centrum pielgrzymkowe. Stąd wynik badania w pełni potwierdza ta opinię.  

 

Czynniki wpływające na udział w podróżach turystycznych 

Zaprezentowana analiza literatury dotyczącej wpływu różnych czynników  

na aktywność turystyczną wykazała, że jest to bardzo ważne zagadnienie. W związku z tym 

kwestionariuszu ankiety zadano pytanie dotyczące tego problemu. Dane zaprezentowane na 

Ryc. 6 wskazują na znaczne zróżnicowanie czynników wybieranych przez badanych 

seniorów. Wśród najczęściej wymienianych były: stan zdrowia (69,7%), brak dostatecznych 

środków finansowych (68,4%), niedostosowanie oferty (67,10%) oraz brak odpowiednio 

towarzystwa (55,6%). Paradoksalnie wiek nie był wskazywany najczęściej jako istotne 

ograniczenie (51,3%). Potwierdza to poglądy zaprezentowane w literaturze [Gonzales i in. 

2008; Kolbacher i in. 2011; Le Serre 2008; Nielsen 2013], że wiek nie jest najlepszym 

kryterium segmentacji seniorów w aspekcie podejmowania aktywności turystycznej, gdyż 

sami seniorzy wskazują inne ważniejsze w ich ocenie czynniki niż wiek. Jednakże jak 

dowiodły m.in. badania Chen i Shoemaker’a [2014] wraz z wiekiem pogarsza się stan 

zdrowia. Z drugiej strony jak dowodzą m.in. Sund i Boksberger [2007, s. 23] wiek jest 

kategorią pośrednio różnicującą seniorów ze względu na zmniejszanie się dochodu 

rozporządzalnego, który może być przeznaczony na konsumpcję turystyczną. Związane jest to 

ze wzrostem wydatków na opiekę medyczną wraz z wiekiem i pogarszaniem się stanu 

zdrowia.  

Na niedostosowanie oferty turystycznej do potrzeb seniorów zwracali uwagę różni 

autorzy [Dann 2001; Le Serre 2008; Nielsen 2014]. W ocenie tych badaczy osoby w starszym 

wieku traktowane są jako homogeniczny segment rynkowy, a tak przecież jak wykazano jest 

zupełnie inaczej. Ten problem wskazuje na to, że polski biznes turystyczny nie dostrzega 

jeszcze w dostatecznym stopniu seniorów jako zróżnicowanej i ważnej części rynku 

turystycznego. Opinię tę w odniesieniu do seniorów w Polsce formułują m.in. Bombol i Słaby 

[2011]. Stwierdzają, że usługi przeznaczone dla seniorów cechują się małym dostosowaniem 

do ich rzeczywistych potrzeb. 

 
Ryc. 6. Czynniki wpływające na aktywność turystyczną respondentów 
Źródło: Opracowanie właśnie na podstawie wyników badań ankietowych. 

  

W najrzadziej wymienianych czynników ograniczających aktywność turystyczną 

respondenci wskazywali pracę zawodową (76%) i opiekę nad członkiem rodziny (74%). 
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Wynikać to może z kilku czynników. Analiza ofert badanych hoteli, w którym były 

prowadzone badania wykazała, że większość respondentów wybierała pobyty weekendowe 

lub nieco przedłużone, ale maksymalnie trzy-, czterodniowe. To mógł być czynnik, który  

w umożliwiał łączenie aktywności turystycznej i pracy zawodowej lub też źródłem 

utrzymania znacznej części respondentów mogła być emerytura. Z kolei brak konieczności 

opieki nad członkiem rodziny mógł być związany z tym, że 66% respondentów nie 

przekroczyło siedemdziesiątego roku życia i dlatego dolegliwości zdrowotne lub ograniczenia 

mobilności współmałżonka nie dotknęły jeszcze znacznej części badanych.  

 

Formy aktywności turystycznej 

Z punktu widzenia biznesowego, ale również polityki turystycznej danego kraju 

czy regionu niezwykle ważne jest poznanie preferowanych form aktywności turystów. 

Dostosowanie infrastruktury oraz oferowanych produktów turystycznych ma zasadniczy 

wpływ na wielkość dochodów sektora gospodarki turystycznej. Analiza prezentowanych 

danych (Ryc. 7) wskazuje, że występowało istotne zróżnicowanie form aktywności 

turystycznej seniorów w badanych miastach. Można zauważyć, że spędzanie czasu w dużym 

stopniu odpowiadało deklarowanym wcześniej motywom podróży (Ryc. 5).  

Jak wykazano w przeglądzie literatury wraz z wiekiem wzrasta zainteresowanie 

wypoczynkiem, walorami środowiska przyrodniczego i kontaktami towarzyskimi [Fleischer, 

Pizam 2002; Littrel, Paige, Song 2004; Zimmer i in. 1995]. Najczęściej wskazywane przez 

badanych seniorów formy aktywności odpowiadały zatem wynikom wcześniejszych badań.  

  

 
Ryc. 7. Formy aktywności turystycznej respondentów 
Źródło: Opracowanie właśnie na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Wysoki poziom wykształcenia znacznej części badanych seniorów (48,7% średnie 

i 35,5% wyższe wykształcenie) może mieć związek ze wskazywanymi najczęściej formami 

aktywności czyli zwiedzaniem atrakcji turystycznych (48,7%). Wyniki te korespondują 

z danymi uzyskanymi m.in. przez Hornemana i in. [2002], którzy stwierdzili, że wraz 
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ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie zainteresowanie walorami przyrodniczymi 

i kulturowymi.  

Wcześniejsza bardzo niska częstotliwość wskazań dotyczących motywów religijnych 

znalazła potwierdzenie w bardzo niewielkim zainteresowaniu podejmowaniem praktyk 

religijnych w trakcie wyjazdu turystycznego. Aż 88,1% respondentów stwierdziło, że rzadko 

brało udział w tego typu aktywności. Oczywiście w każdym z badanych miast znajdują 

się liczne kościoły, ale były one raczej postrzegane jako atrakcje turystyczne, a nie miejsca 

kultywowania praktyk religijnych. Podobnie niskim zainteresowaniem cieszyło się oglądanie 

TV czyli całkowicie bierny wypoczynek. Tak niska częstotliwość wskazań tej formy 

aktywności może potwierdzać prawdziwość deklaracji dotyczących motywów podróżowania 

badanych seniorów. Najczęściej wybieranym celem podróży było poznanie atrakcji 

turystycznych, którego zaprzeczeniem jest bierny wypoczynek.  

Interesująca jest częstotliwość wskazań zakupów (42,2%) jako formy spędzania czasu 

w trakcie wyjazdu turystycznego. W przypadku Szczecina mogło to być związane  

z przygranicznym położeniem w pobliżu Niemiec (11km od granicy) oraz dobrej dostępności 

komunikacyjnej z Danią (liczne połączenia autokarowe przez Niemcy oraz promowe 

pomiędzy Kopenhagą a Świnoujściem). Poziom cen różnego rodzaju artykułów 

przemysłowych oraz usług jest ciągle zdecydowanie niższy w Polsce niż Niemczech i Danii. 

Stąd motyw handlowy wśród seniorów odwiedzających Szczecin mógł mieć tak duże 

znaczenie. Niestety ze względu na niewielką liczebność próby nie było możliwości 

porównania form podejmowanych aktywności pomiędzy miastami, choć takie było wstępne 

założenie.  

Podsumowując analizę form aktywności podejmowanych przez seniorów w badanych 

trzech miastach można zauważyć, że wybór form aktywności przez seniorów odwiedzających 

był bardzo zróżnicowany i nawiązywał do istniejących walorów oraz infrastruktury 

turystycznej i towarzyszącej oraz położenia geograficznego badanych miejscowości. 

Ta konstatacja nawiązuję do poglądów Kazeminii i in. [2013], którzy stwierdzili, że seniorzy 

raczej nie rezygnują z aktywności turystycznej, ale próbują dostosowywać jej formy 

do istniejących ograniczeń o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym. 

 

 

Podsumowanie 
 

Zaprezentowane wyniki badań pilotażowych potwierdzają znaczną część poglądów 

odnoszących się do zachowań seniorów w aspekcie podejmowania aktywności turystycznej 

i czynników na nią wpływających.  

Do najczęściej wskazywanych motywów podróży należało poznanie atrakcji 

turystycznych, aktywny wypoczynek i poprawa kondycji fizycznej. Deklarowane cele 

podróży turystycznych korespondowały z podejmowanymi formami aktywności turystycznej 

w miejscu pobytu. Wykazano, że seniorzy w wyborze kierunków podróży starają się 

uwzględniać swoje wewnętrzne ograniczenia (stan zdrowia, wiek, finanse, konieczność opieki 

nad członkiem rodziny) i dostosowywać możliwości do istniejących obiektywnie 

uwarunkowań zewnętrznych (walory turystyczne, infrastruktura, dostępność komunikacyjna). 

Można zatem powiedzieć nawiązując do opinii Alejziaka (Ryc.1), że motywy podróży mają 

charakter generatorów aktywności turystycznej, natomiast modyfikatorami są stan zdrowia, 

zasoby finansowe, dysponowanie czasem wolnym, konieczność opieki nad członkiem rodziny 

lub praca zawodowa. Z kolei rolę jednego z najważniejszych aktywatorów stanowi 

odpowiednio wypromowana oferta turystyczna oraz dostępność celów podróży, które budzą 

zainteresowanie seniorów.  

Niewątpliwie istotnym ograniczeniem wnioskowania dotyczącym niniejszego 

opracowania jest niewielka liczba respondentów, stosunkowo krótki czas badania 
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i zastosowany dobór celowy dotyczący osób przebywających w hotelach. Mimo tego 

wykazano, że przyjęte założenia badawcze oparte o obszerną analizę literatury przedmiotu 

znalazły odzwierciedlenie w wynikach badań. Zrezygnowano świadomie z przeprowadzenia 

pogłębionej analizy statystycznej ze względu na brak podstaw do generalizowania wyników, 

która wynika ze szczupłości danych empirycznych. 

 Prezentowane wyniki badań były pierwszą częścią realizacji szerszego projektu 

dotyczącego analizy uwarunkowań aktywności turystycznej i miały na celu weryfikację 

narzędzia badawczego jakim był kwestionariusz ankiety oraz sprawdzenia możliwości 

badania seniorów w miejscu pobytu turystycznego. Niestety potwierdziła się opinia 

Podemskiego i Isańskiego [2008], że warunki prowadzenia badań ankietowych wśród 

turystów w miejscu krótkotrwałego pobytu ze względu na jego krótkotrwałość, plan zajęć, 

pośpiech nie sprzyjają rzetelności i kompletności odpowiedzi. W niniejszym badaniu 

skutkiem była niewielka (76) liczba kwestionariuszy nadająca się do rzetelnej analizy.  
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Abstract: 

Due to the increasing process of aging of world’s population, particularly observed  

in the most advanced countries, there is a growing interest in the trend from the part  

of scientists, practitioners and authorities in various countries and regions. For this reason,  

the issue of tourist activity of the elderly has become more and more frequently mentioned  

in the international literature on tourism. It is said that, globally, we are dealing with  

the phenomenon of generational shock, which is a major change in the behaviour of seniors. 

This is due to entering the retirement age of the post-WWII generation that is characterized 

by different needs, aspirations and behaviours in comparison to previous generations. 

A review of international literature has been made and some of the factors influencing 

on the participation of seniors in tourism have been identified in examples from different 

countries. Using existing research concepts, the author of this article, makes an attempt 

to identify the selected factors affecting the tourist activity of seniors on the example 

of Innsbruck, Cracow and Szczecin. The survey results let determine the particular factors 

affecting forms of tourist activity undertaken by seniors visiting the selected cities. 
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Co turysta kulturowy robi w parku narodowym? 

Motywy i preferencje turystów kulturowych  

w Parku Narodowym Gór Stołowych 
 

Słowa kluczowe: turysta kulturowy, Park Narodowy Gór Stołowych, Ziemia Kłodzka, 

motywy i preferencje 

 

Abstrakt 
Turystyka kulturowa poprzez swoją wszechstronność i popularność może być uprawiana nie 

tylko w regionach o przewadze walorów kulturowych, ale również w obszarze 

wyróżniającym się wartościami przyrodniczymi. Dzięki temu, osoby o preferencjach 

kulturowych, odwiedzają obszar posiadający wybitne walory przyrodnicze w celach 

wypoczynkowych i poznawczych, co może być traktowane przez nich jako niezwykle 

atrakcyjne tło dla przedmiotu ich zainteresowań o charakterze kulturowym. Celem pracy jest 

próba wygenerowania i scharakteryzowania profilu kulturowego turysty odwiedzającego Park 

Narodowy Gór Stołowych, wraz z uwypukleniem podobieństw i różnić w zakresie motywów, 

preferencji i zachowań w stosunku do pozostałych uczestników badań. W oparciu o 

zaprezentowane wyniki można stwierdzić, że turyści o profilu kulturowym przyjeżdżający do 

Parku Narodowego Gór Stołowych, są w mniejszości, a motywy kulturowe mają charakter 

drugorzędny. Czynnikiem wyraźnie wyróżniającym turystów kulturowych na tle pozostałych 

badanych są: wyżej wspomniany motyw przyjazdu, czas, okres i częstotliwość pobytu wraz 

z wyborem rodzaju obiektu noclegowego i jego lokalizacją. Ponadto pośród turystów 

kulturowych można wyróżnić trzy mniejsze podgrupy, jakimi są: rodziny z dziećmi, osoby 

młode oraz osoby starsze.  

 

 

Wprowadzenie 
 

 Ziemia Kłodzka posiada bogaty i różnorodny zasób walorów, zachęcając 

do odwiedzin turystów o różnych potrzebach. Istnieją tu cenne walory przyrodnicze 

i kulturowe, szereg możliwości uprawiania turystyki aktywnej przez cały rok oraz bardzo 

cenne walory uzdrowiskowe. Do najcenniejszych z pewnością należy zaliczyć unikatowy 

krajobraz górski chroniony Parkiem Narodowym Gór Stołowych oraz obiekty zabytkowe, 

których historia sięga IX wieku. Z tego względu, poznanie powodu przybycia, sposobu 

organizacji i spędzania czasu przez turystów, jest bardzo istotna w kontekście kreowania 

właściwej oferty turystycznej, mającej znamiona zarówno przyrodnicze jak i kulturowe.  

Celem opracowania jest próba wygenerowania i scharakteryzowania profilu 

kulturowego turysty odwiedzającego Park Narodowy Gór Stołowych w oparciu o realizowane 

badania sondażowe na tym obszarze. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto za Mikos 

von Rohrscheidt [2008] szersze ujęcie turysty kulturowego (ang. general cultural tourist), 

którym jest osoba korzystająca z oferty kulturowej (obok innych ofert) podczas swojego 

wyjazdu albo wybierającego ofertę zorganizowanej wyprawy z elementami kulturowymi, nie 

będącymi dla niego decydującym motywem podjęcia podróży, ani istotną częścią programu 

wyprawy. Wyróżnienie grupy o motywach kulturowych odbyło się w oparciu o określenie 

celu głównego lub drugorzędnego w formularzu badawczym, w ramach którego respondenci 
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wskazali „poznanie i podziwianie obiektów zabytkowych w okolicy” lub „uczestnictwo w 

ofercie wydarzeń kulturalnych”, które odnoszą się do celów kulturowych. Natomiast z uwagi 

na charakter obszaru, motywy przyrodnicze nie są wykluczone i w związku z tym, nawiązując 

do wyróżnionych rodzajów turystyki kulturowej, Mikos von Rohrscheidt [2008] wydzielił 

turystykę kulturowo-przyrodniczą o której wspominają także Basińska i in. [2009] czy 

Buczkowska [2011]. Tym samym, turyści kulturowi odwiedzający Góry Stołowe to osoby, 

dla których - wg Mikos von Rohrscheidt [2008] - główny cel stanowią naturalne walory 

środowiska, a motywacją uczestników jest spotkanie z chronionym lub organizowanym przez 

człowieka dziedzictwem naturalnym albo powiększenie wiedzy o świecie otaczającym. 

Wśród tak wyodrębnionych podróży kulturowo-przyrodniczych znajdują się m.in. wyprawy 

do pojedynczych celów lub objazdowe po parkach narodowych, chroniących naturalne 

dziedzictwo danego kraju lub regionu. Istotną cechą większości podróży z tej grupy jest ich 

wieloaspektowość. Choć głównym motywem podróży jest sama (najczęściej chroniona) 

przyroda, i to walory naturalne tworzą listę głównych celów wycieczki […] to jednak w 

docelowej okolicy znajdują się inne ciekawe obiekty, będące typowymi celami innych gałęzi 

turystyki kulturowej, np. wybitne dzieła architektury, pomniki historii, dobrze zachowane 

zespoły urbanistyczne czy miejsca związane z biografią znanych ludzi [Mikos von 

Rohrscheidt 2008]. Po wygenerowaniu turystów kulturowych z całości grupy badawczej oraz 

ich scharakteryzowaniu, wykonano porównanie podobieństw i różnic w zakresie motywów 

i preferencji, w celu ustalenia różnic pomiędzy nimi.  

 

 

Góry Stołowe jako destynacja kulturowa 
 

Transgraniczny region naturalny i turystyczny Gór Stołowych (cz. Broumovská 

vrchovina) posiada cenne i unikatowe walory w skali międzynarodowej, ze względu na swoją 

budowę geologiczną i charakter rzeźby. Fakt ten powoduje, że liczba turystów 

odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych (na podstawie sprzedaży biletów wstępu 

na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały) osiągała wartość około 350 000 [Rogowski, Małek 

2016], a w 2015 i 2016 roku nawet 450 000 [Rogowski, 2018]. Jednak najnowsze 

i najdokładniejsze dane z czujników ruchu wskazują że park odwiedzany jest rocznie przez 

około 850 000 turystów [Rogowski, 2017b, Rogowski 2018]. Niewątpliwie walory 

przyrodnicze stanowią główny czynnik przyciągający turystów w ten obszar, jednak w jego 

sąsiedztwie istnieją ciekawe walory kulturowe. Fakt ten jest związany z bogatą historią 

i występującymi wieloma obiektami zabytkowymi, zachęcając do poznawania dziedzictwa 

kulturowego. Z uwagi na przebieg odnogi Szlaki Bursztynowego łączącego Wrocław 

z Ziemią Kłodzką i Republiką Czeską, w sąsiedztwie Gór Stołowych powstały trzy grody 

obronne. Historia osadnictwa na tych ziemiach sięga przeszło 1000 lat, dzięki czemu 

na przestrzeni wieków wykształciła się regionalna architektura tego obszaru uwzględniająca 

wpływy różnych narodów. W kolejnych wiekach rozwijało się osadnictwo w sąsiedztwie Gór 

Stołowych, poddane wpływom Piastów Śląskich, władzy korony czeskiej, Habsburgów 

i Prus. Powstało tu także w samodzielne „Hrabstwo Kłodzkie” podkreślające odrębność 

i istotność tego obszaru. Prócz okolicznych osad, rozwiały się uzdrowiska wraz 

z charakterystyczną zabudową, a także budowano fortyfikacje obronne. Dotychczas istniejące 

obiekty były przebudowywane zgodnie z później panującymi stylami.  

 Do najważniejszych walorów kulturowych rejonu Gór Stołowych można zaliczyć: 

zabytkową zabudowę miejską Nachodu, Hrnova, Broumova, Polic nad Metuji 

z wartościowymi obiektami sakralnymi, willową zabudowę uzdrowiskową z parkami 

zdrojowymi Kudowy-Zdroju, Dusznik-Zdroju i Polanicy-Zdroju, zamek w Nachodzie, 

bazylikę Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach, klasztor benedyktyński w Broumovie, 

kompleks bunkrów czeskiego pogranicza, ruiny zamków Homole i Ratno oraz skanseny 
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w Pstrążnej, Czermnej i Wambierzycach. Warto również zwrócić uwagę na zachowaną 

regionalną architekturę sudecką występującą szczególnie w miejscowościach w czeskiej 

części tego obszaru, stanowiące najcenniejsze walory kulturowe tego obszaru. Warto również 

wspomnieć, że obszar ten pełnił ważną rolę w historii rozwoju turystyki w Sudetach. 

Pod koniec XVIII wieku z rozkazu króla Prus Fryderyka Wilhelma II, nieopodal Karłowa 

wybudowano fort obronny, który miał być jednym z elementów systemu twierdzy strzegącej 

granic Prus. Późniejsza działalność sołtysa Karłowa - Franza Pabla - spowodowała duży 

wzrost popularności tego obszaru dzięki umiejętnemu prowadzeniu trasy turystycznej 

na Szczelińcu Wielkim i wybudowaniu w XIX wieku schroniska. Osoba ta została pierwszym 

mianowanym przewodnikiem górskim z prawem pobierania opłat. Równocześnie następował 

wzrost zainteresowania obszarem tzw. skalnych miast (cz. Adršpašsko-teplicke skály), gdzie 

wyznaczono trasę turystyczną, spiętrzono wodę tworząc jezioro zaporowe, po którym 

realizowano romantyczne rejsy krajobrazowe, a w rejonie Broumovské stěny wybudowano 

kaplicę i schronisko.  

 Na ofertę kulturalną regionu Gór Stołowych składa się kilka cyklicznych wydarzeń 

o charakterze międzynarodowym, posiadających już swoją renomę i stałych gości. 

Najstarszym z nich jest Międzynarodowy Festiwal Chopinowski zainicjowany w 1946 roku 

dla uczczenia 120. rocznicy koncertu wirtuoza w Dusznikach Zdroju. Przez lata koncepcja 

festiwalu ulegała przeobrażeniom, w wyniku czego włączano w jego program dzieła również 

innych polskich artystów, a następnie także zagranicznych. W ramach imprez towarzyszących 

organizowano m.in. wystawy obrazów, rzeźb, plakatów, fotografii, spektakle operowe i 

teatralne [www.festival.pl/, 28.05.2017]. Festiwal Moniuszkowski, odbywający się od ponad 

50 lat w Kudowie-Zdroju, jest jednym z ważniejszych tego typu wydarzeń w kraju. W 2016 

roku miała miejsce 54 edycja imprezy, w czasie której słuchaczom zaproponowano muzykę 

koncertową w formie arii i pieśni autorstwa ojca polskiej opery narodowej – Stanisława 

Moniuszki – a także inscenizacje oper [www.festiwalmoniuszkowski.pl, 28.05.2017]. Prócz 

tego, do ważnych wydarzeń kulturalnych tego obszaru można zaliczyć Święto Papieru w 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, czy wydarzenia integrujące społeczność 

pogranicza typu: Festiwalu Piosenki Polskiej i Czeskiej czy Tydzień Kultury Pogranicza. 

 

 

Metodologia badań własnych 
 

Badania sondażowe ruchu turystycznego w Parku Narodowym Góry Stołowych 

realizowane są w celu ilościowej i jakościowej charakterystyki turystów, odwiedzających 

ten obszar, w oparciu o czujniki ruchu zlokalizowane przy szlakach pieszych na granicy parku 

oraz opisane poniżej badania sondażowe. Najistotniejszym w tym względzie jest rozpoznanie 

motywów, preferencji i zachowań turystów w Parku Narodowym Gór Stołowych w 

następujących po sobie sezonach turystycznych (w celu uchwycenia trendów) w odniesieniu 

do sposobu spędzania czasu wolnego, jego organizacji oraz usług, z których skorzystali. 

Szczegółowe założenia badań i próbka wstępnych wyników została przedstawiona w 

osobnych opracowaniach [Rogowski, Małek 2016], podobnie jak założenia systemu 

monitoringu w oparciu o czujniki ruchu wraz z pierwszymi danymi [Rogowski, Małek 2016, 

Rogowski, 2017b, Rogowski 2018].  

Metodą badawczą zastosowaną do zebrania danych był sondaż diagnostyczny w formie 

wywiadu kwestionariuszowego składającego się z 18 pytań dotyczących motywów 

i preferencji turystów umożliwiających m.in. określenie sposobów dotarcia w region 

i atrakcji, cel, długość, częstotliwość oraz forma organizacji pobytu, odwiedzone miejsca, 

typ i lokalizacja obiektu noclegowego i gastronomicznego, z których korzystano, czy oceny 

elementów oferty turystycznej regionu [Rogowski, Małek 2016]. Badania prowadzono 

w rejonie Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego, z uwagi na największą koncentrację ruchu 
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turystycznego w tych miejscach. W efekcie prowadzonych badań, w 2015 i 2016 roku 

uzyskano 998 prawidłowo wypełnionych formularzy, z których wyniki zostały zestawione 

w arkuszu kalkulacyjnym dla potrzeb możliwości wyróżnienia różnych grup badanych 

i uchwycenia zależności w odpowiedziach pomiędzy nimi, poprzez zastosowanie 

odpowiednich formuł i filtrowania. Właściwej analizie poddano odpowiedzi od 180 

respondentów (co stanowiło 18% całości grupy badawczej), którzy wskazali motywy 

o charakterze kulturowym.  

Badania sondażowe turystów realizowane są różnych górskich parkach narodowych 

naszego kraju, a w szczególności w obszarze badawczym [Prószyńska-Bordas 2008, 2009, 

2014], następnie w Tatrzańskim [Czochański, Szydarowski 2000, Czochański 2002, Pociask-

Karteczka i in., 2007, Hibner 2012, 2013, 2014], Karkonoskim [Martin, Třebicky 2000, 

Wieniawska 2004, Wieniawska-Raj 2007, 2010, Zarzycki P. i in., 2010, Gonda-Sroczyńska 

2010, Hibner 2013, Fąk, Jarecka 2014, Michalczak, Wojcierska 2014, Rogowski 2015], 

Świętokrzyskim [Jastrzębski 2009], Pienińskim [Warcholik, Semczuk, 2011, Faron 

i in. 2012], Bieszczadzkim [Prędki 2012] i Gorczańskim [Semczuk 2012, Semczuk 

i in. 2014]. 

 

 

Motywy i preferencje turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych 

– tło analizy 
 

Wyniki badań realizowanych w 2015 i 2016 roku, charakteryzujące całość próby 

zostały przedstawione w osobnych opracowaniach. Pierwsze z nich, autorstwa Rogowskiego i 

Małka [2016] przedstawia wstępne wyniki badań z 2015 roku, kolejne [Rogowski 2017a] 

charakteryzuje całość próby, a ostatnie, autorstwa Żyto i in., [2018], charakteryzuje 

odwiedzających w oparciu o wyniki z 2015 i 2016 roku na tle współczesnych tendencji 

w turystyce. Poniższe streszczenie tych wyników zostało przedstawione w celu ukazania 

tła dla potrzeb wyróżnienia turystów o profilu kulturowym. 

Turyści odwiedzający Park Narodowy Gór Stołowych przybywają w analizowany 

obszar głównie samochodem (78%), co wynika z dogodnej i sukcesywnie polepszającej 

się infrastruktury drogowej. Umożliwia ona stosunkowo sprawne podróżowanie pomiędzy 

obszarem recepcyjnym, a obszarami emisyjnymi, na które składają się głównie miejscowości 

z województw dolnośląskiego (19%), wielkopolskiego (15%), śląskiego (12%), 

mazowieckiego i łódzkiego (po 9%). Podczas pobytu w rejonie górskim, samochód nadal 

pozostaje najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu (51% ankietowanych 

wykorzystuje ten środek transportu w dotarciu do atrakcji), jednak kolejnych 31% badanych 

wybiera piesze dojście do atrakcji, co wynika z rozwiniętej sieci szlaków turystycznych. 

Jednocześnie respondenci zwracają w tym aspekcie uwagę na wysokie ceny parkingów 

zlokalizowanych w pobliżu miejsc generujących największy ruch turystyczny, decydując 

się również na korzystanie ze środków komunikacji publicznej (15%).  

Obecnie, blisko połowę turystów (48%) stanowią osoby odwiedzające ten rejon 

po raz pierwszy, podczas gdy kolejnych 37% badanych regularnie penetruje Góry Stołowe 

wybierając to miejsce kilka razy w ciągu roku. Turyści najczęściej przyjeżdżają latem (68%), 

następnie wiosną (37%) i jesienią (16%) a najrzadziej zimą (6%), pozostając w tym obszarze 

najczęściej 4-7 dni (46%) lub 2-3 dni (26%) a rzadziej przez 1 dzień (16%). Najmniej osób 

decyduje się na przynajmniej 7-dniowy pobyt. W strukturze ruchu turystycznego widoczna 

jest wybitna przewaga turystów indywidualnych (87%) w stosunku do turystów grupowych - 

choć w tym przypadku z uwagi na realizację programu wycieczki, znacznie trudniej było 

zachęcić uczestnika imprezy turystycznej do poddania się niniejszym badaniom i do tego 

wyniku należy podejść z dystansem.  
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Turyści nocują najczęściej w Kudowie-Zdroju (41%), Karłowie (12%), Dusznikach-

Zdroju (10%), Polanicy-Zdroju (9%) i Radkowie (8%). Wśród turystów dominują rodziny 

podróżujące z dziećmi (44%), małżeństwa i związki partnerskie (31%) oraz grupy znajomych 

(23%), którzy nocują przeważnie w kwaterach prywatnych i gospodarstwach 

agroturystycznych (32%), pensjonatach (22%), hotelach (11%), schroniskach (10%) 

czy u rodziny lub znajomych (8%).  

Głównym motywem decydującym o wyborze Gór Stołowych jako destynacji 

turystycznej jest chęć wypoczynku (55%) oraz poznanie i podziwianie walorów przyrody 

nieożywionej (26%). Prawidłowość ta stwarza możliwość do podjęcia próby ukierunkowania 

turystów na podejmowane aktywności i odwiedzane obszary podczas ich pobytu, które 

mieściłyby się w ramach szeroko rozumianego wypoczynku o charakterze aktywnym 

i poznawczym. Ciekawym jest fakt, że tak wartościowa przyroda jest postrzegana przez 

ponad połowę badanych głównie jako miejsce wypoczynku, do którego udając się (przy 

okazji?), poznaje się jego walory. Same motywy poznawcze w odniesieniu do przyrody 

nieożywionej zostały wskazane przez dwa razy mniejszą grupę osób jako cel główny, a przez 

kolejne 43% respondentów jako cel drugorzędny. Drugim z kolei motywem drugorzędnym 

było poznanie i podziwianie przyrody ożywionej (30%) poznanie i podziwianie obiektów 

zabytkowych (16%) i uprawianie turystyki aktywnej i kwalifikowanej (11%). To pokazuje 

że najważniejsze jest zapewnienie sobie komfortu wypoczynku, na dalszym planie 

pozostawiając aspekty krajoznawcze, wymagające od turystów choćby minimalnego 

zaangażowania.  

Do najczęściej odwiedzanych miejsc można zaliczyć: Szczeliniec Wielki (67%), Błędne 

Skały (59%), Kudowa-Zdrój (16%), Kłodzko z Twierdzą Kłodzką (13%), Wambierzyce 

(9%), Skalne Grzyby i Zamek Książ (8%), Duszniki-Zdrój (6 %) i kopalnię złota w Złotym 

Stoku (5%). 60 % respondentów deklaruje chęć odwiedzenia czeskiej części obszaru, z czego 

niemalże wszyscy (95 %) odwiedzają przygraniczne miasto Nachod. W dalszej kolejności są: 

Adšpašsko-Teplické skály (58%), Teplice nad Metuji (19%), Broumovske Steny (11%), 

Police nad Metuji oraz Praga (9%), a także Broumov (8%).  

Powyższe wyniki stanowią tło porównawcze w stosunku do przedstawionej 

charakterystyki turystów kulturowych, przejawiających się motywami związanymi 

z kontaktem z obiektami dziedzictwa kulturowego oraz uczestnictwem w wydarzeniach 

kulturalnych. 

 

 

Turysta o profilu kulturowym w Parku Narodowym Gór Stołowych 
 

W zakresie dotarcia do obszaru recepcyjnego turyści o profilu kulturowym 

nie wyróżniają się istotnie na tle ogółu badanej grupy w aspekcie zarówno pochodzenia, 

jak i sposobu dojazdu. W pierwszym czynniku trzy główne regiony, z których przybyli 

respondenci pokrywają się, choć ich kolejność jest odmienna. Najwięcej turystów 

kulturowych przybyło z województwa wielkopolskiego (16%), następnie ze śląskiego (15%) i 

dolnośląskiego (12%). Dodatkowo, duża grupa turystów kulturowych przybyła 

z województwa mazowieckiego (13%), w przypadku której zanotowano największą różnicę w 

stosunku do całkowitej grupy respondentów. Mniejsze grupy tworzą turyści z województwa 

zachodniopomorskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. W drugim 

aspekcie – w przypadku wyboru sposobu dotarcia w obszar badawczy, 74% turystów 

kulturowych przybyło samochodem, a do atrakcji 48%. Wyniki te są w miarę tożsame z 

całością grupy turystów (Ryc. 1).  
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Ryc. 1. Pochodzenie turystów kulturowych na tle pozostałych turystów objętych badaniami 
Źródło: opracowanie własne 

 

Analizowana grupa respondentów w zakresie głównego celu przyjazdu najczęściej 

wskazywała wypoczynek (52%), poznanie i podziwianie przyrody nieożywionej (33%), 

a w dalszej kolejności poznanie i podziwianie przyrody ożywionej oraz uprawianie turystyki 

aktywnej i kwalifikowanej. W tym aspekcie nie zauważono istotnych różnic z całością próby. 

Pośród turystów kulturowych w wieku >59 roku życia drugim najczęściej wskazywanym 

motywem - zaraz po wypoczynku - było leczenie i profilaktyka zdrowotna.  

Należy podkreślić, że w ramach głównego celu brakowało wskazań dotyczących 

motywów kulturowych, które pojawiły się w przypadku wskazań celu drugorzędnego. 

Poznanie i podziwianie obiektów zabytkowych w okolicy wskazało 91% turystów o profilu 

kulturowym, natomiast uczestnictwo w ofercie wydarzeń kulturalnych 13%. Ponadto, 

w ramach celu drugorzędnego, prócz motywów stricte kulturowych respondenci wskazali 

poznanie i podziwianie przyrody nieożywionej (28%) i ożywionej (17%), uprawianie 

turystyki aktywnej i kwalifikowanej (13%), wypoczynek (11%), uprawianie turystyki 

aktywnej i kwalifikowanej (8 %) i leczenie wraz z profilaktyką zdrowotną (4%) (Ryc. 2). 

 

 
Ryc. 2. Porównanie celów drugorzędnych turystów o profilu kulturowym na tle pozostałych turystów 

objętych badaniami 
Źródło: opracowanie własne 
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Turyści o profilu kulturowym przebywają najczęściej w Górach Stołowych przez 4-7 

dni (57%), co znaczący sposób wyróżnia ich na tle reszty badanych. Można także zauważyć 

mniej wskazań w przypadku krótszego okresu pobytu (2, 3-dniowe wypady) – 19 %, 

natomiast odsetek pozostałych wskazań jest porównywalny (1 dzień - 13 % oraz > 7 dni - 11 

%). Długość pobytu stopniowo wzrasta wraz z wiekiem uczestników, co jest związane 

z istotnością motywów wypoczynkowo-leczniczych. Turyści kulturowi samodzielnie 

organizują swój pobyt (86%), a odsetek osób przyjeżdżających w ten rejon po raz pierwszy 

jest większy (58%) w stosunku do całości grupy. Wskaźnik ten jednak spada wraz z wiekiem 

turystów kulturowych, z wartości 70% dla osób do 29 roku życia, do 45 % dla osób powyżej 

59 roku życia. Niemniej jednak należy podkreślić, że duża grupa turystów kulturowych 

przebywa w tym obszarze po raz pierwszy. Co trzeci turysta kulturowy przyjeżdża 

tu regularnie, z czego połowa to są osoby starsze, co świadczy o dobrym zapleczu 

uzdrowiskowym i właściwym zaspokajaniu potrzeb przybywających osób. Wśród turystów 

kulturowych dominują rodziny podróżujące z dziećmi (44%), małżeństwa i związki 

partnerskie (31%) oraz grupy znajomych (23%), którzy nocują przeważnie w kwaterach 

prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych (32%), pensjonatach (22%), hotelach (11%), 

schroniskach (10%) czy u rodziny lub znajomych (8%). Widoczna jest wyraźna przewaga 

osób w średnim wieku przyjeżdżających z rodziną, natomiast osoby starsze preferują pobyt z 

partnerem.  

W przypadku okresu pobytu, zauważa się mniejszą koncentrację przyjazdów w okresie letnim 

turystów kulturowych. Co prawda ponad połowa badanych wskazała właśnie tą porę roku 

(59%), ale 43% turystów o profilu kulturowym przyjeżdża w okresie wiosennym. W dalszej 

kolejności preferowanym jest termin jesienny (19%), a najmniej popularnym jest okres 

zimowy (6%). Wśród osób starszych szczególnie popularny jest okres wiosenny, który 

nieznacznie ustępuje okresowi letniemu.  

 

 
Ryc. 3. Preferowane pory roku przez turystów o profilu kulturowym i pozostałych respondentów 
Źródło: opracowanie własne 

 

Porównując te wyniki z całością próby należy podkreślić, że turyści o profilu 

kulturowym również preferują lato, za sprawą rozbudowanej oferty kulturalnej (szczególnie 

dzięki odbywającym się w sierpniu najważniejszym wydarzeniom kulturowym, jakim 

są: Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, Festiwal Moniuszkowski 
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w Kudowie-Zdroju i Dni Twierdzy Kłodzkiej w Kłodzku), jednak równie chętnie przybywają 

tu wiosną i jesienią. Pobyt w tych okresach zapewnia większy spokój podczas korzystania 

z oferty kulturalnej regionu. Tym samym, osoby te preferując spokojniejsze okresy 

sprzyjającej pogody, dla których liczy się możliwość odwiedzin określonych obiektów 

zabytkowych i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych odbywających w każdej porze 

roku.  

Trasy wycieczek i odwiedzane atrakcje przez turystów o profilu kulturowym 

są przeważnie tożsame z wybieranymi przez pozostałych zwiedzających. W tym aspekcie 

wyróżnia się profil przyrodniczo-kulturowy tych osób, gdyż do najczęściej wskazywanych 

atrakcji zalicza się: Szczeliniec Wielki (71%) i Błędne Skały (50%), choć to jest 

spowodowane faktem, że badania sondażowe realizowano właśnie w pobliżu tych atrakcji. 

W dalszej kolejności wskazywano miejsca o walorach kulturowych, którymi były: Kudowa-

Zdrój (19%), oddalony o 70 km Zamek Książ (18%), Sanktuarium Matki Bożej 

Wambierzyckiej w Wambierzycach (14%), Kłodzko z Twierdzą Kłodzką (13%), Duszniki-

Zdrój (8%) i kopalnię złota w Złotym Stoku (6%). W porównaniu z odpowiedziami 

dla całości respondentów, należy podkreślić większą popularność obiektów kulturowych 

pośród analizowanej grupy turystów, co jest w pełni zrozumiałe. Największa różnica 

pomiędzy porównywanymi wartościami dotyczy Zamku Książ (dwukrotnie więcej wskazań 

w stosunku do całości próby) oraz Wambierzyc i Kłodzka (Ryc. 4). 

 

 
Ryc. 4. Porównanie popularności odwiedzanych atrakcji w polskiej części Gór Stołowych pośród 

turystów o profilu kulturowym i pozostałych respondentów 
Źródło: opracowanie własne 

 

Turyści kulturowi porównywalnie często deklarowali odwiedziny w Republice Czeskiej 

(63%), z czego jedynie połowa odwiedziła przygraniczny Nachod (54%), co trzeci turysta 

Adršpašsko-teplicke skály, a poza tym Teplice na Metuji (13%) i Pragę (5%). W dalszej 

kolejności wskazano Broumovske Steny, Broumov, Police nad Metuji, masyw Ostaš i ZOO 

Dvůr Králové. Należy podkreślić, że poza najpopularniejszymi atrakcjami wybieranymi przez 

większość turystów, turyści kulturowi częściej wskazują obiekty i wydarzenia kulturowe.  
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W przypadku miejsca noclegu turyści o profilu kulturowym częściej wybierają 

Kudowę-Zdrój (49%) i Duszniki-Zdrój (12%), natomiast rzadziej Polanicę-Zdrój (8%) oraz 

Karłów i Radków (po 4%) ( Ryc. 5). 

 

 
Ryc. 5. Preferencje w zakresie wyboru miejsca noclegowego pośród turystów o profilu kulturowym  

i pozostałych respondentów 
Źródło: opracowanie własne 

 

Powyższe wyniki świadczą o tym, że Kudowa-Zdrój i Duszniki-Zdrój - posiadając 

bogatą ofertę kulturalną, której istnienie jest związane z profilem uzdrowiskowym 

miejscowości - są częściej wybierane przez turystów o profilu kulturowym. Kolejnym 

ich atutem są ciekawe i wartościowe obiekty zabytkowe będące przedmiotem zainteresowania 

analizowanej grupy turystów. Karłów i Radków traktowane są jako baza wypadowa w obszar 

parku narodowego i pobytowa dla turystów o motywach przyrodniczych, aktywnych i 

kwalifikowanych. Z tego względu turyści o profilu kulturowym rzadziej decydowali się na 

nocleg w obu miastach, co szczególnie w przypadku Radkowa może zaskakiwać, gdyż miasto 

dysponuje wartościowymi i ciekawymi zabytkami.  

Najczęściej wybieranym obiektem bazy noclegowej przez turystów o profilu 

kulturowym były kwatery prywatne i gospodarstwa agroturystyczne (35%) oraz pensjonaty 

(34%). Te drugie wybierane były znacznie chętniej niż w przypadku pozostałej grupy 

badanych, co może być spowodowane wyższymi wymaganiami w stosunku do usług 

pobytowych. Wskazania dla pozostałych obiektów niewiele się różniły, gdyż hotel wybrało 

13% respondentów, a schronisko 7%. Osoby młodsze chętniej wybierały tańszą formę 

noclegu, natomiast starsze decydowały się na pensjonaty i hotele. Ponadto najstarsze osoby 

często decydowały się na pobyt w ośrodku uzdrowiskowym. O wyborze obiektu noclegowego 

w jeszcze większym stopniu decydowała przekonywująca oferta w internecie (41%), cena 

(28%), bliskość atrakcji turystycznych (27%) oraz lokalizacja w spokojnym otoczeniu (17%), 

co pokrywa się z czynnikami wskazywanymi przez ogół turystów.  

Odsetek osób korzystających z bazy gastronomicznej (83%) nie wyróżnia 

się na tle całości respondentów, jednak w przypadku wyboru ich typów różnice 

są zauważalne. Turyści kulturowi najczęściej skorzystali z usług restauracji (49% względem 

62% dla ogółu badanych), kawiarni (19%) i punktów gastronomicznych zlokalizowanych 

w ośrodkach i pensjonatach (28% względem 22% dla ogółu badanych). Stosunkowo niski 
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udział osób zamawiających posiłki w restauracjach może sugerować, że dziedzictwo 

kulinarne regionu jest stosunkowo mało rozpoznane i promowane, wskutek czego turyści 

preferują zjeść znane, sprawdzone i ogólnodostępne dania w barach szybkiej obsługi.  

Jako główne źródła informacji o regionie wskazano internet (35%), mapy i przewodniki 

(29%) oraz komentarze tablic edukacyjnych (11%), co jest zbliżone do odpowiedzi 

udzielonych przez pozostałych turystów. Wśród słabych stron oferty turystycznej 

odwiedzanych miejsc ankietowani nie wskazali na żadnego rodzaju luki związane z ofertą 

kulturową, lecz skupili się przede wszystkim na negatywnej ocenie zniszczeń i słabym 

oznakowaniu szlaków turystycznych, niewielkiej liczbie tablic informacyjnych, wysokich 

opłatach parkingowych, czy szerokiej ofercie kiczowatych i mało estetycznych pamiątek 

nie związanych z odwiedzanym obszarem. Ponadto negatywnie oceniano szpetny park 

dinozaurów w Karłowie. Szczegółową ocenę wybranych kulturowych elementów oferty 

turystycznej Gór Stołowych ilustruje poniższy wykres (Ryc. 6).  

 

 
Ryc. 6. Ocena elementów oferty kulturowej Gór Stołowych 
Źródło: opracowanie własne 

 

W przypadku tego pytania, szczególnie istotna była ocena czynników związanych 

walorami kulturowymi. Dlatego też zwrócono szczególną uwagę na te elementy. Najwięcej 

dobrych ocen ze strony turystów o profilu kulturowym dotyczyło udostępnienia walorów 

przyrody nieożywionej (91%), sieci szlaków turystycznych (82%) oraz bazy gastronomicznej 

(62%), co jest znacznie wyższym wskaźnikiem w stosunki do wszystkich respondentów. 

Ponadto równie dobrze oceniono udostępnienie obiektów zabytkowych (62%), 

co w przypadku tej grupy odbiorców jest szczególnie istotne. W tym kontekście jest to o tyle 

warte podkreślenia, że odsetek ten jest również wyższy niż w przypadku wszystkich 

respondentów. 41% badanych turystów kulturowych pozytywnie wypowiedziało się również 

o ofercie warsztatowej skansenów oraz muzeum. W tym przypadku należy podkreślić, 

iż oferta ta jest niedostatecznie rozwinięta, gdyż niemalże połowa respondentów nie była 

w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Mimo tego, skromna oferta warsztatów została 

doceniona, gdyż odsetek analizowanej grupy respondentów dobrze je oceniających jest 

dwukrotnie wyższy w stosunku do całości próby. W tym względzie należy podkreślić, 

że turyści kulturowi poszukują takich atrakcji i je pozytywnie oceniają. Zbliżona ocena 

dotyczyła także oferty kulturalnej miejscowości turystycznych (37%) jednak 

i w tym przypadku większa grupa (43%) nie miała zdania na ten temat. Te wskaźniki 

są również wyższe w stosunku do ocen wszystkich turystów. Podobnie oceniono ścieżki 

edukacyjne (42%) i działalność edukacyjną parku (39%), choć w tym ostatnim przypadku 
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wystąpił również najwyższy odsetek ocen przeciętnych, tyczący się 21% turystów 

kulturowych oraz drugi najwyższy odsetek ocen negatywnych (5%). Należy również 

wskazać, że najwięcej negatywnych opinii uzyskała komunikacja publiczna, co w dodatku 

z drugim najczęstszym wskazaniem braku zdania oraz najmniejszą liczbą ocen pozytywnych, 

pokazuje największą słabość tego obszaru. 

 

 

Turysta kulturowy – próba syntezy 

 

Pomimo faktu niezwykle cennych i unikatowych walorów przyrodniczych Parku 

Narodowego Gór Stołowych, które w większości przypadków są głównym determinantem 

przyjazdu w obszar badawczy, istnieje wiele czynników zachęcających do przyjazdu turystów 

kulturowych. Obszar znany głównie dzięki niezwykle wartościowym walorom 

przyrodniczym, umożliwia poznanie cennych walorów kulturowych posiadających długą, 

bogatą i różnorodną historię oraz oferując obecnie wiele wydarzeń kulturalnych.  

 Przedstawione powyżej motywy, preferencje i opinie turystów kulturowych budują 

spójny obraz charakteryzowanej grupy, którą tworzy w przybliżeniu co piąty ankietowany 

turysta odwiedzających obszar Parku Narodowego Gór Stołowych. Można dzięki temu 

pozytywnie odpowiedzieć na pytanie, że w takim obszarze turysta kulturowy występuje 

i może znaleźć coś dla siebie. 
 

 Turysta kulturowy  

w Parku Narodowym Gór Stołowych 

Turysta  

w Parku Narodowym Gór Stołowych 

Kryterium   

Cel główny 52%: wypoczynek 

26%: poznanie i podziwianie przyrody 

 nieożywionej 

55%: wypoczynek 

33%: poznanie i podziwianie przyrody 

 nieożywionej 

Cel drugorzędny 91%: poznanie i podziwianie obiektów 

zabytkowych 

28%: poznanie i podziwianie przyrody 

nieożywionej 

17%: poznanie i podziwianie przyrody 

ożywionej 

13%: uczestnictwo w wydarzeniach 

kulturalnych 

43%: poznanie i podziwianie przyrody 

nieożywionej 

30%: poznanie i podziwianie przyrody 

ożywionej 

16%: poznanie i podziwianie obiektów 

zabytkowych 

11%: uprawianie turystyki aktywnej 

i kwalifikowanej 

Pochodzenie 

(województwa) 

16%: wielkopolskie 

15%: śląskie 

13%: mazowieckie 

12%: dolnośląskie 

19%: dolnośląskie 

15%: wielkopolskie 

12%: śląskie 

 9%: mazowieckie 

Sposób dotarcia 

do regionu 

71%: własny środek transportu (samochód) 78%: własny środek transportu (samochód) 

Sposób dotarcia 

do atrakcji 

48%: własny środek transportu (samochód) 51%: własny środek transportu (samochód) 

Częstotliwość 

pobytu 

5 %: pierwszy raz 

31%: ponowny przyjazd 

48%: pierwszy raz 

37%: ponowny przyjazd 

Pora roku 59%: lato 

43%: wiosna 

19%: jesień 

68%: lato 

37%: wiosna 

16%: jesień 

Miejsce noclegu 49%: Kudowa-Zdrój 

12%: Duszniki-Zdrój 

 8%: Polanica-Zdrój 

41%: Kudowa-Zdrój 

12%: Karłów 

11%: Duszniki-Zdrój 

Rodzaj obiektu 35%: kwatera, agroturystyka 

34%: pensjonat 

32%: kwatera, agroturystyka 

22%: pensjonat 

Tab. 1 Zestawienie głównych cech charakteryzujący turystów kulturowych w porównaniu z całością 

próby poddanej badaniu 
Źródło: opracowanie własne 
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 Turysta kulturowy nie stroni od miejsc cennych przyrodniczo, w szczególności jeśli 

w ich rejonie występują walory kulturowe. Przyjeżdża on w rejon Gór Stołowych najczęściej 

z obszaru Śląska, Wielkopolski i Mazowsza, korzystając z własnego środka lokomocji jakim 

jest samochód. Głównymi celami pobytu są wypoczynek, poznanie i podziwianie przyrody 

oraz odwiedzenie zabytków i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Taka osoba 

najczęściej przebywa tu po raz pierwszy, preferując okres z najbogatszą oferta kulturalną 

(wiosna, lato), samodzielnie organizując sobie pobyt, którego długość najczęściej 

nie przekracza tygodnia. Synteza całości motywów sugeruje postrzeganie tych osób jako 

krajoznawców chcących poznać region o wartościowych walorach przyrodniczo-kulturowych 

(Ziemia Kłodzka, Góry Stołowe jako region transgraniczny) oraz pragnących kontaktu 

z przyrodą w celu wypoczynkowym. W tym przypadku należy również podkreślić, że turysta 

kulturowy jest mniej podatny na sezonowość, gdyż jedynie co drugi odwiedza badany obszar 

w okresie letnim, czego ważnym determinantem są odbywające się ważne wydarzenia 

kulturalne. Można również sądzić, że większość tych osób powróci tu ponownie.  

Turysta kulturowy najczęściej wybiera tańsze noclegi, choć zdarzają się osoby ceniące 

sobie wyższy standard wraz posiłkami. Jeśli takowych brak, to z pewnością chętnie skorzysta 

z lokalnej gastronomi. Ponadto można sądzić, że takie osoby wybierają bazę noclegową 

zlokalizowaną w miejscowości posiadającej walory kulturowe, jakimi są obiekty zabytkowe, 

skanseny czy muzea, czego przykładem jest Kudowa-Zdrój. Tutaj turysta ma możliwość 

bezpośredniego i ciągłego kontaktu z wartościowym krajobrazem kulturowym. Widać także, 

że mniejszą popularnością cieszą się miejscowości pełniące funkcję bazy wypadowej 

w obszar o walorach przyrodniczych. 

Turysta kulturowy odwiedza główne atrakcje przyrodnicze (Szczeliniec Wielki, Błędne 

Skały), skupiając się na obiektach kulturowych zlokalizowanych w regionie i jego okolicy 

(np. Zamek Książ) nie ograniczając się tylko do polskiej części. Poszukuje również walorów 

kulturowych pośród atrakcji przyrodniczych. Przykładem jest Szczeliniec Wielki posiadający 

prócz niezaprzeczalnych walorów przyrodniczych również walory kulturowe które związane 

są głównie historycznymi przebiegiem trasy turystycznej, zabytkowym schroniskiem 

i odwiedzinami znamienitych gości jakim byli niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe 

czy prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams. Turysta kulturowy pozytywnie 

ocenia dostępność obiektów kulturowych i przyrodniczych, sieć szlaków turystycznych, 

nie zawsze znając ofertę warsztatów lokalnych placówek muzealnych. Jeśli z takowej 

skorzysta, to z pewnością jest ona również pozytywnie oceniona.  

 Turystów kulturowych można podzielić na trzy mniejsze podgrupy w zależności 

o ich profilu: 

 ludzie młodzi bez dzieci, przyjeżdżający w gronie przyjaciół, również z małżonkiem, 

dla których istotniejsze jest samo otoczenie miejsca noclegowego niż jego standard 

(wynajmujący kwaterę lub apartament, z możliwością dostępu do kuchni w obiektach 

niskiej i średniej klasy), pragnący wypocząć we własnym towarzystwie i poznać 

główne atrakcje obszaru, ceniący sobie swobodę bieżącego planowania pobytu, 

 rodziny z dziećmi, dla których istotniejsza jest dostępność obiektu i jego wyposażenie 

w „rodzinne atrakcje” (wynajmujący przeważnie nocleg w obiektach średniej 

i wyższej kategorii apartament z możliwością dostępu do kuchni), pragnący wypocząć 

w gronie rodzinnym, z wykorzystaniem rodzinnych rozrywek, dla których aspekty 

poznawcze mają drugorzędne znaczenie, a jeżeli się na nie decydują to wybierają 

atrakcje pod kątem dzieci,  

 osoby starsze podróżujące z partnerem, ceniący sobie komfort i wygodę (wynajmujący 

w pokój lub apartament z wyżywieniem), pragnący wypocząć zwiedzając szereg 

atrakcji kulturowych, których odwiedzenie było najczęściej zaplanowane. Wśród tych 

osób są także kuracjusze korzystający z oferty zdrowotnej.  
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Podsumowanie 
 

W obszarach cennych przyrodniczo występowanie walorów kulturowych jest często 

nieodzownym elementem związanym z historią i rozwojem osadnictwa danego obszaru. 

Ziemia Kłodzka posiadająca bardzo bogatą historię oferuje szereg najróżniejszych, 

historycznie i artystycznie wartościowych zabytków, stanowiących podstawę rozwoju oferty 

kulturowej. W takich miejscach turysta kulturowy zawsze znajdzie sobie coś dla siebie 

urozmaicając swoje zainteresowania wypoczynkiem na łonie natury pośród cennego 

krajobrazu naturalnego. Nawiązując do cytowanych opracowań oraz powyżej 

przedstawionych wyników badań, należy stwierdzić że obecność turysty kulturowego 

w obszarze cennym pod względem walorów naturalnych jest niezaprzeczalna. Daje 

to możliwość kompleksowego poznania odwiedzanego obszaru i nieograniczonej możliwości 

planowania pobytu. Dzięki temu turysta posiadający szersze spojrzenie, obcuje z całością 

dziedzictwa danego regionu (nie tylko przyrodniczym) którego współistnienie jest 

niezaprzeczalne.  

Badania motywów i preferencji turystów kulturowych w obszarach cennych 

przyrodniczo powinny być wykonywane, by na ich podstawie móc spróbować 

i scharakteryzować odwiedzających turystów o takich zainteresowaniach. Utworzenie 

dopasowanej oferty turystycznej umożliwi odciążenie obszarów cennych przyrodniczo, 

zapewniając bardziej równomierny rozkład ruchu turystycznego w całym regionie, a także 

z punktu widzenia turystów większy komfort zwiedzania i obcowania nie tylko z przyrodą ale 

także z wartościami kulturowymi, które częstokroć (choć niesłusznie) traktowane 

są drugoplanowo.  

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Leśnego w ramach projektu badawczego: 

Monitoringowy system obserwacji ruchu turystycznego, badanie preferencji krajobrazowych 

w Parku Narodowym Gór Stołowych.  
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What does a cultural tourist do in a national park? 

Motives and preferences of cultural tourists in the Stołowe Mountains 

National Park 
 

 

Key words: cultural tourist, Stołowe Mountains National Park, Kłodzko area, motives 

and preferences 

 

Abstract 

Due to its versatility and popularity, cultural tourism can be practised not only in regions with 

predominantly cultural values, but also in areas with distinctive natural values. Thanks to this, 

people with cultural preferences visit the area with outstanding natural values for recreation 

and cognitive purposes, which may be treated by them as an extremely attractive background 

for the subject of their cultural interests. The aim of the study is to generate and characterize 

a cultural profile of a tourist visiting the Stołowe Mts. National Park, together with 

highlighting similarities and differences in motives, preferences and behaviours in relation 

to other participants of the study. The factors clearly distinguishing cultural tourists from 

other respondents are: the above mentioned motive of arrival, time, period and frequency 

of stay, together with the choice of the type of accommodation facility and its location. 

In addition, there are three smaller subgroups of cultural tourists: families with children, 

young people and the elderly. 
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Działania organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju turystyki  

na przykładzie kolei wąskotorowych w Polsce 
 

Słowa kluczowe: kolej wąskotorowa, organizacje pozarządowe, turystyka  

 

Abstrakt 

Koleje wąskotorowe w Polsce mogą znacząco przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności 

turystycznej regionu. Ich wykorzystanie powinno mieć uniwersalny charakter, co oznacza, 

że oprócz przewozów należy uwzględnić udział operatorów tych kolei w lokalnych imprezach 

czy dywersyfikację oferowanych usług. W większości operatorami kolei wąskotorowych 

w Polsce są organizacje pozarządowe, których aktywność nie jest motywowana perspektywą 

osiągnięcia zysku, ale wynika z pasji jej członków, w tym przypadku do kolei, lub chęci 

wpłynięcia na rozwój danego regionu. W artykule scharakteryzowano etapy przekształceń 

kolei wąskotorowych w Polsce oraz przedstawiono aktywność wybranych fundacji 

i stowarzyszeń działających w charakterze operatorów kolei wąskotorowych.  

 

 

Wprowadzenie  
 

W niektórych krajach koleje wąskotorowe stanowią główny produkt turystyczny 

pewnych regionów i cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców i turystów. 

W Polsce wiele linii kolei wąskotorowych zostało zamkniętych, a następnie zdewastowanych, 

mimo iż mogłyby stanowić ważny element produktu turystycznego regionu. W większości 

przypadków istniejące w Polsce linie kolei wąskotorowych stanowią własność samorządów, 

natomiast ich operatorami są głównie organizacje pozarządowe. Operatorzy ci bardzo 

aktywnie starają się gospodarować posiadanym majątkiem oraz przyciągnąć jak najwięcej 

turystów poprzez oferowanie różnorodnych atrakcji związanych z kolejami wąskotorowymi.  

Celem artykułu było przeanalizowanie działań tychże organizacji, na wybranych 

przykładach, na rzecz rozwoju turystyki w regionie i próba odpowiedzi na pytanie: 

czy inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe, których działalność nie jest 

nastawiona na zysk, wpływają na wzrost zainteresowania kolejami wąskotorowymi, a tym 

samym oddziałują na atrakcyjność turystyczną regionu, oraz jakiego typu są to działania. 

Znalezienie odpowiedzi na postawione pytanie badawcze było możliwe dzięki zastosowaniu 

kilku metod, w tym studiów literaturowych, badania dokumentów oraz analizy danych 

ilościowych. 

 

 

Koleje wąskotorowe jako produkt turystyczny 
 

Pojęcie produktu turystycznego zostało zdefiniowane w wielu pozycjach literatury 

przedmiotu – zarówno zagranicznej jak i krajowej. W pracy Gospodarka turystyczna produkt 

turystyczny określany jest jako zbiór dóbr i usług, z których korzystają turyści i które są 

dla nich przedmiotem szczególnego zainteresowania [Gołembski 2002, s. 67, cyt. za: 

Panasiuk 2008, s. 35]. Nieco inną definicję produktu turystycznego podaje S. Wodejko, który 

za produkt turystyczny uznaje sumę usług turystycznych oraz dóbr i urządzeń turystycznych. 

Dobra i urządzenia turystyczne dzieli na podstawowe, czyli walory turystyczne, oraz 

komplementarne nazywane infrastrukturą turystyczną [Wodejko 1998, s. 24–28, cyt. za: 

Dołowy 2007, s. 51]. Najogólniej można przyjąć, że produkt turystyczny to dostępny  
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na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników, umożliwiających realizację celu 

wyjazdu turystycznego [Gołembski 2002, s. 68, cyt. za: Meyer 2007, s. 190]. Według 

V.I.C. Middeltona produkt turystyczny składa się z pięciu składników, przedstawionych 

w tabeli 1.  

 
Tab. 1. Składniki produktu turystycznego wg V.I.C. Middeltona 
Składnik Elementy składnika produktu turystycznego 

Atrakcje i środowisko 

miejsca docelowego 
 walory turystyczne – krajobraz i klimat, plaże i morza, wulkany, parki i ogrody, 

góry, jeziora, rzeki  

 atrakcje historyczne i kulturowe, stanowiące dzieło człowieka – obiekty budowlane 

i zabytki architektoniczne, muzea, wykopaliska archeologiczne, muzyka i sztuka, 

obyczaje, tradycje, folklor i rzemiosło ludowe, imprezy artystyczne 

 obiekty sportowe – centra rekreacji, ośrodki żeglarskie, lodowiska, pola golfowe, 

stoki narciarskie, korty tenisowe, baseny kąpielowe 

 placówki (obiekty) rozrywki – kina, nocne kluby, tory wyścigowe, parki rozrywki, 

tereny wystawowe 

 transport i przejazdy – koleje parowe, gondole, balony, przejażdżki wielbłądami, 

kolejki liniowe 

 zakupy – kompleksy rekreacyjno-handlowe, orientalne bazary, sklepy wolnocłowe 

Infrastruktura i usługi 

miejsca docelowego 
 baza noclegowa – hotele, wioski wakacyjne, apartamenty, schroniska, kempingi 

 baza gastronomiczna – restauracje, bary, kawiarnie 

 środki transportu w miejscach docelowych – taksówki, autobusy, autokary, 

wypożyczalnie samochodów, wypożyczalnie rowerów, wyciągi narciarskie 

 obsługa w zakresie aktywnego wypoczynku – szlaki narciarskie, szkoły żeglarskie, 

kluby golfowe 

Dostępność miejsca 

docelowego 
 infrastruktura transportowa, czyli drogi, porty, lotniska, linie kolejowe 

 sprzęt używany przez turystę do poruszania się – standard i stan techniczny, 

szybkość przemieszczania się 

 czynniki eksploatacyjne, czyli zakres możliwości korzystania z infrastruktury 

transportowej – trasy komunikacyjne, częstotliwość kursowania, ceny biletów  

i łatwość rezerwacji 

Wizerunek miejsca 

docelowego  
 własne doświadczenia osób zamierzających podjąć podróż 

 przyzwyczajenia 

 opinie innych osób – zarówno tych, które odwiedziły dane miejsce, jak i tych, 

których sądy opierają się na informacjach zasłyszanych 

 opinie kreowane przez media 

 warunki kulturowe panujące w miejscu docelowym oraz ich wpływ na turystów 

 aktualny stan polityczny i gospodarczy 

Cena   typ konsumenta – np. zniżki dla stałych gości, dla dzieci itp. 

 cechy produktu – np. zniżki przy mniej skomplikowanej formie żywienia 

 czas usługi – w zależności od pory roku, długości pobytu, dnia tygodnia 

 miejsce usługi – np. niższe ceny w mniej atrakcyjnych miejscach 

 jakość usługi – obniżenie ceny w razie pogorszenia jakości usług (np. czasowy brak 

ciepłej wody, opóźnienie w wydaniu posiłku) 

Opracowanie własne za: V.T.C. Middelton, 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji i Turystyki, 

Warszawa, s. 89; http://agroturystyka.powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=22 [18.06.2017]. 

 

Przedstawione w powyższej tabeli składniki można podzielić na materialne 

i niematerialne, stanowiące podstawę istniejącego w umyśle turysty wyobrażenia i oczekiwań 

związanych z pobytem w danym miejscu. Uporządkowano je w tabeli 2 [Dziedzic 1998, 

s. 9, cyt. za: Panasiuk 2008, s. 39].  
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Tab. 2. Materialne i niematerialne element produktu turystycznego  
PRODUKT TURYSTYCZNY 

Dobra materialne Usługi „Otoczenie” 

Walory turystyczne 

Infrastruktura turystyczna 

Wyżywienie  

Pamiątki 

Sprzęt turystyczny 

Transport 

Zakwaterowanie 

Gastronomia 

Pilotaż  

Przewodnictwo 

Pogoda 

Kontakty towarzyskie 

Wrażenia, emocje 

Nowe doświadczenia 

Wizerunek miejsca 

Idea – organizacja Sfera psychologiczna 

Sfera ekonomiczna 

 

Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, 2002, Produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 1, 

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 34. 

 

Zgodnie z tabelą 2, koleje wąskotorowe można uznać za produkt turystyczny składający 

się z infrastruktury kolejowej, usługi transportowej (lub powiązanej z usługami turystycznymi 

uzupełniającymi) oraz – często – z tzw. otoczenia i wizerunku miejsca (część tras kolei 

wąskotorowych przebiega w rejonach o szczególnych walorach krajobrazowych) [Bąk, 

Kaczmarczyk 2013, s. 17].  

 

 

Etapy przekształceń kolei wąskotorowych w Polsce  
 

Oryginalne rozwiązania techniczne dotyczące kolei wąskotorowych, pozwalające 

na łatwiejsze budowanie połączeń kolejowych, budziły w początkowej fazie ich powstawania 

ogromne zainteresowanie zarówno władz wojskowych (budowa kolei polowych 

i gospodarczych ułatwiających panowanie nad zajmowanym terem i zaopatrzenie frontu), 

jak również prywatnych przedsiębiorców, kupców czy władz lokalnych [Majewski 2000, 

s. 155].  

Powstające w tym czasie koleje wąskotorowe cieszyły się popularnością ze względu 

na niższe o 10–20% w porównaniu z linami normalnotorowymi koszty zbudowania linii, 

a także niższe koszty eksploatacyjne i oszczędności wynikające ze stosowania mniejszego, 

prostszego i tańszego taboru [Majewski 2000, s. 155–156].  

Prywatne i samorządowe koleje najlepiej rozwijały się w zaborze pruskim. Od 1892 r. 

obowiązywała tam ustawa o kolejach lokalnych, która promowała budowę wszelkich linii 

kolejowych, w tym także wąskotorowych. Przewidywała ona przyznawanie specjalnych 

dotacji państwowych na pokrycie kosztów budowy kolei, które zostaną udostępnione dla 

ruchu publicznego. W Prusach w rozbudowę linii lokalnych kolei wąskotorowych najbardziej 

zaangażowane były powiaty. Działo się tak dzięki ustawie kładącej nacisk na możliwie pełną 

decentralizację wszelkich przedsięwzięć i jak najsilniejsze oparcie ich na inicjatywie masowej 

[Majewski 2000, s. 157]. 

W zaborze rosyjskim rozwój kolei przebiegał znacznie wolniej. Władze carskie 

hamowały rozbudowę kolei na pograniczu z innymi państwami, uznając pas bezdroży 

za najlepszą ochronę swojego terytorium. Nie wprowadzano też żadnych ułatwień 

dla regionalnych inicjatyw, prawie wcale nie powstawały koleje lokalne, poza cukrowniczymi 

i podwarszawskimi kolejkami dojazdowymi [Lijewski 1996, s. 3–4, 8–9, cyt. za: Bąk, 

Kaczmarczyk 2013, s. 17]. Dopiero w 1897 r. rozpoczęto budowę kolei dojazdowej na trasie 

Warszawa – Radzymin (prześwit 800 mm), a rok później Grójeckiej Kolei Dojazdowej 

(prześwit 1000 mm) [Bąk, Kaczmarczyk 2013, s. 17].  

W zaborze austriackim kolej wąskotorowa praktycznie nie rozwijała się. W obecnych 

granicach Polski zostały wybudowane zaledwie dwie prywatne linie kolejowe: Przeworsk – 

Dynów i Łupków – Cisna [Ciechański 2007, s. 166–167, cyt. za: Bąk, Kaczmarczyk 2013, 

s. 17]. Projekt budowy drugiej z wymienionych linii powstał dopiero pod koniec 
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XIX w. Początkowo zamierzano wybudować linię normalnotorową, jednakże do realizacji 

tej inwestycji nie doszło na skutek sprzeciwu krajowego parlamentu węgierskiego [Rygiel 

2002, s. 7, cyt. za: Bąk, Kaczmarczyk 2013, s. 17].  

Przed wybuchem I wojny światowej sieć linii kolei wąskotorowych rozłożona była 

nierównomiernie. W granicach zaboru pruskiego znajdowała się największa jej część – 85%, 

w zaborze rosyjskim ok. 17%, a w zaborze austriackim tylko 3%. W czasie I wojny światowej 

następował szybki rozwój kolei wąskotorowych przeznaczonych do obsługi i zaopatrzenia 

wojsk okupacyjnych i frontowych. 

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości wiele linii, posterunków czy stacji kolejowych 

zniknęło, w szczególności na terenie Prus, jednak zarówno samorządy jak i przedsiębiorcy 

dążyli do budowy nowych linii oraz modernizacji starych [Majewski 2000, s. 157–158]. 

W czasie II wojny światowej kolej wąskotorowa była wykorzystywana zarówno przez 

okupanta – do transportowania ludności do obozów – jak i do masowych ucieczek ludzi oraz 

do przewozu żywności i wody dla głodujących [Różycki, Strzelecki 2009, s. 164, 167]. 

Bezpośrednio po II wojnie światowej w Polsce istniało ponad 40 kolejek wąskotorowych 

z liniami o łącznej długości 4100 km. Wykorzystywane one były do przewozu towarów oraz 

osób. Wiele linii w tym okresie zmodernizowano, ale też budowano nowe [Kisiel A., Zabytki 

techniki w Polsce. Koleje wąskotorowe, 

http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/cenne_bezcenne_utracone/2010_3/Strony_38-

40_zabytki_techniki.pdf_16.06.2017]. Pod koniec lat 50. XX w. kolej wąskotorowa zaczęła 

tracić na znaczeniu. Wraz z rozwojem komunikacji samochodowej liczba podróżujących 

koleją zmniejszała się. Zamykane połączenia podmiejskie zastępowano autobusami, 

likwidowano także linie rozmieszczone na terenach o niskim stopniu rozwoju gospodarczego, 

gdzie zapotrzebowanie na przewozy było niewielkie. Zjawisko to nasiliło się w latach 

70. XX w. [Majewski 2000, s. 158]. Linie, które przetrwały, były wykorzystywane 

aż do początku XXI w. – w lecie 2001 r. spółka PKP SA zawiesiła ruch pasażerski, a jesienią 

tego samego roku ruch towarowy we wszystkich pozostających w jej dyspozycji sieciach tego 

typu [Ciechański 2017, s. 3]. „Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego – Polskie Koleje Państwowe” zezwoliła na likwidację lub 

nieodpłatne przekazanie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego 

i państwowym jednostkom organizacyjnym mienia, którego utrzymania nie uzasadniają 

względy ekonomiczne. Na skutek ciągłego niedoinwestowania i złego zarządzania koleje 

wąskotorowe przestały mieć jakiekolwiek znaczenie w obsłudze ruchu pasażerskiego 

i towarowego. Na tej podstawie PKP podjęło decyzję o wycofaniu się z obsługi kolei 

wąskotorowych i przekazaniu samorządom znacznej części ich majątku. Część majątku 

nieprzekazanego, przede wszystkim część taboru, została bezpowrotnie zniszczona przez 

Dyrekcję Kolei Dojazdowych w Likwidacji, a po zakończeniu procesu likwidacyjnego 

pozostałe tory i tabor przekazano właściwym terytorialnie zakładom gospodarowania 

nieruchomościami PKP SA [Taylor, Ciechański 2011, s. 214–215]. Istniejące obecnie koleje 

wąskotorowe zestawiono w tabeli 3. 
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Tab. 3. Istniejące sieci kolei wąskotorowej w Polsce 

Nazwa kolej 
Rok 

powstania 
Właściciel Przebieg trasy 

Długość 
linii 

Bieszczadzka Kolej Leśna 1916 b.d. 
Majdan – Balnica 
Majdan – Przysłup  

9 km 
12 km 

Ełcka Kolej Wąskotorowa 1913 Urząd Miasta Ełk  Ełk – Sypitki 16 km 

Górnośląskie Koleje 
Wąskotorowe 

1851 
UM Bytom, UM Tarnowskie Góry, 
Urząd Miasta i Gminy Miasteczko 
Śląskie 

Bytom Główny – Miasteczko 
Śląskie 

21 km 

Kolej Leśna Puszczy 
Białowieskiej 

1916 Nadleśnictwo Hajnówka 
Hajnówka – Topiło 11 km 

Koszalińska Kolej 
Wąskotorowa 

1898 
PKP Zakład Nieruchomości 
w Szczecinie  

Koszalin – Rosnowo 20 km 

Nadmorska Kolej 
Wąskotorowa 

1896 Urząd Miasta Rewal 
Gryfice – Pogorzelica  
Trzęsacz – Pogorzelica  

39,4 km 
9,9 km 

Nadwiślańska Kolej 
Wąskotorowa 

1892 
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
Lubelskim 

Karczmiska – Opole 
Lubelskie 
Karczmiska – Polanówka 

10 km 
 

5 km 

Piaseczyńsko-Grójecka 
Kolej Wąskotorowa 

1900 Starostwo Powiatowe w Piasecznie  
Piaseczno – Tarczyn 14 km 

Przeworska Kolej 
Dojazdowa 

1900 
Starostwo Powiatowe 
w Przeworsku 

Przeworsk – Dynów 46 km 

Rogowska Kolej 
Wąskotorowa 

1915 
Starostwo Powiatowe w Rawie 
Mazowieckiej  

Rogów – Biała 8 km 

Skansen w Rudach 
(Gliwice – Markowice) 

1988 Urząd Gminy w Kuźni Raciborskiej 
Rudy – Stanica 
Rudy – Paproć 

6 km 

Sochaczewska Kolej 
Wąskotorowa 

1922 
Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie  

Sochaczew – Wilcze 
Tułowskie 

18 km 

Starachowicka Kolej 
Dojazdowa 

1916 
Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach 

Iłża – Marcule Nadleśnictwo 
Starachowice Wschodnie – 
Lipie  

7 km 
 

6 km 

Śmigielska Kolej 
Dojazdowa 

1900 Urząd Gminy Śmigiel 
Śmigiel – Stary Bojanów 
Śmigiel – Bielowy 

5 km 
7 km 

Średzka Kolej Powiatowa 1903 
Starostwo Powiatowe w Środzie 
Wielkopolskiej 

Środa Wielkopolska Miasto 
– Zaniemyśl 

14 km 

Świętokrzyska Kolej 
Dojazdowa 

1924 
Starostwo Powiatowe 
w Jędrzejowie  

Jędrzejów – Pińczów 30 km 

Wyrzyska Kolej 
Dojazdowa 

1895 Starostwo Powiatowe w Pile 
Białośliwie – Wysoka 14 km 

Żnińska Kolej Powiatowa 1893 
Starostwo Powiatowe w Żninie, 
Urząd Gminy Gąsowy 

Żnin – Gąsowa 12 km 

Żuławska Kolej 
Dojazdowa 

1891 
Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Gdańskim 

Nowy Dwór Gdański – 
Stegna Gdańska 
Sztutowo – Nowy Brzeg 
Wisły 

15 km 
 

17 km 

Nie brano pod uwagę kolei parkowych. Funkcjonujące w Polsce koleje wąskotorowe oraz ich formę własności 

zestawiono na podstawie stron internetowych www.koleje.wask.pl/koleje.php?rodz=2 [17.06.2017] i 

http://kolejowa.turystyka.pl [17.06.2017] 

Opracowanie własne za: http://www.kolejkarudy.pl/site/index/3-historia-kolejki.html [17.06.2017] 

http://kolejowa.turystyka.pl/turystyka-kolejowa/kolej-waskotorowa/koszalinska-kolej-waskotorowa 

[17.06.2017]; http://www.kolejka.smigiel.pl/ [17.06.2017]; http://sgkw.eu/category/aktualnosci /[17.06.2017]; 

http://waskotorowka.koszalin.pl/pages/kontakt.php [17.06.2017]; http://kolejrogowska.pl/?page_id=5392 

[17.06.2017]; http://mkw.e-sochaczew.pl/media/index.php?MediumID=188; http://www.kolejka.smigiel.pl/; 

http://ciuchcia-sroda.pl/?id=1&str=16&lang=pl [17.06.2017]; http://www.ciuchcia.eu/; http://600mm.pl/opis-

trasy/; http://muzeumznin.pl/pl/contents/116 [17.06.2017]; https://kolejzulawska.pl /[17.06.2017]; 

http://kolejka.bieszczady.pl/ [17.06.2017]; http://waskotorowka.parkslaski.pl /[17.06.2017]; 

http://www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl/waskotorowe-kolejki-lesne#.WUWVXWjyjIU [17.06.2017]; 

http://www.nadwislanskakolejka.pl/strona/historia [17.06.2017]; http://kolej.darlex.pl/kolejki-waskotorowe 

[17.06.2017]; http://www.koleje.wask.pl/koleje.php?rodz=2 [17.06.2017]. 

 

http://www.kolejkarudy.pl/site/index/3-historia-kolejki.html%5b17.06.2017
http://kolejowa.turystyka.pl/turystyka-kolejowa/kolej-waskotorowa/koszalinska-kolej-waskotorowa%5b17.06.2017
http://kolejowa.turystyka.pl/turystyka-kolejowa/kolej-waskotorowa/koszalinska-kolej-waskotorowa%5b17.06.2017
http://www.kolejka.smigiel.pl/%5b17.06.2017
http://sgkw.eu/category/aktualnosci/%5b17.06.2017
http://waskotorowka.koszalin.pl/pages/kontakt.php
http://mkw.e-sochaczew.pl/media/index.php?MediumID=188
http://www.kolejka.smigiel.pl/
http://ciuchcia-sroda.pl/?id=1&str=16&lang=pl%5b17.06.2017
http://www.ciuchcia.eu/
http://600mm.pl/opis-trasy/
http://600mm.pl/opis-trasy/
http://muzeumznin.pl/pl/contents/116%5b17.06.2017
https://kolejzulawska.pl/%5b17.06.2017
http://kolejka.bieszczady.pl/
http://waskotorowka.parkslaski.pl/
http://www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl/waskotorowe-kolejki-lesne#.WUWVXWjyjIU[17.06.2017
http://www.nadwislanskakolejka.pl/strona/historia%5b17.06.2017
http://kolej.darlex.pl/kolejki-waskotorowe%5b17.06.2017
http://kolej.darlex.pl/kolejki-waskotorowe%5b17.06.2017
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Z zamieszczonych w tabeli danych wynika, że większość polskich kolei wąskotorowych 

ma ponad 100 lat. Najstarszymi funkcjonującymi kolejami są Górnośląskie Koleje 

Wąskotorowe. W większości właścicielami kolei są samorządy, a tylko w pojedynczych 

przypadkach nadleśnictwo, PKP Zakład Nieruchomości czy Zarząd Dróg Powiatowych. 

Koleje te posiadają jedną lub dwie linie. Najdłuższymi z wymienionych są: Przeworska Kolej 

Dojazdowa, Nadmorska Kolej Dojazdowa (ryc. 1, 2) i Świętokrzyska Kolej Dojazdowa. 

 

 
Ryc. 1. Nadmorska Kolej Wąskotorowa. Trasa: Gryfice – Pogorzelica 
Źródło: www.kolej.rewal.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=192 [17.06.2017]. 

 

 
Ryc. 2. Nadmorska Kolej Wąskotorowa. Trasa: Trzęsacz – Pogorzelica 
Źródło: www.kolej.rewal.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=192 [17.06.2017]. 
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Wiele dotychczasowych działań prowadzonych przez PKP – przede wszystkim 

nieracjonalna gospodarka mieniem – przyczyniło się do bezpowrotnego zdewastowania 

znaczącej części linii kolei wąskotorowych. Z pewnością nie jest to korzystne z punktu 

widzenia rozwoju turystyki w Polsce zarówno w bardziej, jak i mniej znanych regionach. 

Za pozytywne działanie Urzędu Transportu Kolejowego należy uznać zmianę w Ustawie 

o transporcie kolejowym, która weszła w życie 30 grudnia 2016 r., powodującą, 

że wykonywanie przewozów na liniach wąskotorowych nie będzie się wiązało z posiadaniem 

licencji przewoźnika kolejowego [https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30169/waskotorowki-

bez-licencji.html [16.06.2017]], przy czym brak obowiązku posiadania licencji przewoźnika 

kolejowego nie zwalnia od zapewnienia wymogów bezpieczeństwa. Podstawowym 

dokumentem w tym zakresie jest świadectwo bezpieczeństwa wydawane przez Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego. Dokument ten jest potwierdzeniem, że podmiot spełnia 

podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego  

i wykonywania przewozów kolejowych [Kolej wąskotorowa w Polsce. Dane rynkowe oraz 

zasady funkcjonowania, bezpieczeństwo, ochrona dziedzictwa kolei, Urząd Transportu 

Kolejowego, Warszawa, czerwiec 2017, s. 12].  

 

 

Rola organizacji pozarządowych w turystyce  
 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji organizacji pozarządowych. 

Najczęściej traktuje się je zamiennie z organizacjami non profit, przy czym określenie 

„organizacja pozarządowa” oznacza relację do sektora publicznego (państwowego), zatem 

stawia ją w opozycji do państwa, a jej specyfika powoduje także odmienność w stosunku 

do sektora prywatnego [Schmidt 2012, s. 16, cyt. za: Gądek-Hawlena 2015, s. 5342 CD2]. 

P. Gliński określa organizacje pozarządowe jako „specyficzne, współczesne formy 

samoorganizacji społecznej, struktury integrującej grupy obywateli, charakteryzujące 

się względnie dojrzałą tożsamością społeczną, określonym stopniem zorganizowania, 

prywatnym charakterem inicjatyw, dobrowolnością uczestnictwa, niezależnością 

i niekomercyjnością, a także – na ogół – znacznym udziałem wolontariatu i istotną rolą 

w kształtowaniu postaw ludzkich” [Gliński 2006, s. 17]. Natomiast wg ONZ organizację 

pozarządową stanowi „każda obywatelska woluntarystyczna grupa non profit, która jest 

zorganizowana na lokalnym, narodowym lub międzynarodowym szczeblu, zorientowana 

na wykonywanie zadań i prowadzona przez ludzi o podobnych zainteresowaniach. 

Organizacje pozarządowe dostarczają różnorodnych usług o charakterze filantropijnym, 

przedstawiają rządom obawy obywateli, monitorują politykę i zachęcają do uczestniczenia w 

życiu politycznym na poziomie społecznym. Dostarczają analiz i ekspertyz, służą jako 

wczesny mechanizm ostrzegawczy, pomagają monitorować i wprowadzać międzynarodowe 

porozumienia. Niektóre organizacje pozarządowe poruszają specyficzne kwestie, takie 

jak prawa człowieka, środowisko czy też zdrowie” [Yaziji, Doh 2011, s. 27–28, cyt. za: 

Gądek-Hawlena 2015, s. 5342 CD2].  

Inna definicja organizacji pozarządowej mówi, że jest to organizacja, która nie ma  

na celu zdobywania władzy ani uczestnictwa w grze politycznej, ale która istnieje po to, aby – 

po pierwsze – rozwiązywać problemy społeczne, z których rozwiązywaniem państwo sobie 

nie radzi albo nie bierze udziału w ich rozwiązywaniu, a po drugie – aby wprowadzać 

do dyskusji publicznej taką interpretację świata społecznego, która jest bliska wszystkim 

członkom określonej organizacji pozarządowej [Leś 2013, s. 18, cyt. za: Gądek-Hawlena 

2015, s. 5342 CD2] Organizacje te ogólnie można podzielić na działające w interesie 

publicznym i wzajemnym. Organizacje działające w interesie publicznym adresują swoją 

działalność do obywateli, natomiast działające w interesie wzajemnym – jedynie do własnych 

członków.  
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Uwzględniając profil działalności organizacji pozarządowych, można wymienić: 

  organizacje samopomocy – ich specyfika dotyczy działania wyłącznie na rzecz swoich 

członków, 

 organizacje opiekuńcze – świadczące usługi dla wszystkich, którzy tego potrzebują, 

lub tylko dla pewnych kategorii osób, 

 organizacje przedstawicielskie – na ogół reprezentujące interesy jakiejś społeczności 

lokalnej, 

 organizacje mniejszości – reprezentujące interesy grup mniejszości, 

 organizacje utworzone ad hoc – powstałe w celu przeprowadzenia określonej akcji, 

 organizacje hobbistyczno-rekreacyjne – grupy osób zainteresowanych określoną sferą 

działalności, 

 organizacje zadaniowe – często wykonujące pewne funkcje zlecone przez sektor 

publiczny, 

 organizacje „tradycyjne” – o szerokiej formie działalności i dużej liczbie osób, na rzecz 

których działają [Filipiak, Ruszała 2009, s. 117–118, cyt. za: Gądek-Hawlena 2015, 

s. 5342 CD2].  

Jak wynika z powyższego, organizacje pozarządowe wykazują aktywność w wielu 

dziedzinach, przy czym od kilku lat zestaw sześciu głównych dziedzin w Polsce nie ulega 

zmianie. Najwięcej tego typu organizacji jest aktywnych w obszarach sportu, turystyki, 

rekreacji i hobby. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w tabeli 4. 

 
Tab. 4. Główne dziedziny działania organizacji pozarządowych – możliwość wyboru jednej dziedziny 
Dziedzina 2004 2006 2008 2010 2012 2015 

Sport, turystyka, rekreacja, hobby 39% 39% 38% 36% 38% 34% 

Edukacja i wychowanie 10% 10% 13% 15% 14% 15% 

Kultura i sztuka 12% 13% 13% 14% 17% 13% 

Usługi socjalne, pomoc społeczna 10% 10% 11% 7% 6% 8% 

Ochrona zdrowia 8% 8% 8% 7% 6% 8% 

Rozwój lokalny 7% 6% 4% 5% 5% 6% 

Ochrona środowiska 4% 2% 2% 2% 2% 2% 

Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja 

zawodowa 

- 2% 2% 1% 2% 2% 

Badania naukowe 2% 1% 1% 1% 1% 2% 

Wsparcie NGO i inicjatyw obywatelskich 1% 1% 2% 1% 1% 2% 

Prawo, prawa człowieka, działalność 

polityczna 

3% 2% 2% 2% 1% 2% 

Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 3% 2% 1% 2% 1% 1% 

Ratownictwo, bezpieczeństwo, obronność - - - - - 1% 

Religia 0% 1% 1% 0% 0% 1% 

Działalność międzynarodowa 1% 1% 0% 0% 0% 1% 

Pozostała działalność  2% 2% 3% 5% 5% 5% 

Źródło: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, 2016, Stowarzyszenie 

Klon/Jawor. Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, Warszawa, s. 32. 

 

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, ponad 30% organizacji podejmuje 

aktywność w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz hobby. Pomiędzy nimi a pozostałymi 

organizacjami istnieje dość duża dysproporcja. Kolejnymi przedstawionymi w zestawieniu 

dziedzinami działania zajmuje się odpowiednio 15% i 13% organizacji. Należy jednak 

zauważyć, że przypisanie organizacji do jednego obszaru nie jest pełne, gdyż część 

organizacji pozarządowych podejmuje działania w kilku obszarach. Zagadnienie to ujęto 

w tabeli 5. 

 

 

 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 4/2018 (lipiec-sierpień 2018) 

86 

Tab. 5. Główne dziedziny działania organizacji pozarządowych – możliwość wyboru kilku dziedzin  

Dziedzina 2004 2006 2008 2010 2012 2015 

Sport, turystyka, rekreacja, hobby 62% 47% 50% 53% 55% 55% 

Edukacja i wychowanie 44% 36% 37% 47% 42% 53% 

Kultura i sztuka 26% 23% 24% 31% 33% 35% 

Rozwój lokalny 21% 13% 11% 16% 16% 21% 

Usługi socjalne, pomoc społeczna 27% 21% 22% 17% 16% 21% 

Ochrona zdrowia 24% 17% 19% 19% 15% 20% 

Ochrona środowiska 16% 9% 10% 11% 11% 14% 

Wsparcie NGO i inicjatyw obywatelskich 14% 10% 10% 10% 10% 13% 

Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja 

zawodowa 
- 9% 11% 9% 7% 10% 

Badania naukowe 9% 6% 6% 6% 6% 10% 

Prawo, prawa człowieka, działalność 

polityczna 
11% 7% 8% 6% 6% 8% 

Działalność międzynarodowa 11% 7% 10% 6% 6% 6% 

Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 7% 4% 3% 4% 4% 4% 

Religia 2% 3% 3% 3% 3% 3% 

Ratownictwo, bezpieczeństwo, obronność - - - - - 3% 

Pozostała działalność  2% 5% 5% 11% 8% 7% 

Źródło: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, 2016 Stowarzyszenie 

Klon/Jawor. Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, Warszawa, s. 33. 

 

Działalność prowadzoną w ramach więcej niż jednej dziedziny wykazuje 

70% stowarzyszeń i fundacji. Świadczy to o postępującej dywersyfikacji ich działalności, 

gdyż w 2012 r. takich organizacji było 55%. Najliczniejsze branże reprezentują organizacje, 

które jako wyróżnik wskazały rozwój lokalny. Aktywność w tej dziedzinie najczęściej łączy 

się z prowadzeniem projektów edukacyjnych oraz projektów z zakresu kultury i sztuki. Nieco 

mniej organizacji realizuje także zadania z obszaru sportu, turystyki, rekreacji i hobby. 

Dywersyfikacja ma miejsce także w dziedzinie edukacji i wychowania, którą organizacje 

wskazują jako podstawowy obszar aktywności, podczas gdy równolegle realizują projekty 

kulturalne i sportowe, rzadziej natomiast podejmują aktywność w zakresie rozwoju lokalnego 

oraz usług socjalnych. Jednobranżowość wykazują głównie organizacje sportowe – 

najczęściej wymieniają one dwa pola aktywności: edukację i wychowanie, a rzadziej kulturę 

i sztukę lub ochronę zdrowia [Kondycja sektora..., 2016, s. 33]. Znaczny udział organizacji 

pozarządowych w dziedzinie turystyki koresponduje z aktualnym podziałem operatorów sieci 

kolei wąskotorowej w Polsce, gdyż dominującą grupą stanowią organizacje pozarządowe 

(NGO): stowarzyszenia, fundacje, organizacje miłośników kolej lub członkowie lokalnych 

społeczności [Taylor, Ciechański 2011, s. 215]. 

 

 

Aktywność organizacji pozarządowych jako operatorów kolei wąskotorowych 

w Polsce i ich wpływ na rozwój ruchu turystycznego 
 

W wielu przypadkach właścicielami kolei wąskotorowych są gminy czy powiaty, 

natomiast operatorami są głównie organizacje pozarządowe. Zestawienie organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów będących operatorami kolei wąskotorowych 

zaprezentowano w tabeli 6. 
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Tab. 6. Operatorzy kolei wąskotorowych w Polsce  

Operator Kolej 
Dostępność 

usług operatora 
Aktualność 

oferty 
Oferta przewozowa 

Fundacja 

Bieszczadzkiej 

Kolejki Leśnej  

Bieszczadzka 

Kolej Leśna 

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie. 

Dodatkowo kolejka jeździ 

w czasie ferii.  

Fundacja Polskich 

Kolei 

Wąskotorowych  

Rogowska 

Kolej 

Wąskotorowa  

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie. 

Miejski Ośrodek 

Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Kuźni 

Raciborskiej  

Skansen 

w Rudach 

(Gliwice – 

Markowice) 

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje / 

dodatkowa 

oferta 

W sezonie rozkładowo, 

poza sezonem na zamówienie 

Muzeum Historyczne 

w Ełku 

Ełcka Kolej 

Wąskotorowo  

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel.  

Bieżące 

informacje 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 

Muzeum Kolejnictwa 

w Warszawie  

Sochaczewska 

Kolej Muzealna 

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje / 

dodatkowe 

oferty 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 

Muzeum Ziemi 

Pałuckiej w Żninie 

Żnińska Kolej 

Powiatowa 

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 

Nadleśnictwo 

Hajnówka  

Kolej Leśna 

Puszczy 

Białowieskiej  

Strona 

internetowa 

(nadleśnictw); 

e-mail / tel. 

Informacje 

na stronie 

internetowej 

nadleśnictwa 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 

Nadmorska Kolej 

Wąskotorowa 

sp. Z o.o.  

Nadmorska 

Kolej 

Wąskotorowa 

Strona 

internetowa  

(w trzech 

językach);  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje / 

dodatkowe 

oferty  

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 

Piaseczyńsko-

Grójeckie 

Towarzystwo Kolei 

Wąskotorowej  

Piaseczyńsko-

Grójecka Kolej 

Wąskotorowa 

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje / 

dodatkowe 

oferty 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie. 

Pomorskie 

Towarzystwo 

Miłośników Kolei 

Żelaznych  

Żuławska Kolej 

Dojazdowa  

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje, 

możliwość 

zakupu 

biletu przez 

aplikację 

moBilet 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 

Powiatowy Zarząd 

Dróg w Przeworsku 

Przeworska 

Kolej 

Dojazdowa 

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje / 

dodatkowe 

oferty 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 

Stowarzyszanie 

Świętokrzyskiej 

Kolei Dojazdowej 

Świętokrzyska 

Kolej 

Dojazdowa  

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. / 

Facebook 

Bieżące 

informacje 

(nieaktualne)  

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 

Stowarzyszenie 

Górnośląskiej Kolei 

Wąskotorowej 

Górnośląskie 

Koleje 

Wąskotorowe 

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. / 

Facebook 

Bieżące 

informacje / 

brak 

dodatkowej 

oferty 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 
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Operator Kolej 
Dostępność 

usług operatora 
Aktualność 

oferty 
Oferta przewozowa 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Śmigielskiej Kolejki 

Wąskotorowej 

Śmigielska 

Kolej 

Dojazdowa 

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje 

Kolejka oferuje przede wszystkim 

dla grup zorganizowanych 

wynajem pociągu wraz 

z dodatkowymi atrakcjami 

(ognisko, zwiedzanie 

lokomotywowni i pomieszczenia 

dyżurnego ruchu, przejazdy 

drezynami). Dla osób 

indywidualnych dostępnych jest 

wyłącznie kilka terminów w roku 

w ramach imprez otwartych. 

Stowarzyszenie 

Sympatyków 

Zabytkowej 

Jędrzejowskiej Kolei 

Dojazdowej 

Starachowicka 

Kolej 

Dojazdowa 

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje 

W sezonie rozkładowo, poza 

sezonem na zamówienie 

Towarzystwo 

Miłośników 

Koszalińskiej Kolei 

Wąskotorowej 

Koszalińska 

Kolej 

Wąskotorowa 

Strona 

internetowa  

(w trzech 

językach);  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje / 

dodatkowe 

oferty 

W sezonie rozkładowo, poza 

sezonem na zamówienie. 

Dodatkowo przewozy realizowane 

są 04.11.2017 – Dzień Kolejarza 

25.11.2017 – 119-lecie kolejki 

31.12.2017 – sylwester 

Towarzystwo 

Przyjaciół Kolejki 

Średzkiej „Bana” 

Średzka Kolej 

Powiatowa  

Strona 

internetowa  

w trzech 

językach;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje / 

dodatkowe 

oferty 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 

Towarzystwo 

Wyrzyska Kolej 

Powiatowa 

Wyrzyska 

Kolej 

Dojazdowa  

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje 

W sezonie rozkładowo,  

poza sezonem na zamówienie 

Zarząd 

Dróg Powiatowych w 

Opolu Lubelskim 

Nadwiślańska 

Kolej 

Wąskotorowa  

Strona 

internetowa;  

e-mail / tel. 

Bieżące 

informacje 

W sezonie rozkładowo 

W zestawieniu nie brano pod uwagę kolei parkowych.  

Opracowanie własne za: www.kolejkarudy.pl/site/index/3-historia-kolejki.html [17.06.2017]; 
www.kolejowa.turystyka.pl/turystyka-kolejowa/kolej-waskotorowa/koszalinska-kolej-waskotorowa 

[17.06.2017]; www.kolejka.smigiel.pl/[17.06.2017]; http://sgkw.eu/category/aktualnosci/ [17.06.2017]; 

waskotorowka.koszalin.pl/pages/kontakt.php [17.06.2017]; http://kolejrogowska.pl/?page_id=5392 

[17.06.2017]; http://mkw.e-sochaczew.pl/media/index.php?MediumID=188; http://www.kolejka.smigiel.pl/; 

http://ciuchcia-sroda.pl/?id=1&str=16&lang=pl [17.06.2017]; http://www.ciuchcia.eu/; 

http://600mm.pl/opis-trasy/; http://muzeumznin.pl/pl/contents/116 [17.06.2017]; https://kolejzulawska.pl/ 

[17.06.2017]; http://kolejka.bieszczady.pl/ [17.06.2017]; http://waskotorowka.parkslaski.pl/ [17.06.2017]; 

http://www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl/waskotorowe-kolejki-lesne#.WUWVXWjyjIU [17.06.2017]; 

http://www.nadwislanskakolejka.pl/strona/historia [17.06.2017]; http://kolej.darlex.pl/kolejki-waskotorowe 

[17.06.2017]; http://www.koleje.wask.pl/koleje.php?rodz=2 [17.06.2017]. 

 

Na 19 analizowanych kolei wąskotorowych w Polsce, w przypadku 11 operatorami 

są organizacje pozarządowe (5 towarzystw, 4 stowarzyszenia i 2 fundacje). Z dostępnych 

informacji wynika, że każdy z operatorów posiada strony internetowe, na których 

zamieszczono podstawowe informacje, takiej jak: 

 kontakt (telefoniczny, e-mailowy, przez Facebook), 

 informacje o etapach rozwoju,  

 aktualny rozkład jazdy, 

 podstawowe ceny biletów, możliwe opcje dodatkowe, zniżki oraz metody i formy 

płatności, 

http://www.kolejkarudy.pl/site/index/3-historia-kolejki.html%5b17.06.2017
http://kolejowa.turystyka.pl/turystyka-kolejowa/kolej-waskotorowa/koszalinska-kolej-waskotorowa%5b17.06.2017
http://kolejowa.turystyka.pl/turystyka-kolejowa/kolej-waskotorowa/koszalinska-kolej-waskotorowa%5b17.06.2017
http://www.kolejka.smigiel.pl/%5b17.06.2017
http://sgkw.eu/category/aktualnosci/%5b17.06.2017
http://waskotorowka.koszalin.pl/pages/kontakt.php
http://mkw.e-sochaczew.pl/media/index.php?MediumID=188
http://www.kolejka.smigiel.pl/
http://ciuchcia-sroda.pl/?id=1&str=16&lang=pl%5b17.06.2017
http://www.ciuchcia.eu/
http://600mm.pl/opis-trasy/
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oraz informacje dodatkowe: o aktualnych wydarzeniach, nie tylko organizowanych przez 

operatora ale także inne podmioty, o możliwości zakupu pamiątkowych gadżetów, 

o wybranych obiektach gastronomicznych i noclegowych. 

Ponadto dążąc do upowszechnienia kolei wąskotorowych w danym regionie, operatorzy 

podejmują współpracę, głównie z podmiotami sektora publicznego lub innymi 

przewoźnikami. Przykładem mogę być dostępna na stronie internetowej Kolei Śląskich 

informacja o Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej.  

Identyfikowalna kolej wąskotorowa może stać się produktem turystycznym roku, a jako 

przykład można podać Żuławską Kolej Dojazdową (ryc. 3). 

 

 
Ryc. 3. Żuławska Kolej Dojazdowa 
Źródło: https://kolejzulawska.pl/ [18.06.2017]. 

 

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Wąskotorowych w 2016 r. otrzymało dwie 

prestiżowe nagrody: podczas VI Kongresu Kolejowego nagrodę „Rynku Kolejowego” oraz 

przyznany przez Regionalną Organizację Turystyki tytuł „Najlepszego produktu 

województwa pomorskiego 2016” [www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/udany-rok-

zulawskiej-kolei-dojazdowej-79634.html [81.06.2017]]. 

Wskazane powyżej działania operatorów kolei wąskotorowych odnoszą skutek, 

na co wskazuje liczba podróżujących nimi pasażerów. Strukturę przewiezionych pasażerów 

przedstawiono na ryc. 4.  

 

 
*Do analizy przyjęto trzy lata, ze względu na brak wcześniejszych danych 

 

Ryc. 4. Liczba pasażerów kolei wąskotorowych w latach 2014–2016 
Źródło: Kolej wąskotorowa w Polsce. Dane rynkowe oraz zasady funkcjonowania, bezpieczeństwo, ochrona 

dziedzictwa kolei. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, czerwiec 2017, s. 4.  
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Dane ujęte na ryc. 4 pokazują, że liczba pasażerów obsłużonych przez koleje 

wąskotorowe w 2016 r. wzrosła w porównaniu z 2014 r. o ponad 60%. Jak zatem można 

zauważyć, działania organizacji pozarządowych jako operatorów kolei wąskotorowych 

odnoszą skutek, a sama kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym produktem turystycznym. 

Wzrost liczby pasażerów odnotowano w większości województw, w których istnieją koleje 

wąskotorowe – prawie wszędzie widoczny jest zwiększone zainteresowanie tego typu 

przewozami (ryc. 5). 

 

 
Ryc. 5. Liczba pasażerów (w tys.) w ujęciu województw w latach 2014–2016 
Źródło: Kolej wąskotorowa w Polsce. Dane rynkowe oraz zasady funkcjonowania, bezpieczeństwo, ochrona 

dziedzictwa kolei. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, czerwiec 2017, s. 5.  

 

Jak można zauważyć, najwięcej pasażerów skorzystało z przejazdów kolejami 

wąskotorowymi w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, podkarpackim 

i kujawsko-pomorskim. Największy wzrost przewozów w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. 

odnotowano w województwie wielkopolskim. Natomiast spadek ilości przewozów kolejami 

wąskotorowymi zaobserwowano w przypadku województw: łódzkiego, warmińsko-

mazurskiego i mazowieckiego. Duży udział w przewozach, biorąc pod uwagę poszczególne 

linie kolejowe, miały między innymi: Nadmorska Kolej Wąskotorowa (16,8%), Bieszczadzka 

Kolej Wąskotorowa (13,8%), Żnińska Kolej Wąskotorowa (11,9%,) Pleszewska Kolej 

Wąskotorowa (10,1%) [Kolej wąskotorowa w Polsce. Dane rynkowe oraz zasady 

funkcjonowania, bezpieczeństwo, ochrona dziedzictwa kolei. Urząd Transportu Kolejowego, 

Warszawa, czerwiec 2017]. 

Poza działalnością związaną z przewozami organizacje pozarządowe w wielu 

przypadkach starają się dbać o posiadany tabor oraz linie kolejowe, odnawiają je oraz 

pozyskują wagony i lokomotywy, które obecnie nie są wykorzystywane. W miarę możliwości 

starają się wpływać na uruchamianie nowych linii. Świadczą o tym dane dotyczące liczby 

uruchomionych pociągów w poszczególnych województwach (ryc. 6). 
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Ryc. 6. Liczba uruchomionych pociągów według województw w latach 2014–2016 
Źródło: Kolej wąskotorowa w Polsce. Dane rynkowe oraz zasady funkcjonowania, bezpieczeństwo, ochrona 

dziedzictwa kolei. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, czerwiec 2017, s. 5.  

 

Z ryc. 6 wynika, że najwięcej pociągów uruchomiono w województwach: 

wielkopolskim, zachodniopomorskim, śląskim i podkarpackim. Tylko w dwóch 

województwach odnotowano spadek liczby uruchomionych pociągów – w województwie 

śląskim i mazowieckim. Duża liczba pociągów kolei wąskotorowych uruchamiana jest  

w sezonie letnim, kiedy wzrasta ruch turystyczny. Dotyczy to województwa 

zachodniopomorskiego.  

Pomimo wielu pozytywnych działań związanych z popularyzacją kolei wąskotorowych 

przez organizacje pozarządowe można wskazać bariery hamujące rozwój ich działalności. 

Za główną przeszkodę należy uznać pojawiające się konflikty pomiędzy miłośnikami kolei 

a gestorami obiektów, będące wynikiem ludzkich ambicji czy niewłaściwej polityki władz 

dostrzegających w terenach kolejowych wyłącznie atrakcyjne działki pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową lub przemysłową, z całkowitym pominięciem ich potencjału 

turystycznego [Ciechański 2017, s. 8]. 

W niektórych przypadkach jednak organizacje pozarządowe nie do końca są uczciwe 

i zamiast przeznaczać środki finansowe na rozwój kolei – wykorzystują je w innych celach. 

Niemniej pamiętać należy, że organizacje podlegające władzom samorządowym 

są zobligowane do przedstawiania uzyskanych dochodów stosownym organom. Natomiast 
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organizacje pożytku publicznego są zobowiązane do dostarczania do Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań, następnie udostępnianych publicznie. Przykładami 

są Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych, Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei 

Wąskotorowych – ich sprawozdania roczne są dostępne na stronie 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/. 

 

 

Zakończenie  
 

Zaprezentowane w artykule zagadnienia można podsumować następująco: 

 Koleje wąskotorowe mają wielowiekową tradycję, a obecnie należy uznać, iż stanowią 

cenny produkt turystyczny danego regionu, który może przyczynić się do wzrostu 

ruchu turystycznego. Niewłaściwe wykorzystanie, a nawet zdewastowanie przez PKP 

części kolei wąskotorowych z pewnością negatywnie wpłynęło na poszerzenie 

istniejącego oraz stworzenie nowego produktu turystycznego.  

 Za pozytywne działanie Urzędu Transportu Kolejowego należy uznać zniesienie 

wymogu posiadania licencji na przewozy koleją wąskotorową. Być może zachęci 

to ich operatorów do tworzenia nowych połączeń i uruchamiania wciąż istniejących, 

ale zaniedbanych linii. 

 Informacje o kolejach wąskotorowych są dostępne – poza własnymi stronami 

operatorów – na kilku stronach internetowych w całości poświęconych kolejom 

wąskotorowym, jednak są one niespójne i często nieaktualne. Brakuje kompleksowej 

bazy kolei wąskotorowych i mapy interaktywnej, o której wspomina Urząd Transportu 

Kolejowego. Na stronie Urzędu widnieje odpowiedni link, jednak nie można za jego 

pomocą otworzyć żądanej strony.  

 Praktycznie każda z kolei wąskotorowych ma własnego operatora, w żadnym 

z analizowanych przypadków jeden operator nie zajmował się kilkoma kolejami.  

 Pozytywnie ocenić należy działania organizacji pozarządowych występujących 

w charakterze operatorów. Organizacje pozarządowe jako operatorzy kolei 

wąskotorowych starają się aktywnie zachęcać do korzystania z przygotowanej oferty. 

Poza działalnością związaną z obsługą taboru i infrastruktury oraz przewozem 

turystów starają się aktywizować także poprzez udział w imprezach lokalnych. W ten 

sposób promują nie tylko przejazdy koleją, ale też informują o innych obiektach 

turystycznych czy bazie gastronomicznej i noclegowej, podkreślając atrakcyjność 

całego regionu.  

 Widoczny jest wzrost zainteresowania kolejami wąskotorowymi, potwierdzony 

danymi ilościowymi. 

 Pozytywnie należy ocenić dostęp do informacji o poszczególnych kolejach 

wąskotorowych za pośrednictwem stron internetowych.  

 Przyznawane nagrody potwierdzają znaczenie i efektywność działań podejmowanych 

przez organizacje pozarządowe jako operatorów kolei wąskotorowych. 

 

Reasumując, można stwierdzić, że na działania podejmowanie przez organizacje 

pozarządowe występujące w charakterze operatorów kolei wąskotorowych wpływają nie 

tylko przewidywane korzyści materialne, ale także pasja, utożsamianie się z regionem i chęć 

oferowania turystom jego unikatowych dóbr. Odnosząc się do postawionych we wstępie 

artykułu pytań, można stwierdzić, że podejmowane działania przynoszą efekt w postaci 

wzrostu przewiezionych pasażerów.  

 

  

 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
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Non-governmental organizations activities for tourism development 

on the example of narrow gauge railway in Poland 
 

Keywords: narrow-gauge railways, non-governmental organizations, tourism 

 

Abstract: Narrow-gauge railways in Poland can contribute to the increase of tourist 

attractiveness of a region in many ways. Their use should be of universal character which 

means that apart from transport role they play one should take into account their participation 

in local events or the diversification of the services offered. Most often, in Poland  

the railways narrow-gauge operators there are non-governmental organizations, the activity  

of which is motivated not with the desire to make some profit, but it results from passion,  

in this case, passion for the train, or with the desire to affect the development of the given 

region. In the article the stages of transformations of narrow-gauge railways in Poland were 

characterized as well as the activity of foundations and associations acting as operators  

of narrow-gauge railways. 
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Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość  

i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie – na przykładzie 

budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie) 
 

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, szlaki dziedzictwa, przestrzeń turystyczna, Pomorze 

Zachodnie 

  
Abstrakt: 

Tematyczne szlaki kulturowe od wielu lat stanowią nierozłączny element przestrzeni 

turystycznej i krajobrazu kulturowego Polski i Europy. Stanowią one nie tylko zorganizowaną 

formę ochrony dziedzictwa, ale również kształtują świadomość regionalną oraz zwiększają 

znaczenie i atrakcyjność obszaru w kontekście ruchu turystycznego. Ich funkcjonowanie 

w przestrzeni publicznej postrzegane jest często jako przejaw dojrzałości społecznej 

i administracyjnej w kształtowaniu wizerunku regionu.  

Przestrzeń turystyczna Pomorza Zachodniego delimitowana jest w największym stopniu 

przez walory przyrodnicze regionu oraz bezpośredni dostęp do pojezierzy i wybrzeży Morza 

Bałtyckiego. Od kilku lat prowadzone są jednak prace i podejmowane działania zmierzające 

do aktywizacji regionu na rzecz przywracania własnej tożsamości i budowania wizerunku 

bazującego na historycznym i kulturowym dziedzictwie. Doskonałym przykładem takich 

działań jest powstanie szlaku tematycznego bazującego na wielowiekowej odrębności 

Pomorza i jego świetności pod rządami książąt z dynastii Gryfitów. Szlak ma szansę stać 

się sztandarowym produktem przyczyniającym się nie tylko do umocnienia poczucia 

tożsamości regionalnej, ale przede wszystkim do rozwoju całorocznej przestrzeni 

turystycznej, niezależnej od zmasowanego ruchu ukierunkowanego na wypoczynek w rejonie 

pojezierzy i wybrzeża Bałtyku.  
 

 

Wprowadzenie 
 

Tematyczne szlaki kulturowe od wielu lat stanowią nierozłączny element przestrzeni 

turystycznej i krajobrazu kulturowego Polski i Europy [m.in. Puczkó, Ratz 2007, s. 134-135; 

Mikos von Rohrscheidt 2010, s. 16-18; 2012, s. 97; Parzonko 2010, s. 45-46; Uglis 2010, 

s. 287-288; Gaweł 2011, s. 45; Kobyliński 2011, s. 22-23]. Stanowią one nie tylko 

zorganizowaną formę ochrony dziedzictwa, ale również kształtują świadomość regionalną 

oraz zwiększają znaczenie i atrakcyjność obszaru w kontekście ruchu turystycznego. Ich 

funkcjonowanie w przestrzeni publicznej postrzegane jest często jako przejaw dojrzałości 

społecznej i administracyjnej w kształtowaniu wizerunku regionu. W dużym stopniu 

uwidacznia się to m.in. w działaniach zmierzających do rozwoju turystyki kulturowej  

w regionie jako wiodącej lub alternatywnej formy edukacji regionalnej, skierowanej zarówno 

do mieszkańców, jak i przyjezdnych turystów. Ochrona dziedzictwa, szlaki kulturowe  

i tematyczne wydarzenia kulturalno-historyczne pojawiają się zatem w wielu regionalnych 

dokumentach strategicznych i planistycznych związanych z kształtowaniem ruchu 

turystycznego i przestrzeni turystycznej [za: Gaweł 2011, s. 45-65]. 

Przedmiotem analiz niniejszego opracowania jest turystyka dziedzictwa, która 

w literaturze tematu, tak polskiej jak i zagranicznej, coraz częściej opisywana jest jako 

odrębna forma podróży motywowanych kulturowo [m.in.: Czajkowski 2017, s.134; Gaweł 

2017, s. 57-58; Owsianowska, Banaszkiewicz 2015, s. 13-15; Ngamsomsuke i in. 2011,  
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s. 516-517;]. Związana jest ona z miejscami lub tematami postrzeganymi jako elementy 

dziedzictwa kulturowego (lokalnego, regionalnego lub ponadregionalnego), z którymi 

odwiedzający identyfikują się, lub (i) chcą poznać oraz zachować dla przyszłych pokoleń.  

Jak zauważa Wartecki [2010, s. 84] to właśnie dziedzictwo pobudza chęć podróżowania,  

co przekłada się na rozwój turystyki kulturowej. Wielu badaczy wskazuje jednak  

na wielopłaszczyznowy i trudny do zdefiniowania charakter samego pojęcia dziedzictwa 

[m.in. Lipińska 2011, s. 15]. Nie każdy bowiem przejaw historii regionu nazywać będziemy 

dziedzictwem, a nie każdy rodzaj turystyki kulturowej – turystyką dziedzictwa kulturowego. 

Jak wskazuje m.in. Czajkowski [2017, s. 136] spora grupa badaczy przychyla się  

do stwierdzenia, iż dziedzictwo jest postrzegane indywidualnie, a określenie czym jest 

stanowi osobistą, autonomiczną decyzję. Owsianowska i Banaszkiewicz [2015, s.8] dodają, 

że dziedzictwo jest zawsze czyjeś, jest spuścizną artefaktów materialnych i niematerialnych 

należących do konkretnej grupy społecznej i przekazywanych z pokolenia na pokolenie.  

Są jednak sytuacje (jak opisywana w niniejszej publikacji sytuacja Pomorza Zachodniego), 

kiedy dziedzictwo zostało przejęte przez społeczność do tej pory z nim się nie utożsamiające 

(tzw. dziedzictwo bez dziedzica). Budowanie własnej tożsamości w takim przypadku odbywa 

się w oparciu o istniejące (zachowane) elementy krajobrazu kulturowego miejsca. Autor 

publikacji zgadza się zatem ze stwierdzeniem Gawła [2011, s.21], że „za dziedzictwo uważa 

się to, co określa naszą tożsamość i buduje naszą kulturę (…)”, i to niezależnie od pierwotnej 

własności i przynależności do grupy społeczno-kulturowej. Pojęcie dziedzictwa kulturowego 

jest jednak bardzo złożone, a wielokrotne próby usystematyzowania terminologicznego 

zjawiska nie wskazały do tej pory jednoznacznych definicji omawianych pojęć.  

Regionalna turystyka kulturowa oparta na zasobach lokalnego dziedzictwa oraz 

atrakcyjności krajobrazu w dużej mierze przekłada się na gospodarkę i atrakcyjność 

ekonomiczną regionu. Kultura i elementy dziedzictwa (historycznego i przyrodniczego) 

w regionie pozostają często jedynymi enklawami autentyzmu, przyczyniającymi 

się do budowania jego wizerunku i zachowania własnej tożsamości. W ich identyfikacji, 

a następnie kształtowaniu i ochronie, szczególną rolę odgrywają lokalne i regionalne władze, 

do których należy m.in. zarządzanie dziedzictwem kulturowym [Wojciechowska 2003, s. 155; 

Głąbiński 2008, s. 12-15; Szczepanowski 2015, s. 44-45]. 

Od kilku lat budowaniem swojej niepowtarzalnej marki, jako regionu atrakcyjnego 

pod względem turystyczno-kulturowym, zajmują się samorządy i organizacje pozarządowe 

województwa zachodniopomorskiego. Przestrzeń turystyczna Pomorza Zachodniego 

delimitowana jest w największym stopniu przez walory przyrodnicze regionu oraz 

bezpośredni dostęp do pojezierzy i wybrzeży Morza Bałtyckiego. Prowadzone są jednak 

prace i podejmowane działania zmierzające do aktywizacji regionu na rzecz przywracania 

własnej tożsamości (zatraconej głównie w wyniku skomplikowanej historii) i budowania 

wizerunku bazującego na historycznym i kulturowym dziedzictwie. Doskonałym przykładem 

takich działań jest powstanie szlaku tematycznego bazującego na wielowiekowej odrębności 

Pomorza i jego świetności pod rządami książąt z dynastii Gryfitów. Tworzony szlak ma 

szansę stać się sztandarowym produktem przyczyniającym się nie tylko do umocnienia 

poczucia tożsamości regionalnej, ale przede wszystkim do rozwoju całorocznej przestrzeni 

turystycznej, niezależnej od zmasowanego ruchu ukierunkowanego na wypoczynek w rejonie 

pojezierzy i wybrzeża Bałtyku. 
 

 

Cel i metodyka pracy 
 

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu i stanu 

zaawansowania wdrażania nowego produktu turystyki kulturowej Polski północnej, jakim jest 

Szlak Gryfitów. To całkowicie nowy tematyczny system turystyczny, mający łączyć miejsca 

związane z jedną z najdłużej panujących dynastii książęcych w Europie – dynastii Gryfitów, 
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rządzącej około pięćset lat na terenie Księstwa Pomorskiego. Artykuł z założenia autora 

nie ma być jednak jedynie opracowaniem o charakterze informacyjnym, ale powinien stać 

się również przyczynkiem podbudowy naukowej budowanego szlaku i jego merytorycznym 

uzasadnieniem (głównie w kontekście rozwoju przestrzeni turystycznej regionu). O ile 

istnieją w literaturze naukowej opracowania dotyczące dziedzictwa Gryfitów na Pomorzu 

(w większości historyczne), o tyle nie została dotychczas podjęta próba oceny jego potencjału 

turystycznego oraz uwarunkowań rozwoju szlaku jako nowego produktu turystyki kulturowej.  

Publikacja realizuje zatem trzy główne cele: 

a) systematyczno-inwentaryzacyjny, polegający na wskazaniu i logicznym zestawieniu 

miejsc i obiektów związanych z tematyką szlaku (głównie na terenie Pomorza 

Zachodniego, ale również na obszarach sąsiednich województw oraz Niemiec, 

Szwecji i Danii); 

b) poznawczy, realizujący zadania edukacji regionalnej i wskazujący na znaczenie szlaku 

w kształtowaniu tożsamości regionu Pomorza; 

c) badawczy, zakładający ustalenie zmian w postrzeganiu regionu uwzględniających 

pojawianie się w przestrzeni nowych produktów turystyki kulturowej, jak również 

wskazanie potrzeby dywersyfikacji ruchu turystycznego, związanej z silną 

sezonowością, funkcjonującą w przestrzeni turystycznej Pomorza Zachodniego, 

a mającą niemały wpływ na gospodarkę turystyczną regionu. 

Wymienione powyżej cele zrealizowane zostały za pomocą kilku empirycznych metod 

badawczych, jak:  

- sondażu wśród potencjalnych użytkowników szlaku (kwestionariusz ankietowy skierowany 

do turystów i mieszkańców regionu, w którym wskazywali oni potrzebę stworzenia Szlaku 

Gryfitów, jako identyfikującego pod względem historyczno-kulturowym Pomorze 

Zachodnie), 

- wywiadów bezpośrednich (przeprowadzonych wśród organizatorów szlaku i ekspertów 

związanych z tematyką szlaku),  

- analizy potencjału nowego produktu turystycznego w regionie i jego wpływu  

na kształtowanie się przestrzeni turystycznej regionu (bazującej na dokonanej wcześniej przez 

autora analizy potencjału turystyczno-kulturowego połączonej z waloryzacją obiektów – 

opracowanej przez Mikosa von Rohrscheidta [2010, s. 69-174]). 
 

 

Szlaki dziedzictwa kulturowego w przestrzeni turystycznej regionu 
 

Tematyczne szlaki kulturowe na stałe zagościły w przestrzeni turystycznej, niezależnie 

od szerokości geograficznej, kultury czy języka. Są widocznym odzwierciedleniem nie tylko 

tendencji czy mody we współczesnym ruchu turystycznym i działaniach promocyjnych 

regionów, ale przede wszystkim akceptacji własnej tożsamości, tradycji i dziedzictwa, 

jak również potrzeby jego ochrony. 

Ze względu na odrębną tematykę tej grupy szlaków w stosunku do pozostałych 

systemów turystycznych oraz ich unikatową specyfikę, charakteryzują się one rozwiniętym 

potencjałem bazującym na materialnym i duchowym dziedzictwie kulturowym regionu. 

Bardzo często zarówno tematyka szlaku, jak i obecność atrakcji z nią związanych 

odpowiadają kilku formom współczesnej turystyki kulturowej (np. Droga Świętego Jakuba 

zaspokaja potrzeby turystyki religijnej, historycznej, a nawet turystyki wydarzeń1 czy 

kulinarnej – [Duda, Trocińska 2015, s. 291]). Trudno zatem jednoznacznie zdefiniować 

                                                 
1 Autor sugeruje zastosowanie określenia „turystyka wydarzeń” w zastępstwie angielskojęzycznego 

zapożyczenia „turystyki eventowej”. Takiego zabiegu dokonano świadomie, po wielu konsultacjach  

z użytkownikami szlaków turystycznych i różnorodnych wydarzeń kulturowo-turystycznych, którzy wskazywali 

na potrzebę zastąpienia angielsko brzmiącej nazwy określeniem bliższym nam językowo. 
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pojęcie szlaku kulturowego, a bogata literatura teoretyczna (polska i światowa) odnosząca się 

do tego zjawiska zdaje się tylko potwierdzać istnienie tego problemu w kręgu badaczy 

tematu.  

Niezależnie od polemiki i licznych propozycji określenia istoty dziedzictwa i zjawisk 

społecznych z nim związanych (które nie stanowią przedmiotu rozważań niniejszej 

publikacji), autor zdecydował się na używanie pojęcia ‘szlak dziedzictwa kulturowego’ 

rozumianego jako szlak turystyczny bazujący na zespole miejsc i tematów, które w sposób 

autentyczny przedstawiają historię oraz wartości kulturowe regionu i stanowią elementy 

regionalnego dziedzictwa kulturowego. Warto jednak zaznaczyć, że ten typ turystyki,  

ze względu na motywację podróżujących, przejawiać się może w dwojaki sposób – jako 

podróż do miejsc postrzeganych i uznanych za własne dziedzictwo kulturowe turysty 

(głównie w celu wzmocnienia poczucia tożsamości z regionem), jak również podróż  

do miejsc obcego dziedzictwa (w celach poznawczych lub porównawczych). Na potrzebę 

odrębnej analizy tego typu systemów wskazują m.in. prace Mikosa v. Rohrscheidta [2008,  

ss. 53-65], Gawła [2011, s. 30-35; 2017, s. 57], czy za granicą, Rosenfelda [2008, ss. 3-5]. 

Tematyczne szlaki dziedzictwa kulturowego są istotnym produktem turystyki 

regionalnej, często przyczyniającym się do wzrostu zainteresowania regionem,  

co bezpośrednio przekłada się na jego gospodarkę i sytuację ekonomiczną. Warto pamiętać 

również o wartości dodanych, które towarzyszą niemal każdemu produktowi turystyki 

kulturowej, jakimi są korzyści pozaekonomiczne, związane m.in. ze wzmacnianiem 

tożsamości lokalnych społeczności, poczuciem dumy z własnego (lub odziedziczonego) 

dziedzictwa oraz zaangażowaniem emocjonalnym w jego ochronę i kształtowanie. 

Na obszarze całej Europy funkcjonuje obecnie silnie rozbudowana sieć tras 

wytyczonych w oparciu o bogate dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Część z nich posiada 

wymiar międzynarodowy, ponadregionalny, a ich znaczenie i zaangażowanie w kształtowanie 

europejskiej tożsamości zostały docenione przez wiele międzynarodowych organizacji 

(m.in. ONZ, Rada Europy) i wpisane na prestiżowe listy UNESCO czy Europejskich Szlaków 

Kulturowych [Orzechowska-Kowalska 2014, s. 113-114]. Zasadniczą część przestrzeni 

turystycznej Europy tworzą szlaki o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, które 

podejmują nowe, często oryginalne tematy silnie korespondujące z budowaniem regionalnej 

świadomości spuścizny kulturowej. Warto podkreślić, że ogromnym ich atutem jest ich silne 

zróżnicowanie tematyczne – od elementów historycznych, biograficznych poprzez militarne, 

muzyczne, filmowe, literackie, religijne aż po obiekty kultury wysokiej i elitarnej  

[m.in. Jędrysiak 2008, s. 45-102; Mikos von Rohrscheidt 2008, s. 66-197; Buczkowska, 

Mikos von Rohrscheidt 2009, s. 41-460]. Podobnie więc, jak w przypadku klasyfikacji 

Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy [Orzechowska-Kowalska 2003, s. 114], 

regionalne systemy budowane są w oparciu o trzy główne kategorie: 

1. ludzie i ich biografie – związane ze znaczącymi dla regionu postaciami, ich życiem, 

miejscem urodzenia i wkładem w dorobek kulturowy regionu i poza jego granicami, 

np. Szlak Salvadora Dali w Katalonii, Szlak Fryderyka Chopina na Mazowszu, Szlak 

Ludwika Zamenhofa w Białymstoku itp. Do tego typu szlaków zaliczyć można 

również szlaki poświęcone większej grupie osób, np. dawnych dynastii rządzących 

(np. Szlak Książąt Mazowieckich) lub dawnych mieszkańców regionu (np. szlak – 

Kamienice i ich mieszkańcy w Szczecinie); 

2. migracje – związane ze zjawiskiem wędrówki i jednocześnie transmisji kulturowej 

pomiędzy regionami, np. regionalne etapy i odgałęzienia Drogi Świętego Jakuba lub 

Drogi Świętego Olafa w Skandynawii, Szlak Bursztynowy, Szlak Papieski 

w Małopolsce (szlaki papieskie, jako szlaki wędrówek pieszych, kajakowych 

czy rowerowych związanych z wędrówkami Karola Wojtyły jako biskupa 

czy kardynała), itp.; 
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3. osiągnięcia i prądy cywilizacyjne w zakresie filozofii, religii, sztuki, handlu, nauki 

i techniki – eksponujące znaczenie postępu cywilizacyjnego i kulturowego 

w budowaniu wizerunku regionu, np. Szlak Zabytków Techniki na Śląsku, Szlak Ropy 

Naftowej na Podkarpaciu, Szlak Gotyku Ceglanego na Pomorzu, Małopolski Szlak 

Owocowy, Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna, Szlak 

Architektury Drewnianej (Podkarpacie, Małopolska), Lubuski Szlak Wina i Miodu 

itp.; 

Funkcjonowanie tematycznych szlaków kulturowych w przestrzeni geograficznej 

i turystycznej regionu z pewnością świadczy o dojrzałości przestrzeni i jej funkcjonalnym 

ukształtowaniu. Jak zauważył m.in. [Włodarczyk 2011, s. 60], obiekty dziedzictwa 

kulturowego, obok przyrodniczych i infrastruktury stanowią integralny element składowy 

przestrzeni turystycznej, rozumianej jako część ogólnie rozumianej przestrzeni geograficznej, 

w której występuje zjawisko ruchu turystycznego [Włodarczyk 2009, s. 31]. Ich obecność 

wymaga jednak nie tylko dokładnej identyfikacji przestrzeni na podstawie różnorodnych 

przesłanek, oznaczających funkcje, jakie są realizowane w niej przez działalność turystyczną, 

ale również precyzyjnego określenia wiodącego tematu i przedmiotu penetracji turystycznej2. 

Szlaki dziedzictwa kulturowego poszerzają zatem znaczenie i podnoszą „wartość” przestrzeni 

turystycznej regionu, przyczyniając się do jej częściowej konkurencyjności [Kowalczyk 2008, 

s. 41-43; Mikos von Rohrscheidt 2009, s. 72-74] i zmian w jej postrzeganiu przez turystów. 

Rozwój tematycznych szlaków kulturowo-turystycznych jest ponadto oznaką postępującej 

transformacji z turystyki konsumpcyjnej na rzecz turystyki uczestniczącej, gdzie jakość 

i różnorodność dziedzictwa kulturowego i krajobrazów stanowi wspólny zasób i podnosi 

atrakcyjność miejsc mniej znanych. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej 

czynniki kształtujące przestrzeń turystyki kulturowej regionu, tematyczne szlaki dziedzictwa 

pełnią w niej wiele funkcji, z których do najważniejszych należą: 

a) funkcja integracyjna – polegająca na zdefiniowaniu regionalnej przestrzeni 

turystycznej jako obszaru atrakcyjnego ze względu na tematykę szlaku oraz 

skupieniu działań i zainteresowania lokalnych społeczności na rzecz wspierania 

i kształtowania szlaku jako produktu i ochrony własnego dziedzictwa; 

b) funkcja kreatywna – polegająca na kształtowaniu przestrzeni penetracji 

turystycznej regionu, kreowaniu możliwości rozbudowy infrastruktury i systemów 

informacyjno-promocyjnych, jak również całych pakietów oferty turystycznej 

umożliwiających narracyjne doświadczanie nie tylko poszczególnych elementów 

szlaku, ale również jego całości; 

c) funkcja społeczna – przejawiająca się wzrostem zainteresowania regionalną 

historią, krajobrazem, przyrodą, kulturą czy tradycjami wśród mieszkańców 

regionu, co przekłada się na identyfikację własnej tożsamości i zwiększenie 

świadomości odrębności regionalnej, poczucia dumy oraz potrzeby chronienia  

i odpowiedniego kształtowania posiadanego dziedzictwa; 

d) funkcja historyczna – funkcjonowanie szlaku w przestrzeni geograficznej regionu 

pozwala na utrwalanie i ochronę własnego dziedzictwa historycznego. Bardzo 

często przyczynia się do wyeksponowania ważnych dla regionu wydarzeń, postaci 

czy też okresów w dziejach, wcześniej niedocenianych lub też zapomnianych; 

e) funkcja edukacyjna – polegająca na kreowaniu narracyjnej formy użytkowania 

szlaku, wykorzystującej potencjał wszystkich obiektów na nim się znajdujących 

do celów dydaktycznych. Tematyczny szlak dziedzictwa powinien w sposób 

spójny i wielowarstwowy (dostępny dla różnego rodzaju odbiorcy) prowadzić 

                                                 
2 Autor przyjmuje, że obecność realnych tematycznych szlaków kulturowych (w tym szlaków dziedzictwa) 

w dużej mierze determinuje funkcje przestrzeni, określanej przez Liszewskiego [2009, s. 89] jako przestrzeni 

penetracji turystycznej (w odróżnieniu od przestrzeni eksploracji, asymilacji czy kolonizacji). Armin Mikos 

von Rohrscheidt [2010, s. 18] nazywa nawet tego typu szlaki linearnymi systemami penetracji turystycznej. 
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opowieść zgodnie z jego tematyką, przenosząc niejako użytkownika od jednego 

obiektu do kolejnego i prezentując zawarte w nich wartości edukacyjne; 

regionalizm tematycznego szlaku kulturowego wyznaczają bardzo często 

programy edukacyjne ukierunkowane na poznanie charakterystycznych  

dla regionu walorów kultury wysokiej lub popularnej; 

f) funkcja ekonomiczna – szlaki dziedzictwa kulturowego powinny być budowane 

i kształtowane również w kontekście nowego produktu turystycznego, oczywiście 

we współpracy nie tylko z regionalnymi samorządami, ale również z wieloma 

podmiotami gospodarczymi i mikro-przedsiębiorcami w celu wykorzystania 

potencjału tematu dla rozwoju gospodarczego regionu; turystyka kulturowa 

posiada wymierny wpływ na gospodarkę regionu [Mikos von Rohrscheidt 2009,  

s. 89-90] – szlaki wykorzystują i zwiększają popyt na regionalny potencjał 

kulturowy, zwiększając jednocześnie rentowność infrastruktury i pakietów ofert 

spędzania wolnego czasu; 

g) funkcja dywersyfikująca ruch turystyczny w przestrzeni – wprowadzenie 

do przestrzeni tematycznego szlaku kulturowego może przyczynić 

się do zróżnicowania ukierunkowania ruchu turystycznego i ograniczenie jego 

dotychczasowej kanalizacji. Działania takie przyczyniają się również 

do zróżnicowania oferty turystycznej regionu, tym samym zwiększenia jego 

atrakcyjności; 

Szlaki regionalnego dziedzictwa mają więc za zadanie sterowanie natężeniem ruchu 

turystycznego, które obejmuje, oprócz wymienionych powyżej funkcji, również podstawowe 

funkcje turystycznych systemów linearnych, jak: krajoznawstwo – udostępnianie walorów 

(kulturowych i przyrodniczych), rekreację oraz stymulowanie kierunków rozpraszania 

się turystów [Stasiak 2007, s. 49-50; Mikos von Rohrscheidt 2010, s. 20]. 
 

 

Historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania powstania Szlaku Gryfitów 

na Pomorzu Zachodnim 
 

Według definicji Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1995 r. dziedzictwem 

kulturowym nazywamy spuściznę dorobku kulturowego w sferze materialnej i duchowej. 

Poznawanie własnej kultury sprzyjać ma więc jej ochronie, kształtowaniu i pomnażaniu [za: 

Wojciechowska 2003, s. 152].  

W wielu regionach Polski od wielu lat obserwuje się prawdziwy renesans „lokalności”, 

polegający na wzroście zainteresowania historią, tradycjami i krajobrazem (przyrodniczym 

i kulturowym) własnej „małej ojczyzny”. Zjawisko to widoczne jest obecnie ze szczególnym 

natężeniem na obszarach, których skomplikowana historia i zmiany ludnościowe po drugiej 

wojnie światowej nie pozwoliły na wykształcenie się stabilnego poczucia tożsamości 

i identyfikacji społeczeństwa z zamieszkiwanym przez nie terytorium (wraz z bagażem jego 

dziedzictwa). Do takich regionów należy z pewnością Pomorze Zachodnie (utożsamiane 

z administracyjnym obszarem województwa zachodniopomorskiego), które stanowi część 

historycznego Księstwa Pomorskiego, rządzonego przez ponad pięć stuleci przez książąt 

z dynastii Gryfitów. To właśnie zachowane dziedzictwo (obiekty, tradycje czy ślady 

działalności) pomorskich władców stały się rdzeniem projektu nowego produktu 

turystycznego –tematycznego Szlaku Gryfitów. 
 

Historyczne uzasadnienie powstania Szlaku Gryfitów 

Trudno, nawet w przybliżeniu, jednoznacznie wskazać czas, kiedy na terenach 

położonych „przy morzu” (stąd nazwa regionu – Pomorze) rozpoczął się okres władzy 

dynastii książęcej spod znaku gryfa. Po raz pierwszy pieczęci z wizerunkiem tego mitycznego 
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stworzenia użyto za panowania księcia Kazimierza II Dymińskiego w 1193 r., jednakże 

już znacznie wcześniej (bo w połowie XI w.) dokumenty wspominają dynastię książęcą 

na pomorskim tronie [Rymar 1995, s. 31]. W różnej konfiguracji, zależnej od podziałów 

samego Księstwa, Gryfici rządzili terenami od ujścia rzeki Wisły na wschodzie aż po doliny 

rzek Reknitz i Warnow na terenach dzisiejszej Meklemburgii i Pomorza Przedniego (Niemcy) 

na zachodzie. Na przestrzeni ponad pięciu wieków ich rządów przez scenę polityczną 

Księstwa Pomorskiego przewinęło się ponad trzysta osób (książąt, księżne, księżniczki oraz 

ich dzieci i wnuki), z których część zajmowała bardzo wysokie pozycje społeczne daleko 

poza granicami Pomorza. Głównym centrum politycznym i logistycznym dynastii przez wiele 

wieków był zamek w Szczecinie, wielowiekowej stolicy Księstwa Pomorskiego. 

Książęta pomorscy z dynastii Gryfitów byli głównymi twórcami sukcesów regionu, 

tak na arenie regionalnej, jak i ogólnoeuropejskiej. To nim Pomorze zawdzięcza 

m.in. włączenie w krąg chrześcijańskich krajów Europy w XII w (dwie misje 

chrystianizacyjne biskupa Ottona z Bambergu – w 1124 i 1128 r.), a także wprowadzenie 

reformacji w 1534 r. Gryfitom region zawdzięcza również rozwój handlu i wielowiekowy 

związek z Ligą Hanzeatycką, co przełożyło się na rozwój dużych ośrodków miejskich,  

jak Szczecin, Stralsund, Greifswald, Wolgast, Słupsk, Stargard czy Kołobrzeg. Rozwój 

Pomorza jako zwartego i zjednoczonego państwa następował kilkukrotnie, głównie za sprawą 

rządów Barnima I (XIII w.) i Bogusława X Wielkiego (XV-XVI w.). W historii regionu 

pozytywnie zapisali się również m.in. Eryk Pomorski (przez pewien czas w XV w. był królem 

Unii Kalmarskiej w trzech skandynawskich krajach – Danii, Norwegii i Szwecji), Barnim IX 

(książę szczeciński) i Filip I (książę wołogoski) – ojcowie pomorskiej reformacji, a także 

Filip II, wielki mecenas sztuki i zleceniodawca jednej z pierwszych w Europie szczegółowych 

map regionalnych – Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa z XVII w. 

Książęta pozostawili po sobie bogatą spuściznę kulturową i architektoniczną, która jedynie  

w niewielkiej części ocalała do czasów współczesnych. Liczne wojny (w tym najbardziej 

dotkliwe – wojna trzydziestoletnia w XVII w. i druga wojna światowa w XX w.), choroby, 

pożary i zmiany ludnościowe przyczyniły się do znacznego zniszczenia elementów 

dziedzictwa Gryfitów (zwłaszcza w regionie Pomorza Zachodniego). 

O ile początek dynastii ginie w mrokach dziejów XI i XII-wiecznego Pomorza, o tyle 

koniec panowania Gryfitów możemy wskazać jednoznacznie. Ostatni książę – Bogusław XIV 

zmarł bezpotomnie w 1637 r., w czasie trwania wojny trzydziestoletniej. Na krótko przed 

śmiercią musiał znosić uciążliwości okupacji wojsk cesarskich Wallensteina oraz przyjąć 

bez możliwości obrony protektorat króla Szwecji. Na mocy układu z Grimnitz z 1529 r. 

terytoria Księstwa Pomorskiego zostały przyznane brandenburskiemu rodowi 

Hohenzollernów, a następnie podzielone pomiędzy Brandenburgię i Szwecję. Licząca ponad 

500 lat bogata historia Gryfitów dobiegła końca. 

 
Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju Szlaku Gryfitów na Pomorzu  

Funkcjonowanie w przestrzeni geograficznej regionu produktu, który w sposób 

przemyślany i zorganizowany wykorzystuje elementy regionalnego dziedzictwa kulturowego 

lub przyrodniczego, przyczynia się do znacznego wzrostu prestiżu regionu i związanego 

z nim poczucia dumy jego mieszkańców. Potrzeba zaistnienia regionu w przestrzeni 

turystycznej, jak również jego konkurencyjności jest szczególnie widoczna w dobie silnego 

i bardzo agresywnego procesu globalizacji. Wytwory kultur regionalnych czy lokalnych coraz 

częściej wchłaniane są przez kulturę masową, która wyznacza trendy i kreuje kariery 

lokalnych obyczajów [Wojciechowska 2003, s. 153-154]. Społeczeństwa odczuwają jednak 

potrzeby odrębności, poczucia zakorzenienia w historii, krajobrazie i uwarunkowaniach 

społecznych, nawet jeśli pielęgnować mają dziedzictwo, które zostało przez nich otrzymane 

(zastane, odziedziczone), jak ma to miejsce np. w przypadku Pomorza Zachodniego. 
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Na badanym obszarze funkcjonują już od kilku lat tematyczne szlaki kulturowe, będące 

w różnym zakresie fragmentami międzynarodowych szlaków dziedzictwa kulturowego. 

Są to Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, Pomorski Szlak Cysterski (będący częścią 

europejskiej trasy Dróg Kulturowych Rady Europy) oraz Pomorska Droga Świętego Jakuba 

(będąca częścią wielkiej sieci Dróg Jakubowych w Europie i od 2017 roku Europejskim 

Szlakiem Kulturowym). Mieszkańcy regionu nie utożsamiają się jednak znacząco z nimi  

i tylko w nieznacznym stopniu identyfikują szlaki z dziedzictwem kulturowym Pomorza 

Zachodniego. Potwierdzają to badania ankietowe, które autor przeprowadził w 2015 r.  

na próbie około 300 osób z terenów całego województwa, którzy świadomie i systematycznie 

odbywają podróże kulturowe (indywidualnie i grupowo) po regionie. Spośród kilkunastu 

pytań, jakie otrzymały ankietowane osoby jedno z nich dotyczyło wskazań istniejących 

szlaków jako znaczących dla budowania regionalnej świadomości pomorskiej. Zdaniem 

użytkowników jedynie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego w znaczącym stopniu nawiązuje 

do dziedzictwa kulturowego regionu (46% odpowiedzi twierdzących). Pozostałe, jakkolwiek 

ważne i budujące przestrzeń turystyczną regionu, nie przedstawiają większego znaczenia  

w kształtowaniu świadomości regionalnej (Pomorski Szlak Cysterski – 7%, pomorska Droga 

Świętego Jakuba – 12%) (tab.1). Wartym podkreślenia jest również duży odsetek odpowiedzi 

wymijającej: „nie wiem”. 
 
Tab. 1. Ocena istniejących na Pomorzu Zachodnim tematycznych szlaków kulturowych pod kątem ich 

odniesienia do dziedzictwa regionu 
Szlak kulturowy Czy tematyczny szlak kulturowy reprezentuje elementy 

dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego? 

 TAK NIE NIE WIEM 

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego 46% 25% 29% 

Pomorski Szlak Cysterski 7% 61% 32% 

Pomorska Droga Świętego Jakuba 12% 19% 69% 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie badań ankietowych. 

 

Trudno obecnie jednoznacznie wskazać przyczyny takiego stanu rzeczy. Być może 

winę ponosi brak odpowiedniego przygotowania szlaku jako produktu turystycznego, zbyt 

słaba promocja i nieodpowiednia wiedza społeczna odnośnie tematyki szlaku? Być może 

jednak istnieją inne oczekiwania co do wykreowania zwartego szlaku, który swoją tematyką 

nawiązywać będzie do oryginalnego i unikatowego dziedzictwa pomorskiego. Badania 

wykazały, że potrzebę taką widzą nie tylko regionalne władze samorządowe, ale również 

turyści i sami mieszkańcy Pomorza. We wspomnianej ankiecie zapytano również  

o propozycję szlaku, który zdaniem respondentów korespondowałby tematyką z faktycznym 

dziedzictwem kulturowym regionu. Tym razem badania dokonano na próbie 650 osób  

(z czego 350 osób pochodziło spoza terenów Pomorza Zachodniego, a nawet z zagranicy). 

Odpowiedzi nie były zaskakujące, a z największą liczą wskazań (79%) dominowała 

propozycja budowy Szlaku Gryfitów3 (często respondenci ujmowali to jako Szlak śladem 

Gryfitów, Szlak Książąt Pomorskich, Szlak Książęcy Gryfitów) (tab.2). 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Respondenci proszeni byli o wskazanie trzech propozycji szlaków, których tematyka nawiązywałaby 

do dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Wyniki wskazań obejmują zatem wszystkie odpowiedzi. 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 4/2018 (lipiec-sierpień 2018) 

103 

Tab. 2. Propozycje powołania tematycznych szlaków kulturowych odnoszących się do dziedzictwa 

Pomorza Zachodniego i tożsamości regionu 

Propozycja tematycznego szlaku kulturowego 
Odsetek wskazań jako kluczowego 

w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego 
Pomorza Zachodniego 

Szlak Gryfitów 79% 

Szlak Pomorskich Rodów Rycerskich i Szlacheckich 54% 

Szlak militarny II wojny światowej 51% 

Szlak rybacki 49% 

Szlak legend pomorskich 43% 

Szlak Misji Chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu 40% 

Szlak kulinarny Pomorza 38% 

Szlak średniowiecznych zakonów rycerskich 28% 

Szlak kamiennych kościołów 19% 

Szlak Wikingów 11% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Istnieje zatem społeczna potrzeba powołania do istnienia oznakowanego, realnego 

Szlaku Gryfitów, który wypełniłby lukę sztandarowego produktu turystyki regionalnego 

dziedzictwa kulturowego. Przy współpracy z samorządem województwa 

zachodniopomorskiego oraz regionów sąsiednich, licznymi organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami, jak również samymi mieszkańcami, w 2016 r. rozpoczęto prace nad 

budową nowego produktu turystycznego na Pomorzu Zachodnim – Szlaku Gryfitów. 
 

 

Szlak Gryfitów jako nowy produkt turystyki dziedzictwa kulturowego regionu 
 

Jak podkreślają niemal wszyscy badacze, sukces na rynku turystyki kulturowej będą 

odnosiły głównie te miejscowości, regiony, miejsca, które zaoferują atrakcyjny i dopasowany 

do odbiorcy produkt [za: Szczepanowski 2015, s. 128-129]. Bez względu jednak na to, 

jak rozległy jest region i jak bogaty jest zestaw atrakcji towarzyszących, zawsze 

podstawowym kryterium sukcesu produktu turystyki kulturowej będzie autentyczne, 

oryginalne dziedzictwo, które dostarcza przeżyć, emocji i wrażeń, których poszukują jego 

odbiorcy [Gaweł 2011, s. 153]. Głównym celem tematycznych szlaków kulturowych  

i szlaków dziedzictwa jest prezentacja dorobku kulturowego regionu, która realizowana jest 

dzięki łączeniu obiektów lub miejscowości we wspólny wątek. Stanowią zatem oryginalny 

rodzaj oferty, różniący się od wielowątkowych i wieloaspektowych ofert regionalnych, 

gwarantują obiektywną autentyczność kulturowego dziedzictwa, jak również pełnią funkcje 

edukacyjno-poznawcze. Jak twierdzą Merski i Kościelniak [2005, s. 61] turystyka uprawiana 

na szlakach kulturowych uczy umiejętności wyboru tego, co z dóbr kultury jest najcenniejsze 

i najbardziej wartościowe oraz dostarcza emocji wyższego rzędu, kształtowanych za sprawą 

czynnego uczestnictwa w kulturze regionalnej. 

Szlak Gryfitów jest propozycją spójnego tematycznie systemu turystyki kulturowej, 

który łączy miejsca, obiekty lub wydarzenia związane, choćby w części, z historią Pomorza 

i panującego przez niemal 500 lat książęcego rodu Gryfitów. Obejmuje zatem tereny należące 

dziś częściowo do Niemiec (wschodnia część Meklemburgii-Pomorza Przedniego) oraz 

Polski (województwo zachodniopomorskie oraz pomorskie). Nie można również pominąć 

wpływów, jakie książęta pomorscy wywarli na kraje ościenne, gdzie również pojawiają się 

obiekty związane z Gryfitami (np. Brandenburgia w Niemczech, Skania w Szwecji czy 

Zelandia w Danii). Aby jednak taki szlak zaistniał w przestrzeni geograficznej i turystycznej 
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regionu, powinna zostać wypracowana odpowiednia jego koncepcja i funkcjonowanie, jako 

nowego produktu turystyki kulturowej [Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2010, s. 138]. Szlak 

powinien nie tylko zostać realnie wytyczony w terenie, posiadać własne logo, drogowskazy 

czy tablice informacyjne, ale przede obiekty (lub miejsca) muszą być dostępne do zwiedzania, 

a zainteresowany potencjalny użytkownik powinien mieć dostęp do informacji, 

przewodników oraz możliwości zwiedzania.  

Do najważniejszych celów interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego na Szlaku Gryfitów, oprócz znaczącego wzrostu osobistego doświadczenia 

uczestników, zwiększenia powszechnego szacunku oraz zrozumienia wagi miejsc i obiektów 

z tym dziedzictwem związanych, należy również budzenie i rozwijanie dalszego 

nim zainteresowania oraz samodzielnego poszukiwania jego wartości i znaczeń.  

We właściwym pojmowaniu dziedzictwa oraz kształtowaniu i doświadczaniu emocji, a także 

wiedzy z nim związanych, w dużej mierze pomocą służy odpowiednia narracja. To właśnie 

ona odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu genius loci miejsca, tak często narażonego 

na postępującą globalizację i wzrost tempa życia (w tym także podróżowania). Narracyjność 

szlaków kulturowych (a zwłaszcza szlaków dziedzictwa kulturowego) jest jedną 

z ich najbardziej charakterystycznych cech. Ponadto, jest we współczesnej turystyce 

elementem pożądanym, zwiększającym atrakcyjność miejsca (regionu, szlaku)  

i eksponującym unikatowość i oryginalność interpretowanego miejsca. Opowieść pozwala  

na łączenie ze sobą obiektów szlaku, bez konieczności fizycznego poprowadzenia  

i oznakowania drogi pomiędzy nimi. Dobrze przygotowana i odpowiednio przekazana 

narracja prowadzi turystę, czy innego użytkownika szlaku, według zaplanowanego klucza 

przez historię i geografię regionu. W takim przypadku nie ma miejsc mało istotnych, które 

można byłoby pominąć przy organizowaniu szlaku. Każdy element jest bowiem częścią 

całości, opowieści. Jakikolwiek brak powoduje wyrwę w ciągłości narracji, co wiąże się  

ze spadkiem jakości szlaku i zanikiem zainteresowania wśród jego użytkowników. 

 

Zachowane dziedzictwo Gryfitów jako rdzeń nowego produktu turystyki kulturowej 

Budowa i kształtowanie nowego produktu turystyki kulturowej – Szlaku Gryfitów, 

została zaplanowana na kilka etapów. Pierwszy z nich rozpoczął się w połowie 2016 roku 

a jego głównym pomysłodawcą i realizatorem jest Wydział Turystyki i Gospodarki 

Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Założeniem 

tego etapu jest stworzenie współpracującej sieci miejsc (obiektów), związanych z podjętą 

tematyką szlaku. Są to zatem miejsca, w których istnieją lub istniały rezydencje książęce, 

które odegrały ważną rolę w kształtowaniu państwa Gryfitów, które łączą się z postaciami 

książąt (osobiście lub poprzez wydarzenie, opowieści lub legendy). Należy przy tym dodać, 

że na tym etapie prac, wybór obiektów i ich waloryzacja ograniczyły się do terenu 

województwa zachodniopomorskiego (w dalszych etapach przewidziane są podobne prace  

na terenie województwa pomorskiego oraz Niemiec, Danii i Szwecji). 

 W celu wyboru miejsc na szlaku oraz ich przystosowania do roli rdzenia (motoru 

napędowego) nowego produktu turystycznego, zastosowano metodę oceny waloryzacyjnej 

potencjału turystyczno-kulturowego zasobów związanych z dynastią Gryfitów na Pomorzu 

Zachodnim4, jak również analizę wskazań eksperckich (historyków, kulturoznawców, 

                                                 
4 Analizę waloryzacyjną autor przeprowadził metodą bonitacji punktowej z uwzględnieniem szeregu kryteriów 

zaproponowanych przez A. Mikosa von Rohrscheidta [2010, s. 92] do oceny potencjału turystyczno-

kulturowego regionu i uzupełnionych o własne kryteria, dostosowujące metodę do specyfiki regionu Pomorza 

Zachodniego. Metoda, jakkolwiek obciążona pewnym ładunkiem subiektywizmu, jest obecnie najczęściej 

stosowaną metodą w waloryzacji, co ułatwia porównywanie wyników. Badania te zostały przeprowadzone  

w listopadzie 2016 r. podczas prac wstępnych określania potencjału projektowanego Szlaku Gryfitów. Autor 

pozwala sobie na odwołanie się do tych analiz na potrzeby niniejszego artykułu, choć nie zostały one jeszcze 

opublikowane, a wykonano je na użytek wewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego.  
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geografów i osób odpowiedzialnych za rozwój turystyki w regionie). Analizy te pozwoliły 

na wskazanie (wyróżnienie) następujących obiektów (miejsc), które uznano za główną 

oś powstającego szlaku (tab.3): 

 
Tab. 3. Miejscowości i elementy (obiekty, miejsca, legendy, wydarzenia) ważne dla przebiegu trasy 

budowanego Szlaku Gryfitów 

lp. miejscowość obiekt/wydarzenie/postać/legenda 

1 Szczecin a) Zamek Książąt Pomorskich 

b) pomnik księcia Bogusława X i jego żony Anny Jagiellonki 

c) krypta książęca w Katedrze św. Jakuba Apostoła 

d) miejsce po kościele Mariackim 

e) miejsce po zamku książęcym Oderburg 

2 Szczecin-Dąbie a) Pałacyk Myśliwski – dawna siedziba książęca 

3 Żelisławiec a) legenda o gryfach 

4 Kliniska a) lipa Anna 

b) legenda o spotkaniu Anny Jagiellonki z Bogusławem X 

5 Sowno a) ołtarz książęcy i ambona w kościele św. Marii Magdaleny 

b) epitafium błazna książęcego 

c) legenda o błaźnie Mikołaju 

6 Kamień Pomorski a) osiedle katedralne wraz z konkatedrą – miejsce spoczynku książąt pomorskich 

b) krypta książęca 

c) obiekty fundacji ostatniego z rodu Gryfitów – Ernesta Bogusława de Croya 

7 Golczewo a) pozostałości zamku biskupów kamieńskich i książąt pomorskich 

8 Trzebiatów a) pałac, dawny klasztor i siedziba fundacji wdów książęcych 

b) kaplica Świętego Ducha – miejsce wprowadzenia przez książąt reformacji  

na terenie Pomorza 

9 Roby a) ołtarz fundacji księżnej Anastazji 

10 Kołbacz a) dawny klasztor cysterski – miejsce spoczynku książąt pomorskich 

11 Darłowo a) Zamek Książąt Pomorskich 

b) krypta grobowa Eryka Pomorskiego w kościele NMP 

c) legendy związane z Erykiem Pomorskim 

12 Szczecinek a) zamek książęcy – dawna oprawa wdowia dynastii Gryfitów 

b) zjazdy książęce podczas wojny polsko-krzyżackiej 

13 Koszalin a) Zamek Książąt Pomorskich – pozostałości  

b) Park Książąt Pomorskich 

Źródło: opracowanie własne (na podstawie waloryzacji zasobów szlaku pod kątem ich znaczenia dla Szlaku 

Gryfitów) 

 

Każdy z wybranych obiektów (miejsc) został następnie przeanalizowany pod kątem 

potencjału narracyjnego. Istotą było wskazanie ich znaczenia dla Szlaku Gryfitów oraz 

wskazania kierunków narracji, powiązania ich w spójny system łącznie z wydarzeniami, 

datami i postaciami (tu głównie książętami spod znaku Gryfa). W tym celu, dla wszystkich 

wyodrębnionych miejsc, został opracowany tzw. sylabus miejsca (pojęcie wprowadzone 

przez dr. hab. Armina Mikosa von Rohrscheidta dla potrzeb narracji przewodników turystyki 

miejskiej). Jego wprowadzenie wiązało się zatem z wprowadzeniem kryteriów branych 

pod uwagę przy ocenie i analizie potencjału narracyjnego. Dla szlaku Gryfitów były 

to następujące kryteria:  

 

 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 4/2018 (lipiec-sierpień 2018) 

106 

A. Zgodność miejsca z tematyką szlaku – jego znaczenie dla istoty narracji tematycznej 

na szlaku kulturowym – ważne obiekty, elementy nawiązujące do dynastii Gryfitów 

(wydarzenia, tablice, epitafia, grobowce, kaplice, pozostałości przedmiotów 

codziennego użytku, strojów, wyposażenia wnętrz, mapy, obrazy, itp.) 

B. Okres funkcjonowania obiektu na tle dziejów dynastii Gryfitów 

C. Postaci związane z obiektem 

a) pierwszoplanowe – należące bezpośrednio do członków rodziny książęcej 

i związane fizycznie (lub poprzez opowieści) z danym miejscem 

b) drugoplanowe – postaci nie będące członkami rodu Gryfitów, ale z nimi 

bezpośrednio związane (np. poprzez zależności funkcyjne, koligacje rodzinne 

itp.); również postaci z rodu Gryfitów, ale związane pośrednio z miejscem  

(np. poprzez wydarzenia lub legendy) 

c) inne – postaci nie będące Gryfitami i nie związane bezpośrednio z miejscem, 

ale będące ważnym elementem opowieści, częścią narracji szlaku 

D. Narracja podstawowa – element, wokół którego kreowana jest narracja miejsca, formy 

i sposób interpretacji (istniejące i potencjalne) 

E. Narracja uzupełniająca – elementy poboczne, które uzupełniają podstawową treść 

historyczną i kulturową, związaną z miejscem; narracja uzupełniająca tworzy wraz 

z narracją podstawową tematyczną całość, nie odbiega od tematu ani nie buduje 

narracji wokół zupełnie niezwiązanych z tematem wydarzeń oraz postaci; 

F. Narracja dla zainteresowanych – skierowana dla osób mocno zaangażowanych w treść 

merytoryczną szlaku, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat dynastii 

Gryfitów oraz realizujących działania edukacyjne 

G. Narracja specjalistyczna – skierowana do historyków, historyków sztuki, 

profesjonalistów, związanych z tematyką szlaku. 

H. Anegdoty, legendy, ciekawostki nawiązujące do miejsca lub postaci związanych 

z obiektem 

I. Daty historyczne, ważne z punktu widzenia tematyzacji szlaku 

J. Wydarzenia współczesne bazujące na tematyce szlaku i nawiązujące do historycznych 

dat i wydarzeń – elementy produktu turystyki eventowej 

K. Nawiązanie do innych postaci/wydarzeń/miejsc na Pomorzu, będących elementem 

Szlaku Gryfitów 

a) powiązania I rzędu – silne powiązanie z postaciami/wydarzeniami/miejscami; 

określenie kierunku kontynuacji narracji podstawowej i uzupełniającej 

b) powiązania II rzędu – powiązania z postaciami/wydarzeniami/miejscami jedynie 

w narracji uzupełniającej 

c) powiązania III rzędu – powiązania z postaciami/wydarzeniami/miejscami poprzez 

wskazanie możliwości kontynuacji tematyki szlaku, bez ciągłości narracji,  

a jedynie dla wskazania związku z tematyką (np. poprzez bliskość miejsca, luźne 

powiązania z legendami, opowieściami itp.) 

L. Związek z innymi szlakami tematycznymi na Pomorzu (Pomorską Drogą Świętego 

Jakuba, Szlakiem Cystersów, Europejskim Szlakiem Gotyku ceglanego, Szlakiem 

Joannitów i Templariuszy, Szlakiem Świętego Ottona z Bambergu i innymi) 

 

Tak wyodrębnione i zwaloryzowane miejsca tworzą obecnie trzon (rdzeń) powstającego 

Szlaku Gryfitów (ryc.1). Zgodnie z zasadą kreowania produktu turystycznego [Kaczmarek, 

Stasiak, Włodarczyk 2010, s. 70] wokół niego stopniowo realizowane są zadania i budowane 

elementy produktu rzeczywistego i poszerzonego. Ich wybór i ocena waloryzacyjna następuje 

głównie poprzez liczne spotkania i konsultacje społeczne m.in. z organizacjami 

pozarządowymi, Lokalnymi Grupami Działania, właścicielami lub gestorami obiektów 

wpisujących się w tematykę szlaku oraz potencjalnymi użytkownikami szlaku.  
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Ryc.1. Struktura projektowanego produktu turystycznego – Szlaku Gryfitów 
Źródło: opracowanie własne wg. Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk [2010, s. 161] 

 

Co dalej? Rozwój szlaku dziedzictwa jako produktu dywersyfikującego ruch 

turystyczny regionu 

Nie każdy szlak jest od razu produktem. Aby tak się stało, konieczna jest jego 

komercjalizacja, przygotowanie gotowej do sprzedaży oferty, skierowanej do konkretnego 

odbiorcy lub segmentu odbiorców, która zaspokoi określone jej potrzeby i oczekiwania. 

Oprócz samej idei i koncepcji tematycznej Szlaku Gryfitów wypracowywana jest obecnie 

koordynacja działań wielu podmiotów zainteresowanych swoim udziałem w produkcie  

i będących potencjalnymi producentami produktów cząstkowych (ryc.2). Niezbędne staje się 

również połączenie nowego szlaku z istniejącymi już w przestrzeni innymi tematycznymi 

systemami, które od kilku lat stały się już rozpoznawalnym elementem przestrzeni 

turystycznej regionu, jak np. Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba czy Szlakiem Cysterskim 

(tym bardziej, że istnieją związki pomiędzy tematami wspomnianych szlaków). 
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Ryc. 2. Wstępna koncepcja przebiegu Szlaku Gryfitów na obszarze Pomorza Zachodniego 

(województwa zachodniopomorskiego) 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Jakie są zatem oczekiwania kreatorów produktu turystycznego – Szlaku Gryfitów oraz 

jego potencjalnych użytkowników, związane z wprowadzeniem systemu bazującego 

na elementach dziedzictwa historyczno-kulturowego Pomorza? 

W tym celu poproszono o wypowiedzenie się na ten temat grupę 120 osób, zaangażowanych 

w powstanie nowego szlaku kulturowego na Pomorzu Zachodnim i potencjalnych 

użytkowników turystyki kulturowej w regionie (przedstawicieli samorządów, organizacji 

NGO, LGD oraz turystów systematycznie i świadomie wędrujących szlakami kulturowymi 

w Polsce i poza jej granicami). Wśród odpowiedzi wyraźnie wyróżniają się oczekiwania 

wzrostu świadomości atrakcyjności turystycznej Pomorza wśród przyjezdnych, wzrostu 

zainteresowania własnym dziedzictwem wśród mieszkańców regionu oraz zwrócenie uwagi 

na inne cele destynacji turystycznej, nie związane z masową turystyką wypoczynkową 

nad morzem czy pojezierzach (z którą kojarzony jest region Pomorza Zachodniego). 

Widoczne są również oczekiwania odnośnie do zmian w sezonowości gospodarki 

turystycznej w regionie, silnie zaznaczającej się zwłaszcza w strefie nadmorskiej. Zestawienie 

wszystkich odpowiedzi ukazano w tabeli (tab.4). 
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Tab. 4. Oczekiwania dotyczące rozwoju ruchu turystycznego na Pomorzu Zachodnim 

po wprowadzeniu nowego produktu turystyki kulturowej – Szlaku Gryfitów 

Lp. Oczekiwania dotyczące rozwoju ruchu turystycznego na Pomorzu Zachodnim, 

w związku z wprowadzeniem do przestrzeni nowego produktu turystycznego – 

Szlaku Gryfitów 

odsetek 

respondentów  

1 
wzrost liczby i jakości elementów infrastruktury i zagospodarowania turystycznego  

w miejscowościach na szlaku 
21% 

2 wzrost zainteresowania turystyką kulturową (historyczną) 12% 

3 wzrost liczby turystów w regionie Pomorza Zachodniego 8% 

4 
wzrost świadomości atrakcyjności turystycznej Pomorza Zachodniego wśród 

turystów przyjeżdżających do regionu 
72% 

5 wzrost zainteresowania własnym dziedzictwem wśród mieszkańców regionu 52% 

6 dywersyfikacja głównych strumieni ruchu turystycznego w regionie 67% 

7 
odciążenie mocno nasyconej przestrzeni turystyki wypoczynkowej w strefie 

nadmorskiej 
49% 

8 
wzrost zainteresowania miejscami (miejscowościami) dotychczas pomijanymi przez 

ruch turystyczny 
27% 

9 

wzrost zainteresowania kreowaniem nowych produktów cząstkowych, związanych  

ze szlakiem i wpływających na rozwój całości jako zintegrowanego produktu 

turystyki kulturowej Pomorza Zachodniego 

36% 

10 
dywersyfikacja gospodarki oraz większe uniezależnienie się zatrudnienia w sektorze 

turystyki od sezonowości 
65% 

Źródło: opracowanie własne (na podstawie wywiadów eksperckich i badań ankietowych). 

 

 

Podsumowanie i wnioski 
 

Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej turystyki kulturowej jest aktywne 

dostosowanie się do zmieniających się potrzeb społecznych nie tylko w zakresie spędzania 

czasu wolnego i rekreacji, ale również identyfikacji własnej tożsamości i stymulowania 

rozwoju regionalnego. Coraz częściej powstają więc markowe produkty turystyczne, których 

rdzenie tworzą elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego 

lub przyrodniczego.  

Pomorze Zachodnie to wyjątkowy region ze względu na skomplikowaną historię, której 

ciągłość została gwałtownie przerwana poprzez niemal całkowitą wymianę ludności po 1945 

r. Zdaniem Rogackiego [2003, s. 26] w tak krótkim czasie zmiany tego typu nie miały miejsca 

nigdzie we współczesnej Europie. W ciągu 5-7 lat (1945-1952) na omawiany obszar 

napłynęło około miliona osób z różnych terenów Polski, co spowodowało wykształcenie się 

zupełnie nowej świadomości regionalnej [za: Głąbiński 2008, s. 16-17]. Nie pozostało to bez 

wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, a przestrzeń turystyczna kształtowana 

była jedynie w kierunku uwarunkowań przyrodniczych i dostępu do Morza Bałtyckiego. 

Odradzające się po 1989 roku procesy kształtujące tożsamość regionalną przyczyniły się  

na Pomorzu Zachodnim do poczucia „wtórnego” zakorzenienia się w regionie [m.in. Mazur 

2000, s. 31-35]. Polega ono m.in. na przyjęciu wartości znajdujących się w otaczającym 

człowiek środowisku (w tym również wartości dziedzictwa historycznego) poprzez proces 

edukacji i asymilacji przestrzeni. Niezwykle ważnym jest przy tym wskazywanie, że 

krajobrazowe otoczenie przyrodnicze i kulturowe posiada różnorodne treści historyczne i jest 

niezastąpionym elementem identyfikującym region i kształtującym tożsamość jego 

mieszkańców [Bednarek 2000, s. 54-59]. 

Szlak Gryfitów, w założeniu jego twórców, ma stać się pierwszym szlakiem 

kulturowym na Pomorzu Zachodnim, ściśle nawiązującym do historycznego dziedzictwa 

regionalnego. Jak wskazują przytaczane w niniejszym artykule badania, odpowiada  
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on również na oczekiwania i zapotrzebowania samych mieszkańców, jak również dużej części 

odwiedzających region turystów. Jest również odpowiedzią na założenia działalności 

samorządów lokalnych, których strategie rozwoju uwzględniają w znacznym stopniu rozwój 

i promocję turystyki kulturowej, jako alternatywy dla istniejących już w regionie innych form 

spędzania wolnego czasu. Jego zadaniem jest zatem nie tylko kształtowanie świadomości 

regionalnej i poczucia tożsamości, ale również realny wpływ na rozwój gospodarki 

turystycznej w regionie, inspirowanie do podejmowania działań na rzecz rozbudowy szlaku, 

jako zintegrowanego produktu turystycznego, aktywizację lokalnych mieszkańców oraz,  

w dalszych planach, ponadkulturową integrację transgraniczną pomiędzy Pomorzem 

Zachodnim (Polska), Meklemburgią (Niemcy) i Skanią (Szwecja).  

Szlak Gryfitów, jako planowany nowy produkt turystyki kulturowej, jest obecnie 

w fazie projektowania, testowania i modyfikowania (etap pozarynkowy, według cyklu życia 

produktu – [Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2010, s. 207] i trudno dziś jednoznacznie 

stwierdzić, jak rozwinie się po wprowadzeniu go na rynek i udostępnieniu użytkownikom. 

Mając jednak na uwadze duże zainteresowanie powołaniem szlaku wśród decydentów  

i gestorów obiektów położonych na jego trasie, jak również spore oczekiwania wobec jego 

funkcjonowania wśród potencjalnych użytkowników, pozwala na optymistyczne prognozy. 

Po udanym etapie wdrożenia produktu na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

planuje się rozszerzyć zasięg szlaku na całym terenie związanym z dziedzictwem Gryfitów, 

zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Dodatkowo, w planach jest zaproszenie do 

współtworzenia szlaku miejsc, oddalonych nieco od omawianego obszaru, lecz silnie 

związanego historycznie z działalnością pomorskich książąt (np. Skania w Szwecji, część 

Zelandii w Danii oraz szwedzka wyspa – Gotlandia). Docelowo ukształtowany w ten sposób 

Szlak Gryfitów, mógłby zostać zgłoszony do uznania go za Europejski Szlak Kulturowy, 

reprezentujący dziedzictwo jednej z najdłużej panującej w Europie dynastii – książąt spod 

znaku gryfa. 
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The cultural heritage trail as a product identifying local identity and stimulating 

diversification of tourism activity in the region – on the example of creating 

Griffin Trail (Western Pomerania) 
 

Key words: cultural tourism, heritage trails, tourist space, Western Pomerania 

 

Abstract:  

Thematic cultural routes (including separately described heritage routes) for many years 

have been an inseparable element of tourist space and cultural landscape of Poland  

and Europe. They are not only an organized form of heritage protection, but they also shape 

regional identity and increase the importance and attractiveness of the area in the context  

of tourism. Their functioning in the public space is often perceived as a manifestation  

of social and administrative maturity in shaping the image of the region. 

Western Pomerania's tourist space is delimited to the greatest degree by the natural 

values of the region and direct access to the Lakeland area and the Baltic Sea coastline. 

However, for the past few years, many works have been carried out and undertaken  

to activate the region in order to restore its identity and build a new image, based on its 

historical and cultural heritage. The excellent example of such activities, is the creation  

of a thematic route based on the centuries-long distinction of Pomerania region and its 

splendor under the rule of Gryffin dynasty dukes. The route has the potential to become  

a regional flagship product, contributing not only to the strengthening of regional identity,  

but also to the development of a year-round tourist space, independent of the mass tourist 

activity spaces in the Lakeland area and the Baltic coast. 
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Każdy naród tworzy charakterystyczną sobie kulturę 

materialną i niematerialną, która jest częścią jego świadomości 

społecznej. W historii danych narodów wiele elementów tej 

kultury jest zapomniana, ulega zniszczeniu. Stąd też tworzone 

były i są muzea, jako instytucje zajmujące się ochroną 

kulturalnego dziedzictwa ludzkości. Muzea zatem stanowią 

podstawową bazę turystyki muzealnej, która jest jedną z ważnych 

form turystyki kulturowej.  

Problematyce właśnie turystyki muzealnej poświęcona została recenzowana książka. 

Publikacja pt. „Turystyka muzealna”, autorstwa Izabeli Wyszowskiej i Tadeusza Jędrysiaka, 

wydana została w 2017 roku przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie. 

Zawiera 248 stron i składa się z siedmiu rozdziałów, wstępu oraz licznej i interesującej 

bibliografii. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Turystyka muzealna – zagadnienia 

ogólne” Autorzy przedstawili definicję i zadania muzeów, zarys historii muzealnictwa, krótko 

scharakteryzowali pojęcie turystyki muzealnej uważając ją formę turystyki kulturowej oraz 

profil turysty odwiedzającego placówki muzealne. Rozdział drugi „Przegląd muzeów  

na świecie” na początku prezentuje formy architektury muzealnej. Przedstawiono krótkie 

charakterystyki najsłynniejszych i najdziwniejszych muzeów świata. Opis ten wsparto 

interesującymi fotografiami. Potencjał muzealny w Polsce to treść rozdziału trzeciego. 

Stanowi on obszerną część książki, w której Autorzy w bardzo przystępny sposób 

scharakteryzowali początki i rozwój muzealnictwa na ziemiach polskich, typologię  

w organizację muzeów w Polsce, wskazując na kryteria organizatora (muzea państwowe, 

samorządowe, prywatne, społeczne) oraz na podział muzeów według Głównego Urzędu 

Statystycznego, która to instytucja wprowadziła wszechstronne i mieszane kryteria typologii 

placówek muzealnych. Wskazano także na podział muzeów według specyfiki zbiorów oraz na 

instytucje paramuzealne, które uzupełniają sieć muzeów i odgrywają ważną rolę w ruchu 

turystycznym. 

Do omawianego podrozdziału można mieć drobną uwagę. Uważam bowiem, że tabele  

5 i 6, zawierające dane statystyczne obrazujące liczbę muzeów w Polsce powinny być 

zamieszczone w następnym podrozdziale pt. „Obecny stan polskiego muzealnictwa”.  

W ten sposób jakościową analizę krótkiego punktu rozdziału trzeciego można byłoby 

uzupełnić analizą ilościową. Najdłuższą część rozdziału trzeciego tworzy podrozdział 

czwarty, w którym Autorzy przedstawili najbardziej znaczące muzea polskie i ich zbiory.  

W sposób syntetyczny interesująco wzbogacając ilustracjami scharakteryzowali 

najważniejsze w Polsce muzea narodowe, archeologiczne, biograficzne i literackie, 

historyczne, wojskowe. Wskazali na rolę jaką odgrywają w przekazywaniu wiedzy muzea 

etnograficzne, martyrologiczne, sztuki, przyrodnicze, geologiczne, techniki, sportu i turystyki, 

muzea sakralne i religijne, pałacowe i zamkowe, uczelniane. Warto podkreślić, że wśród 

różnego rodzaju placówek muzealnych szczególnym zainteresowaniem turystów cieszą się 
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muzea pałacowe i zamków, które gromadzą zbiory kulturowe o dużej wartości artystycznej. 

Także same pałace i zamki prezentując różne style architektoniczne dla turystów stanowią 

atrakcję muzealną. Z poznawczego, dydaktycznego i wychowawczego punktu widzenia duże 

znaczenie mają muzea uczelniane, których w Polsce jest 63. Powstało nawet Stowarzyszenie 

Muzeów Uczelnianych, którego celem jest m.in. ochrona dziedzictwa uczelnianego, 

gromadzenie i dokumentowanie dorobku poszczególnych uczelni. Szkoda tylko,  

jak zauważają Autorzy muzea te nie cieszą większym zainteresowaniem turystów.  

W charakterystyce różnego typu muzeów krótko zaprezentowano aktualnie modne w Polsce 

muzea unikatowe i nietypowe. Przykładowo są to: Muzeum Mydła i Historii Brudu, Muzeum 

Bimbrownictwa, Muzeum Guzików, Muzeum Żaby, Muzeum Tanich Win, Muzeum Kargula 

i Pawlaka. Są to muzea poświęcone rzeczom zwykłym, codziennym. Niektóre bawią a inne 

szokują. Są doskonałym sposobem na ciekawe spędzanie czasu wolnego – stwierdzają 

Autorzy (s. 164).  

Muzea w Polsce nie tylko chronią rodzinne dziedzictwo kulturowe. Także poza 

granicami kraju, na Zachodzie i Wschodzie Europy, znajdują się polskie muzea oraz 

instytucje kultury i nauki, które pielęgnują polskie dziedzictwo kulturowe i upamiętniają 

polskość. Zagadnienia te prezentuje rozdział czwarty recenzowanej książki. 

Placówki muzealne mają wypracowane swoje formy działalności, które są w kręgu 

zainteresowania turystów. „Formy organizacji turystyki muzealnej” to tytuł rozdziału piątego. 

W celu przyciągnięcia turystów muzea podejmują wiele inicjatyw kulturalnych, 

edukacyjnych, rozrywkowych. Niektóre z nich przedstawione zostały w tym właśnie 

rozdziale. Wskazano na ekspozycje muzealne, które pełnią funkcje poznawcze, edukacyjne, 

wychowawcze. W muzeach organizowane są prelekcje, lekcje muzealne, warsztaty 

plastyczne. Jak napisali Autorzy „muzeum jest jednym z pozaszkolnych miejsc kształcenia, 

wychowania i rozwijania osobowości młodzieży” (s. 201). Warto zaznaczyć, że współczesne 

muzea są ważnymi instytucjami upowszechniania kultury poprzez organizowane odczyty, 

wykłady, sesje i seminaria naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Kontynuacją powyższego tematu jest treść rozdziału szóstego pt. „Współczesne 

tendencje w muzealnictwie”. Współczesne muzea to aktywne instytucje publiczne, które służą 

szerokim potrzebom odbiorców. Nie bez racji Autorzy wyraźnie podkreślają : „Nowoczesne 

muzea to coraz częściej placówki interaktywne, aktywizujące widzów, starające się wciągnąć 

publiczność do dialogu, zadawania pytań jak również do samodzielnego poszukiwania 

odpowiedzi” (s. 208). Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologii stają się obiektami 

kultury proponującymi nowe produkty, stosującymi wysublimowane strategie marketingowe 

w celu zaspokojenia szerokich potrzeb uczestników rynku turystycznego.  

Rozwój turystyki muzealnej nie będzie się odbywać bez szerokiej współpracy muzeów 

w Polsce i za granicą. Przykłady opisujące takie współdziałanie oraz jego efekty zawiera 

rozdział ostatni książki. Ujęto w nim wybrane dokonania krajowe, europejskie i światowe 

inicjowanie przez Międzynarodową Radę Muzeów, Forum Edukatorów Muzealnych, 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Stowarzyszenie Muzealników Polskich. Sformalizowane 

relacje między placówkami muzealnymi o charakterze organizacyjnym stanowią mocny 

kapitał społeczny służący rozwojowi turystyki muzealnej na dzisiaj i jutro. 

Recenzowana książka Autorstwa Izabeli Wyszowskiej i Tadeusza Jędrysiaka, 

cenionych znawców turystyki kulturowej jest cenną lekturą na polskim rynku wydawniczym. 

Powinna służyć w pracy zawodowej nie tylko przewodnikom turystycznym, pilotom 

wycieczek, animatorom i miłośnikom kolekcjonującym pozostałości kultury materialnej, lecz 

także władzom publicznym odpowiedzialnym za lokalną, regionalną i narodową kulturę oraz 

pracownikom zatrudnionym w placówkach muzealnych. Lektury tej nie mogą pominąć 

również sami turyści oraz przede wszystkim osoby zaangażowane w kształcenie specjalistów 

z zakresu turystyki i rekreacji na poziomie średnim, wyższym i podyplomowym. Służyć 

zatem powinna uczniom, studentom i ich nauczycielom wzbogacając programy nauczania.  
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Najnowsza publikacja Światowej Organizacji 

Turystyki (UNWTO) zatytułowana Tourism and 

Culture Synergies to propozycja dla wszystkich osób 

zainteresowanych problematyką związków pomiędzy 

turystyką a kulturą. Publikacja powstała dzięki 

zaangażowaniu znanych autorytetów z zakresu turystyki 

kulturowej (m.in. Greg Richards) oraz ministerstw ds. 

turystyki państw członkowskich UNWTO. 

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów oraz 

załączników.  

Jak zaznaczono w streszczeniu, raport (bo taką formę publikacji przyjęto) zawiera 

„przegląd intensywnie rozwijających się relacji między turystyką a kulturą oraz synergii, 

która powstaje w ich wyniku”. Autorzy za cel przyjęli analizę stanu obecnego, bieżących 

potrzeb oraz priorytetów państw członkowskich Światowej Organizacji Turystyki w zakresie 

rozwijania relacji pomiędzy turystyką a kulturą. W tej części przedstawiono również dane 

obrazujące liczbę podmiotów i osób poddanych badaniom (przeprowadzono je dwutorowo – 

wśród państw członkowskich UNWTO oraz wybranych ekspertów z zakresu turystyki 

kulturowej). Tym samym, wyniki uzyskano z 44% państw (69 ze 156) oraz 61 ekspertów. 

Na bazie uzyskanych wyników badań Greg Richards sformułował jeden z wniosków: 

„związek pomiędzy turystyką a kulturą oznacza, że charakter turysty kulturowego i kultury, 

którą oni konsumują, zmienia się bardzo dynamicznie. W szczególności modele turystyki 

kulturowej oparte na namacalnym dziedzictwie są wzmacniane przez wzrost znaczenia 

dziedzictwa niematerialnego”. Autor zwraca uwagę, że dynamika ta wpływa na problem 

definiowania pojęcia „turystyki kulturowej”, które należy obecnie wziąć pod uwagę 

ze względu na zdecydowanie silniejsze relacje pomiędzy turystyką a kulturą, niż miało 

to miejsce 20-30 lat temu.  

Rozdział pierwszy zatytułowany Needs and Priorities: Tourism and Culture Survey 

of UNWTO Member States to przegląd wyników badań przeprowadzonych wśród państw 

członkowskich Światowej Organizacji Turystyki. Całość poprzedza metodyka 

przeprowadzonych badań. W dalszej części przedstawiono ogólne wyniki badań, które 

opracowano na podstawie 10 głównych pytań / zagadnień (gdzie 1-3 dotyczyły obecnego 

stanu turystyki kulturowej, a 4-10 potrzeb i priorytetów), tj.: 

 które z wymienionych obszarów związanych z turystyką zaliczacie Państwo 

do kategorii „turystyka kulinarna” (skala 1-5)?  

 wielkość rynku turystyki kulturowej – zagadnienie dość rozbudowane, bowiem 

odnoszące się do pytań m.in. z zakresu procentowego udziału zagranicznych 

turystów kulturowych w ogólnym udziale wszystkich turystów przyjeżdżających 

do danego kraju; co więcej badane państwa poproszono również o wskazanie 

udziału jednodniowych odwiedzających (!); 
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 jakie środki używacie Państwo do szacowania wielkości rynku turystyki 

kulturowej w kraju?  

 czy turystyka kulturowa ma „szczególne miejsce” w krajowej polityce 

turystycznej? 

 czy turystyka kulturowa na „szczególne miejsce” w planie promocyjnym / 

marketingowym kraju? 

 jak ważne są poszczególne formy wsparcia rozwoju turystyki kulturowej (skala  

1-5)?  

 jak ważne są poszczególne potrzeby wsparcia rozwoju turystyki kulturowej (skala 

1-5)? 

 jak ważne są poszczególne etapy / formy współpracy pomiędzy sektorem 

turystyki a kultury (skala 1-5)? 

 dwa ostatnie pytania miały charakter otwarty i dotyczyły wskazania: 1) dobrych 

praktyk z zakresu rozwoju turystyki kulturowej oraz 2) uwag na temat potrzeb 

i priorytetów związanych z rozwojem turystyki kulturowej. 

Układ kwestionariusza ankietowego wyraźnie wskazuje na dominację zagadnień 

z zakresu potrzeb i priorytetów. Pytań (czy szerzej: zagadnień) z zakresu obecnego stanu 

turystyki kulturowej było zdecydowanie mniej. Z jednej strony szkoda, bowiem uzyskanie 

odpowiedzi w tym zakresie mogłoby pomóc w przeprowadzeniu bardziej szczegółowej 

analizy wielkości rynku turystyki kulturowej. Znając wcześniejsze opracowania sygnowane 

przez Światową Organizację Turystyki, można zauważyć, iż prezentacja wyników różnych 

badań najczęściej ma charakter bardzo ogólnikowy.  

Nie wnikając w prezentowane w raporcie odpowiedzi na poszczególne pytania, warto 

wskazać, że badane państwa dość wysoko oceniały znaczenie runku turystyki kulturowej. 

W stosownych miejscach autorzy opracowania podali również wybrane, dodatkowe 

odpowiedzi z poszczególnych państw (wynikające z części pytań otwartych). Jak można było 

się spodziewać, problematyczne okazały się zagadnienia związane z oszacowaniem wielkości 

rynku turystyki kulturowej – na pytania te odpowiedziało zaledwie 38 państw (tj. 55% 

biorących udział w badaniu). Dość mocno rozbudowana jest natomiast część dotycząca 

planów i priorytetów związanych z turystyką kulturową, gdzie poza „suchymi” wynikami 

badań, przedstawiono szereg ciekawych, indywidualnych przypadków działań w zakresie 

rozwoju tej formy turystyki. Podsumowując, pierwsza część opracowania, dotycząca stanu 

i perspektyw rozwoju turystyki kulturowej w państwach członkowskich UNWTO, pomimo 

pewnych uogólnień, zawiera szereg ciekawych informacji, które wynikają zarówno 

z typowych danych liczbowych, jak również prezentacji szeregu przykładów 

z poszczególnych krajów.  

Rozdział drugi zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród ekspertów turystyki 

kulturowej (Survey of Cultural Tourism Experts: Views and Comments). Osobom tym zadano 

łącznie 13 pytań, często dość zbliżonych do tych, które przedstawiono państwom 

członkowskim: 

 które z wymienionych obszarów związanych z turystyką zaliczacie Państwo 

do kategorii „turystyka kulinarna”?  

 jak ważne są wymienione obszary turystyki kulturowej (skala 1-5)? 

 które obszary turystyki kulturowej będą miały w przyszłości większe / mniejsze 

znaczenie (skala 1-5)? 

 jakie są najbardziej odpowiednie metody pomiaru turystyki kulturowej? 

 jaką część światowej turystyki międzynarodowej stanowi wg Państwa turystyka 

kulturowa? 

 czy znaczenie turystyki kulturowej wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat? 

 czy znaczenie turystyki kulturowej wzrośnie w ciągu najbliższych 5 lat? 
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 jakie powinny być główne cele polityki turystyki kulturowej w ciągu najbliższych 

5 lat (skala 1-10)? 

 jak ważne są poszczególne formy wsparcia rozwoju turystyki kulturowej (skala  

1-5)? 

 jak ważne są poszczególne potrzeby wsparcia rozwoju turystyki kulturowej (skala 

1-5)?  

 jak ważne są działania w zakresie wspierania partnerstwa pomiędzy turystyką 

a kulturą (skala 1-5)? 

 jakie są główne wyzwania i bariery współpracy pomiędzy kulturą a turystyką? 

 odniesienie do opinii państw członkowskich nt. potrzeb i priorytetów rozwoju 

turystyki kulturowej.  

W tej części opracowania przedstawiono również definicje i poglądy na ten temat 

turystyki kulturowej prezentowane przez poszczególnych ekspertów. Podobnie, jak w części 

dotyczącej wyników badań przeprowadzonych wśród państw członkowskich, 

w tej zaprezentowano dane liczbowe obrazujące poglądy ekspertów turystyki kulturowej. 

Znaczną część stanowią cytaty i opinie naukowców nt. poszczególnych zagadnień, 

w tym m.in. w zakresie różnych form turystyki kulturowej, np. turystyki sportowej. Warto 

podkreślić zawarcie w tej części wielu ciekawych poglądów, które są chyba ciekawszą 

częścią tego rozdziału.  

Trzecia, główna część opracowania (pn. Trends and Potential: in-depth Expert 

Opinion) zawiera szereg komentarzy do głównych problemów poruszanych w badaniach. 

Wskazano w niej m.in. na dynamicznie rozwijające się relacje pomiędzy turystyką a kulturą, 

popierając to konkretnymi przykładami z różnych destynacji. Wykazano ponadto, że coraz 

trudniej jest zdefiniować turystykę kulturową, co wynika m.in. z rosnącej złożoności turystyki 

i kultury. W tej części zacytowano przykładowe definicje turystyki kulturowej pochodzące  

z różnych opracowań. Powołując się na dane statystyczne, dokonano próby oszacowania 

wielkości rynku turystyki kulturowej. Warto podkreślić, iż w stosownych miejscach 

powoływano się również na wspomniane wcześniej wyniki badań przeprowadzonych wśród 

państw członkowskich i ekspertów. Tu również zawarto elementy historii turystyki 

kulturowej, jednoznacznie wskazując na jej duże przeobrażenia. Wyraźnie wyartykułowano 

również relacje pomiędzy turystyką a kulturą, jednocześnie wskazując na korzyści dla 

poszczególnych stron. Jednocześnie przedstawiono potencjalne kierunki rozwoju szeroko 

rozumianej turystyki kulturowej. Ten rozdział należy docenić w szczególności, głównie ze 

względu na mnogość cytowanych źródeł, ciekawe wyniki różnych badań i ich interpretacje, 

czy wielokrotne powoływanie się na konkretne, indywidualne przypadki.  

Ostatni, czwarty rozdział (pn. Conclusions and Recommendations) to swoiste wnioski 

wynikające z całości opracowania, poparte charakterystyką najnowszych problemów 

związanych z turystyką kulturową (m.in. w oparciu o definicję przyjętą podczas 

Zgromadzenia Ogólnego UNWTO z września 2017 r.). W tej części raportu przedstawiono 

ogólne i najważniejsze wyniki badań, z jednoczesnym porównaniem tych uzyskanych 

z państw członkowskich, jak i ekspertów turystyki kulturowej. Ciekawym elementem tego 

rozdziału są wyraźnie wyartykułowane rekomendacje w zakresie rozwoju turystyki 

kulturowej, tj.: tworzenie wizji, odpowiednie generowanie informacji, opracowanie bardziej 

szczegółowej polityki w zakresie turystyki kulturowej, prowadzenie odpowiednio 

ukierunkowanej działalności marketingowej, zapewnienie ochrony kultury, wykorzystywanie 

technologii i innowacji oraz budowanie współpracy.  

W końcowej części opracowania przedstawiono wzory kwestionariuszy ankietowych, 

wykaz państw i ekspertów biorących w badaniach oraz przegląd wybranych praktyk z państw 

członkowskich w zakresie rozwoju turystyki kulturowej.  

Opracowanie pt. Tourism and Culture Synergies to ciekawa pozycja z zakresu turystyki 

kulturowej. I chociaż nie ma ona charakteru stricte naukowego, to z pewnością powinna 
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być ważnym źródłem danych i informacji dla naukowców zajmujących się tematyką 

turystyki, kultury oraz relacji pomiędzy nimi. Mocną stroną raportu jest z pewnością 

zaprezentowanie ciekawych wyników badań uzyskanych z kilkudziesięciu krajów świata oraz 

od kilkudziesięciu ekspertów z zakresu turystyki kulturowej. Niepodważalną zaletą 

dokumentu jest wyróżnienie najważniejszych wyzwań stojących przed turystyką kulturową. 

Oczywiście, nie brakuje też słabszych stron dokumentu, jak wspomniany wcześniej wysoki 

poziom uogólnienia. Ponadto, zagadnienia turystyki kulturowej przedstawiono w kontekście 

globalnym, nie wskazując na problemy poszczególnych regionów. Ale należy to zrozumieć, 

chociażby ze względu na charakter organizacji firmującej opracowanie, jak również 

różnorodność państw biorących w badaniach. Tym samym, publikację Tourism and Culture 

Synergies można z pewnością uznać za udaną, a świadczy o tym szereg elementów, 

w tym przede wszystkim aktualność podejmowanych i analizowanych problemów. 

To interesująca pozycja dla przedstawicieli świata nauki, branżystów oraz podmiotów 

działających na rzecz rozwoju turystyki kulturowej.  
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Materiały faktograficzne 
 

Marcin Gorączko, gorgon@utp.edu.pl,  

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy w Bydgoszczy  

Michał Targowski, mt@umk.pl  

Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
 

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego  

powiatu świeckiego 
 

Abstrakt: Badania dotyczące potencjału turystyczno-kulturowego mikroregiony zostały 

oparte na metodzie opracowanej przez A. Mikos von Rohrscheidt, opublikowanej pierwotnie 

w monografii "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. 

Analiza skupia się na następujących elementach: potencjalne cele turystyki kulturowej 

w powiecie, pozostała oferta czasu wolnego, zagospodarowanie turystyczne i dostępność 

komunikacyjna regionu. Waloryzacja powstała w oparciu o metodę bonitacji punktowej 

z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającymi skali popularności danej grupy 

walorów i rodzajów wypraw kulturowych. 

 

 

I. Dane dotyczące przebiegu badania  
 

Obszar badania: powiat świecki 

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie  

Zasięg: mikroregion  

Metodologia: metoda oceny potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów zawarta w: 

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy 

(Wyd.2) Wyd. KulTour.pl, Poznań.  

Kwerenda: źródłowa literatury i materiałów: kwiecień-maj 2018  

Zapytania waloryzacyjne w obiektach i wizje lokalne: kwiecień-czerwiec 2018,  

Badania terenowe: kwiecień-lipiec 2018,  

Przeprowadzający badanie terenowe: Marcin Gorączko 

Data wypełnienia formularza: lipiec-sierpień 2018 
 

II. Formularz waloryzacyjny 
 

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej 
I.A: Zabytki:  

I.A. a) Obiekty sakralne: 
Historyczna katedra2 (12 punktów),  

brak 

Historyczna bazylika3 (za pierwsze dwie, punkty tylko wówczas, jeśli nie są katedrami) (6),  

brak 

Historyczny zespół sakralny4 dużej wielkości Z (pierwsze dwa) (6) 

brak 

Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3) 

Klasztor pobernardyński z kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu (3) 

Historyczna znacząca świątynia innych religii ZD5 (za pierwsze dwie) (6) 

brak 

http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote2sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote3sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote4sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote5sym
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Sanktuarium historyczne6 o znaczeniu międzynarodowym7 (10) 

brak 

Sanktuarium historyczne o znaczeniu krajowym lub regionalnym (diecezjalnym)8 (jedno 

pierwsze) (6) 

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Świeciu (6) 

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolnie(-) 

Sanktuarium o znaczeniu ponadregionalnym bez historycznego kultu (za pierwsze dwa) (7) 

brak 

Inne sanktuarium tej rangi lub sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego kultu 

(za pierwsze dwa) (3) 

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Płochocinie, gm. Warlubie (3) 

Inna historyczna stale dostępna świątynia innych wyznań i religii (4) 

Dawny zbór mennonicki w Mątawach, gm.Nowe, obecnie katolicki Kościół Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski (4) 

Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2) 

brak 

Aktualna siedziba biskupia9 (6) 

brak 

Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (pierwsze trzy) (4) 

Gotycki kościół św. Maksymiliana Kolbego w Nowem (4) 

Neogotycki kościół św. Andrzeja Boboli w Świeciu (4) 

Gotycki kościół Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława w Świeciu, Stara Fara (4) 

Barokowy kościół Nawiedzenia NMP w Topolnie (-) 

Gotycki kościół Świętego Mateusza Apostoła w Nowem (-) 

Kościół św. Trójcy w Jeżewie (-) 

Barokowy kościół św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku, gm.Warlubie (-) 

Kaplica św. Jerzego w Nowem (-) 

 

I.A. b) Zamki i pałace:  
Monumentalny zamek lub pałac historyczny10, miejsce ważnych wydarzeń11 ZD (za pierwsze 

trzy) (12) 

brak 

Monumentalny zamek lub pałac historyczny, ZD (za pierwsze trzy) (10) 

brak 

Zamek lub pałac historyczny, miejsce ważnych wydarzeń ZD (za pierwsze trzy)(5) 

brak 

Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (3) 

Zamek krzyżacki w Świeciu, częściowo zachowany, użytkowany  (3) 

Zamek krzyżacki w Nowem, częściowo zachowany, użytkowany (3) 

Zamek lub pałac stylizowany12 D (za pierwsze dwa*) (2) 

Zespół dworsko-folwarczny w Polednie, (obecnie kompleks hotelowo-restauracyjny "Pałac 

Poledno") gm. Bukowiec (2) 

Zespół pałacowy i folwarczny w Jastrzębiu, gm.Drzycim (2) 

Dwór lub inna rezydencja, miejsce ważnych wydarzeń ZD (za pierwsze trzy**) (6) 

brak 

Ruina historycznego zamku/grodu/pałacu D (za pierwsze trzy***) (2) 

Pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska "Talerzyk" w Topolnie, gm.Pruszcz (-) 

Pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska w Grucznie, gm. Świecie (-) 

Pozostałości średniowiecznej strażnicy krzyżackiej w Gródku, gm. Drzycim (-) 

Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu niedostępna (za pierwsze trzy****) (1) 

Grodzisko książąt pomorskich w Sartowicach, gm. Świecie (-) 

http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote6sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote7sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote8sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote9sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote10sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote11sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote12sym
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I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne: 

Średniowieczny cenny zespół urbanistyczny13 z rynkiem i ulicami, zachowany w znacznej 

części (za pierwsze trzy) (12) 

brak 

Inny cenny zespół urbanistyczny na przynajmniej krajową skalę (10) 

brak 

Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3) 

Stare Miasto w Nowem (3)  

Budynek o znacznych walorach architektonicznych14, miejsce ważnych wydarzeń ZD 

(pierwsze trzy) (6) 

brak 

Budynek o znacznych walorach architektonicznych, miejsce ważnych wydarzeń*15 Z 

(pierwsze dwa**) (3) 

brak 

Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy**) (4) 

Ratusz w Świeciu, neogotycki (4) 

Zespół pałacowy i folwarczny w Rulewie, gm.Warlubie (4) 

Zespół Białej Karczmy z k. XIX w. w Michalu gm. Dragacz (4) 

Budynek – miejsce ważnych wydarzeń ZD (pierwsze dwa***)(4) 

brak 

Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy****) (3) 

Dwór szlachecki o konstrukcji drewniano – murowanej z końca XVII w. w Gródku, gm. 

Drzycim (3) 

Budynek, miejsce ważnych wydarzeń Z (pierwsze dwa*****)(1) 

brak 

Historyczne fortyfikacje miejskie zachowane w znacznej części ZD (4) 

Zespół średniowiecznych murów obronnych  wraz z 6 basztami i fragmentem Bramy 

Chełmińskiej w Świeciu (4) 

Znaczne fragmenty historycznych fortyfikacji miejskich (2) 

Fragmenty średniowiecznych murów miejskich w Nowem (2) 

Ruiny fortyfikacji miejskich (1) 

brak 

Zachowane w znacznej części zespoły zabytkowe związane z dziejami innych niż polska grup 

etnicznych (za pierwsze dwa zespoły) (7) 

brak 

Pojedyncze zabytki związane z dziejami innych grup etnicznych ZD (za pierwsze dwa*) (4) 

Chata olenderska z końca XVIII w. w Chrystkowie, gm. Świecie (4) 

Nadwiślańska Chata - Mennonicka chałupa w Luszkowie, gm. Drzycim (4)  

Częściowo zniszczone lub niedostępne obiekty związane z innymi grupami etnicznymi 

(pierwsze dwa) (1) 

Chaty w stylu olenderskim z XIX w., np. w miejscowościach Wielki i Mały Komorsk oraz 

Bzowo (gm.Warlubie), Mątawy (gm. Nowe), Niedźwiedź (gm. Świecie) (2) 

Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu międzynarodowym ZD (pierwszy) (10) 

brak 

Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu krajowym ZD (pierwsze dwa*) (7) 

brak 

Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD (do trzech***) (3) 

Elektrownia wodna "Gródek", gm. Drzycim (3) 

Młyn wodny w Grucznie z 1888 roku (3) 

Przepompownia w Kończycach, gm. Nowe (3) 

Elektrownia wodna "Żur", gm. Osie (-) 

http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote13sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote14sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote15sym
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Mosty kolejowe w Kozłowie, gm. Świecie i Leosi, gm.Drzycim (-)  

Wiatrak holender w m. Nowe, gm. Nowe (-) 

Historyczna funkcjonująca stale16 linia kolejowa lub żeglugowa (tylko za przystanek 

początkowy lub końcowy danej linii) (6) 

brak 

Historyczna funkcjonująca sezonowo lub nieregularnie linia kolejowa lub żeglugowa (lub 

przystanki pośrednie linii stałej) (za pierwszy przystanek** 4) 

Laskowice Pomorskie (4) 

 

I.A. d) Obiekty militarne: 
Zespół forteczny o bardzo dużym znaczeniu militarnym, zachowany w znacznej części ZD 

(10) 

brak 

Zespół forteczny o mniejszym znaczeniu lub zachowany w mniejszej części* ZD (4) 

brak 

Zespół forteczny o mniejszym znaczeniu, dostępny sezonowo lub w mniejszej części** (2) 

Zespół pruskich koszar wojskowych i obozu ćwiczeń w Grupie z pocz. XX w. (2) 

Pojedyncze zachowane obiekty forteczne ZD (za pierwsze dwa***) (2) 

brak 

Pojedyncze obiekty forteczne częściowo dostępne, ruiny fortec (pierwsze dwie****) (1) 

Schrony zewnętrznej linii umocnień twierdzy Grudziądz z 1914 r. w Bzowie, Fletnowie, 

Marzach, Grupie i Górnej Grupie (1) 

Zachowana w dużej części, dostępna linia umocnień, ważna strategicznie (pierwsze dwie) (4) 

brak 

Zachowana w niewielkiej części, dostępna linia umocnień* (2) 

brak 

Pojedyncze dostępne fragmenty umocnień (pierwsze dwa)** (1) 

brak 

 

Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego: 

Obiekt Dziedzictwa Kulturowego o znaczeniu międzynarodowym ZD: UNESCO (dodatkowo 

30),  

brak 

Obiekt będący na polskiej liście Pomników Historii ZD (dodatkowo, jeśli nie znajduje się on 

na liście UNESCO) (15) 

brak 

Przy braku ogólnej dostępności obiektów z tej grupy punkty są odejmowane, pozostawia się 

tylko 1/3 punktów przyznanych za dany obiekt, jeśli inaczej nie wskazano. 

nie dotyczy 

 

Dodatkowe punkty za wszystkie miejsca lub obiekty wpisanych powyżej klas:  

Za stałych przewodników miejskich oprowadzających po obiektach lub przewodników 

obiektowych w j. polskim (za pierwsze pięć) (po 2 pkt)  

Zamek krzyżacki w Świeciu  (2) 

Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników (w pierwszych pięciu obiektach) (1 

pkt) 

brak 

Za możliwość zamówienia przewodnika obiektowego** (pierwsze pięć) (1 pkt)  

Chata olenderska z końca XVIII w. w Chrystkowie, gm. Świecie (1)  

Elektrownia wodna "Gródek", gm. Drzycim (1) 

Młyn wodny w Grucznie z 1888 roku (1) 
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Przepompownia w Kończycach, gm. Nowe (1) 

Elektrownia wodna "Żur", gm. Osie (1) 

Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników (w pierwszych pięciu) (po 1 pkt) 

brak 

Przewodniki elektroniczne po miejscu lub obiekcie (za pierwsze trzy) (1),  

brak 

Mikroeventy17 oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego miejsca lub obiektu 

(pierwsze 2) (po 2 pkt) 

brak 

Mikroeventy dostępne na zamówienie grupowe podczas zwiedzania miejsca lub obiektu (za 

pierwsze 2) (po 1 pkt) 

brak 

Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych (przynajmniej dwie wersje 

obcojęzyczne, w pierwszych trzech obiektach) (dodatkowo po 1 pkt)  

brak 

Własny materiał informacyjny w obiekcie, jak publikacje monograficzne, albumy (za 

pierwsze trzy obiekty) (1 pkt),  

Chata olenderska w Chrystkowie (1) 

Zamek krzyżacki w Świeciu (1) 

Elektrownia wodna "Gródek" i elektrownia wodna "Żur" (1) 

Własny materiał informacyjny w obiekcie w językach obcych (przynajmniej dwóch) w 

pierwszych trzech obiektach (1 pkt)  

brak 

Za bardzo dobry (2) lub dobry (1) stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech 

obiektów (element uznaniowy) można doliczyć w sumie od 1 do 2 punktów dla całego 

regionu). 

brak 

 

I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:  

I.B. a) Budowle historyczne i monumenty: 
Monumenty (pomniki) o znaczeniu międzynarodowym18 (każdy) (8) 

brak 

Monumenty (pomniki) o znaczeniu krajowym19 (do trzech*) (6) 

brak 

Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym20 (do trzech**) (2) 

Kozłowo koło Świecia, Pomnik w miejscu odkrycia meteorytu żelaznego Schwetz-Świecie, 

jego fragment znajduje się w Muzeum Humboldta w Berlinie (2) 

Pomniki lub obiekty małej architektury21 o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (1) 

Pomnik Braterstwa Broni w Świeciu (1) 

Pomnik godności i szacunku dla osób psychicznie chorych (1) 

Pomnik "drzewo" na rynku w Świeciu (1) 

Pomnik upamiętniający wizyty Fryderyka Chopina w majątku w Kozłowie (-) 

Pomnik-figura wotywna Matki Boskiej Gwiazdy Morza (Stella Maris) na Zalewie Gródeckim 

w Leosi, gm. Drzycim (-) 

Instalacja - znaki wielkiej wody (repliki tabliczek powodziowych z doliny dolnej Wisły) w 

Chrystkowie (-) 

Miejsca historyczne22 o znaczeniu międzynarodowym (do trzech) (8)  

brak 

Miejsca historyczne o znaczeniu krajowym (do trzech) (4)  

Miejsce koncentracji wojsk krzyżackich w okolicach Świecia przed bitwą pod Grunwaldem 

(4) 
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Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym, (do trzech**) (2) 

Mniszek, gm.Dragacz, miejsce martyrologii, tzw. kociewska golgota, jeden z największych 

cmentarzy ofiar nazistowskiego ludobójstwa na Pomorzu (2) 

Wysoczyzna Świecka, m. in. Pruszcz, Świekatowo, Grupa - miejsce walk w czasie wojny 

obronnej 1939 (2) 

Brukowany Trakt Napoleoński na odcinku Tleń-Osie, wpisany do WRZ w 1969 r. (2) 

Miejsca związane z akcją utworów literackich o międzynarodowym znaczeniu (za pierwsze 

trzy) (3) 

brak 

Miejsca związane z akcją utworów literackich o krajowym znaczeniu (za pierwsze trzy) (2) 

Górna Grupa, gm. Dragacz, motyw pożaru w szpitalu psychiatrycznym z 1980 r. w twórczości 

Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego (2) 

Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu23 (pierwsze trzy) (3) 

brak 

Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu24 (do trzech) ZD (2) 

Kamień papieski w Gródku, gm. Drzycim – miejsce upamiętniające udział Karola Wojtyły w 

spływach rzeką Wdą (3) 

Kamień św. Wojciecha w Leosi, gm. Drzycim – miejsce związane z legendą o pobycie św. 

Wojciecha w regionie (2) 

Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu niedostępne lub częściowo 

zachowane (za pierwsze dwa*) (1) 

Świecie – miejsce urodzenia Janusza Józefowicza (choreograf, aktor, scenarzysta i reżyser) i 

Marka  Żydowicza (promotor działań artystycznych, dyrektor festiwalu Camerimage) (1) 

Nowe,Rulewo, Warlubie -  miejsca związane z osobą Bronisława Malinowskiego (lekkoatleta, 

biegacz, dwukrotny olimpijczyk)) (1) 

Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1) 

Elektrownie wodne "Gródek" i "Żur" związane z Alfonsem Hoffmannem, polskim inżynierem-

elektrykiem, prof. Politechniki Gdańskiej, działaczem państwowym i społecznym (1) 

Osie, miejsce ukrywania się w czasie II wojny światowej ks. Bernarda Sychty, działacza 

kaszubskiego, językoznawcy, etnografa (-) 

Świecie i Mniszek, miejsce pracy i śmierci psychiatry Józefa  Bednarza "Pomorskiego 

Korczaka" (-) 

Miejsca związane z biografią osób innej narodowości, ważnych w skali krajowej dla tych 

narodowości (za pierwsze dwa) (2) 

Majątek w Sartowicach, gm. Świecie, należący do Ulricha Wilhelma Schwerin von 

Schwanenfeld, uczestnika zamachu na Hitlera z 20 lipca 1944 r. (2) 

 

I.B. b) Cmentarze historyczne  
Nekropolia zbiorowa władców Polski (8), 

brak 

Nekropolia zbiorowa innych znanych w skali kraju osobistości (do trzech) (5) 

brak 

Nekropolia zbiorowa znanych osobistości w skali regionu (do trzech) (2) 

Cmentarz komunalny w Świeciu (2) 

Cmentarz parafialny w Nowem (2) 

Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali międzynarodowej (6) 

brak 

Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali kraju (do trzech) (2) 

Przysiersk, gm. Bukowiec – grób Floriana Ceynowy, wybitnego regionalisty kaszubskiego(2) 

Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1) 

brak 
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Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej*** (do dwóch) ZD (1) 

Cmentarz pomennonicki w Dragaczu, gm. Dragacz (1) 

Cmentarz ewangelicki w Trylu, gm. Nowe (1) 

Za każdy cmentarz zabytkowy lub inną nekropolię o znacznie ograniczonej dostępności25 – 

odejmuje się połowę przyznanych punktów 

nie dotyczy 

 

I.B. c) Budowle współczesne26  
Budowle współczesne o bardzo wysokiej wartości architektonicznej 27 D (do dwóch) – (5) 

brak 

Budowle współczesne o bardzo wysokiej wartości architektonicznej (niedostępne) (do 

dwóch*) (2) 

brak 

Budowle współczesne o wysokiej wartości architektonicznej28 (do trzech**) (1) 

brak 

 

I.C) Pojedyncze dzieła sztuki: 

Pojedyncze29 obiekty sztuki historycznej o znaczeniu międzynarodowym30 (10) 

brak 

Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu krajowym (do trzech) (5) 

brak 

Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3) 

Gotyckie freski w Farze w Nowem, m.in. Świętej Wilgefortis (3) 

Obraz "Koronacji NMP"  z pracowni Hermana Hana, kościół w Jeżewie (3)  

Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu międzynarodowym (9) 

brak 

Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu krajowym (do trzech*) (5) 

brak 

Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu regionalnym (do trzech**) 

(2) 

"Kamienne twarze" w Świeciu, projekt świeckiego rzeźbiarza i grafika Marka Tomasika (2) 

 

I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki) 

Muzea o znaczeniu międzynarodowym31 (10) 

brak 

Muzea o znaczeniu krajowym32 (do trzech) (8) 

brak 

Muzea o znaczeniu regionalnym33 (do trzech) (5) 

brak 

Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (2) 

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w Świeciu (2) 

Muzea misyjno-etnograficzne Księży Werbistów w Górnej Grupie i Laskowicach (2) 

Muzeum pożarnictwa w Świeciu, filia Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach (2) 

Muzea typu skansenowskiego duże34 o przynajmniej regionalnym zasięgu (10) 

brak 

Inne muzea typu skansenowskiego (za pierwsze dwa) (6) 

Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny ZPKChiN w Chrystkowie (6) 

Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu krajowym (w sumie za pierwsze 

trzy) (4) 

brak 
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Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym* (w sumie za 

pierwsze trzy) (2) 

brak 

Organizacja Nocy Muzeów w regionie na dużą skalę (ponad 10 placówek) (4) 

brak 

Organizacja Nocy Muzeów w regionie na mniejszą skalę* (3-9 placówek) (2) 

Świecie (m.in. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w Świeciu i Muzeum pożarnictwa w Świeciu), 

Nowe (Centrum Kultury Zamek) (2) 

Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech****) (1) 

Młyn w Grucznie, siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły (-) 

Nadwiślańska chata w Luszkowie (-) 

Kolekcja maszyn rolniczych w Polednie (-) 

Izba Regionalna w Lnianie (-) 

Izba Regionalna w Zalesiu Królewskim, gm. Świekatowo (-) 

Samodzielne prezentacje multimedialne (pierwsze dwie) (4) 

Wystawa Edukacyjno- Przyrodnicza w Polednie (4) 

 

Przy wszystkich uwzględnionych powyżej muzeach i ekspozycjach dodatkowe punkty za:  

Ekspozycje i prezentacje multimedialne (do dwóch) (2)  

brak 

Wersje obcojęzyczne ekspozycji i prezentacji multimedialnych (do dwóch) (za każdą 1) 

brak 

Ekspozycje i prezentacje35 albo samodzielne placówki muzealne związane tematycznie z 

innymi grupami narodowymi lub etnicznymi, dziejami innych państw lub narodów (za 

pierwsze dwie z objaśnieniami w innym języku) (3) 

brak 

Przewodniki elektroniczne (1)  

brak 

Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych (do 2 języków za każdy:) (1) 

brak 

Przewodnicy obiektowi stali (2) 

Wystawa Edukacyjno- Przyrodnicza w Polednie (2) 

Przewodnicy obcojęzyczni obiektowi stali za każdy język do trzech (1) 

brak 

Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie** (1) 

brak 

Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie w przynajmniej 2 językach obcych (w 

braku stałych), za każdy język do trzech (1) 

brak 

Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego muzeum (pierwsze 2) (po 2 

pkt) 

brak 

Mikroeventy dostępne na zamówienie grupowe podczas zwiedzania muzeum (za pierwsze 2) 

(po 1 pkt) 

brak 

Własny materiał informacyjny36, wydany nie dawniej niż przed 5 laty (1) 

Zagroda olęderska w Chrystkowie, aut.M.Targowski i J.Pajakowski (2016) (1) 

Wersje obcojęzyczne własnego materiału informacyjnego (min.dwie wersje) (1) 

brak 

Sklep muzealny otwarty w godzinach pracy muzeum (1) 

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w Świeciu (1) 
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Przy muzeach o znaczeniu krajowym dodatkowe punkty za:  

Opis zbiorów w językach obcych (1) 

nie dotyczy 

Pojedyncze eksponaty (kolekcje) o znaczeniu międzynarodowym37 (do dwóch) (2) 

nie dotyczy 

 

Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za: 

Stałe godziny otwarcia (1) 

brak 

Pojedyncze eksponaty lub kolekcje o znaczeniu międzynarodowym (do dwóch w sumie) (2)  

brak 

Pojedyncze eksponaty o znaczeniu krajowym (najwyżej jeden) (1) 

brak 

Każdą wystawę tematyczną stałą powyżej czterech (do dwóch w sumie) (1) 

brak 

Własny materiał informacyjny, opracowania mniejsze (broszury, foldery) (1) 

Wystawa Edukacyjno- Przyrodnicza w Polednie (2) 

 

I.E. Eventy kulturowe:  
Regularne38 eventy kultury wysokiej39 o znaczeniu40 międzynarodowym (7) 

brak 

Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu krajowym (do dwóch) (6) 

brak 

Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4) 

Muzyka Kościołów, Nowe (4) 

Regularne eventy kultury masowej41 o znaczeniu międzynarodowym (7) 

brak 

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu krajowym (do trzech) (6) 

Festiwal Smaku w Grucznie (sierpień), 13 edycja w 2018 r. (6) 

Blues na Świecie Festival w Świeciu (maj), 8 edycja w 2018 r. (6) 

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4) 

Festiwal Chleba - Wioska Chlebowa Jania Góra (wrzesień), 10 edycja w 2018 r. (4) 

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Świeciu (czerwiec) (-) 

Maraton Piosenki Osobistej w Świeciu (wrzesień), od 1984 r. (-) 

Festiwal Mocnych Brzmień w Świeciu (lipiec), 16 edycja w 2018 r. (-) 

Cięcie lodu na jeziorze w Topolnie, organizator TPDW (-) 

Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu międzynarodowym (7) 

brak 

Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu krajowym (do dwóch) (6) 

brak 

Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4) 

Weekend z Menonitami w Chrystkowie (maj) (4) 

Dzień Kultury Średniowiecznej, Zamek w Świeciu (maj) (4) 

Rzadsze42 eventy kultury wysokiej lub masowej o znaczeniu międzynarodowym (jeden)(4) 

brak 

Regularne działanie na terenie regionu43 grup inscenizacji historycznej (za pierwsze dwie) (5) 

Sekcja ułańska w barwach 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, przy klubie jeździeckim 

"Czarna Podkowa" w Gródku (5)  

Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej w Nowem (5) 

Zespół Muzyki Dawnej „Fistulatores et Cantores Novienses”, Nowe (-) 
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Dodatkowy punkt przyznaje się za każdy dzień trwania danego eventu kultury masowej 

ponad 4 dni, (jednak nie więcej niż 3 punkty w sumie) 

brak 

 

I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe: 
Z ofertą turystyczną (do dwóch) (2) 

Elektrownia wodna "Żur", zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu się (2)  

Elektrownia wodna "Gródek", zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu się (2)  

Z ofertą kulturową44 (do dwóch): (2)  

brak 

Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego zakładu (pierwsze 2) (po 2 

pkt) 

brak 

Mikroeventy dostępne na zamówienie grupowe podczas zwiedzania zakładu (za pierwsze 2) 

(po 1 pkt) 

brak 

 

Dodatek za obsługę w językach obcych: (minimum dwa języki obce) (za każdą ofertę) (1)  

brak 

 

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza: 

ZOO, Akwaria, Parki Dzikich Zwierząt, inne duże obiekty zoologiczne (za każdy do trzech) 

(4) 

brak 

Park Narodowy z Muzeum Przyrodniczym na terenie regionu45 (za każdy) (8) 

brak 

Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2) 

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego z siedzibą w  Świeciu (2) 

Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu (2) 

Rezerwat przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) do 

trzech) (1) 

Jezioro Martwe, rezerwat torfowiskowy, gm. Osie (1) 

Kuźnica, rezerwat leśny, gm.Warlubie (1) 

Osiny, rezerwat florystyczny i torfowiskowy, gm. Warlubie (1) 

Śnieżynka, rezerwat florystyczny, gm. Świecie (-) 

Ogród Botaniczny, Palmiarnia, Arboretum (za pierwsze dwa obiekty) (4) 

Arboretum - Kolekcja starych odmian drzew owocowych w Chrystkowie (4) 

Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2) 

Park przy pałacu w Rulewie, gm.Jeżewo (2) 

Park krajobrazowy przy pałacu w Sartowicach, gm. Świecie (2) 

Park przy pałacu w Jastrzębiu, gm.Drzycim (-) 

Park przy pałacu w Polednie, gm.Bukowiec (-)  

Park miejski duży kultywowany (pow. od 4 ha) z obiektami sztuki (za pierwsze dwa) (2) 

brak 

Park miejski duży, kultywowany, bez obiektów sztuki* (za pierwsze dwa) (1) 

brak 

Park miejski mniejszy (powierzchnia od 1-4 ha) z obiektami sztuki** (za pierwszy) (1) 

Brak 
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I.H. Szlaki kulturowe: 

Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne lub realne46 szlaki turystyczne o 

znaczeniu47 międzynarodowym (8) 

brak 

Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki o znaczeniu 

krajowym (za pierwsze trzy) (6),  

Zamek w Nowem, Szlak Zamków Gotyckich (6) 

Przebiegające przez region materialne lub realne szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym 

(za pierwsze dwa) (3) 

Szlak „Stu z nieba” (w powiatach świeckim, tucholskim i starogardzkim, w rejonie działań 

oddziałów AK, TOW "Gryf Pomorski" i polsko-radzieckich grup dywersyjnych) (3) 

Szlak Mestwina (łączący zamek świecki z rynkiem w Chełmnie) (3) 

Materialne lub realne szlaki turystyczne w regionie (własne) (za pierwsze trzy) (3) 

Szlak im. Alfonsa Hoffmana (m in. łączący elektrownie w Żurze i Gródku) (3) 

Materialne lub realne szlaki lub trasy w poszczególnych miejscowościach regionu (za 

pierwsze trzy) (3) 

brak 

Wirtualne szlaki turystyczne48, przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2)  

Szlak Tradycji i Smaku (LGD Zakole Dolnej Wisły oraz LGD Ziemia Gotyku) (2) 

Mennonicki Szlak Kulinarny w Dolinie Dolnej Wisły (np. Luszkowo, Chrystkowo)(2) 

Szlak tradycji kopernikowskiej (Świecie, Górna Grupa, Nowe) (2) 

Trakt napoleoński (Tleń, Osie, Nowe) (-) 

Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1) 

brak 

Podziemne trasy turystyczne stale dostępne na terenie regionu (7) 

brak 

Regularna oferta objazdu turystycznego z przewodnikiem (za pierwsze dwie trasy) (3) 

brak 

Oferta objazdu turystycznego w przewodnikiem na zamówienie (za pierwsze dwie trasy) (1) 

brak 

Dodatkowe wersje językowe oferty objazdu z przewodnikiem (za dwie pierwsze) (1) 

brak 
 

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej: 

II.A. Informacja turystyczna: 
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2) 

Świecie (2) 

Informacja w językach obcych, (za każdy język do trzech) (1) 

brak 

Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3) 

Świecie (3) 

Nowe (-) 

Przewodnicy miejscy lub terenowi, (za każdy język do czterech) (1) 

brak 

Aktualny49 własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego 

miejscowości (ogólnie) (2)  

Informator turystyczny powiatu świeckiego, red. Michał Biniecki, Świecie 2016 (2) 

Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) (1) 

Przewodnik rowerowy po powiecie świeckim (j.polski, angielski i niemiecki) (2) 

Pozostały* aktualny materiał informacyjny50: (1) 

Starostwo Powiatowe w Świeciu (-) 

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły (-) 
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Wersje obcojęzyczne pozostałego materiału informacyjnego* (od dwóch języków) (1) 

brak 

 

II.B. Infrastruktura turystyczna: 

Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane51 – (za pierwsze 

dwa obiekty każdej kategorii) (2)  

Hanza Pałac Wellness & SPA**** w Rulewie, gm. Warlubie (2) 

Evita Hotel & Spa**** w Tleniu, gm.Osie (2) 

Hotel Pałac Poledno***, gm.Bukowiec (2) 

Hotel Restauracja Dowhań*** w Nowem (2) 

Pensjonat Przystanek Tleń w Tleniu, gm. Osie (2) 

Pensjonat Willa TuŻur, Żur w gm. Osie  (2) 

MOTEL S5 w Zbrachlinie (2) 

Agroturystyka U Mennonity Elżbieta Kwiatkowska w Chrystkowie, gm. Świecie (2) 

Nadwiślańska Chata w Luszkowie, gm. Pruszcz – agroturystyka (2) 

Camping-Zamek Świecie (2) 

 

Istniejąca oferta pakietowa52 hoteli z usługami turystycznymi (za pierwsze dwie oferty w 

różnych klasach (1)  

brak 

Restauracje53 z autentyczną kuchnią regionalną54, (za pierwszy obiekt) (3) 

Restauracja Przystanek Tleń w Tleniu, gm. Osie (3) 

Restauracje z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (za pierwszy inny55 obiekt) (2) 

Biała Karczma w Michalu, gm. Dragacz (1) 

Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1) 

Przystań nad Wdą, Świecie (1) 

Dodatkowe punkty za historyczne wnętrza restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1) 

Biała Karczma w Michalu, gm. Dragacz (1) 

Dodatkowe punkty za ofertę kulturową w restauracji56 (za pierwsze dwa obiekty) (1) 

brak 

Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1) 

Restauracja Stare Miasto w Świeciu (1) 

Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 24 (za pierwszą) (1) 

brak 

Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1) 

Bar mleczny Pyza w Świeciu (1) 

Możliwość wynajęcia57 na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty) 

(2) 

Świecie, Speedy Car (2) 

Świecie, Biuro Podróży Bus (2) 

 

II.C. Infrastruktura komunikacyjna: 
Lotnisko z połączeniami międzynarodowymi w odległości mniej niż 50 km od centrum 

regionu (1 godzina na dotarcie) (4) 

Lotnisko w Bydgoszczy, 50 km od Świecia (4) 

Lotnisko z połączeniami krajowymi* w odległości mniej niż 50 km od centrum regionu (3) 

brak 

Duży dworzec kolejowy58 na miejscu (za pierwszy) (3) 

brak 

Inny* dworzec kolejowy59 na miejscu (za pierwszy) (2) 

Laskowice Pomorskie (2) 
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Dworzec autobusowy60 na miejscu (za pierwszy) (2) 

Świecie (2) 

Przystanek* autobusowy61 na miejscu (za pierwszy) (1) 

Nowe (-) 

Port pasażerski morski62 na miejscu (za pierwszy) (3) 

brak 

Czynna przystań* pasażerska morska lub rzeczna (za pierwszą) (1) 

brak 

Autostrada lub droga szybkiego ruchu w odległości mniej niż 20 km63 (za pierwsze dwie) (4)  

Autostrada A1, Autostrada Bursztynowa (4) 

Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze 

dwie) (2) 

Droga ekspresowa S5 (2) 

DK 91(Gdańsk–Toruń) oraz (2) 

Inne połączenie* bez utrudnień dla autokarów (za pierwsze dwa) (1) 

DK 5 (Świecie–Wrocław–Kudowa-Zdrój)(-) 

Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej64 (2) 

Świecie (2) 

Kursy nocne komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (1)  

brak 

Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)  

Świecie (1) 

Stała oferta powozów, bryczek i inna retro (za pierwszą ofertę) (3) 

brak 

Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę) * (1) 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Czarna Podkowa” E. H. Lemańczyk (1) 

 

II.D. Promocja turystyczna: 

Samodzielny udział regionu lub wchodzących w jego skład miejscowości, gmin lub obiektów 

w światowych prestiżowych targach turystycznych (za każde stoisko w roku do trzech) (3) 

brak 

Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów (jak wyżej) w krajowych targach 

turystycznych* (za każde stoisko do trzech) (2) 

2018, powiat świecki, Free Time Festiwal w Gdańsku (2) 

2018, powiat świecki (wraz z powiatem tczewskim oraz LOT Kociewie) Targi Turystyczne "Na 

styku kultur" w  Łodzi (2)  

2017, powiat świecki, Targi Turystyczne „Wypoczynek” i Toruński Festiwal Smaków w 

Toruniu (2) 

Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze 2 w ostatnim 

roku) (1) 

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Gazeta Festiwalowa (-) 

Zorganizowanie podróży/wizyty medialnej65 w ostatnich 2 latach (2) 

Zorganizowanie konferencji naukowej lub popularyzacyjnej związanej z turystyką w ciągu 

ostatniego roku (1) 

Konferencja pt. Local food culture: from history to community development, Festiwal Smaku 

w Grucznie, sierpień 2017, organizator TPDW (1) 

Konferencja Popularnonaukowa z okazji 25-lecia Nadwiślańskiego PK i 20-lecia 

Chełmińskiego PK, 20-lecia TPDW oraz utworzenia nowego PK "Góry Łosiowe", czerwiec 

2018, organizatorzy ZPKChiN i TPDW (1) 
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Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego: 

III.A. Instytucje Kultury 
Teatr stały66 (za pierwszy obiekt) (3) 

brak 

Filharmonia na miejscu (3) 

brak 

Stała oferta67 koncertów muzycznych* (za pierwszą ofertę) (2)  

brak 

Sezonowa oferta teatralna lub muzyczna** (za pierwsze dwie) (1) 

brak 

Opera na miejscu (2) 

brak 

Teatr muzyczny (operetka, rewia lub musical) na miejscu (za pierwszą ofertę) (2) 

brak 

Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2) 

Kino Wrzos w Świeciu (2) 

 

III.B. Atrakcje krajobrazowe:  

Góry ze znakowanymi szlakami turystycznymi na terenie regionu (2) 

brak 

Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2) 

Jezioro Mukrz w Tleniu (2) 

Brzeg morski na terenie regionu (3) 

brak 

Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1) 

Źródło "Świętego Rocha" w Topolnie, gm. Pruszcz (1) 

Głaz narzutowy "Św. Wojciecha"lub "Diabelski kamień", największy na Pomorzu Gdańskim,  

w Leosi, gm. Drzycim (1) 

Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1) 

Zamek w Świeciu, najwyższa w Polsce wieża odchylona od pionu (106 cm) udostępniona dla 

ruchu turystycznego  (1) 

Wieża widokowa w Starej Rzece, gm. Osie, w miejscu przejścia trąby powietrznej w 2012 r. 

(1) 

Punkty widokowe na zboczach doliny Wisły, np. przy grodzisku "Talerzyk" oraz w obrębię 

Diabelców (Czarcich Gór) koło Świecia (-) 

Możliwość zamówienia lotu turystycznego nad regionem lub miejscowością (za pierwszą) (3) 

Lądowisko - Adriana Aviation, w Watorowie (pow. chełmiński) (3) 

 

III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna68:  

Baseny kryte ogólnodostępne – (za pierwszy obiekt) (2) 

Park wodny w Świeciu (2) 

Baseny otwarte ogólnodostępne – (za pierwszy obiekt przy braku basenu krytego) (1) 

brak 

Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne, rzeczne – (za pierwszy obiekt) (2)  

Jezioro Deczno (2) 

Stała oferta kursów językowych69 ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2) 

Świecie, Elim Szkoła językowa (2) 

Sezonowa* oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (1) 

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu (-) 

Stałe centra sportowe70 z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2) 

Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu (2) 
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Sezonowe* centra sportowe z oferta ogólnodostępną (za pierwszy obiekt)(1) 

Hala Widowiskowo-Sportowa w Nowem (-) 

Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1) 

Stadion sportowy "Wda" w Świeciu (1) 

Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1) 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Czarna Podkowa” E. H. Lemańczyk w Gródku, gm. Drzycim  

- jeździectwo (1) 

Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni w Nowem - paralotniarstwo (1) 

Gospodarstwo Agroturystyczne Huzar Barbara Marcin Lewandowscy w Kniatku, gm. Nowe - 

jeździectwo (-) 

Lodowiska ogólnodostępne stałe (za pierwszy obiekt (2) 

brak (planowane w Świeciu) 

Lodowiska sezonowe* (za pierwszy obiekt) (1) 

Świecie, przy amfiteatrze (1) 

 

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową: 
IV. A. Instytucje w regionie: 

Obecność uniwersytetu71 w regionie (za pierwszy) (4) 

brak 

Obecność innej uczelni wyższej w regionie72 (za pierwsze dwie) (2) 

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu (2) 

Obecność siedziby władz państwowych73 (5) 

brak 

Obecność siedziby władz wojewódzkich (2) 

brak 

 

IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie: 

Oficjalne kurorty74 (za pierwsze trzy miejscowości) (4) 

brak 

Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji75 (punkty za pierwsze dwa obiekty)(2) 

Nowy Szpital w Świeciu (2) 

 

IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie: 76 

Regularne77 organizowanie imprez targowych o przynajmniej krajowym zasięgu (2) 

brak 

Obecność krajowych central wielkich firm78 w regionie (za pierwsze trzy) (2) 

Mondi Świecie S.A., przemysł celulozowo-papierniczy (2) 

Całoroczne centra konferencyjne (za pierwszy obiekt) (3) 

Hotel Pałac Poledno***, gm.Bukowiec (3) 

 

IV.D. Oferta shoppingu w regionie:79 

Galeria zakupów o znaczeniu regionalnym (za pierwszy obiekt) (4) za jeden następny (2) 

brak 

Autoryzowany punkt sprzedaży specyficznych produktów regionalnych z patentem 

europejskim (za pierwszy obiekt) (2)  

brak 

Autoryzowany punkt sprzedaży specyficznych produktów regionalnych znanych na skalę 

krajową (za pierwszy obiekt) (1),  

brak 

Deptak handlowy (za pierwszy) (2) 

Rynek w Świeciu (2) 
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http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote78sym
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote79sym
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IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:80 

Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze 

cztery) (1) 

Świecie- Gernsheim, Niemcy (1) 

Pruszcz - Zevenaar, Holandia, Pruszcz - Stenlille, Dania (2) 

 

Podsumowanie: 

 

kategoria I: 249 

kategoria II: 69 

kategoria III: 22 

kategoria IV: 14 

Łącznie: 354 
 

 

Tabela 1. Zestawienie punktacji dla powiatu świeckiego w zakresie turystyki kulturowej  

Kategoria Podkategoria 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

I. Potencjalne 

cele turystyki 

kulturowej 

I.A Zabytki  98 473 

I.A. a) Obiekty sakralne  28 122 

I.A. b) Zamki i pałace  13 108 

I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne 

i techniczne  
54 140 

I.A. d) Obiekty militarne   3 18 

I.B. Miejsca historyczne lub znaczące   36 168 

I.B. a) Budowle historyczne i monumenty   28 102 

I.B. b) Cmentarze historyczne   8 56 

I.B. c) Budowle współczesne   0 10 

I.C. Pojedyncze dzieła sztuki   8 72 

I.D. Muzea i wystawy   24 205 

I.E. Eventy kulturowe   38 150 

I.F. Zakłady przemysłowe z ofertą 

turystyczną   
4 16 

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza   15 53 

I.H. Szlaki kulturowe   21 106 

RAZEM za kategorię I   244 1243 

II. Elementy 

obsługi 

turystycznej  

II.A. Informacja turystyczna   9 17 

II.B. Infrastruktura turystyczna   32 51 

II.C. Infrastruktura komunikacyjna   20 32 

II.D. Promocja turystyczna   8 20 

RAZEM za kategorię II   69 120 

III. Pozostała 

oferta czasu 

wolnego  

III.A. Instytucje Kultury   2 12 

III.B. Atrakcje krajobrazowe   9 14 

III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna  11 13 

RAZEM za kategorię III 22 39 

IV. Inne 

czynniki 

wspierające 

turystykę 

kulturową  

IV.A. Instytucje w regionie   2 15 

IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej   2 16 

IV.C. Oferta turystyki biznesowej   5 11 

IV.D. Oferta shoppingu   2 11 

IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i 

Regionów  
3 4 

RAZEM za kategorię IV   14 57 

SUMA  (WSZYSTKIE KATEGORIE)   349 1453 

http://www.turystykakulturowa.eu/?id=zw2#sdfootnote80sym
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III. Ocena mikroregionu z punktu widzenia turystyki kulturowej  
 

W wyniku przeprowadzonej waloryzacji turystyczno-kulturowej powiatu świeckiego 

ustalono, że omawiany mikroregion w najważniejszej dla oceny kategorii (I. Potencjalne cele 

turystyki kulturowej) uzyskał 244 punkty. Oznacza to, że mamy do czynienia z jednostką, 

którą zakwalifikować należało by do powiatów o średnim potencjale (przedział punktowy 

100-250), mimo iż tak niewiele zabrakło aby znalazła się ona wśród do powiatów  

o potencjale dużym (przedział punktowy 250-450), co siłą rzeczy może wzbudzać 

kontrowersje i dyskusje co do oceny siły i znaczenia poszczególnych walorów kulturowych  

w regionie. Zdaniem autorów w takich przypadkach bezpieczniej jest jednak wybrać wariant 

mniej korzystny (a więc potencjał średni), ponieważ osiągnięcie wyższej klasy powinno 

nastąpić w sposób zdecydowany nie pozostawiając jakichkolwiek wątpliwości.  

Dla porównania spośród zwaloryzowanych dotychczas powiatów z terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego dużym potencjałem turystyczno-kulturowym cechowały się 

Bydgoszcz wraz z powiatem bydgoskim (331 pkt. w 2013 roku) oraz powiat chełmiński  

(264 pkt. w 2017 roku) zaś potencjałem średnim Włocławek wraz z powiatem włocławskim 

(244 pkt. w 2013 roku) oraz powiat nakielski (212 pkt. w 2017 roku). Ponadto zwraca się 

uwagę, że wyniki raz dokonanej analizy potencjału turystyczno-kulturowego nie pozostają 

niezmienne (Mikos von Rohrscheidt A., 2010). Przykładowo otwarcie nowego muzeum czy 

galerii albo znacząca modernizacja istniejących, udostępnienie rewaloryzowanego zabytku, 

otwarcie szlaku turystycznego czy pojawienie się nowego eventu kulturalnego, to przesłanki 

do ponownej oceny mikroregionu dającej możliwość podwyższenia uzyskanej wcześniej 

klasy. Ponadto należy zaznaczyć, że w trakcie waloryzacji pojawiające się wątpliwości 

rozstrzygano często na korzyść opisywanego regionu, co nie zmienia faktu iż przypadki  

te nadal są dyskusyjne. I tak na przykład zamek w Świeciu (ostatecznie przyznano 3 pkt.)  

to właściwie ruiny zamku (2 pkt.) skoro do naszych czasów zachowała się jedna z czterech 

baszt, okazały ale jednak tylko fragment zamku wysokiego, w dodatku z niezgodnym  

z oryginałem zadaszeniem (płaskie żelbetowe w miejsce dwuspadowego dachu krytego 

dachówką) oraz niewielkie pozostałości murów obwodowych. Od typowych ruin dostępnych 

dla turystów obiekt odróżnia przede wszystkim to, iż jest on właśnie zadaszony, przez co 

możliwe jest funkcjonowanie w nim stałych i czasowych ekspozycji, sezonowo centrum 

informacji turystycznej z obiektowym przewodnikiem, organizowanie różnego typu imprez 

kulturalnych itp. W podobny sposób potraktowano zamek w Nowem, siedzibę miejscowego 

centrum kulturalnego oraz biblioteki. Na dobrą sprawę jednak obiekt z zachowanym jedynie 

skrzydłem zamku wysokiego mało przypomina warownię co może być źródłem 

rozczarowania dla odwiedzających to miejsce. 

Dzieje mikroregionu odzwierciedlone w zachowanych do dziś zabytkach sięgają 

czasów wczesnośredniowiecznych. Chronologicznie rzecz ujmując do najważniejszych 

obiektów kultury materialnej zaliczyć należy nadwiślańskie grodziska w Topolnie oraz  

w Grucznie, pozostałości dwóch krzyżackich zamków i fortyfikacji miejskich w Świeciu  

i Nowem, kościoły z różnych okresów ze szczególnym wskazaniem na najbardziej 

monumentalne świątynie gotyckie, liczne przykłady budownictwa ludowego (olenderskiego  

i kociewskiego), okazałe rezydencje szlacheckie (przede wszystkim w Polednie, Rulewie  

i Jastrzębiu) oraz zabytki techniki (obiekty hydrotechniczne i mostowe). Aktualnie turystyka 

kulturowa na terenie powiatu świeckiego koncentruje się przede wszystkim wokół turystyki 

przyrodniczo-kulturowej, turystyki dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza kulinarnego oraz 

turystyki eventowej o znaczeniu regionalnym. Omówienie skali tego zjawiska zawarto  

w dalszej części raportu. Do najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystyczno-kulturowych 

należą zamek w Świeciu i Festiwal Smaku w Grucznie oraz, choć w mniejszym stopniu, 

miasteczko Nowe z zachowanym średniowiecznym układem przestrzennym, pozostałościami 

miejskich fortyfikacji i krzyżackiego zamku oraz dwoma średniowiecznymi kościołami. 
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 Powiat świecki jest przykładem mikroregionu, w którym samorząd terytorialny raczej 

wspiera przedsięwzięcia związane z organizacją turystyki niż je inicjuje, co stanowi 

stwierdzenie faktu nie zaś zarzut. Według autorów na przyjęcie takiej formuły działania 

złożyły się przynajmniej trzy przyczyny wynikające ze specyfiki tego obszaru  

i zamieszkującej go społeczności. Po pierwsze na terenie powiatu w sektorze turystyki 

wykrystalizowała się liczna grupa aktywnie działających lokalnych liderów. Zwykle są to 

osoby bardzo charyzmatyczne, mające własną wizję budowy produktów turystycznych, którą 

konsekwentnie realizują. Są oni zrzeszeni w różnorodnych stowarzyszeniach, fundacjach  

i lokalnych grupach działania. Część z nich to niezależni przedsiębiorcy. Na szczególne 

wyróżnienie zasługuje Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły mające swą siedzibę  

w Grucznie, organizator najważniejszego w regionie wydarzenia turystyczno-kulturowego 

jakim jest Festiwal Smaku ale również wielu innych inicjatyw opierających się  

na wykorzystaniu miejscowych zasobów kulturowych. Stowarzyszenie ściśle współpracuje  

z Zespołem Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (do lipca 2018 r. Zespołem Parków 

Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego), którego dyrekcja mieści się w Świeciu. 

Podobną rolę ale w odniesieniu do obszaru wysoczyznowego pełni w powiecie Wdecki Park 

Krajobrazowy z siedzibą w Osiu. Po drugie powiat świecki jest obszarem bardzo 

zróżnicowanym pod względem krajobrazowym, przyrodniczym, historycznym i kulturowym. 

Generalizując obejmuje on fragmenty trzech jednostek geograficzno-etnograficznych: Dolinę 

Dolnej Wisły, Kociewie i Bory Tucholskie. Mimo iż powiat świecki jako całość stanowi 

miejsce przenikania się różnorodnych wpływów kulturowych, faktem pozostaje wyraźna 

odrębność wymienionych obszarów pod względem posiadanych zasobów i dominującego 

kierunku w rozwoju usług turystycznych. Ponadto już samo położenie dwóch głównych 

jednostek osadniczych i administracyjnych tzn. Świecia i Nowego tuż przy wschodniej 

granicy powiatu przebiegającej wzdłuż Wisły raczej nie sprzyja scentralizowanemu 

zarządzaniu w organizacji turystyki w całym regionie i określeniu wspólnej dla regionu wizji 

jej rozwoju. Jak się wydaje z przytoczonych powyżej powodów powiat jako jednostka 

administracji samorządowej w analizowanym regionie koncentruje się finansowym 

wspieraniu lokalnych inicjatyw oraz promocji inwentaryzowanych na bieżąco walorów 

turystycznych. W wielu podobnych do świeckiego powiatach, gdzie głównym ośrodkiem 

administracyjnym jest niewielkie miasto, istotną rolę integrującą cały obszar pod względem 

kulturalnym odgrywa muzeum regionalne gromadzące i eksponujące zbiory o znaczeniu  

co najmniej adekwatnym do rangi oraz dysponujące zapleczem naukowo-badawczym.  

W analizowanym przypadku taka placówka nie występuje a z pewnością byłaby niezwykle 

pożyteczna. 

Biorąc pod uwagę aktualny potencjał turystyczny mikroregionu (nie tylko w zakresie 

turystyki kulturowej), stan rozwoju infrastruktury noclegowej na jego obszarze można uznać 

za odpowiadający zapotrzebowaniu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego  

z 2016 r. powiat świecki pod względem liczby turystycznych obiektów noclegowych 

posiadających co najmniej 10 miejsc noclegowych zajmował 9 miejsce w województwie 

kujawsko-pomorskim. Dla porównania sąsiadujący z nim powiat chełmiński zajął w tej samej 

kategorii dopiero 16 lokatę. Zdecydowanie najliczniejszymi podmiotami oferującymi usługi 

noclegowe w powiecie świeckim są gospodarstwa agroturystyczne z których znaczna część  

w swojej ofercie odwołuje się do miejscowej kultury ludowej, np. tradycji kulinarnych. 

Spośród kategoryzowanych obiektów noclegowych wyróżnić należy hotele zlokalizowane  

w zrewitalizowanych rezydencjach szlacheckich w Polednie, Rulewie i Jastrzębiu. 

Wyjątkowo bogatą bazą noclegową dysponuje Tleń (gm. Osie), popularna w regionie już od 

lat dwudziestych XX wieku miejscowość letniskowa. 

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku bazy gastronomicznej. Podmioty 

działające w tej branży są liczne, zróżnicowane pod względem przyjętego profilu i cen,  

w dodatku są dość równomiernie rozmieszczone na terenie powiatu. Dla porównania  
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w powiecie chełmińskim obiekty gastronomiczne są wyraźnie skoncentrowane na terenie 

Chełmna, co stanowi istotne utrudnienie przy planowaniu dłuższych wycieczek poza miasto, 

zwłaszcza wyjazdów grupowych. Tutaj problem ten w zasadzie nie występuje. Poza 

Świeciem (największa liczba lokali) restauracje zlokalizowane są wzdłuż głównych szlaków 

komunikacyjnych, przede wszystkim DK 91 oraz przy wylotach z autostrady A1 a także  

w gminie Osie w Tleniu i jego okolicach. W ofercie dominują przede wszystkim potrawy 

kuchni polskiej, chociaż nie brak również restauracji, w menu których występują potrawy 

typowo regionalne, np. rybne nad Wisłą i Wdą. Oczywiście jak wszędzie indziej liczne są 

lokale typu fast-food, w powiecie świeckim jednak to nie one nadają ton branży 

gastronomicznej. Spora liczba obiektów zorientowana jest na obsługę imprez 

okolicznościowych (wesela, komunie, stypy itp.), co trzeba uwzględnić planując w nich 

wizytę zwłaszcza w czasie weekendu. 

Mikroregion cechuje się dobrą dostępnością komunikacyjną. Przez teren powiatu 

przebiega odcinek Autostrady Bursztynowej A1 z dwoma zjazdami w jego północno-

wschodniej części (Nowe Marzy i Warlubie). Stanowi ona obecnie główną arterię drogową 

łączącą Górny Śląsk z Wybrzeżem. W samym Świeciu zbiegają się drogi krajowe: DK 91 

(Gdańsk–Toruń) oraz DK 5 (E261, Świecie–Wrocław–Kudowa-Zdrój), natomiast  

od miejscowości Dolna Grupa do przejścia granicznego z Litwą w Ogrodnikach biegnie 

DK 16. W trakcie budowy na terenie powiatu znajduje się droga ekspresowa S5, która 

docelowo będzie stanowić główny szlak komunikacyjny pomiędzy Wybrzeżem a Dolnym 

Śląskiem. Sieć drogową uzupełnia 12 odcinków dróg wojewódzkich. Świecie posiada dobrze 

rozwiniętą komunikację autobusową. Głównym przewoźnikiem jest tu PKS Bydgoszcz, 

chociaż na terenie powiatu kursują także autobusy takich przedsiębiorstw jak Arriva Toruń, 

PKS Grudziądz, PKS Iława, PKS Chojnice i PKS Łódź. Przez powiat przebiega również 

dwutorowa magistrala kolejowa Gdynia-Śląsk z ważnym węzłem w Laskowicach 

Pomorskich, gdzie krzyżuje się ona z liniami biegnącymi na zachód (do Chojnic) i na wschód 

(do Brodnicy). Świecie jest także dobrze skomunikowane z portem lotniczym w Bydgoszczy 

(50 km, aktualnie 60 min. na dojazd). Alternatywą jest port lotniczy w Gdańsku (ok. 120 km, 

ale tylko 90 min. na dojazd) o zdecydowanie bardziej rozbudowanej sieci połączeń. Wypada 

również wspomnieć o Wiśle stanowiącej wschodnią granicę powiatu, wzdłuż której 

przebiegają dwie europejskie drogi wodne E70 (łączącej Atlantyk z Bałtykiem) oraz E40 

(pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym). Co prawda obecnie żegluga śródlądowa na tym 

odcinku Wisły praktycznie nie funkcjonuje, to jednak sam w sobie posiada on duży potencjał 

rozwojowy w przypadku turystyki wodnej, nawiązującej do bogatych tradycji spławu 

wiślanego. 
 

 

IV. Postulaty dotyczące rozwijania turystyki kulturowej  
 

Ta część waloryzacji turystyczno-kulturowej zawiera spostrzeżenia, refleksje i zalecenia 

dla miejscowych organizatorów turystyki, jakie nasunęły się autorom w trakcie badań 

kameralnych i terenowych oraz analizy ich wyników. Specyfika niniejszego opracowania nie 

pozwala na przedstawienie tych zagadnień w sposób inny niż sygnalny, mimo iż z pewnością 

wymagają one zdecydowanie bardziej pogłębionych studiów. Taki wniosek można wysnuć po 

zapoznaniu się z wykonanymi dotychczas na zlecenie samorządu dokumentami 

strategicznymi. Na chwilę obecną jedynie gmina Świecie oraz gmina Osie dysponuje 

opracowaniami stricte poświęconymi znaczeniu turystyki (wszystkich jej występujących tu 

form) w gospodarce regionu i perspektyw jej rozwoju. Materiały te pochodzą z pierwszej 

dekady XXI w., tak więc z pewnością wymagają aktualizacji i być może nowego spojrzenia 

na sprawę. Natomiast w odnoszących się do całego powiatu w dokumentach planistycznych 

turystyka pojawia się raczej w sposób zdawkowy i powierzchowny. Jednocześnie należy 

zwrócić uwagę na fakt wznowienia w 2016 roku przez samorząd powiatu bardzo udanej 
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pozycji skierowanej do turystów jaką jest "Informator turystyczny powiatu świeckiego", 

zbiorowej pracy pod redakcją Michała Binieckiego. Podstawową zaletą tej pozycji jest to,  

że jej autorzy oprócz szczegółowego zestawienia atrakcji turystycznych w powiecie świeckim 

zawarli również informacje o ich aktualnej dostępności dla turystów. W przypadku tego typu 

opracowań nie jest to niestety wcale tak oczywiste i częste. Natomiast można mieć pewne 

zastrzeżenia co do najnowszego kierunku działań promujących powiat świecki i wiązania go 

w całości z Kociewiem. Wątpliwości wynikają z dwóch różnych przesłanek. Po pierwsze 

granice tej geograficzno-etnograficznej krainy nie zostały jak dotąd precyzyjnie ustalone.  

Być może nigdy nie będzie to zresztą możliwe. Na przykład przyjmując, że są one oparte  

na Wdzie blisko połowa powiatu świeckiego do Kociewia jednak nie należy. Jeszcze 

trudniejsze jest rozdzielenie Kociewia i Borów Tucholskich. Bez względu na przyjęte kryteria 

podziału (badanie różnic językowych wcale nie upraszcza sprawy) i jego efekty Świecie 

cechuje co najwyżej peryferyjne położenie w regionie kociewskim. Po drugie motyw 

Kociewia i odwołania do kociewskich tradycji są od dłuższego czasu eksploatowane  

w strategii promocji turystyki na terenie innych powiatów, by wymienić tylko tczewski  

i starogardzki. Wydaje się więc, że zdecydowanie bardziej zgodne ze stanem faktycznym  

i sprzyjające budowaniu lokalnej tożsamości było by nazywanie powiatu świeckiego 

regionem na styku trzech kultur kociewiaków, borowiaków i olendrów. 

W maju tego roku w podtoruńskiej Małej Nieszawce został otwarty Olenderski Park 

Etnograficzny stanowiący nowy oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Należy 

zakładać, że nowoutworzona placówka przyczyni się do wzrostu zainteresowania historią  

i dziedzictwem tej typowej dla doliny Wisły grupy ludności oraz zachęci turystów  

do odwiedzania miejscowości niegdyś przez olendrów zamieszkanych. Jak się wydaje jedynie 

kwestią czasu jest opracowanie tematycznego szlaku kulturowego prezentującego przykłady 

architektury charakterystycznej dla osadników olenderskich po obydwu stronach Wisły,  

na trasie którego nie może zabraknąć powiatu świeckiego. Warto zauważyć, że na  

6 zabytkowych budynków znajdujących się na terenie skansenu 2 zostały relokowane  

z obszaru powiatu świeckiego. Jest to jedyna zachowana do dziś zagroda z częścią 

mieszkalną, inwentarską i stodołą pod jednym dachem pochodząca ze wsi Niedźwiedź  

(ok. 1790) oraz jedyny wolno stojący spichlerz z Wielkiego Zajączkowa z początku XIX.  

Biorąc pod uwagę aktualną frekwencję największy ruch turystyczny generują na terenie 

powiatu dwie atrakcje: rejon miejscowości wypoczynkowej Tleń oraz Festiwal Smaku  

w Grucznie. Są to dwa przypadki w których jest realna okazja dotrzeć z ofertą turystyczną 

prezentującą walory turystyczne w całym regionie do szerszego grona odbiorców. W obydwu 

przypadkach wskazane jest więc zorganizowanie powiatowego punktu informacji 

turystycznej działającego czasowo lub sezonowo, dobrze wyposażonego w materiały 

informacyjne, mapy, foldery, gadżety itp. Niezwykle ważną kwestią jest utrzymywanie  

w dobrym stanie technicznym i estetycznym najważniejszych w powiecie zabytków. 

Tymczasem pozostałości murów miejskich na terenie Starego Miasta w Świeciu są 

wyjątkowo zaniedbane i praktycznie niedostępne dla turystów. Podobnie jest w przypadku 

miejskich fortyfikacji w Nowem. Aktualnie prowadzone są na niewielkim ich odcinku prace 

ratunkowo-konserwacyjne. Nie zmienia to jednak faktu iż mury w Nowem w znacznej części 

zostały odcięte od szlaków komunikacyjnych przez wygradzanie prywatnych posesji a przez 

to stały się niedostępne dla zwiedzających miasteczko. W tym przypadku zarówno  

dla Świecia jak i Nowego wzorem prawidłowego utrzymywania i skutecznego eksponowania 

murów miejskich powinno być Chełmno. A przecież nie tak dawno w przypadku tego miasta 

ich fatalny stan groził katastrofą budowlaną. Jednak według autorów tym co decyduje dziś  

o potencjale turystycznym powiatu są walory przyrodnicze oraz tradycje kulinarne regionu. 

W tych kierunkach zatem powinno się podążać wzmacniając rozpoznawalność tych zasobów, 

jednocześnie inicjując i rozwijając wątki poboczne które z czasem być może pozwolą  

na stworzenie produktu turystycznego o randze ponadregionalnej. Jednym z nich mogłaby 
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być duża impreza z rodzaju inscenizacji historycznej nawiązująca do faktu koncentracji wojsk 

krzyżackich pod Świeciem przed stoczeniem bitwy pod Grunwaldem, której rekonstrukcja 

należy do największych tego imprez w Europie. Byłaby to okazja do spotkania się na terenie 

powiatu świeckiego zdecydowanie szerszej niż dziś ma to miejsce liczby grup 

rekonstrukcyjnych a więc również widzów. Obecnie głównym eventem nawiązującym do 

średniowiecznych dziejów Świecia jest Dzień Kultury Średniowiecznej na zamku w Świeciu. 

Jeszcze do niedawna nosił on nazwę Dni Kultury Średniowiecznej, co wskazuje na regres  

w organizacji i popularności tego wydarzenia. Rozpropagowaniu tego typu imprezy ale bez 

wyraźnego kontekstu historycznego nie sprzyja zapewne obecność Turnieju Rycerskiego  

w Świeciu, tyle że nad Osą. 

 Bardzo duży ale zdecydowanie niewykorzystany potencjał turystyczny tkwi  

w funkcjonujących na terenie powiatu świeckiego zakładach przemysłowych. W pierwszym 

rzędzie dotyczy to przedsiębiorstwa Mondi S.A., jednego z największych w kraju zakładów 

działających w branży celulozowo-papierniczej. W Europie ale również w Polsce można 

spotkać szereg przykładów tworzenia bardzo ciekawej, czy wręcz unikalnej oferty 

turystycznej w oparciu o działające zakłady przemysłowe. A możliwości w przypadku 

Świecia wydają się ogromne, począwszy od specyfiki wykorzystywanego surowca (oczywiste 

nawiązanie do terenów leśnych w powiecie świeckim) po używany powszechnie a więc 

powszechnie kojarzony produkt finalny. Organizacja Biegu Rycerskiego czyli typowej 

imprezy sportowo-rekreacyjnej, w dodatku o mało trafionej nazwie (wynikającej zapewne  

z faktu, iż bieg rozpoczyna się pod zamkiem świeckim) prezentuje się raczej skromnie.  

Podobnie niewykorzystany pozostaje potencjał zakładów meblarskich w Nowem (obecnie 

należących do przedsiębiorstwa Klose) odwołujących się do ponad 100. letnich tradycji 

branży w tym mieście. 

 Bolączką znacznej części nadwiślańskich powiatów jest brak pomysłu na ożywienie 

żeglugi rzecznej, pomimo deklarowania przez nie silnego związku z rzeką. Nie inaczej jest  

w przypadku powiatu świeckiego. Pierwszym krokiem na drodze do zmiany tej sytuacji 

mogło by być tworzenie przystani rzecznych, miejsc biwakowych nad Wisłą czyli 

podstawowej infrastruktury służącej wodniakom. Warto również rozważyć uruchomienie jako 

atrakcji turystycznej rejsów sezonowych pomiędzy Nowem a Grudziądzem oraz wznowienie 

przepraw łączących obydwa brzegi Wisły np. z wykorzystaniem tradycyjnych łodzi 

drewnianych , między Świeciem a Chełmnem oraz Grudziądzem i Michalem.  Natomiast 

kierując się interesem turystyki kulturowej z bardzo dużym dystansem należy podchodzić  

do pojawiających się co jakiś czas planów kaskadyzacji dolnej Wisły i tym samym jej 

przystosowania do współczesnych wymagań towarowej żeglugi śródlądowej, nawet jeśli 

realizacja tego przedsięwzięcia wydaje się na obecną chwilę mało prawdopodobna Według 

pierwotnych założeń stopnie wodne podobne do włocławskiego miały zostać zlokalizowane 

poniżej Nowego (w Opaleniu) oraz w Chełmnie. Ze względu na wywołane w ten sposób 

piętrzenie wody na Wiśle dla powiatu świeckiego oznacza to trwałą utratę większości 

zasobów przyrodniczych i kulturowych o znaczeniu turystycznym w dolinie tej rzeki. A więc 

zdecydowanie więcej strat niż hipotetycznych zysków. 

 O zdecydowanie ponadprzeciętnej i godnej naśladowania aktywności Towarzystwa 

Przyjaciół Dolnej Wisły w popularyzacji dziedzictwa kulturowego wspomniano już 

wcześniej. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że dotyczy to również działalności 

wydawniczej. Oferta w tym przypadku jest bardzo bogata i wszechstronna. Składają się na nią 

prace monograficzne, przewodniki turystyczne, mapy, foldery, plansze, reprinty, pocztówki  

i wiele innych, które można zakupić osobiście lub przez prowadzony przez TPDW sklep 

internetowy. Przy ich opracowaniu oprócz członków często biorą udział naukowcy z różnych 

ośrodków badawczych (w tym także z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy). Jeśli sformułować można 

jakiś postulat dotyczący tego właśnie aspektu działalności towarzystwa, to chyba taki,  
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aby dbać o dostępność wydawanych publikacji, a w przypadku wyczerpania ich nakładu 

dokonywać wznowień. Działalność TPDW podobnie Zespołu Parków Krajobrazowych nad 

Dolną Wisłą oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego wskazuje jak duże korzyści można 

osiągnąć dzięki współpracy sąsiedzkiej ponad podziałami i niezależnie od granic 

administracyjnych. Jest to droga, którą powinien podążać także powiat świecki.  
 

 

V. Powiat świecki jako destynacja turystyki kulturowej  
 

Poniżej zestawiono i skomentowano te formy turystyki kulturowej, które wydają się 

mieć w analizowanym powiecie najlepsze warunki rozwojowe oraz mają w ocenie autorów 

szansę stanowić główny cel wizyty turysty kulturowego spoza regionu lub urozmaicenie jego 

pobytu. 
 

Turystyka przyrodniczo-kulturowa 

Powiat świecki obejmuje obszary o dużym zróżnicowaniu geomorfologicznym  

i wysokościowym. Nisko położone, szerokie i niemal płaskie dno doliny Wisły sąsiaduje  

z pagórkowatymi terenami wysoczyzny, z licznymi zagłębieniami wytopiskowymi zajętymi 

przez jeziora lub torfowiska. Tym co wyraźnie odróżnia analizowany mikroregion od innych 

położonych wzdłuż dolnej Wisły jak np. powiaty chełmiński, grudziądzki, kwidzyński czy 

tczewski to jego ponadprzeciętna lesistość (około 36% dla całego powiatu ale  

np. przekraczająca 70% w przypadku gminy Osie) związana z występowaniem na jego 

obszarze dużego fragmentu kompleksu leśnego Borów Tucholskich. Obecność lasów, jezior 

oraz Wdy, której malownicza dolina stanowiąc oś regionu stwarza bardzo korzystne warunki 

do wypoczynku wakacyjnego (na przykład dla mieszkańców Bydgoszczy) jak również 

rozwoju turystyki aktywnej i rekreacyjnej. Ich uprawianiu sprzyja gęsta i zróżnicowana pod 

względem długości i stopnia trudności sieć szlaków pieszych (Centrum Nordic Walking  

w Tleniu), rowerowych i wodnych wyposażona w odpowiednia infrastrukturę i oznakowania. 

Obszar powiatu w znacznej części znajduje się w zasięgu ochrony krajobrazowej w ramach 

Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 

Na ich terenie znajduje się szereg rezerwatów, w których ochronie podlega wiele 

różnorodnych elementów środowiska biotycznego i abiotycznego. Warto zauważyć, że tuż 

przy granicy powiatu (już na terenie powiatu tucholskiego) znajduje się niezwykle atrakcyjny 

Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego - najstarszy rezerwat przyrody  

w Polsce i drugim pod tym względem w Europie, w ramach którego chronione jest 

najliczniejsze na naszym kontynencie skupisko cisa na stanowisku naturalnym. Jak już 

wcześniej wielokrotnie wspomniano, na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną 

Wisłą ochrona krajobrazu przyrodniczego odbywa się na równi z dbałością o zachowanie  

i popularyzację krajobrazu kulturowego. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku 

Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Dlatego też turyści, którzy przybywają na obszar parków 

krajobrazowych głównie w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych, niejako przy okazji 

zapoznają się z walorami kulturowymi regionu (zabytkami, ludowym folklorem, wyrobami 

kulinarnymi, miejscami o znaczeniu historycznym itp.). Dzieje się chociażby z tego powodu, 

że atrakcje te znajdują się wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych. Taka strategia daje 

podstawy sądzić, że wraz z kolejnymi wizytami znaczenie miejscowego dziedzictwa 

kulturowego jako motywu podejmowania podróży turystycznych na obszar powiatu 

świeckiego będzie coraz większe.  
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Turystyka dziedzictwa kulturowego 

Udokumentowane zachowanymi do naszych czasów zabytkami dzieje ziemi świeckiej  

i nowskiej sięgają wczesnego średniowiecza. Z tego okresu pochodzą najbardziej znane  

na terenie powiatu grodziska: pierwsze tzw. Talerzyk w Topolnie (VIII/IX w.), drugie zaś  

w obrębie Góry Św. Jana w Grucznie (XI-XII w.). Stosunkowo liczne jak przystało na tereny 

administrowane przez Zakon Krzyżacki są budowle gotyckie. Wymienić tu należy przede 

wszystkim pozostałości Starego Miasta Świecia zlokalizowane pomiędzy korytami Wdy  

i Wisły. Z lokowanego w tym miejscu w XIV zespołu osadniczego ocalały znaczne fragmenty 

murów miejskich, dawna fara (częściowo zniszczona podczas II wojny światowej, 

odbudowana dopiero w latach 80. XX w.) a zwłaszcza ruiny zamku w Świeciu. Interesującym 

i dość zaskakującym faktem jest, że Świecie w obecnym miejscu (nad terasą zalewową 

Wisły) w zasadzie rozwija się dopiero od poł. XIX w., kiedy to podjęto decyzję  

o przeniesieniu miasta ze względu na nasilające się katastrofalne powodzie. Dużą wartość 

historyczną przedstawia zespół osadniczy miasta Nowe. Stare Miasto nowskie zachowało 

niemal nienaruszony układ średniowiecznego krzyżackiego miasta z elementami 

wcześniejszej jeszcze pomorskiej siatki ulic. Na znacznym odcinku przetrwały mury miejskie 

a częściowo również nowski zamek. Na terenie miasta znajdują się dwie okazałe  

świątynie gotyckie: dawny kościół franciszkański z pocz. XIV w. (obecnie kościół 

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe) oraz fara pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 

wznoszona przez około 100 lat, począwszy od połowy XIV w. reprezentująca halowy gotyk 

pomorski. Listę gotyckich świątyń w Nowem uzupełnia niewielka ale charakterystyczna 

kaplica św. Jerzego w Nowem z XIV w. Pomimo iż średniowieczne zabytki należy uznać  

za obiekty interesujące a czasem nawet unikalne w swojej kategorii (zamek w Świeciu)  

nie reprezentują sobą atrakcji tej rangi, która pozwalałby na przyciągnięcie turystów spoza 

regionu i skłaniała ich do pozostania w nim na dłużej, np. na weekend. Natomiast 

odpowiednio wypromowane mogą one stać się celem krótkiego pobytu, jeśli nie oznaczałoby 

to zbyt dużego odstępstwa od głównej trasy przejazdu, czemu zresztą sprzyja wspomniana 

wcześniej dobra dostępność komunikacyjna regionu. Podobna sytuacja występuje  

w przypadku innych, młodszych zabytków powiatu świeckiego. Wyróżnić tu należy okazałe  

i interesujące pod względem architektonicznym rezydencje ziemiańskie na czele  

z przekształconymi w kompleksy hotelowo-rekreacyjne zespołami dworsko-folwarcznymi w 

Polednie, Rulewie i Jastrzębiu. Do zupełnie odrębnych kategorii walorów kulturowych należy 

sanktuarium maryjne w Topolnie oraz liczne miejsca martyrologii, w tym najważniejsze w tej 

części Pomorza w Mniszku. 
  

Wiejska turystyka kulturowa i kulinarna 

Dolina Dolnej Wisły wraz przyległymi do niej bezpośrednio obszarami pojeziernymi 

stanowią na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dogodną przestrzeń do uprawiania 

wiejskiej turystyki bazującej na miejscowym dziedzictwie kulturowym, z tym zwłaszcza 

kulinarnym. W opinii autorów powiat świecki zajmuje tutaj szczególne miejsce, przede 

wszystkim ze względu na profesjonalizm lokalnych liderów w odkrywaniu i następnie 

wykorzystaniu tych zasobów, zarówno materialnych ale też niematerialnych. W pierwszym 

rzędzie należy wyróżnić Festiwal Smaku w Grucznie, organizowany przez Towarzystwo 

Przyjaciół Dolnej Wisły, przy wsparciu Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą 

oraz szeregu innych instytucji samorządowych, stowarzyszeń i sponsorów biznesowych.  

Ta dwudniowa impreza, odbywająca się od 2006 roku przy grucznieńskim młynie (siedziba 

TPDW) w przedostatni weekend sierpnia wpisała się w kalendarz najważniejszych tego typu 

wydarzeń w kraju. W trakcie imprezy przyznawane są nagrody i wyróżnienia w wielu 

różnych kategoriach takich jak smak roku przetworów owocowo-warzywnych, smak roku 

przetworów mlecznych, mięsnych i wędlin, potraw, wyrobów cukierniczych, wyrobów 

piekarskich, smak regionu i nalewka roku. Szczególnie silną pozycję w regionie posiadają 

pszczelarze (o czym świadczy również bogata kolekcja starych uli przy młynie w Grucznie)  
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a produkowany przez nich miód znajduje uznanie daleko poza jego granicami.  

Dla producentów lokalnych smaków festiwal jest swego rodzaju świętem, ukoronowaniem 

ich całorocznej pracy nad udoskonalaniem swoich produktów. Z kolei goście festiwalu mają 

możliwość zapoznania się z regionalnymi produktami żywnościowymi i potrawami oraz ich 

zakupu, nie tylko w trakcie jego trwania ale także w innych terminach, dzięki nawiązywaniu 

bezpośrednich kontaktów z lokalnymi wytwórcami. O tym, że jest ich wielu można przekonać 

się na festiwalu. Na przykład winoznawcy powinni się zapoznać z ofertą jednej z niewielu 

winnic w woj. kujawsko-pomorskim, Winnicy przy Talerzyku w Topolnie. Sukcesywnie 

rosnąca ranga festiwalu powoduje, że coraz chętniej biorą w niej również udział wystawcy  

z innych regionów Polski oraz spoza jej granic. Opisywaną imprezę spośród jej podobnych 

pod względem wiodącej tematyki wyróżnia szczególna dbałość o wykorzystywanie 

miejscowych surowców uzyskiwanych metodami ekologicznymi, zgodność z tradycją 

kulinarną regionu oraz propagowanie idei slow food stojącej w kontrze do coraz bardziej 

nasilającej się unifikacji i obniżania jakości w przemysłowej produkcji żywności. Temu 

celowi przyświeca na przykład odtwarzanie starych odmian drzew owocowych (utworzono 

ich kolekcję przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym ZPKnDW w Chrystkowie), odtwarzanie 

metod dawnych przechowywania owoców (budowa tradycyjnej suszarni w Chrystkowie oraz 

lodowni do której lód pozyskiwany jest w czasie imprezy pod nazwą "Cięcie lodu na jeziorze 

pod Topolnem", będącej konkursem drużynowym przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi 

do tej czynności przeznaczonych), wreszcie odtwarzaniem tradycyjnych metod ich 

przetwarzania (np. smażenie powideł śliwkowych, których świecka wersja w 2000 roku 

uznana została za najlepszy regionalny przetwór roślinny w kraju). Ambicje organizatorów 

sięgają jeszcze dalej o czym może świadczyć odbywająca się podczas imprezy konferencja 

poświęcona znaczeniu dziedzictwa kulinarnego z udziałem zagranicznych prelegentów. 

Festiwal Smaków w Grucznie jest największym ale nie jedynym wydarzeniem kulinarnym  

w powiecie świeckim. Regionalnych wyrobów i potraw można skosztować i zakupić podczas 

imprez takich jak Weekend z Mennonitami w Chrystkowie, Dni Chleba w Wiosce Chlebowej 

Jania Góra, Święto Ryby oraz Zielony Targu w Tleniu, jarmarki, imprezy dożynkowe  itp.  

Z kolei w okresie wakacyjnym na plaży w Jeżewie wystawiają się członkinie Koła Gospodyń 

Wiejskich specjalizujące się w potrawach i przetworach kociewskich. Można tam 

posmakować potrawy o zapadającej w pamięć nazwie - ruchanki z fjutem - czyli placuszków 

drożdżowych z syropem z buraka cukrowego.  

Dużej dozy autentyzmu wizytom kulinarnym nadaje materialne dziedzictwo kulturowe 

w postaci stosunkowo licznie zachowanej architektury ludowej. Najbardziej rozpoznawalna 

jest oczywiście chata olenderska w Chrystkowie, pochodząca z II poł. XVIII wieku, której 

wizerunek znalazł się zresztą w logotypie Zespołu Paków Krajobrazowych nad Dolna Wisłą 

Nieco młodsza bo pochodząca z 1801 roku jest chałupa w Luszkowie (promowana jako Chata 

Nadwiślańska). W obydwu obiektach prezentowane są liczne eksponaty w postaci narzędzi  

i przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych w gospodarstwie. Budynki olendrów 

występują również w wielu innych miejscowościach powiatu, np. Dragaczu, Mątawach, 

Wielkim i Małym Komorsku, Bzowie, Niedźwiedziu, Wielkim Lubieniu, Wielkim Stwolnie, 

Wielkim Zajączkowie czy w Bratwinie. Znaczną ich część spaja w logiczny ciąg wirtualny 

Mennonicki Szlak Kulinarny w Dolinie Dolnej Wisły zainaugurowany w 2016 roku  

w Luszkowie. Na terenie powiatu świeckiego nie brak również tradycyjnych zabudowań 

chłopskich reprezentujących styl kociewski lub borowiacki. W wielu miejscach 

podtrzymywane i odtwarzane są tradycyjne zwyczaje ludowe i wiejskie rzemiosło. Najsilniej 

pod tym względem aktywna jest część powiatu przynależna do Kociewia. 
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Turystyka obiektów technicznych i przemysłowych 

 Powiat świecki obejmuje swoim zasięgiem znaczny, bo blisko 60- kilometrowy 

odcinek doliny Wisły wzdłuż jej zachodniego brzegu. Są to tereny, na których przez setki lat 

budowano i utrzymywano urządzenia melioracyjne i budowle przeciwpowodziowe 

umożliwiające osiedlanie się i gospodarowanie na tym pierwotnie podmokłym i narażonym 

na zalewy wodami wiślanymi obszarze. Główny w tym udział w przeszłości mieli olendrzy. 

Bez przynajmniej pobieżnego zapoznania się z dziedzictwem hydrotechnicznym  

Doliny Dolnej Wisły nie ma możliwości zrozumienia specyfiki codziennej egzystencji  

tej społeczności i jej genezy. W tym kontekście warto również wyruszyć w powiecie 

świeckim na poszukiwania znaków wielkiej wody, zachowanych do dziś tabliczek 

dokumentujących poziom Wisły podczas najbardziej katastrofalnych powodzi w dolinie.  

W przeszłości na tych terenach powszechna była tradycja takiego właśnie upamiętniania tych 

wydarzeń na murach budynków, filarach mostów itp. Przykładem jest tabliczka powodziowa 

na murach dawnej fary w Świeciu. Inwentaryzacją znaków wielkiej wody zajmuje się  

z Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły. Aktualnie trwają prace nad wyeksponowaniem ich 

replik w plenerze tuż przy olenderskiej chacie w Chrystkowie. Ciekawym obiektem 

udostępnionym do zwiedzania (po wcześniejszym umówieniu się) jest zabytkowa 

przepompownia w Kończycach koło Nowego, najbardziej jednak znane obiekty 

hydrotechniczne położone są wzdłuż Wdy. Mowa tu o dwóch elektrowniach wodnych  

w Gródku i Żurze, oddanych do użytku w dwudziestoleciu międzywojennym z których prąd 

zasilał budowę Gdyni. Obydwa obiekty związane są z osobą inż. Alfonsa Hoffmana, 

wybitnego hydroenergetyka, działacza społecznego i nauczyciela akademickiego. Zakład  

w Gródku w momencie jego wybudowania przy mocy 4 MW należał wówczas do 

największych elektrowni wodnych na terenie kraju. W 1928 roku w Żurze powyżej Gródka 

rozpoczęto budowę kolejnej elektrowni (8 MW). Jej uroczystego otwarcia dokonał Prezydent 

RP Ignacy Mościcki. Podpiętrzenie Wdy spowodowało utworzenie dwóch sztucznych 

zbiorników wodnych z których zwłaszcza jeden, Zalew Żurski (o powierzchni ponad 400 ha, 

długości 12 km i urozmaiconej linii brzegowej), cieszy się ogromną popularnością wśród 

turystów wodniaków. Korzystne warunki hydrologiczne w regionie przyczyniły się do 

budowy wielu młynów wodnych, z których część zachowała się do naszych czasów. 

Najbardziej znanym jest oczywiście obiekt w Grucznie, będący siedzibą TPDW. 

Zainteresowanie turystów podróżujących po regionie wzbudzić może również infrastruktura 

kolejowa i towarzyszące jej charakterystyczne obiekty inżynierskie takie jak ciekawe pod 

względem architektonicznym dworce kolejowe, wieże ciśnień czy charakterystyczne, wysoko 

wyniesione mosty kolejowe w Kozłowie i Leosi.  
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Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej 
 

Pytanie 79 

 

Wycieczki po współczesnych osiedlach mieszkaniowych  

a turystyka kulturowa. 
 

Autor: Szymon Czajkowski, „Turystyka Kulturowa” 

 

W ostatnim czasie zauważam coraz więcej książek reportażowych dotykających tematu 

budownictwa w XX w. Co ciekawe, nie opisują one gmachów reprezentacyjnych,  

ale koncentrują się wokół budownictwa mieszkaniowego, omawiając sposób projektowania 

osiedli i bloków, ale przede wszystkim dotykają one historii, funkcji socjalnej  

czy kulturotwórczej opisywanych budynków i dzielnic. Jednocześnie odnotowałem kilka 

przykładów turystyki ukierunkowanej na poznawanie tego typu miejsc. W Krakowie 

zwiedzając układ urbanistyczny Nowej Huty, natrafiłem na program wycieczki  

z przewodnikiem po tej dzielnicy. Szukając wiadomości o tym co warto zobaczyć w Gdańsku, 

łatwo natrafić na informacje o tamtejszych falowcach. Katowice mają swoją superjednostkę, 

a w przewodnikach po Pomorzu Środkowym łatwo trafić na opis słupskiego bloku zwanego 

zemstą Koszalina.  

Czy zainteresowanie powyższym tematem to chwilowa moda, kaprys wąskiej grupy 

osób zainteresowanych tym tematem? Czy istnieje jednak szansa wpisania osiedli 

mieszkaniowych w programy turystyczne polskich miast? Które polskie budynki mieszkalne, 

osiedla czy dzielnice mają potencjał stać się atrakcjami turystyki kulturowej? Co sprawia,  

że są one wyjątkowe i mogą zainteresować turystów? 

 

 

Odpowiedzi: 

 

dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt prof. GSW Poznań/Gniezno. 

 

Zainteresowanie turystów współczesnym budownictwem mieszkaniowym na pewno 

wezbrało na sile pod koniec XX wieku ale jako zjawisko nie jest ono aż tak młode. Trudno 

bez empirycznych i reprezentatywnych badań wskazać wiarygodnie jego powody, choć 

można przypuszczać, że złożyło się na to wiele czynników. Jednym z nich była na pewno 

indywidualizacja wyjazdów kulturowo-turystycznych do miast związana ze zmniejszeniem 

kosztów dalekich podróży i pojawieniem się możliwości samodzielnych wypraw, kiedy biura 

podróży nie były już koniecznymi pośrednikami w uzyskaniu paszportów czy rezerwacji 

przez przeciętnego zjadacza chleba hoteli w innym kraju, a taka była norma w czasach 

przedinternetowych. Sądzę, że te nowe warunki wpłynęły na pojawienie się w miastach 

liczniejszych samodzielnych eksploratorów, którzy - niezależni od programu i przewodnika –

być może po „zaliczeniu” zestawu obowiązkowego danego miasta w postaci jego najbardziej 

znanych atrakcji - wybierali to, co ich samych interesowało, spontanicznie przyciągnęło 

swoim ogromem czy oryginalnym kształtem, albo po prostu było miejscem ich 

zakwaterowania w odwiedzanym mieście, a zatem punktem wyjścia dla jego zwiedzania.  

W tym kontekście dobrze pamiętam moje (jako nastolatka) rodzinne wczasy w Gdańsku 

pamiętnego roku 1980, kiedy to samodzielne eksploracje, spowodowane m.in. niechęcią do 

plaż i wstrętem do opalania się, rozpocząłem od Przymorza i jego falowców, a także 

oryginalnych tamtejszych kościołów. Innym powodem mogła być chęć turysty porównania 

własnych warunków życia z tymi, w których mieszkają miejscowi. I znów posłużę się 
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własnym przykładem: kiedy w latach 90-tych bywałem służbowo w posowieckich miastach 

(Kijowie, Kaliningradzie, Mińsku, Brześciu oraz paru innych) zawsze szedłem także  

„na osiedla”, bo odwiedziny tam dawały nie tylko pogląd o rzeczywistym życiu ludzi (kolejki 

do sklepów? dojazdy do centrum? żarówki czy ich brak w korytarzach bloków? itd.),  

ale także o ich sposobach spędzania wolnego czasu, który przecież jest jednym z elementów 

kultury zarówno wytwarzanej przez miejskie społeczeństwo, jak i kształtującej wzorce 

zachowań i sposób bycia jego członków. Można tam było na przykład z jednej strony 

obserwować aktywność tamtejszych „blokersów” i odkrywać treści ich ideologii (napisy, 

graffiti) ale z drugiej - zobaczyć emerytów (co ciekawe, na co dzień z medalami wojennymi 

na wytartych marynarkach) grających w szachy i starsze kobiety nadzorujące z okien 

osiedlowe życie i podejmujące interwencje (co dziwiło: tam nawet miejscowi chuligani 

pokornie ich słuchali, przynajmniej w świetle dnia). Z kolei w dzisiejszych osiedlach zarówno 

krajów wschodniej Europy, jak Azji i północnej Afryki można na podstawie obserwacji 

wyrobić sobie zdanie o wielu czynnikach składających się na życie ich mieszkańców: np. 

wszechobecne w wielkich miastach Chin, ale i w niedalekim nam Kiszyniowie kraty  

na WSZYSTKICH oknach i balkonach dolnych kondygnacji domów świadczą o wysokiej 

przestępczości, a przynajmniej o obawie przed nią.  

Jak widać, zapuszczanie się turystów w osiedla niekoniecznie musi mieć związek z ich 

urbanistyką i architekturą, daje natomiast ciekawe i zróżnicowane doświadczenia. Ale one 

także dostarczały jeszcze inny powód odwiedzin, ten także dosyć w sobie złożony. Z jednej 

bowiem strony było nim docenienie przez organizatorów turystyki i trochę opóźnione  

w czasie wykorzystanie przez odpowiedzialnych za marketing miast rozmachu planistów 

osiedli oraz ich często nowatorskich rozwiązań. Tak było zaraz po ich wzniesieniu  

w przypadku już nie istniejącego dzieła Minoru Yamasaki – osiedla Pruitt Igoe  

w amerykańskim St. Louis, stanowiącego dziś swoiste ostrzeżenie, ale tak jest do dziś  

na osiedlach projektu Ernsta Maya w Hamburgu (Neue Altona), we Frankfurcie nad Menem  

i w Bremie. Tak było i nadal jest w przypadku krakowskiej Nowej Huty, którą od dziesiątek 

lat objeżdżają autokarowe wycieczki. Kiedyś były one tam kierowane w ramach 

propagowania osiągnięć socjalizmu, dziś – wskutek wolnego wyboru organizatorów, 

chcących pokazać świadectwo epoki, ale i ciekawych rozwiązań. Kiedy już mowa o Nowej 

Hucie to przypomnę, że eksploracja jej osiedli i ich wewnętrznych placów-ogrodów, 

rozpoczynana wizytą na Kopcu Wandy jako punkcie widokowym na samą hutę, połączona  

ze zwiedzaniem jednej z wystaw tamtejszego muzeum rozproszonego, a także – dlaczego  

nie – przeżyciowym doświadczeniem jazdy samochodem z epoki (syrenką, której dostarczają 

miejscowi organizatorzy) może być ciekawym zanurzeniem w nieodległą historię zwykłych 

ludzi. Jako organizator wycieczek kilkukrotnie korzystałem z takich możliwości  

dla kameralnych grup (7-10 osób) z najwyższych półek europejskich firm właśnie  

w Nowej Hucie, uzupełniając je o wizytę w dwupokojowym mieszkaniu zaprzyjaźnionej 

wdowy po hutniku (z herbatą, świetnym ciastem jabłkowym i opowieścią, która 

przekształcała się w rozmowę) oraz realistycznym elementem gastronomii lat 70-tych  

i 80-tych (oczywiście w kultowej restauracji Stylowa na Placu Centralnym). Uczestnicy tych 

wycieczek, mając 3-4 dni na Kraków, naprawdę chętnie doświadczali nie tylko jego wielkiej 

historii, ale i odkrywali dla siebie Nową Hutę. Nawiasem mówiąc, w Stylowej można było 

wtedy wypić do obiadu czy kolacji kieliszek równie jak sam zakład kultowej Siwuchy  

(w moim mniemaniu - po prostu legalizowanego bimbru) i niejeden z moich gości brał ją 

dodatkowo jako pamiątkę do domu, czego (spróbowawszy) po dziś dzień nie potrafię 

zrozumieć. Myślę, że ostatnio dochodzi do tego chęć obejrzenia na własne oczy coraz 

częściej podejmowanych i szeroko propagowanych prób tzw. „cywilizowania” dzielnic 

wielkiej płyty oraz doświadczenia etnicznie mieszanych dzielnic europejskich miast –  

bo właśnie nimi są wielkie betonowe osiedla na skraju centrów miast Francji czy Szwecji.  

A elementy tego cywilizowania nie są aż tak znów młode. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu 
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poszukiwałem jeżdżąc samochodem po Koszalinie (bez GPS-u, pytając ludzi) rzeźby 

Władysława Hasiora „Płonące Ptaki”, umiejscowionej także w dzielnicy uczelniano-

mieszkaniowej, nie posiadającej innych znanych atrakcji. Kiedy już się tam znalazłem, prócz 

mnie oglądało to dzieło przynajmniej 5-6 innych osób, przy czym raczej nie byli oni 

mieszkańcami Koszalina… Dodatkowo jeszcze dla wielu turystów, którzy decydują się na ich 

odwiedzenie niemałe znaczenie mają zapewne motywy porównywalne do tych, które leżą  

u przyczyn wypraw po slumsach miast Indii, Afryki i brazylijskich faweli, ale to już zupełnie 

inny temat, wymagający wielowątkowych analiz. Niemniej w wielu krajach chęć zyskania 

tego rodzaju doświadczeń także zapędza turystów do dzielnic wyłącznie mieszkalnych.  

Co do rekomendacji, to - jako poznaniak - mogę polecić zwiedzanie Osiedla Młodych  

w moim mieście, największej polskiej dzielnicy mieszkaniowej z wielkiej pyty, budowanej  

od końca lat 60-tych XX wieku do teraz. Moim zdaniem jest to dość udana kompozycja płyty 

betonowej i zieleni z ciekawymi i funkcjonalnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, choć – 

niestety - znacznie uboższa w podziemne parkingi, których jej projektanci w potrzebnej dziś 

liczbie nie byli w stanie przewidzieć. Dodatkowym doświadczeniem takiej wycieczki może 

być ciekawy kurs nowoczesnej architektury sakralnej: wśród niemal dwudziestu kościołów  

na tym wielkim, rozczłonkowanym i liczącym 140 tysięcy mieszkańców osiedlu, powstałych 

przez ostatnie 40 lat, znajdą się oryginalne realizacje o biblijnej symbolice, jak kościół 

Nawiedzenia NMP na Os. Bohaterów II Wojny Światowej, dość skutecznie przez swego 

gospodarza broniony przed „ozdobieniem” setkami wątpliwych świadectw ludowej 

pobożności, kompaktowe kostki sakralno-mieszkaniowe o wybitnie czytelnym 

pragmatycznym zamiarze inwestorów i twórców, jak kościół Pierwszych Polskich 

Męczenników na os. Tysiąclecia i prawdziwe potworki, których duchownych 

zleceniodawców musiały inspirować jakieś iście stodołowe wzorce, jak kościół Św. Mateusza 

na Os. Orła Białego albo takie, które wydają się ubliżać samemu Panu Bogu, twórcy harmonii 

i estetyki, jak nieszczęsny kościół Najśw. Bogarodzicy Maryi na Os. Stare Żegrze. Ten ostatni 

dość dobrze pasuje do odniesionego do znieważonej Świątyni biblijnego określenia „ohyda 

spustoszenia”.  

Podsumowując: 1) wydaje się, że znacznie więcej turystów zwiedza osiedla 

mieszkaniowe indywidualnie niż w zorganizowanych grupach, zatem skala zjawiska jest 

większa niż aktywności rejestrowane przez badania programów turystycznych wycieczek,  

2) przyczynami wizyt turystów w dużej mierze są indywidualizacja ich zachowań oraz nowe 

treści marketingu turystycznego miast i operatorów turystyki miejskiej oraz 3) powodem 

znalezienia się turysty w takich miejscach niekoniecznie muszą być budynki czy rozwiązania 

urbanistyczne, ale np. chęć doświadczenia codziennego życia mieszkańców (włącznie z jej 

patologicznym wymiarem, jak „turystyka slumsów”).  

 

 

dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński 

 

Ostatnie stulecie to dla budownictwa okres bardzo wyraźnych, często diametralnych 

zmian nie tylko w kontekście stylu, ale również funkcjonalności, zastosowanych materiałów 

oraz przeznaczenia. Na terenie całej Europy (w tym również Polski) pojawiały się różnorakie, 

czasami efemeryczne trendy, które pozostawiły po sobie całkiem pokaźnych rozmiarów 

dziedzictwo w postaci kompleksów zabudowy użytkowej, sakralnej czy mieszkaniowej. 

Założenia i układy urbanizacyjne były i są przejawem aktualnych trendów, mody, wizji, 

pomysłów czy nawet narzuconych odgórnie kierunków rozwojowych, kształtujących 

charakterystyczny dla danego miejsca i czasu miejski (choć nie tylko) krajobraz kulturowy. 

Moi szanowni przedmówcy, jako doświadczeni i spostrzegawczy obserwatorzy 

przestrzeni kulturowej, w sposób kompleksowy i bazujący na konkretnych przykładach, 

wskazali na nasilający się trend zainteresowania tego typu obiektami i miejscami, jako 
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walorami, czy nawet atrakcjami turystycznymi. Współczesne budownictwo mieszkaniowe 

(jak również „okołomieszkaniowe” – budynki gospodarcze, garaże, obiekty gastronomiczne 

itp.) od pewnego czasu stało się pożądanym i poszukiwanym celem aktywności 

turystycznych, zwłaszcza na terenach miejskich i podmiejskich. Zgadzam się w dużej mierze 

z opiniami prof. Mikosa v. Rohrscheidta, jak również autora pytania – Szymona 

Czajkowskiego, że na wpływ nasilenia się tego zjawiska miło wiele czynników,  

jak indywidualizacja wyjazdów, czy kształtowanie wizerunku miejsca oraz budowanie 

nowych doświadczeń przez rozwijające się media (głównie internet).  

Moje ponaddwudziestoletnie doświadczenie przewodnickie i obserwacje regionalnej 

przestrzeni turystycznej na Pomorzu Zachodnim pozwalają mi jednak rozszerzyć powyższe 

obserwacje i uzupełnić o zupełnie inne spostrzeżenia i wynikające z nich wnioski. Wynikają 

one również z dość oryginalnego krajobrazu kulturowego regionu, dość silnie różniącego się 

od pozostałej części Polski, jak również różnic jego postrzegania zarówno przez samych 

mieszkańców, jak i turystów.  

XX-wieczne budownictwo mieszkaniowe na Pomorzu Zachodnim charakteryzuje się 

silnym zróżnicowaniem, wynikającym ze skomplikowanej historii regionu i zmian 

przynależności państwowej (oraz kulturowej) po drugiej wojnie światowej. Prawdziwy 

architektoniczny „tygiel” obserwuje się w stolicy Pomorza Zachodniego – Szczecinie, gdzie 

w czasie nalotów dywanowych w 1943 i 1944 roku niemal w 80% zniszczona została tkanka 

miejska wraz z znaczną częścią secesyjnej zabudowy kamienic mieszkaniowych. Powojenne 

przepychanki i niepewna przyszłość co do narodowej przynależności Szczecina spowodowały 

brak planowej odbudowy i chaos architektoniczny miasta. Boom budowlany dotarł tu dopiero 

w latach 70. i 80. XX wieku, kiedy to powstały dziesiątki współczesnych plomb  

z tzw. wielkiej płyty oraz rozległe osiedla mieszkaniowe, wznoszone zgodnie z socjalistyczną 

wizją nowoczesnego państwa. Dodatkowego smaku dodaje fakt wieloletniej silnie 

ukierunkowanej propagandy „polskiego i piastowskiego Szczecina” i jego „powrotu  

do macierzy”. Wynikiem takiej polityki było celowe niszczenie tzw. poniemieckiej, 

przedwojennej zabudowy i zastępowanie jej bezstylową (choć nie zawsze) architekturą, 

często zupełnie nie przystającą do układu i charakteru miasta. 

Szczęśliwie zachowały się do dziś liczne przykłady planowej zabudowy Szczecina  

z okresu przedwojennego i jego unikatowy układ urbanistyczny, będący dziełem wizjonerów 

tamtych czasów – nadburmistrza miasta Hermana Hakena i jego architekta Wilhelma Meyera-

Schwartaua oraz przedsiębiorcy i filantropa Johanna Quistorpa. To m.in. dzięki nim 

współczesny Szczecin zyskał niespotykane nigdzie indziej w Polsce dzielnice i założenia 

osiedlowe, które od kilkunastu lat stały się jedną z największych atrakcji turystycznych 

miasta. 

Przykładem jest, powstałe na przełomie XIX i XX w., rozległe osiedle będące wówczas 

całkowicie nową dzielnicą Szczecina, zwane ze względu na swoje położenie – Westende 

(obecnie osiedla Pogodno i Łękno). To największa dzielnica willowa w Polsce i jednocześnie 

największe zachowane tego typu osiedle z początku XX wieku w Europie. Liczne wille, 

należące niegdyś do najbogatszych mieszkańców Szczecina reprezentują wspaniałe przykłady 

modnych w tamtym czasie stylów architektury oraz nowoczesnych rozwiązań. Znajdują się tu 

budynki wzorowane na toskańskich willach, neogotyckich romantycznych zamkach 

angielskich czy rezydencji francuskich. Część z nich zbudowana w oryginalnej konstrukcji 

ryglowej, część natomiast ze sprowadzanych z południowej Europy piaskowców czy 

marmurów. Zachowały się również doskonałe przykłady modnego w latach 20. i 30. XX w. 

modernizmu i funkcjonalizmu, z zastosowaniem elementów żelbetonowych (po raz pierwszy 

w Europie) czy cegły klinkierowej. Większość zachowanych budynków stanowi dziś 

własność prywatną i nie są udostępnione do zwiedzania. Niemniej jednak unikalny zespół 

krajobrazu osiedla, jego założenie, historia i przede wszystkim licznie zachowane przykłady 

budynków cieszą się ogromnym zainteresowaniem turystów i stanowią element jednej  
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z tematycznych tras zwiedzania miasta (zarówno grupowego, jak i indywidualnego w ramach 

tzw. Spacerów Miejskich. Do niektórych budynków organizowane są nawet wejścia.  

Warto wspomnieć, że wśród zabudowy mieszkalnej Pogodna znajduje się również 

modernistyczny kościół pw. Świętej Rodziny – piękny przykład funkcjonalizmu niemieckiego 

epoki Bauhausu i świadectwem prób wykorzystywania innowacyjnych materiałów  

(m.in. żelbetu) w budynkach użyteczności publicznej, będący dla wielu architektów 

wzorcowym przykładem takiego stylu. 

Miejskie kamienice z lat 20. i 30. XX w. oraz późniejsze, socrealistyczne plomby  

w śródmieściu Szczecina kryją wiele ciekawych historii, jak również są związane ze znanymi 

w regionie (a często także w całej Polsce) postaciami z kultury, sztuki czy polityki.  

W ostatnich latach powstał na tej bazie tematyczny szlak miejski – „Niezwykli Szczecinianie 

i ich kamienice”. Szlak jest oznakowany i opisany, a przy wybranych budynkach znajdują się 

tablice z krótkim życiorysem znanych mieszkańców, m.in. Heleny Majdaniec, Stanisławy 

Engelówny, Konstantyna Ildefonsa Gałczyńskiego czy malarza żydowskiego pochodzenia 

Julo Levina. 

Współczesne, wielkie osiedla mieszkaniowe nie stanowią już w Szczecinie atrakcji 

samej w sobie. Może jedynym wyjątkiem jest Osiedle Słoneczne, którego część bloków 

ustawiono w tzw. słoneczka lub gwiazdy. Ich nietypowe ustawienie odróżnia osiedle  

od innych, tego typu miejsc i od czasu do czasu przyciąga uwagę grup turystycznych 

przyjeżdżających do Szczecina. Tym bardziej, że miejsce to znajduje się przy głównej drodze 

wjazdowej do miasta i jest opisywane w większości dostępnych na rynku przewodników. 

Nieco inaczej jest poza samym Szczecinem, szczególnie w miejscach wyjątkowych jak 

np. w Bornem Sulinowie. Ta dawna wojskowa baza najpierw niemiecka, a potem radziecka, 

dopiero od lat 90. XX w. uzyskała prawa miejskie i jest dziś zamieszkała przez polskich 

obywateli. Niemniej jednak charakterystyczna zabudowa koszarowa, bloki wojskowe, jak 

również okazałe wille generalskie stanowią nie lada atrakcję turystyczną i to właśnie na bazie 

tej zabudowany zbudowano w ostatnich latach markowe produkty turystyki militarnej. 

 

Podsumowując moją dość dugą wypowiedź chciałbym zaznaczyć, że temat jest 

niezwykle rozwojowy i, szczególnie w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, stanowi 

doskonałą alternatywę dla poznawania miasta i regionu w kontekście jego skomplikowanej 

historii i zniszczeń jakich dokonała II wojna światowa. Region dopiero od kilkunastu lat 

zaczyna odkrywać na nowo swoją pomorską tożsamość, oswajać się z historią  

i wykorzystywać ją do kreowania kulturowych produktów turystycznych. Eksponowanie  

i pokazywanie turystom zabudowy mieszkaniowej, osiedli czy prywatnych obiektów  

o nietypowej architekturze jest następstwem szukania tożsamości miasta, próby 

identyfikowania się z historią. Jest to ważne zwłaszcza w takich miejscach, w których 

zniszczenia wojenne doprowadziły do niemal całkowitej niwelacji przestrzeni turystycznej.  

Zatem: 1) zabudowa mieszkaniowa może stanowić (i w wielu przypadkach stanowi) cel 

podróży turystycznej nie tylko indywidualnej, ale również grupowej, 2) bardzo często grupę 

turystów tworzą sami mieszkańcy, dla których organizowane są wycieczki historyczne, 

kulturowe ukazujące charakter miasta przez pryzmat zachowanych domów oraz ich dawnych 

lokatorów, 3) przyczyną takiej dywersyfikacji ruchu turystycznego może być nie tylko moda 

czy poszukiwanie innych destynacji, ale również manifestacja identyfikacji się z miejscem, 

jak również chęć dotknięcia genius loci miasta, jego prawdziwego oblicza, niekształtowanego 

pod presją aktywności turystycznej. 
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dr hab. Krzysztof Kasprzak, prof. Em. UP w Poznaniu  

prof. dr hab. Beata Raszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  

 

O wyglądzie miast decyduje głównie architektura, umożliwiająca nie tylko życie ich 

mieszkańcom, ale także od lat przyciągająca licznych turystów oraz stanowiąca przedmiot 

zawodowego zainteresowania architektów i urbanistów. Architektura jest sztuką budowania,  

a w każdym dziele architektonicznym występują trzy czynniki – funkcja, konstrukcja i forma. 

Przewodniki turystyczne opisują wiele rozmaitych budowli podkreślając najczęściej ich styl, 

piękno formy, śmiałość konstrukcji, nowatorskie rozwiązania, przedstawiają historią ich 

powstania oraz często nazwiska ich budowniczych. W opisach przeważają budynki  

w miastach oraz obiekty sakralne i rezydencje dworsko-pałacowe, rzadziej są to obiekty 

budownictwa mieszkaniowego drugiej połowy XX wieku, architektury przemysłowej lub 

wiejskiej, związane bezpośrednio z produkcją rolną w gospodarstwach folwarcznych  

i rodzinnych. 

Zainteresowanie architekturą mieszkaniową XX wieku nie jest zjawiskiem zupełnie 

nowym i nie jest chwilową modą. Powstające w naszym kraju po 1945 r. budownictwo,  

w tym mieszkaniowe, było przez lata przedmiotem ogromnego zainteresowanie nie tylko 

architektów, ale także ogółu społeczeństwa. W latach 50. i 60. XX wieku wycieczkom ludzi 

pracy pokazywano i objaśniano architektoniczne-urbanistyczne osiągnięcia realizowane  

na zamówienie ówczesnej władzy. Chwalono się sposobem i zakresem prowadzonej 

odbudowy kraju oraz nowymi rozwiązaniami mającym w założeniach poprawić standard 

życia mieszkańców. Miały one także stanowić symbol nowego ładu politycznego i postępu, 

cokolwiek wtedy pod tym określeniem rozumiano. Na temat budownictwa – i to nie tylko 

mieszkaniowego – artykuły prasowe wypowiadały się początkowo entuzjastycznie, aby po 

latach zmienić ton na bardzo krytyczny. Ostro krytykowano przyjęte rozwiązania 

architektoniczne, urbanistyczne koncepcje, rozwiązania techniczne, formę, funkcję,  

a zwłaszcza jej brak. Wiele rozwiązań urbanistycznych i obiektów powstałych w latach  

40.-80. XX wieku budzi emocje także i dzisiaj. Budownictwo mieszkaniowe tego okresu 

nieodwracalnie zmieniło przestrzeń polskich miast oraz warunki życiowej ogromnej część 

społeczeństwa. Zwłaszcza w sytuacji kiedy w latach 50. i 60. XX wieku następował ogromny 

napływ do miast ludności ze środowiska wiejskiego, którzy do miejskich osiedli 

mieszkaniowych wprowadzili swoją chłopską mentalność, przyzwyczajenia, zachowania  

i obyczaje.  

W naszej ocenie turystyka kulturowa związana ze współczesnym budownictwem 

mieszkaniowym i usługowym (np. handlowym) ma od lat swoich zwolenników, 

interesujących się tego rodzaju obiektami, historią ich projektowania i budowy zwłaszcza  

w latach 40.-70. XX wieku. Ważne dla turystyki kulturowej jest zwłaszcza atrakcyjne 

przedstawienie tego zjawiska. Istotą sprawy jest dobra znajomość kontekstu historycznego 

(politycznego, społecznego) związanego z powstawaniem określonych rozwiązań 

architektoniczno-urbanistycznych. 

Uważamy, że wpisanie osiedli mieszkaniowych w programy turystyczne polskich miast 

jest bez wątpienia kolejną szansą na kompleksowe poznanie przez turystów pełnego 

wizerunku współczesnych miast naszego kraju. Coraz częściej blokowiska, praktycznie 

istniejące w każdym polskim mieście są atrakcją turystyczną, zwłaszcza dla turystów 

indywidualnych. Oglądać można nie tylko estetykę, czy wielkość poszczególnych budynków, 

ale także interesujące rozwiązania przestrzenne. Blokowiska powstały w określonej sytuacji 

społecznej, gospodarczej i politycznej. Socrealizm lat 1949-1956 podporządkował 

architekturę – oderwaną od związków z miejscami, gdzie była ona realizowana – poprzez 

polityczno-urzędowe określenie obowiązującej stylistyki. Jak wiadomo architektura miała być 

socjalistyczna w treści, a narodowa w formie. Do końca nie było jednak wiadomo co to  

w zasadzie oznaczało. Wzorem wschodniego sąsiada przyjęto uproszczony klasycyzm 
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(neoklasycyzm), niekiedy z elementami jakby tradycji narodowych, nawiązujących 

początkowo w naszym kraju do renesansu (np. zdobienia na warszawskim Pałacu Kultury 

mające jakby przypominać attykę krakowskich sukiennic). Czynszowe kamienice zastąpiono 

blokami, mającymi być budynkami prostymi i funkcjonalnymi. Ta idealistyczna wizja 

nawiązywała do powstałej w 1933 r. Karty Ateńskiej, której zasady zostały jednak w naszym 

kraju całkowicie wypaczone. Nie mogło być inaczej, bowiem w budownictwie 

mieszkaniowym początkowo przyjęto budowanie substandardowych mieszkań według 

wzorów radzieckich. W istniejących wtedy warunkach finansowych budynki i osiedla miały 

być realizowane przy nadzwyczajnie skromnym budżecie i wymagały bardzo racjonalnego 

podejścia, aby przy minimalnych kosztach osiągnąć maksymalną wydajność materiałów.  

Za postęp uznawano popieraną przez władze budowę domów oszczędnościowych  

z mieszkaniami bez instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie kuchenno-mieszkaniowym  

i ze wspólnymi sanitariatami dla każdego piętra. W Poznaniu pierwsze takie budynki  

z inicjatywy władz partyjnych powstały na Osiedlu Raszyn. Ich projekty były nawet 

prezentowane w 1964 r. na wystawie z okazji 15-lecia Miastoprojektu jako szczytowe 

osiągnięcie tego biura projektów [Pawłowicz 2013]. Wkrótce uznano jednak, że rozwiązana 

tego rodzaju są błędne, a budynki obarczone wieloma wadami. Były one błędne nawet  

w stosunku do założeń „socjalistycznych treści” nowej architektura, które rozumiano także 

jako potrzebę zapewnienia powszechnie dostępnych higienicznych warunków zamieszkania. 

Pod tym określeniem rozumiano jednak różne rozwiązania. 

Znaczny okres historii powojennego budownictwa w Poznaniu turysta kulturowy może 

poznać na osiedlach na Dębcu i na Ratajach. Osiedla wznoszone od 1948 r. na Dębcu 

najlepiej ilustrują procesy, którym podlegała urbanistyka i architektura w początkowym  

20-leciu PRL, w epoce sprzed wielkiej płyty. Pierwszy zespół bloków mieszkalnych  

do 1950 r. reprezentuje estetykę modernistycznego funkcjonalizmu. Kolejny etap budowy  

w latach 1952-1956 to okres socrealizmu charakteryzujący się stosowaniem bogatego detalu 

architektonicznego, a w urbanistyce kompozycji obrzeżnej i monumentalnych osi 

komunikacyjno-reprezentacyjnych oraz placów. Na przełomie 1955 i 1956 r. na Dębcu 

zaczynają powstawać domu o skromniejszym detalu. W blokach realizowanych od 1959 r. 

powraca modernizm, jednak w mniej awangardowych formach niż pod koniec lat 40.  

W urbanistyce przeważa zagęszczona zabudowa, a elewacja ukazuje strukturę, konstrukcję  

i funkcję budynku. Późny modernizm lat 1968-1980 to głównie dominacja narzuconej przez 

władze technologii wielkopłytowej, całkowicie odrywającej budownictwo od miejsca  

i tradycji [Pawłowicz 2013].  

Pouczająca dla turysty kulturowego może być w Poznaniu wycieczka na Rataje  

i poznanie historii powstania istniejących tam osiedli. Na początku lat 60. XX wieku 

rozpoczęto prace projektowe nad koncepcją i planami dzielnicy mieszkaniowej Nowe Miasto 

- Rataje dla 120 tys. mieszkańców, które stały się podstawą rozpoczęcia prac budowlanych. 

Dzielnica ta została zaprojektowana jako integralna część miasta Poznania o pełnym 

wyposażeniu w zakresie podstawowych funkcji: praca, mieszkanie, usługi, wypoczynek, 

komunikacja. Była to w tym okresie największa w Polsce inwestycja uprzemysłowionego 

budownictwa, a zespół autorski1 przedstawił pionierskie, prototypowe rozwiązania w celu 

ustanowienia normatywów budowlanych. Oparte na czytelnych przesłankach programowych 

Rataje stały się paradoksalnie, mimo całej brzydoty architektonicznej formy, bardzo 

wyrazistym w planie miasta i konsekwentnie przeprowadzonym układem urbanistycznym  

we współczesnym Poznaniu. Mimo wielu przeciwności w czasie projektowania  

i konieczności przełamywania oporu aparatu administracyjnego, mimo dyktatu  

partyjnego i lokalnych zależności zawodowych, udało się dzięki przyjętej dyscyplinie 

urbanistycznej i poprzez wprowadzenie charakterystycznego modułu trzech typów budynków 

                                                 
1 Początkowy zespół projektowy: Regina Pawuła-Piwowarczyk (1925-2008), Zdzisław Piwowarczyk (1926-

2001), Jerzy Schmidt (1926-1991). 
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(5-, 11- i 16-kondygnacyjnych) uzyskać czytelną architektoniczną kompozycję na dolnej 

terasie Warty [Pawuła-Piwowarczyk 2013, Kasprzak i Raszka 2015].  

Po 1989 r. wiele osiedli zostało rozbudowanych, wprowadzono na ich teren nową 

infrastrukturę (np. supermarkety, rozmaite pawilony i zwykłe „budki”), zmieniono estetykę 

budynków przez zmianę kolorystyki w kierunku pstrokatej „pastelozy” i wprowadzono 

reklamy. W wielu przypadkach nastąpiła radykalna zmiana pierwotnych planów, które i tak 

miały często błędne założenia nie weryfikowalne ze względów politycznych. 

W końcu lat 40. i w pierwszej połowie lat 50. XX wieku w Poznaniu powstało kilka 

interesujących budynków o funkcjach mieszkaniowych i usługowych (handlowe, 

administracyjne). Zawarta w planie ogólnym z lat 1945-1946 koncepcja przestrzenna 

Poznania zakładała m.in. akcentowanie wysokimi budynkami centrów nowych dzielnic 

miasta oddalonych od dominant wysokościowych Starego Miasta. W ten sposób chciano 

uzyskać urozmaiconą sylwetkę miasta mającą nie odbierać znaczenia historycznemu 

śródmieściu. Zaznaczoną dominantą centrum Ogrodów i wjazdu do miasta od strony 

zachodniej był wysokościowiec o funkcji mieszkalnej zlokalizowany przy placu 

Waryńskiego. W centrum Poznaniu zbudowany w latach 1948-1954 dla potrzeb ówczesnego 

Powszechnego Domu Towarowego budynek na planie koła, nie nawiązuje swoją formą do 

pobliskich zachowanych budynków z XIX i początków XX wieku. Jako ogromny walec 

(powszechnie nazywany „Okąglakiem”) chociaż jest dobrze skomponowany, to jednak nadal 

obcy dawnej zabudowie. Wieżowiec Miastoprojektu przy Alei Niepodległości to pierwszy 

wieżowiec (10 pięter) Poznania powstały w latach 1948-1950. Budynek ten łączy w sobie 

socrealistyczny detal z modernistycznym stylem całości. Forma, funkcja i konstrukcja 

budynku wywodziła się wyłącznie z istniejących w tym, okresie uwarunkowań 

materiałowych. Uważa się, że całość nawiązuje do wzorów przedwojennego modernizmu. 

W latach 60., ale także na początku lat. 90. XX wieku zbudowano w szeregu miast 

wiele osobliwie brzydkich, czy wręcz ekscentrycznych budynków. „Mrówkowiec” przy  

ul. Drukarskiej we Wrocławiu już w latach 60. oglądany był przez turystyczne wycieczki jako 

najdłuższy budynek mieszkalny w mieście. Także we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 

kontrowersyjne już w chwili powstania wysokościowe budynki z betonową esplanadą zespołu 

mieszkaniowo-usługowego „małego Manhattanu” (powszechnie zwane „sedesowcami”)  

po ostatnim remoncie i odnowieniu elewacji pozytywnie zdumiewają jednak swoją formą. 

Powstały wiele lat później budynek TBS na skrzyżowaniu ul. Poleskiej i Kiełczowskiej  

na Psim Polu przypominający swoją formą statek wręcz zadziwia, a postmodernistyczny 

Solpol przy ul. Świdnickiej zarówno przeraża, jak i zachwyca. W przypadku „trzonolinowca” 

(lub „wisielca”) przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 we Wrocławiu podkreśla się unikalność  

i niezwykłość konstrukcji sprawiającej wrażenie jakby zawieszenia budynku w przestrzeni. 

Jej podstawą tego zbudowanego w latach 1961-1967 modernistycznego budynku jest 

żelbetowy trzon, na którym na stalowych linach zawieszono stropy2. Budynek obecnie 

wywołuje bardzo mieszane uczucia estetyczne, głównie ze względu na niestaranność 

wykonania, zapuszczone elewacje i zaniedbane otoczenie. Wielu zwiedzających miasto 

porusza obniżenie wartości estetycznych nie tylko pojedynczych budynków, ale i całych 

ekskluzywnych przed laty osiedli. Przykładowo we Wrocławiu od lat 90. XX wieku 

obserwuje się postępującą degradację architektoniczną osiedla Sępolno, która - jak się ocenia 

- w ostatnich latach przybrała rozmiary katastrofy estetycznej. Remonty budynków 

prowadzone przez ich obecnych właścicieli wykonywane są w całkowitym oderwaniu  

od spójnej z założenia stylistyki osiedla. Zniszczone ulice i chodniki oraz blaszane wiaty 

garażowe całkowicie niszczą estetykę tego zabytkowego osiedla. To co znajduje się  

                                                 
2 Konstrukcja tego budowanego od góry budynku w 1974 r. została zmodernizowana poprzez wzmocnienie lin 

betonem i wprowadzeniem na parterze słupów wzmacniających. Dlatego obecnie to nie jest budynek wiszący, 

ale szkieletowy. 
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na obszarze obecnego osiedla jest karykaturą planów i realizacji sprzed 90 lat3. Można je 

oglądać w archiwach, wystawach lub na stronach publikacji poświęconych budownictwu 

Wrocławia.  

Turystów interesują dyskusyjne, wręcz szokujące (zarówno przed laty, jak i obecnie) 

rozwiązania architektoniczne. W Poznaniu do dzisiaj za jedną z najbardziej kontrowersyjnych 

realizacji architektonicznych przełomu lat 50. i 60 XX wieku powszechnie uważany jest 

projekt modernistycznego budynku wystawowego Galeria Miejska Arsenał, stanowiący 

zabudowę terenu dawnych sukiennic na środku Starym Rynku przy ul. Jana Baptysty 

Quadro4. Od lat liczne są głosy krytyki, ale także wyraźnej aprobaty i pochwał, ze strony 

znawców architektury XX wieku, dotyczące przyjętego rozwiązania zabudowy środka 

Starego Rynku. Na początku lat 50. XX wieku przy odbudowie Starego Rynku prawdziwość 

scenografii miała znaczenie drugorzędne. Ponieważ nie wiedziano jak wyglądały na środku 

Starego Rynku nieistniejące budynki, dlatego zdecydowano się na realizację architektury 

modernistycznej w formie, ale nawiązująca do historycznego układu Rynku. Architekci 

uważali, że jeżeli nie ma przekazów historycznych i ikonograficznych dla zabudowy Arsenału 

i Sukiennic, realizacja tych obiektów nie powinna stanowić imitacji historycznej, lecz zgodnie 

ze współczesną wiedzą techniczną należy wprowadzić nowy element do kompozycji całego 

zespołu urbanistycznego. Odbudowano dlatego część Arsenału w formie nowoczesnych 

pawilonów opartych na zachowanych oryginalnych fundamentach. Turyści nie znając historii 

powstania tych obiektów i odbudowy Starego Rynku najczęściej odbierają je krytycznie.  

Turyście kulturowemu interesującemu się budownictwem mieszkaniowym XX wieku 

nieobca powinna być znajomość środowiska mieszkaniowego w osiedlach popegeerowskich, 

będących w wielu – ale nie wszystkich – miejscach obszarami problemowymi z wysokim 

bezrobociem i skupieniem ubóstwa. Powstająca w okresie funkcjonowania państwowych 

gospodarstw rolnych (PGR) zabudowa mieszkaniowa dla pracowników w pobliżu zakładów 

rolnych utrwalając istniejący system osadniczy, wytworzyła specyficzny typ osiedla 

przyzakładowego. Był on już w chwili powstania wyizolowane przestrzennie i społecznie  

z osadnictwa wiejskiego. Osiedle pegeerowskie wyróżniała zabudowa mieszkaniowa 

wznoszona według projektów typowych od bliźniaczych z lat 50., poprzez 

dwukondygnacyjne czterorodzinne z lat 60., aż do późniejszych trzykondygnacyjnych ośmio- 

i kilkunastomieszkaniowych z lat 80. XX wieku. Budynki wielorodzinne z mieszkaniami 

wyposażonymi w urządzenia sanitarne miały być wyrazem zrównania standardów życia na 

wsi i w mieście. Zabudowa ta, zwłaszcza blokowiska postawione na polu, była przedmiotem 

krytycznych ocen już w latach 70. i 80. XX wieku. Były one pod każdym względem 

(funkcjonalnym, architektonicznym, społecznym) nieprzystosowane do krajobrazu i trybu 

życia na wsi. Oglądając obecnie ten typ budownictwa w różnych miejscach kraju widoczne 

jest jego bardzo zróżnicowany stan: od miejsc zadbanych, zmodernizowanych do całkowicie 

zaniedbanych w utrzymujących się od lat enklawach biedy. 

Dla turysty kulturowego interesującym doświadczeniem życiowym, jednak dość 

trudnym dla osób o dużej wrażliwości estetycznej, jest oglądanie współczesnego 

budownictwa mającego niby to nawiązywać do tradycji szlacheckiej lub rycerskiej okresu 

średniowiecza. Zapisane w zbiorowej pamięci społeczeństwa wspomnienia o szlacheckim 

dworu, przekładają się na rozrzucone w całym kraju mniej lub bardziej estetyczne domy  

z gankiem wspartym na dwóch kolumnach. Dowolne stosowanie przepisów dotyczących 

planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego oraz rozmaita ich interpretacja nie tylko 

                                                 
3 Położone w obrębie Wielkiej Wyspy na Odrze we Wrocławiu Osiedle Sępolno (Zemplin Süd) zostało 

zrealizowane w latach 1919-1935 według projektu architektów Paula Heima, Hermanna Wahlicha i Alberta 

Kemptera. Wielka Wyspa jest obecnie objęta ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w ramach 

Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.  
4 Zespół projektowy: Regina Pawuła-Piwowarczyk, Jan Cieśliński (1899-1967), Zygmunt Lutomski  

(1927-2002). 
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przez inwestorów, ale także przez organy administracji samorządowej, regionalne dyrekcje 

ochrony środowiska jako organy rządowej administracji rządowej niezespolonej, a także 

samowole budowlane umożliwiają obecnie wybudowanie praktycznie wszystkiego wszędzie. 

I to bez względu na skutki związane z niszczeniem przestrzeni publicznej, krajobrazu,  

czy wartości przyrodniczych, w tym chronionych prawem. 

W lipcu bieżącego roku przetoczyła się przez kraj ogólnokrajowa dyskusja związana  

z ujawnieniem budowy w Stobnicy na obrzeżach Puszczy Noteckiej i na terenie chronionym 

w ramach systemu NATURA 2000 (specjalny obszar ochrony ptaków PLB300015 „Puszcza 

Notecka”) „domu wielorodzinnego”, mającego jak się okazało przypominać jakby 

średniowieczny zamek. Inwestycja ta wbrew oburzeniu niektórych przyrodników, części 

opinii społecznej i będąca obecnie przedmiotem kontroli organów państwa, cieszy się jednak 

dużym uznaniem lokalnej społeczności i administracji na poziomie gminy i powiatu, 

regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Poznaniu i wynajętych przyrodniczych ekspertów 

z jednej z renomowanych uczelni poznańskich, a nawet jej kierownictwa. 

Zjawisko budowy „nowych” zamków inspirowanych średniowiecznymi oryginałami nie 

jest ani nowe, ani specjalnie związane tylko z naszym krajem. Pierwsze próby wybudowania 

wzorowanych na gotyku rezydencji mieszkalnych miały miejsce już XVIII wieku. Neogotyk 

w późniejszych latach stał się powszechny w wielu krajach. Nowe zamki są bardzo popularne 

w USA, gdzie wybudowano kilkaset takich obiektów mieszkalnych, mających przypominać 

średniowieczne zamki europejskie. Historyczne zamkowe odniesienia widoczne są w wielu 

współczesnych rezydencjach mieszkalnych polskich Romów. Ich architektura nigdy nie 

nawiązuje do tradycyjnego budownictwa regionalnego, ale zawsze sięga do wzorów 

realizowanych przez zamożne grupy społeczeństwa o większym prestiżu i społecznym 

znaczeniu [Marciniak 2001]. 

W myśl obowiązujących obecnie przepisów można obecnie w naszym kraju 

wybudować zamek od podstaw. Historia polskich „zamków” pokazuje jednak, że są także 

sytuacje kiedy brak finansowych środków i samowola budowlana nie pozwalają  

na ukończenie budowy. Oglądać możne wtedy już tylko ruiny, których raczej nikt już mimo 

sądowych nakazów nie rozbierze, np. zamek w Łapalicach mający oficjalnie być także 

„domem rodzinnym”. W sumie to także atrakcja turystyczna, ale z negatywnymi skutkami 

krajobrazowymi. Z kolei „zamek” „Jantarowy Kasztel” na Podlasiu w Kiermusach na skraju 

Narwiańskiego Parku Krajobrazowego z kompleksem historyczno-wypoczynkowym stał się 

intratnym przedsięwzięciem komercyjno-biesiadnym. Z przekazem historycznym ma  

to niewiele wspólnego, a co najwyżej z przaśną wersją rodzimego „Disneylandu”. 

Przestrzeń publiczna nie może służyć tylko wybranej grupie osób lub nowobogackim 

inwestorom, realizującym w niej kosztem społeczeństwa swoje wymyślone, czysto 

partykularne cele lub fantazje. Dobrym przykładem jest bardzo kontrowersyjna sprawa 

zrealizowanej w latach 2010-2015 bezsensownej rekonstrukcji w Poznaniu średniowiecznego 

zamku księcia wielkopolskiego i króla Polski Przemysła II (1257-1296), ostatniego męskiego 

przedstawiciela wielkopolskiej linii Piastów [Lewandowski 2011]. Obiekt ten, zaliczany 

obecnie do jednej z dużych atrakcji turystycznych Poznania, stanowi ogromną dysharmonię  

w kulturowym krajobrazie centrum miasta. Traktowanie przez ówczesnego prezydenta miasta 

Poznania i komitet budowy tej rekonstrukcji, powszechnie zwanej „gargamelem”, jako 

patriotycznego i narodowego symbolu mającego rzekomo przypominać o piastowskiej stolicy 

Królestwa Polskiego i być przeciwstawieniem dla Zamku Cesarskiego jako pomnika zaboru 

pruskiego i okupacji, to nie jest tylko nieporozumienie. To brak - jak słusznie napisano - 

elementarnej wiedzy i świadomości estetycznej, przykład kulturalnej indolencji i odwrócenia 

się od rzeczywistego życia miasta [Lewandowski 2011]. Ta zrealizowana niestety inwestycja 

tylko pogłębia błędy w przywróceniu miastu jego centrum, pozbawianego od lat przez 

aktualne władze miasta konsekwentnie i formy i treści. Neo-styl pseudoartystycznej 

architektury „gargamela” [Marciniak 2011] doprowadził do niepowtarzalnej groteski. 
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Uwypukla ją sąsiedztwo znajdujących się w tej samej przestrzeni tak cennych budowli  

jak ratusz, biblioteka Raczyńskich, Bazar, budynek poczty i muzeum narodowego. Patrząc  

na tego typu formę w krajobrazie kulturowym, na który składają się lata historii miasta i jego 

mieszkańców, nie ma mowy o żadnej dumie Poznaniaków, czy narodowym symbolu. 

Natomiast jest wstyd i całkowita porażka historyków sztuki, architektów krajobrazu, 

urbanistów i konserwatorów zabytków. Jarmarczny twór jest szkodliwy społecznie, ponieważ 

pokazując obiekt jaki nigdy nie istniał, sugeruje jego prawdziwość historyczną. Nie uczy,  

ale fałszuje, poprzez celową manipulację. Stanowi całkowite zaprzeczenia postanowień Karty 

Weneckiej, co w zasadzie nie jest stwierdzeniem oryginalnym, ponieważ jej nagminne 

łamanie w Polsce trwa praktycznie już od chwili jej podpisania przez ostatnie prawie pół 

wieku [Raszka i in. 2016]. Narusza także ustalenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, 

wiążące nasz kraj od 2005 r., związane m.in. z dbałością o jakość krajobrazu. Ta szkodliwość 

społeczna jest tym bardziej istotna, że obiekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem 

masowego turysty, kształtując jego wrażliwość estetyczną i wiedzę historyczną. W opisie 

fenomenu społecznego odbioru nowego „zamku” Przemysła II zwrócono uwagę, że pojęcie 

„zamek” jest rozmaicie rozumiany przez różne grupy zawodowe i społeczne – urzędników, 

urbanistów, historyków sztuki i przeciętnego odbiorcę [Skoczylas 2014]. Podkreślono,  

że przestrzeń miejska centrów naszych miast staje się w coraz większym stopniu produktem 

turystycznym, którego stałym elementem są odrestaurowane budynki, pomniki i elementy 

małej architektury w „stylu retro”. Tworzony jest nowy kontekst procesu społecznego 

konstruowania przeszłości, który w przypadku wielkiego miasta staje się areną sporów 

politycznych, ideologicznych oraz ważną częścią i instrumentem polityki historycznej 

rozwijanej przez władze. Uważa się, że nowo powstające budynki przypominające formą 

czasy przeszłe winny być traktowane jako nowe nośniki pamięci historycznej. W przypadku 

poznańskiego zamku Przemysła II trudno jednak w pełni tę tezę obronić, ponieważ powstała 

konstrukcja nie opiera się na źródłach opisowych ani ikonograficznych, a jest wyłącznie 

tworem autorskiej wyobraźni i z pamięcią historyczną nie ma nic wspólnego. To – jak 

oceniono – tylko „ … monstrualny pomnik kiczu …” [Wasilewski 2011]. Trudno nie zgodzić 

się z twierdzeniem, że „… nowe polskie zamki są pomnikami naszej kulturowej indolencji, 

manifestacją polskości zdziecinniałej, odwróconej od życia, niezdolnej do stworzenia 

nowoczesnej formy i treści” [Wasilewski 2011]. Można dodać, że dotyczy to także miasta, 

które miałoby być budowane „w stylu retro”, cokolwiek by to miało oznaczać. Brak stylu  

i formy oraz naiwność prymitywnych rozwiązań są efektami niskiej estetycznej świadomości 

projektantów, inwestorów, wykonawców, urzędników i tzw. ekspertów. Dla świadomego  

i wykształconego turysty kulturowego zwiedzanie takich obiektów może być jednak 

niezwykle pouczającą lekcją. Podobnie jak współczesnego polskiego budownictwa 

sakralnego, którego wiele koszmarnych wręcz obiektów nie wyraża istoty wiary lecz poprzez 

swoją brzydotę jej urąga. Stanowią one chyba materialny wyraz kompleksów natury 

duchowej i cywilizacyjnej ich twórców i odbiorców. 

Dla turysty kulturowego wędrującego w zabudowie miast potrzebna jest refleksja 

dotycząca określenia, co może być wartościowym dziełem urbanistyki i architektury. 

Blokowiska może i są w wielu miejscach nienajlepszym rozwiązaniem, ale w wielu miastach 

najbardziej zielonymi terenami są właśnie tego typu osiedla. Przeszłość ma ogromny wpływ 

na stan obecny i w konsekwencji także na przyszłość każdego miasta. Nie można rozwiązać 

jego problemów nie znając historii, a bezmyślne zacieranie śladów przeszłości nie zawsze 

przyczynia się do poprawy życia mieszkańców. Wręcz przeciwnie, może ją jeszcze 

pogorszyć, kiedy zniszczone zostanie poczucie tożsamości i więzi z miejscem zamieszkania. 

Współcześnie bardzo pozytywnie ocenia się np. odwagę architektów, aby w historycznej 

przestrzeni postawić nowoczesny budynek. Modernistyczne obiekty najczęściej źle znoszą 

przebudowy i rozbudowy. Gdyby niektóre z nich wyeliminować, np. część zabudowy  

na środku Starego Rynku w Poznaniu, to w ich miejsce powstałyby zapewne nowe obiekty  
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w „stylu gargamel”. Obecnie to część historii miasta i wartościowy przykład polskiej 

architektury modernizmu. I to jest w tym przypadku ta wyjątkowa atrakcja turystyczna. 
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dr Marcin Gorączko, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

 

Na wstępie muszę zaznaczyć, że jako były mieszkaniec gierkowskiego blokowiska  

w Bydgoszczy, powstałego na terenie dawnej podmiejskiej wsi, nie darzę specjalnym 

sentymentem ani tego typu architektury, ani dominujących w czasach PRL metod 

kształtowania przestrzeni miejskiej przy budowie nowych osiedli. Oczywiście w pełni zdaję 

sobie sprawę w jak specyficznych warunkach (bynajmniej nie myślę w tym momencie  

o kwestiach ideologicznych) rozwijało się socjalistyczne budownictwo mieszkaniowe, jako 

odpowiedź najprawdopodobniej najskuteczniejsza z możliwych na zniszczenia wojenne, czy 

powojenną masową migrację ludności wiejskiej do miast i późniejszą eksplozję 

demograficzną na ich terenie. Co więcej budowle te w większości stanowiły w jakimś stopniu 

kontynuację tendencji modernistycznych w architekturze, zainicjowanych w wielu miastach 

kraju jeszcze w okresie międzywojennym. Po prostu blok, jako znacznie wyniesiona ponad 

teren na ogół monotonna bryła-pudełko z setkami wnęk na lokatorów, tworząca wraz  

z identycznymi lub podobnymi elementami betonowy kanion nie wydaje mi się zbyt 

naturalnym miejscem dla człowieka, jako stałe jego miejsce zamieszkania czy odpoczynku. 

Im wyżej i ciaśniej, tym bardziej jestem o tym przekonany. 

W wielu miastach na terenie Polski poszczególne budynki wzniesione w czasach PRL, 

jak również całe zespoły zabudowy z tego okresu zostały objęte ochroną konserwatorską. 

Osobiście uważam te działania za słuszne. Pozwalają one na udokumentowanie stosunkowo 

długotrwałego, z pewnością bardzo wyrazistego oraz zamkniętego okresu, jeśli nie  

w architekturze (o czym dalej) to chociaż w historii (mam nadzieję). Najlepszym przykładem 

jest przywołana w pytaniu Pana Szymona Czajkowskiego Nowa Huta. W tym konkretnym 

przypadku nie dziwi mnie zupełnie pojawienie się oferty turystycznej budowanej w oparciu  

o te właśnie zasoby. Tym bardziej, iż rzecz dotyczy Krakowa gdzie chcąc realnie konkurować 

na rynku usług turystycznych trzeba się wykazać ponadprzeciętną inwencją i oryginalnością. 

Mając do dyspozycji tuż obok tak sztandarowe dzieło socrealizmu jakim niewątpliwie jest 

Nowa Huta aż się prosi aby je w sposób kreatywny wykorzystać. Zwłaszcza, że znaczną część 

turystów stanowią tu nastawieni głównie na rozrywkę przybysze spoza dawnych demoludów. 

Czy podobne przedsięwzięcia są w najbliższym czasie i na szerszą skalę możliwe są również 
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w innych miastach? W dużych ośrodkach będących celem masowej turystyki miejskiej takich 

jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk zapewne tak. Czy gdzie indziej? Raczej wątpię.  

Należy zwrócić uwagę, że trzecia część populacji naszego kraju nadal mieszka w budynkach 

wielorodzinnych wzniesionych na przestrzeni lat 1945-1989. Oznacza to, że nawet dziś 

niemal wszyscy osobiście mogą doświadczyć realiów egzystencji w gierkowskim,  

czy gomułkowskim bloku, jeśli nie we własnym mieszkaniu to podczas wizyty u rodziny  

czy znajomych. Nie musi to rzecz jasna wykluczać potrzeby krótkotrwałego kontaktu  

z najbardziej spektakularnymi realizacjami typu gdański falowiec, poznańska Deska, łódzki 

Manhattan czy katowicka Superjednostka. Odpowiedzmy sobie jednak szczerze na pytanie, 

czy głównym efektem takiej wizyty nie jest ulga, że nie musimy tam mieszkać?  

Czy tworzenie produktu turystycznego na takiej bazie jest fair wobec miejscowych a więc czy 

jest to działanie etyczne? Dość często (z racji miejsca pracy) spotykam się z nadmiernym 

idealizowaniem dokonań urbanistów i architektów okresu PRL, którymi miała kierować 

głównie wrażliwość społeczna i troska o komfort przyszłych mieszkańców. Odbieram  

to inaczej. Chodziło przecież o to żeby szybko i możliwie tanio wznosić ludzkie mrowiska  

z wyraźną skłonnością do wszechobecnej wówczas gigantomanii i pozorów tworzenia 

namiastki ładu przestrzennego. Dobrym przykładem dla mnie (który często przywołuję  

na zajęciach ze studentami) jak mało przemyślane bywały decyzje urbanistów w okresie PRL 

jest osiedle Kozanów we Wrocławiu, wzniesione na terenie przeznaczonym przed wojną 

przez Niemców jako rezerwa służąca obniżeniu katastrofalnej fali powodziowej na Odrze. 

Ten fundamentalny błąd planistów ujawnił się w czasie powodzi w 1997 roku oraz  

w 2010 roku. Dlatego też kontemplacja architektury krajów o ustroju totalitarnym ma  

dla mnie coś z dark tourismu. Nadmierna fascynacja nimi wydaje się niezbyt zdrowa  

i racjonalna. Zwiedzając tego lata Rugię odwiedziłem kompleks Prora, zrealizowany przed 

wojną w ramach projektu Kraft durch Freude gigantyczny (bloczysko długie na 4,5 km) 

nazistowski ośrodek wypoczynkowy. Uzasadnienie dla dalszego istnienia tego obiektu 

znajduję tylko jedno - pozostawmy ten pomnik pogardy człowieka dla przyrodniczego  

i kulturowego krajobrazu w budownictwie ku przestrodze. Czy jest to wystarczający powód 

dla którego warto zachować szereg wątpliwych dzieł socjalistycznego budownictwa 

mieszkaniowego w Polsce? 

I od razu powiedzmy sobie, że nie jest to sprawą prostą a może wręcz jest sprawą 

beznadziejną. Mam na myśli szanse na pozostawienie całych zespołów zabudowy w stanie 

jak najbardziej zbliżonym do oryginalnego, co jest zresztą podstawowym warunkiem ochrony 

konserwatorskiej. One w przeważającej większości już znacznie odbiegają od tego stanu. 

Peerelowskie blokowiska podlegają przecież ciągłym i coraz bardziej poważnym 

przeobrażeniom. Wynika to z ich technicznego i moralnego zużycia, zmiany standardów  

w mieszkalnictwie itd. W przeszłości przyjmowano, że bloki będą eksploatowane przez około 

50 lat. Obecnie szacuje się, że okres ten może sięgać nawet 90 lat, bez zagrożenia dla ich 

konstrukcji. W tym przypadku największą niewiadomą jak dotąd (aktualnie trwają pilotażowe 

badania stanu technicznego) są budynki z wielkiej płyty, w których stalowe łączniki mogą 

podlegać korozji. Jak dotąd w Polsce z tego powodu nie dokonano rozbiórki bloku, należy się 

jednak spodziewać, że taka konieczność wystąpi w przyszłości. Znacznie szybciej będzie 

trzeba gruntownie wymienić instalacje elektryczną, wodną, cieplną i gazową wykonaną  

z mało odpornych na zużycie materiałów. Zmiany najbardziej brzemienne w skutkach  

bo od razu zauważalne dotyczą jednak elewacji budynków i są związane z prowadzonymi 

masowo pracami termoizolacyjnymi i malarskimi. W czasach kiedy te budynki powstawały, 

dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła ścian był czterokrotnie wyższy niż obecnie. 

Co prawda w latach 90. rozpoczęto w Polsce realizację termomodernizacji ale zastosowana 

wówczas warstwa ociepliny również nie odpowiada współczesnym coraz bardziej 

restrykcyjnym wymaganiom. Prace te będzie trzeba więc powtórzyć dokładając kolejną 

warstwę styropianu lub wełny. Ocieplanie ścian bloków otworzyło drogę do niemal niczym 
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nieskrępowanego (chociaż zapewne są gdzieś granice fantazji) malowania elewacji.  

W efekcie może ponurą ale jednolitą szarość zespołów osiedlowych zastąpił kolorystyczny 

chaos. W związku z tym, że blokowiska stanowią wyraźna dominantę w krajobrazie miasta, 

efekty tej wolności bywają po prostu straszne a niemal zawsze nachalne. Proces ten pogłębia 

się wraz erozją pierwotnie scentralizowanego zarządzania blokowiskami. Wyodrębniają się 

wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie mają swoje własne plany remontowe  

i wrażliwość estetyczną. Zmiany dokonują się również wewnątrz budynków. Tam gdzie jest 

to możliwe odchodzi się od dawnych normatywów mieszkaniowych usuwając ściany 

działowe. Mocną stroną budownictwa wielorodzinnego z okresu PRL była rozległość wolnej 

przestrzeni pomiędzy blokami, w której z czasem miała pojawić się zieleń i gdzie miało się 

spędzać czas wolny od pracy. Najczęściej to już przeszłość. W strefie tej powstają kolejne 

coraz szczelniej upakowane obiekty usługowe i parkingi. W tym drugim przypadku okazało 

się nieporozumieniem przyjęcie jednego miejsca parkingowego na trzy mieszkania. 

Architektonicznej spójności osiedli z pewnością nie służy także dogęszczanie zabudowy  

w postaci plomb apartamentowców, czyli kolejnych bloków tyle, że współcześnie 

zbudowanych. Dostrzegam w tym zjawisku zresztą taki chichot historii. Socjalistyczne bloki 

których walory estetyczne I funkcjonalne wydawało by się juz dawno zostały 

zdyskredytowane powracają po liftingu i w nowym opakowaniu. Czy także one będą 

przedmiotem rozważań ekspertów z zakresu turystyki kulturowej? 

Swoją wypowiedź rozpocząłem nawiązaniem do Bydgoszczy i w ten sam sposób ją 

zakończę. W tym roku funkcjonująca na osiedlu Bartodzieje spółdzielnia mieszkaniowa 

Zjednoczeni obchodziła 60-lecie swojego istnienia. Z tej okazji lokatorom przekazano 

jubileuszowe wydanie spółdzielczego informatora zawierające historię osiedla i spółdzielni, 

relacje członków pamiętających stare pionierskie czasy mieszkańców a przede wszystkim 

archiwalne zdjęcia osiedla z okresu budowy, które skonfrontowano z fotografiami 

przedstawiającymi stan obecny. To właśnie one wzbudziły szczególnie duże zainteresowanie 

wśród mieszkańców. Może więc warto rozważyć opracowanie projektu wyeksponowania 

podobnych informacji bezpośrednio w plenerze np. poprzez instalację w wybranych 

miejscach osiedla wielkoformatowych plansz, tabliczek informacyjnych, stworzenia 

wirtualnego szlaku spacerowego pomiędzy tymi punktami. Warunek jest jeden - musi to 

dotyczyć osiedla na którym generalnie dobrze się mieszka także dziś. Byłby to więc projekt 

skierowany nie tyle do przyjezdnych ale do mieszkańców osiedla. Na terenie Bydgoszczy 

obiektywnie najcenniejsze zespoły mieszkaniowej zabudowy peerelowskiej znajdują się na 

Osiedlu Leśnym oraz na tzw. Starych Kapuściskach. Pierwsze z nich stanowi strefę 

przenikania się zabudowy typowo miejskiej i występującej w północnej części miasta lasów, 

stąd zresztą wzięła się nazwa zespołu. Przeważają tu budynki czterokondygnacyjne 

występujące wśród wysokiej roślinności osiedlowej. Dodatkowo osiedle sąsiaduje z jednym 

największych w Polsce parków miejskich - Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku 

Myślęcinek w Bydgoszczy. Można więc powiedzieć, że wraz z upływem lat lokalizacja ta 

jeśli nie zyskuje to na pewno nie traci na swojej atrakcyjności. Z kolei najstarsza część 

Kapuścisk powstała jako osiedle robotnicze przy zakładach chemicznych Zachem w latach 

1951-1960. Specyfikę osiedla podkreślono nazwami ulic związanych z zawodami jej twórców 

a więc Ciesielska, Dekarzy, Monterów, Stolarska, Betoniarzy, Techników, Murarzy czy 

Architektów. Od zachodu osiedle ograniczała Aleja Planu 6-letniego. Jak jest obecnie 

najprawdopodobniej nie wiedzą tego sami mieszkańcy. Aktualnie w magistracie trwają 

przepychanki po decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego zmieniającej nazwę ulicy  

na Aleję Lecha Kaczyńskiego. Żeby się więc nie okazało, że oprowadzanie turystów  

po Nowej Hucie, czy też organizowanie zlotów właścicieli syrenek lub trabantów nie 

wyczerpuje znamion karalnego propagowania komunizmu. 
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Szymon Czajkowski, „Turystyka Kulturowa”, Poznań 
 

Opinię dotyczącą poruszonego przeze mnie tematu pozwolę sobie przedstawić 

bezpośrednio po profesorze Mikos v. Rohrscheidt, ponieważ zgadzam się przedstawionymi 

tezami, a jednocześnie widzę sposobność, aby rozwinąć nieco poczynione przez niego 

obserwacje. 
 

Zgadzam się z opinią, iż skalę i przyczyny zjawiska będziemy znać dopiero  

po przeprowadzeniu dokładnych badań. Niemniej zarysowany przez profesora wpływ 

indywidualizacji wyjazdów i narodziny internetu na rozwój zainteresowania turystów 

osiedlami z wielkiej płyty, wydaje się być jak najbardziej uzasadniony. Ze swojej strony 

chciałbym zaproponować kolejne dwa czynniki, które mogą mieć wpływ na popularyzacje 

tego trendu. Pierwszy z nich to moda. Ostatnimi czasy można zauważyć wykorzystanie 

wielkopłytowego krajobrazu w designie, fotografii, marketingu czy właśnie w samej modzie. 

Co prawda słynna okładka pierwszego numeru polskiej edycji czasopisma „Vogue” 

wykorzystała wizerunek Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (z całą pewnością nie jest  

to budynek mieszkalny), lecz znani producenci ubrań w swoich kampaniach reklamowych 

coraz śmielej nawiązują do krajobrazu blokowisk Europy Wschodniej. Co nawet 

doprowadziło do narodzin pojęcia soviet chic. Śledząc trendy w wystroju wnętrz również 

można zauważyć popularność nawiązywania do meblarstwa lat 60.tych i 70.tych. Oryginalne 

meble z tamtych czasów, które jeszcze niedawno były wyrzucane na śmietnik dzisiaj osiągają 

wysokie ceny na aukcjach internetowych. Polski design z tamtych lat od razu nasuwa 

skojarzenie z blokowiskami. Sądzę, że turyści kulturowi najczęściej będący na bieżąco  

z trendami i znający obowiązujące mody, mają szansę zainteresować się klimatem osiedla 

mieszkaniowego. W tym względzie niebagatelną rolę odgrywa wspomniany przez profesora 

Mikos v. Rohrscheidt rozwój internetu, a także popularność platform komunikacyjnych,  

jak Facebook, Instagram czy Pinterest. Drugim czynnikiem, o którym chciałem napisać jest 

przytoczona w pytaniu popularność literatury faktu dotykającej tematu budownictwa osiedli 

dawnego Bloku Wschodniego. Wśród co raz większej liczby tego typu publikacji, należy 

wspomnieć książki i reportaże Filipa Springera, specjalizującego się w tematyce. Popularność 

jego pozycji, świadczy o tym, iż rzesza czytelników podobnie jak autor z uznaniem patrzy  

na architekturę i urbanistykę z czasów PRL. Co za tym idzie po przeczytaniu takich pozycji 

jak np. Źle urodzone czy Wanna z kolumnadą, część odbiorców osobiście będzie chciała 

zobaczyć opisywane obiekty. 
 

W drugiej części wypowiedzi chciałbym nawiązać do przykładu Spółdzielni 

Mieszkaniowej Osiedle Młodych wskazanej przez profesora Mikos V. Rohrsheidt jako 

przykładu potencjalnej destynacji dla omawianego nurtu turystyki. Być może jako osoba, 

która wychowała się wśród ratajskich bloków niosę pewien ładunek emocjonalny w swoje 

wypowiedzi. Niemniej wydaje mi się, że zaprezentowana w odpowiedniej formie narracja na 

temat tego osiedla może być interesująca dla turystów. Wspomnę o wizycie szachinszacha 

Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego i jego małżonki na os. Manifestu Lipcowego (dziś  

os. Armii Krajowej) w sierpniu 1977 r. Cesarska para wizytowała Rataje jako przykład 

socjalistycznego osiedla mieszkaniowego, wychodzącego naprzeciw potrzeb mieszkańców,  

a także odwiedziła osiedlowy dom przyjaźni (dziś: kultury) Trojka. W latach 90.tych  

i na początku XX w. natrafiałem na opisy i relacje tego wydarzenia trywializujące 

wspomnianą wizytę, porównującą ją do wizyty gospodarzy świata z serialu Alternatywy 4. 

Niemniej dzisiaj oceniam, iż przyjazd cesarskiej pary na ratajskie osiedle był jak najbardziej 

uzasadniony. Wizyta była ukierunkowana na poznanie polskiej gospodarki i ekonomii,  

a nowo powstałe osiedle wielkiej płyty, mogło być inspiracją dla gości z Iranu. 
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Patrząc na dzisiejsze koszmary współczesnego budownictwa mieszkaniowego  

i deweloperskie osiedla w środku pól, wydaje się, że wciąż dość sporo moglibyśmy się 

nauczyć na temat projektowania osiedli od urbanistów i architektów PRL.  
Przed trzema laty w Poznaniu nastąpiła redefinicja Traktu Królewsko-Cesarskiego, 

który już w swojej nazwie nawiązuje do obecności królów i cesarzy w stolicy Wielkopolski. 

Jeśli jeszcze brak obecności ratajskiego osiedla na szlaku trasy miejskiej można zrozumieć  

(z powodu oddalenia od pozostałych zabytków), tak całkowite milczenie na temat ostatniej 

wizyty władcy w randze cesarza w Poznaniu jest już pewnym przeoczeniem. Ponadto, wizyta 

szanowanego gościa wciąż nie doczekała się odpowiedniego upamiętnienia w postaci 

chociażby tablicy pamiątkowej na ścianie osiedlowego Domu Kultury. Takie symbole mogę 

budować wśród mieszkańców poczucie dumy ze swojego miejsca zamieszkania, a także 

przypominać im o cesarskiej wizycie sprzed ponad 50 lat.  
Prócz tego ciekawostkami poznańskiego Osiedla Młodych jest największy budynek 

mieszkalny w mieście (tzw. Tetris na os. Rusa) oraz fakt, że do spółdzielni należały również 

znane osoby, jak Krystyna Feldman. Na szczęście w jej przypadku, wybitna aktorka 

doczekała się tablicy pamiątkowej na ścianie bloku, w którym mieszkała. 
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