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Artykuły 
 

Krzysztof Kołodziejczyk, krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,  

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki 
 

Fenomen Járy Cimrmana w perspektywie turystycznej 
 

Słowa kluczowe: Jára Cimrman, Republika Czeska, turystyka biograficzna, turystyka 

kulturowa, upamiętnienia 

 

Abstrakt 

Jára Cimrman to fikcyjny czeski geniusz, wymyślony w 1966 r., by poprzez żart 

walczyć z reżimem komunistycznym. Z czasem zaczęły powstawać jego upamiętnienia, 

przybierające różne formy, co może powodować, że turysta nieznający dokładnie czeskiej 

kultury będzie myśleć o Cimrmanie jako o postaci rzeczywistej. Przynajmniej w jednym 

przypadku istnieje już nawet ukształtowany produkt turystyczny, którego rdzeniem jest osoba 

geniusza. Celem artykułu jest prześledzenie fenomenu Járy Cimrmana z perspektywy 

turystycznej, w szczególności próba jego osadzenia w klasyfikacji migracji turystycznych, 

głównie turystyki kulturowej i biograficznej. W artykule została przybliżona sylwetka 

fikcyjnego bohatera, przeanalizowana literatura naukowa definiująca wspomniane rodzaje 

turystyki, ale przede wszystkim przedstawiony przegląd upamiętnień związanych  

z Cimrmanem na terenie Republiki Czeskiej. Dokonano ich klasyfikacji i analizy 

przestrzennej. 

 

 

Wprowadzenie 
 

Jára Cimrman określany jest jako największy czeski geniusz, wybitny wynalazca, 

dramatopisarz, poeta, kompozytor, nauczyciel, podróżnik oraz reprezentant wielu innych 

dziedzin nauki i sztuki końca XIX i początku XX wieku. Wśród jego dokonań wskazuje się 

m.in. współtworzenie z Ferdynandem Grafem von Zeppelinem konstrukcji pierwszego 

sterowca, stworzenie na zlecenie Tomasza Edisona gwintu do żarówki (lub w ogóle 

wynalezienie żarówki przed Edisonem) czy wsparcie, jakiego udzielił Gustawowi Eiffelowi 

przy projektowaniu słynnej paryskiej wieży, co pozwoliło nadać jej ostateczny kształt [Jára 

Cimrman (1) b.d.; Leszczyński b.d.; Szczygieł 2011]. W całej Republice Czeskiej stawiane 

są mu pomniki, w miejscach, które odwiedził lub są z nim w jakiś sposób związane, 

umieszczane są tablice pamiątkowe, jego imieniem nazywane są ulice w miastach. Także 

sektor turystyczny wykazuje zainteresowanie genialnym Czechem, stworzono bowiem szlaki 

turystyczne jego imienia czy wzniesiono poświęcone mu wieże widokowe. Osoby podążające 

śladami tego bohatera można by zaliczyć do reprezentantów turystyki biograficznej. Całość 

komplikuje jednak fakt, że Jára Cimrman nigdy nie istniał. Postać została wymyślona  

w 1966 r. przez czeskiego reżysera filmowego i teatralnego, scenarzystę, aktora i pisarza 

Ladislava Smoljaka oraz przez Zdenka Svěráka, czeskiego aktora, komika i scenarzystę. 

Od tego momentu nieustannie tworzy się (oficjalnie odkrywa lub przypomina) historię życia 

Cimrmana, dopisując kolejne, coraz bardziej fantastyczne dokonania, zawsze jednak 

osadzone w ważnych wydarzeniach historycznych [Smith 2007]. Początkowo działo się to 

głównie w wymiarze symbolicznym, pod postacią „odkrywanych” dzieł sztuki, np. utworów 

muzycznych lub sztuk teatralnych (tych ostatnich jak dotąd „odkryto” piętnaście). Z czasem 

jednak upamiętnienia przyjmowały coraz bardziej fizyczną postać i obecnie podczas podróży 

do Republiki Czeskiej turysta z dużym prawdopodobieństwem zetknie się z którymś z nich. 
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Charakter tych pomników (niejednokrotnie mosiężne lub kamienne tablice, budowle, często 

w reprezentacyjnych miejscach), może spowodować, że – przynajmniej przez chwilę – osoby 

mniej zorientowane w czeskiej kulturze mogą myśleć, iż była to postać rzeczywiście 

istniejąca. Co ciekawe, początkowo Cimrman miał stanowić tylko karykaturę Czechów oraz 

czeskiej historii i kultury [Jára Cimrman (2) b.d.]. 

Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę upamiętnień Járy Cimrmana powstających 

w ostatnich latach, można zaryzykować stwierdzenie, że Czesi bardzo intensywnie poszukują 

dowodów wielkości swojego narodu. Przyczyn tego upatruje się w wieloletniej germanizacji 

i marginalizacji Czechów w ich ojczyźnie przez niemieckojęzyczną szlachtę [Leszczyński 

b.d.]. Ta niemiecka dominacja ma z kolei swoje źródła w tzw. drugiej defenestracji praskiej 

w 1618 r. Wówczas to czeska szlachta – jako wyraz protestu wobec niemieckiej dominacji – 

wyrzuciła przez okna cesarskich urzędników. Skutkiem tego wydarzenia było zwalczanie 

Czechów przez cesarza Ferdynanda II Habsburga w ich własnej ojczyźnie, a decydującą rolę 

odegrała przegrana przez nich, a wygrana przez wojska cesarskie, bitwa na Białej Górze 

w 1620 r. Po niej majątki należące do Czechów zostały skonfiskowane i przekazane 

sympatyzującej z cesarzem niemieckojęzycznej szlachcie. Wielu obywateli zginęło 

lub wyemigrowało, co pozbawiło kraj rodzimej elity intelektualnej oraz twórców czeskiej 

kultury, zastąpionej kulturą niemiecką [zob. Ďurčanský 2011]. Język czeski był 

marginalizowany, używany tylko przez niższe warstwy społeczeństwa, ulegał deformacji 

i zanikowi. Dopiero 2. połowa XIX w. przyniosła odrodzenie narodowe, które co prawda 

datowane jest na lata 1774–1859, ale aż do rewolucji marcowej w 1848 r. miało ono przede 

wszystkim charakter kulturalno-oświatowy, zaznaczający się głównie w literaturze [Tarajło-

Lipowska 2010, s. 89–132]. Rozbudzenie świadomości narodowej przypadło dopiero  

na koniec tego okresu i przyniosło skutki w kolejnych dziesięcioleciach, kiedy Czesi stali się 

bardziej obecni w austriackiej polityce. Uczestnikiem tych ostatnich wydarzeń miał być 

oczywiście także Jára Cimrman [Leszczyński b.d.]. Dla Czechów jego fikcyjne dokonania 

stały się więc swoistym symbolem tego okresu, choć oczywiście przedstawionym  

z charakterystycznym humorem. Jak stwierdził Zdenek Svěrák, Cimrman skupia w sobie 

wyobrażenia małego, uciskanego narodu, który jest przekonany, że – gdyby nie wielcy gracze 

na arenie międzynarodowej – byłby w stanie pokazać światu swoje ponadnaturalne zdolności 

[Jara Cimrman, Prague’s… 2017]. W rzeczywistości sztuki pisane przez Smoljaka i Svěráka 

miały być krytyką reżimu komunistycznego, który pełnił zbliżoną rolę do Niemców w XVIII, 

XIX i na początku XX w. [por. Smith 2007]. 

Celem artykułu jest prześledzenie fenomenu Járy Cimrmana z perspektywy 

turystycznej, w szczególności próba jego osadzenia w zagadnieniu turystyki kulturowej  

i biograficznej. By to osiągnąć, przeanalizowano literaturę naukową definiująca turystykę 

biograficzną i wskazującą jej zakres przedmiotowy, następnie przybliżono sylwetkę 

Cimrmana, a także dokonano przeglądu upamiętnień związanych z fikcyjnym bohaterem.  

W tym ostatnim względzie szczególny nacisk został położony na te obiekty, które mają 

znaczenie turystyczne, choć trzeba stwierdzić, że zainteresowanie Czechów budzą w zasadzie 

wszystkie miejsca związane z geniuszem, czego pośrednim skutkiem jest tworzenie 

(oficjalnie „odkrywanie”) kolejnych. Uwagę zwracają zwłaszcza produkty turystyczne 

budowane na bazie fenomenu (a może go nawet współtworzące), co świadczy o przeniknięciu 

postaci Cimrmana do czeskiej świadomości społecznej. Przegląd upamiętnień powstał  

w oparciu o podróże autora po Republice Czeskiej i analizę materiałów źródłowych 

(publikacje popularne, artykuły i wzmianki prasowe, źródła internetowe, serwis mapowy 

https://mapy.cz/ [Mapy b.d.]). Należy przy tym stwierdzić, że opisywana postać jest ceniona 

przede wszystkim przez Czechów, którzy mają do niej zaskakująco poważne podejście, zaś 

turyści zagraniczni traktują zjawisko jako kuriozum, będące potwierdzeniem istnienia 

specyficznego czeskiego humoru. Ma on przede wszystkim charakter sytuacyjny, a często 

niejednoznaczny. Zdarzenia pozornie zwykłe stają się śmieszne po odkryciu ich „drugiego 
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dna”. Z drugiej strony humor jest też sposobem zwrócenia uwagi na pewne cechy Czechów 

lub problemy społeczne. Niektóre sytuacje zahaczają o absurd. Dobrym przykładem 

czeskiego humoru jest książka B. Hrabala Obsługiwałem angielskiego króla [2007] czy prace 

niedawno zmarłego (2017) pisarza i humorysty P. Šabacha [2011, 2012, 2013, 2015, 2017]. 

 

 

Pojęcie turystyki biograficznej 
 

Turystyka biograficzna jest jedną z form turystyki kulturowej, wyrosłą w oparciu 

o dokonania i tradycję biografistyki. Jej cechą jest „eksponowanie wybitnych postaci, 

które w sposób trwały i znaczący zapisały się w dziejach danego państwa, regionu czy 

miasta” [Wyszowska 2008, s. 24]. Przedmiotem jej zainteresowania są przede wszystkim 

postaci (żyjące lub nieżyjące) powszechnie cenione – literaci, artyści (malarze, architekci, 

rzeźbiarze, muzycy itp.), naukowcy, podróżnicy, politycy, żołnierze, społecznicy czy 

wynalazcy [Rut 2011, s. 272]. Czasem służy jednak przypomnieniu lub rozpropagowaniu  

na szerszą skalę osób mniej znanych, choć zasłużonych, ale dotąd obecnych w świadomości 

społeczeństwa bardziej w skali lokalnej lub regionalnej, a nie krajowej. Biorąc pod uwagę 

najczęściej wydzielane rodzaje turystyki kulturowej [Mikos v. Rohrscheidt 2008, s. 52], 

to jest turystykę kultury wysokiej, turystykę edukacyjną i powszechną turystykę kulturową, 

I. Wyszowska [2008, s. 23] zalicza turystykę biograficzną do dwóch pierwszych kategorii, 

choć – zdaniem autora niniejszej pracy – wydaje się ona wpisywać także w ostatnią z nich. 

W ramach powszechnej turystyki kulturowej zawarta jest m.in. turystyka miejska, a za jej 

część można uznać wędrówki śladami postaci zasłużonych dla rozwoju danego miasta, 

np. fabrykantów w Łodzi, Ludwika Zamenhofa w Białymstoku czy rodziny Kornów 

we Wrocławiu1. I. Wyszowska [2008, s. 26] za najbardziej popularną odmianę turystyki 

biograficznej uznaje turystykę literacką, to jest podróże do miejsc związanych w pisarzami 

i ich dziełami [por. Balińska 2016, s. 76; Stasiak 2009]. Według tej samej autorki [2008,  

s. 24] jedną z częściej realizowanych form turystyki biograficznej są wędrówki szlakami 

biograficznymi (biograficzno-krajoznawczymi). Łączą one miejsca związane bezpośrednio 

lub pośrednio z daną osobą i kręgiem społecznym, w którym funkcjonowała – jej rodziną, 

przyjaciółmi, współpracownikami itd. Na trasie takiego szlaku znajduje się zazwyczaj 

„miejsce urodzenia (dom rodzinny), edukacji (kolejne szkoły), zamieszkania, pracy, 

działalności, podróży, spoczynku”, ale często prezentuje on także „zachowane efekty 

działalności np. spuściznę pisarską, artystyczną zgromadzoną w placówkach muzealnych” 

oraz różne sposoby upamiętnienia bohatera (instytucje, które noszą jego imię, pomniki  

i tablice pamiątkowe, muzea i izby pamięci, publikacje, obchody rocznicowe) [Wyszowska 

2008, s. 25]. M. Rut [2011, s. 272] do tego wyliczenia dodaje jeszcze ulubione lokale, miejsca 

ślubów czy śmierci. Często jednak szlaki biograficzne mają jedynie charakter wirtualny,  

to znaczy nie są wyznaczone w terenie i nie są administrowane oraz odpowiednio 

utrzymywane. Z reguły stanowią po prostu tylko zestaw punktów polecanych do odwiedzenia 

związanych z daną postacią, co ogranicza możliwości rozwoju turystyki biograficznej. 

Dla zrozumienia pojęcia turystyki biograficznej warto jeszcze przybliżyć termin 

biografii. Rozumiana jest ona jako „opis życia jednostki obejmujący jej intelektualny  

i moralny rozwój”, „opis życia i działalności jakiejś osoby, zwłaszcza kogoś wybitnego, 

sławnego” [za: Wyszowska 2008, s. 23], „opowieść o życiu jakiejś postaci rzeczywistej, 

najczęściej wybitnej, często przedstawiona w postaci zbeletryzowanej” [Biografia b.d.]. 

Obszerniejszą definicję przedstawił Cz. Majorek [1996, s. 179], według którego „biografia 

                                                 
1 Kornowie to rodzina wrocławskich wydawców, księgarzy i drukarzy działających od XVIII do XX w. 

Za najwybitniejszego przedstawiciela uważa się Heinricha von Korna (1829-1907), współzałożyciela 

m.in. Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i innych instytucji kulturalnych we Wrocławiu 

[Encyklopedia… 2000, s. 381]. 
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jest narracją obejmującą rekonstrukcję sekwencji zdarzeń z życia jednego człowieka, 

opisującą i wartościującą jego osobowość oraz wyjaśniającą wpływ, jaki wywarł na istotne 

fakty i zjawiska mu współczesne i po nim następujące. W odróżnieniu od historii, która 

opisuje, wyjaśnia i wartościuje fakty w skali globalnej, biografia dokumentuje i relacjonuje 

fakty z życia jednostki”. W kontekście przedmiotu niniejszego tekstu warto się zastanowić, 

czy biografia, a w konsekwencji również turystyka biograficzna, dotyczą tylko postaci 

rzeczywistych, czy mogą też odnosić się do osób fikcyjnych. W sposób jednoznaczny, 

opowiadając się za pierwszą opcją, określa to tylko trzecia z definicji przytoczonych  

na początku niniejszego akapitu. Reszta wyjaśnień pod tym względem nie jest aż tak 

klarowna, ale można się domyślać, że także odnoszą się do rzeczywiście istniejących postaci, 

w szczególności takich, które wywarły znaczący wpływ na otaczający je świat. W praktyce 

związanej z turystyką biograficzną w Polsce także obecne są tylko realne osoby – najczęściej: 

Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, papież Jan Paweł II i Lech Wałęsa, a z twórców 

literatury m.in. Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz i Maria Konopnicka [Wyszowska 

2008, s. 25–26]. Element fikcji odnosi się co najwyżej do akcji utworów literackich 

stworzonych przez autorów, których śladami podążamy. Podobnie kształtuje się oferta 

turystyki biograficznej na świecie. W tym kontekście warto więc przyjrzeć się miejscom 

związanym z Járą Cimrmanem oraz związanej z nimi – różnie rozwiniętej – ofercie 

turystycznej. 

 

 

Postać Járy Cimrmana 
 

Jak wspomniano wyżej, Jára Cimrman to fikcyjna postać wymyślona w 1966 r. 

przez Ladislava Smoljaka i Zdenka Svěráka. Po raz pierwszy publicznie została przywołana 

23 grudnia 1966 r. w humorystycznym programie radiowym nadawanym na żywo 

z Bezalkoholowej Winiarni Pod Pająkiem w Pradze. Ogłoszono wówczas odkrycie 

pierwszych, nieznanych dotąd dokumentów dotyczących zapomnianego czeskiego geniusza 

[Jára Cimrman (2) b.d.]. Historia ta była wynikiem wcześniejszych spotkań dwóch wyżej 

wymienionych aktorów, a także Jiřiego Šebánka, jednego z autorów Winiarni Pod Pająkiem  

i późniejszego twórcy (1980 r.) Salonu Cimrman, czyli grupy artystów skupionych na życiu  

i twórczości Cimrmana, którzy nagrali kilka płyt z muzyką i słowem mówionym 

przypisywanym czeskiemu geniuszowi lub z nim związanym (ostatnią w 2004 r.) [Salón 

Cimrman b.d.]. Wcześniej, 22 października 1967 r., przy ul. Dykovej 14 na Vinohradach  

w Pradze założono Teatr Járy Cimrmana2, z którego wywodzi się część artystów późniejszego 

Salonu Cimrman. W istniejącym do dziś teatrze odgrywane są przedstawienia pisane przede 

wszystkim przez Ladislava Smoljaka i Zdeňka Svěráka, przybliżające dokonania fikcyjnego 

geniusza [Divadlo Járy Cimrmana b.d.; Smith 2007]. Członkowie tych dwóch instytucji byli  

i są w głównej mierze odpowiedzialni za stworzenie „biografii” Járy Cimrmana i jej 

popularyzację poprzez teatr, muzykę, radio, a z czasem też film i telewizję. Proces kreacji 

bohatera zbiorowej wyobraźni trwa bowiem nadal w oparciu o rzekomą, licznie zachowaną 

korespondencję oraz opowieści lub przekazy osób z nim współpracujących, w skutek czego 

cały czas odkrywane są nowe dzieła i dokonania czeskiego geniusza. Osoby związane z wyżej 

wymienionymi instytucjami nazywają się „cimrmanologami”. Teatr Járy Cimrmana na 

Žižkovie należy do najpopularniejszych scen teatralnych Pragi [Jara Cimrman, Prague’s… 

2017; Smith 2007]. 

Według twórców Jára Cimrman urodził się w Wiedniu w połowie XIX w. (dokładna data nie 

jest znana, najczęściej podaje się 1853 lub 1859 r., ale czasem nawet 1870 r.) jako syn 

czeskiego krawca Leopolda Cimrmana i austriackiej aktorki Marlen Jelinek-Cimrman. 

                                                 
2 Pierwsze przedstawienie dotyczące Járy Cimrmana skierowane do przyjaciół i rodzin twórców tej postaci miało 

miejsce już 19 czerwca 1967 r. [Jara Cimrman, Prague’s… 2017]. 
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Był wynalazcą, dramatopisarzem, poetą, kompozytorem, dentystą, filozofem, globtroterem, 

matematykiem, architektem, ginekologiem-samoukiem, kryminologiem3, sportowcem 

i pedagogiem. Przypisuje się mu wynalezienie m.in. jogurtu, pełnotłustego mleka, protezy 

zębowej czy płyty CD (Cimrman’s Disc). W samym tylko londyńskim urzędzie patentowym 

miał zgłosić 237 wynalazków, m.in. pułapkę na karaluchy, szczotkę do czyszczenia krawata, 

męski nieprzemakalny nocnik podróżny, kapelusz dla konia, maszynkę do tasowania kart 

czy rower na teren pagórkowaty, wszystkie zostały jednak odrzucone, bowiem – jak twierdzą 

niektórzy autorzy – po prostu wyprzedzały epokę… [Jára Cimrman (1) b.d.; Jara Cimrman, 

Prague’s… 2017]. Cimrman miał m.in. zaproponować władzom USA budowę Kanału 

Panamskiego, zreformować system szkolnictwa w Galicji, założyć w Wiedniu szkołę 

kryminologii, muzyki i baletu czy badać plemiona kanibali w Arktyce (wówczas ponoć minął 

biegun północny o zaledwie 7 metrów, dzień przed Robertem Peary’m, stąd prawie stał się 

pierwszym człowiekiem, który zdobył ten punkt globu). Pomagał ponoć w badaniach wielu 

znanym naukowcom, m.in. Marii i Piotrowi Curie, Albertowi Einsteinowi, Tomaszowi 

Edisonowi czy Dymitrowi Mendelejewowi [Jára Cimrman (2) b.d.; Jara Cimrman, 

Prague’s… 2017]. Jego autorstwa ma być też szereg utworów muzycznych o niebanalnych 

tytułach, np. Jazzuici (chorał), Fokstrotyl (fokstrot), Fałszywa polędwica (uwertura 

dysharmoniczna), Majonez (polonez), Przenikliwy biszkopt (sonata na dwa flety i piszczałkę), 

Symfonia nr 5 c - moll (sodowa) czy Symfonia nr 6 c-moll (butelkowa). [Jára Cimrman (1) 

b.d.; Szczygieł 2011]. Procesowi niekończącej się kreacji bohatera sprzyja założenie jego 

twórców, że Cimrman niszczył wszystkie swoje zdjęcia i dokumenty, dlatego nie zachował 

się żaden jego wizerunek. 

Popularność Járy Cimrmana przerosła chyba zamierzenia autorów żartu. Najlepszym 

dowodem tego może być fakt, że 2005 r. w nominacjach publiczności do konkursu Czeskiej 

Telewizji na najwybitniejszego Czecha nie tylko uwzględniono Cimrmana, ale też zajął 

on pierwsze miejsce. Licencjodawca konkursu, telewizja BBC, wymusiła jednak anulowanie 

wyników, gdyż zgodnie z założeniami do rywalizacji mogły stanąć tylko osoby realnie 

istniejące. Takie działanie spotkało się jednak z licznymi protestami widzów. Ostatecznie – 

w wyniku presji opinii publicznej – Czeska Telewizja przyznała Cimrmanowi honorowe 

jedenaste miejsce, tworząc osobną kategorię dla postaci fikcyjnych, a następnie – podobnie 

jak o prawdziwych bohaterach z pierwszej dziesiątki – nakręciła o nim film dokumentalny. 

Nie jest to jednak pierwszy film o wymyślonym czeskim geniuszu. W 1983 r. powstał 

bowiem film Jára Cimrman śpi (czes. Jára Cimrman ležící, spící, reż. Ladislav Smoljak,  

w postać Cimrmana wcielił się oczywiście Zdeněk Svěrák), rok później film na podstawie 

jego „odkrytych” sztuk Rozpuštěný a vypuštěný oraz w 1987 r. film Nejistá sezóna, 

przedstawiający pracę Teatru Járy Cimrmana w dobie przemian społecznych. Opisywany 

bohater miał być obecny także w Polsce. W 2014 r. przy wsparciu finansowym czeskiego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych powstał polski dokument fabularyzowany pt. Czeski 

geniusz, aneb Jára Cimrman w Katowicach [Czeski geniusz… b.d.]. Treścią filmu  

są poszukiwania śladów geniusza w stolicy województwa śląskiego. Ponadto, niektóre sztuki 

na temat Járy Cimrmana grał krakowski Teatr Tradycyjny [Jára Cimrman (1) b.d.]. 

„Cimrmanolodzy” napisali też kilka książek o swoim bohaterze [m.in. Klusák i in. 1971; 

Šebánek 1991; Šebánek i in. 1970; więcej pozycji wymieniono w: Jára Cimrman (3) b.d.]. 

Jára Cimrman został upamiętniony nie tylko w teatrze, książce i filmie. Czeska Poczta 

wydała w 2014 r. okrągłe znaczki pocztowe z jego podobizną (Cimrman z resztą znaczki 

o takim kształcie miał stworzyć). Imię Cimrmana nadano szczytowi na Ałtaju oraz jednej 

z planetoid okrążającej Słońce między Marsem a Jupiterem (7796 Járacimrman). Czeski 

biolog Vladimír Vohralík nazwał w 2002 r. zachodnioczeską odmianę myszarki zielnej – 

                                                 
3 Polska Wikipedia [Jára Cimrman (1) b.d.] błędnie podaje, że Jára Cimrman był także kryminalistą.  

Jest to wynik niewłaściwego tłumaczenia czeskiego słowa ‘kriminalista’, które oznacza ‘kryminologa, 

pracownika policji kryminalnej’. 
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gatunku gryzonia z rodziny myszowatych – Apodemus uralensis cimrmani [Jára Cimrman (1) 

b.d.; Jara Cimrman, Prague’s… 2017]. Imię Cimrmana nosi też artystyczna szkoła 

podstawowa we Františkovych Lázniach i szkoła podstawowa na osiedlu Pragi – Lysolaje. 

Fikcyjny geniusz jest tematem prac dyplomowych i dysertacji naukowych [m.in. Bulejová 

2012; Raková 2011]. Poświęcone są mu także liczne strony internetowe [m.in. Jára Cimrman 

(3) b.d.]. W Muzeum Narodowym w Pradze w okresie 30.10.–31.12.2010 r. odbyła się 

wystawa wynalazków Járy Cimrmana, otwarta w święto narodowe, w dzień patrona Czech – 

św. Wacława [Szczygieł 2011]. 

 

 

Miejsca i upamiętnienia w Republice Czeskiej związane z Járą Cimrmanem 
 

W ostatnich latach zauważalna jest intensyfikacja działań mających na celu 

upamiętnienie Járy Cimrmana. O ile w latach 90. XX w. były to pojedyncze formy, 

najczęściej nazwy ulic lub proste tablice, o tyle w ostatnim czasie liczba pomników zwiększa 

się bardzo szybko, a ich kształt jest często bardzo wymyślny. Zjawisko obejmuje przede 

wszystkim Republikę Czeską, choć np. pamiątkowa tablica przypominająca pobyt geniusza 

pojawiła się m.in. na Łomnickim Szczycie (słow. Lomnický štít) w Tatrach słowackich (nie 

przetrwała jednak długo). Warto podkreślić, że przeważnie są to inicjatywy oddolne – osób 

prywatnych lub lokalnych stowarzyszeń, choć w pojedynczych przypadkach zaangażowane 

były różne instytucje, np. władze miejskie lub wyższa uczelnia. Jednym z najważniejszych 

upamiętnień związanych z Járą Cimrmanem jest tablica odsłonięta 29 października 2002 r. 

przy ul. Dykovej 14 na Vinohradach w Pradze o treści: „W tym domu narodził się czeski 

geniusz, polihistor, wiedeńczyk Jára de Cimrman. Dnia 29 października 1966 odbyło się  

tu zebranie założycielskie Teatru Járy Cimrmana”. Jest to miejsce, gdzie w zasadzie 

opisywany fikcyjny bohater został wymyślony i spopularyzowany, więc jednocześnie 

pośrednio upamiętnienie jego twórców. Muzeum poświęcone licznym wynalazkom Járy 

Cimrmana otwarto w 2002 r. w przyziemiu wieży widokowej na praskim wzgórzu Petřín 

[Jára Cimrman (2) b.d.], później zostało jednak zlikwidowane, a część eksponatów 

przeniesiono poza Pragę, do Příchovic w Górach Izerskich. Umieszczenie pamiątek  

po Cimrmanie w petřínskiej wieży było jednak o tyle ciekawe, że powstała ona w 1891 r.  

na wzór Wieży Eiffla, którą w 1889 r. oglądali członkowie Klubu Czeskich Turystów  

(czes. Klub českých turistů) podczas wizyty na Wystawie Światowej w Paryżu. Trzeba w tym 

miejscu pamiętać o zasługach Cimrmana przy projektowaniu paryskiej wieży… Ponadto, 

miał on oczywiście uczestniczyć także w projektowaniu wieży na Petřínie, którą wzniesiono  

z inicjatywy Klubu Czeskich Turystów. 

Imieniem Cimrmana nazwano ulice w Pradze, Brnie, Ołomuńcu i w trzech innych 

czeskich miejscowościach4 oraz plac we wsi Vír (Kraj Vysočina). We wsi Stará Huť 

(Středočeský kraj) znajduje się Okrężna ulica Járy Cimrmana, a obok ulica Ku biegunowi 

północnemu, nawiązująca do dokonań mistrza. W miejscowości tej miał się on spotkać 

z Karlem Čapkiem5, co upamiętnia stosowna tablica u zbiegu obu wymienionych wyżej ulic 

[Laudin 2016, s. 112–113]. Istnieje też Nabrzeże Járy Cimrmana w Lipníku nad Bečvou 

(Olomoucký kraj) na Morawach, które w ogóle nie leży nad wodą (ryc. 1). Nazwę taką 

nadano – w efekcie ankiety przeprowadzonej przez władze miasta wśród jego mieszkańców – 

jednej z wąskich uliczek rozpoczynających się w bezpośredniej bliskości rynku, z obu stron 

zabudowanej [Laudin 2013]. Ponieważ Cimrman był wszechstronnym konstruktorem, 

na ścianach kamienic wychodzących na tę ulicę w 2007 r. namalowano przykłady 

                                                 
4 Pierwsza ulica, jaka otrzymała imię Járy Cimrmana, znajduje się na Roztokach w zachodniej części Pragi. 

Nazwę nadano w 1991 r. na fali zmian nazewnictwa po upadku komunizmu [Laudin 2016, s. 103]. 
5 Karel Čapek (1890–1938) rzeczywiście mieszkał w latach 1933–1938 we wsi Stará Huť i napisał tu kilka 

ze swych najważniejszych dzieł. W willi, w której żył, znajduje się poświęcone pisarzowi muzeum. 
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wynalazków z przełomu XIX i XX w. (m.in. balon), pojawiło się też – jak przystało  

na nabrzeże – słońce zachodzące nad morską tonią. W otwarciu całości uczestniczył Ladislav 

Smoljak. W ten sposób niewyróżniającą się, zalewie 50-metrową uliczkę zamieniono w jedną 

z głównych atrakcji miasta obok ratusza, zespołu pałacowego z zadbanym ogrodem, dwóch 

kościołów i synagogi. W mieście funkcjonuje też zespół muzyczny Tors Cimrmana  

(czes. Cimrmanovo Torzo). 

 

 
Ryc. 1. Nabrzeże Járy Cimrmana w Lipníku nad Bečvou 
Źródło: archiwum autora, 2014. 
 

Rynek w Lomnicy koło Tišnova (Jihomoravský kraj) na południowych Morawach 

zdobią rzeźby (odcinki) stóp Cimrmana. W tym miejscu zaczyna się Cimrmanova stezka – 

ścieżka dydaktyczna o długości 4,8 km, prowadząca do pomnika genialnego wynalazcy 

koło leśniczówki Sýkoř pod szczytem o tej samej nazwie. Poszczególne przystanki 

przybliżają dokonania geniusza, zwłaszcza jego podróże po świecie. Mowa jest też o tym,  

jak przed 1989 r. jego sympatykami interesowała się lokalna policja [Laudin 2013].  

Inny 7-kilometrowy, okólny szlak łączy z kolei miasto Semily (Liberecký kraj) na Podgórzu 

Karkonoskim (czes. Krkonošské podhůří) z osadą Nouzov, gdzie znajduje się Najniższa 

Wieża Widokowa Cimrmana (czes. Cimrmanova nejnižsí rozledna na světe). Składa się  

z posadowionej na poziomie ziemi i tworzącej kwadratowe obejście barierki, na której 

umieszczono tablice informujące o tym, co w daną stronę widać (rejon miasta Semily, Grzbiet 

Jesztedzko-Kozakowski – czes. Ještědsko-kozákovský hřbet i Karkonosze). Lokalizacja 

obiektu ma nawiązywać oczywiście do wizyty w tym miejscu czeskiego geniusza, zaś jej 

forma – do lęku wysokości, na który cierpiał. Choć miał projektować Wieżę Eiffla w Paryżu, 

czy wieżę na wzgórzu Petřín w Pradze, nigdy na żadnej wieży nie był [Laudin 2013]. 

Kuriozum obiektu podkreślają „wynalazki” ustawione jego w otoczeniu oraz „pomnikowa”  

i „chroniona” lipa posadzona zaledwie w 2006 r. Oczywiście w sąsiedztwie tej atrakcji 

znajdują się: parking, miejsce odpoczynkowe ze stołem i ławami oraz tablice informacyjne. 

Kolejny szlak imienia Cimrmana znajduje się w północno-zachodnich Czechach i łączy wsie 

Povrly i Dobkovice (Ústecký kraj), obie leżące nad Łabą między Ustí nad Labem na południu 
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i Děčínem na północy. Na trasie o długości prawie 9 km prowadzącej przez wzniesienia 

Parku Krajobrazowego Czeskie Średniogórze (czes. Chráněná Krajinná Oblast České 

středohoří) znajduje się m.in. kościół z 1936 r., kilka miejsc widokowych i pomnikowych 

drzew, brak jednak upamiętnień wynalazcy. Jedno – choć szczególnie nietypowe – znajduje 

się jednak kilka kilometrów na wschód, na budynku Děčínskiej boudy tuż pod szczytem 

Bukovej hory (683 m n.p.m.). Zgodnie z treścią tabliczki Jára Cimrman prawdopodobnie nie 

mieszkał w tym domu w latach 1912–1916. Problem w tym, że niektórzy cimrmanolodzy 

dowodzą, że jednak mieszkał [Laudin 2016, s. 5–7]. Upamiętnienie znajduje się na budynku 

nieczynnego obecnie schroniska, przy szlaku turystycznym na Humboldtovą vyhlídkę, 

popularny punkt widokowy na dolinę Łaby między Ustí nad Labem a Děčínem oraz 

okoliczne szczyty. 

We wsi Příchovice (Liberecký kraj) w południowo-wschodniej części Gór Izerskich 

na turystów czeka wieża widokowa (tym razem już prawdziwa), zwana Latarnią Morską 

(czes. Maják) Járy Cimrmana, przy której działają Muzeum Cimrmanovy doby i Cimrmanova 

rolnická expozice. Wszystko jest częścią kompleksu rekreacyjnego U Čápa [Penzion U Čápa 

b.d.], w skład którego wchodzą też pensjonat, restauracja z mini-browarem (warzy się tam 

piwa „Obieżyświat JC” – czes. Světoběžník JC, „Wiedeńczyk JC” – czes. Vídeňák JC 

czy „Jubileuszowa trzynastka JC” – czes. Jubilejní 13% JC, nazwą nawiązujące do Járy 

Cimrmana), bufet „Biegun północny” (odwołanie do wyprawy mistrza) oraz trzy wyciągi 

narciarskie (jeden nazywa się oczywiście „Jára”). Wieża o wysokości 25,6 m została 

wybudowana w 2013 r. według projektu prof. arch. Martina Rajniša. Zgodnie z zamysłem 

projektanta ma ona reprezentować architekturę wpisaną w przyrodę, co stanowi nawiązanie 

do filozofii życia Cimrmana. Wyróżnia się konstrukcją wykonaną z sosnowego drzewa, 

schody są z dębu, zaś podstawa wieży jest zagłębiona w stoku i obłożona miejscowym 

kamieniem. Całość przypomina latarnię morską, stąd właściciele chwalą się, że jest to 

najwyżej (785 m n.p.m.) położona latarnia morska na świecie. Taras widokowy, z którego 

rozciągają się widoki na Góry Izerskie, Karkonosze oraz regiony Železnobrodsko i Semilsko, 

znajduje się na wysokości 18 m nad poziomem gruntu (i jednocześnie 803 m n.p.m.)  

i osiągany jest po pokonaniu 105 schodów [O majaku b.d.]. Mieszczące się w przyziemiu 

wieży Muzeum Czasów Cimrmana, które zostało otwarte latem 2013 r., stanowi pierwsze 

oficjalne muzeum czeskiego geniusza. Eksponowane są w nim przede wszystkim przedmioty 

(artefakty) przypisywane Járze Cimrmanowi, które były dotąd przechowywane  

w magazynach teatru jego imienia w Pradze. Część eksponatów została też podarowana przez 

mieszkańców regionu izerskiego i dalszych okolic w odpowiedzi na ogłoszoną zbiórkę. 

Wystawę dokumentującą dzieła mistrza i czasy, w których żył, opracowali uznani 

cimrmanolodzy, związani ze wspomnianym teatrem, na czele ze Zdeňkiem Svěrákiem  

[O expozici muzea b.d.]. Wspomniana ekspozycja rolnicza umieszczona jest z kolei  

na wolnym powietrzu przy polnej drodze wiodącej od wieży widokowej do lasoparku  

Na Sluneční, w którym przygotowano Ścieżkę Bajek. Zgromadzono tu przykłady 

wynalazków Cimrmana, które miały za zadanie ułatwić pracę i życie na wsi regionu 

izerskiego. Ofertę obiektów w Příchovicach uzupełnia dziesięć sugerowanych tras 

spacerowych, którym też patronuje czeski geniusz, bowiem miał on często w regionie 

Tanvaldu przebywać i tworzyć. Wszystkie trasy tworzą pętle zaczynające się i kończące przy 

wieży widokowej i możliwe są do pokonania przez rodziny z dziećmi [Krajem Járy 

Cimrmana b.d.]. Właściciele kompleksu rekreacyjnego U Čápa we wsi Příchovice stworzyli 

więc kompleksowy produkt turystyczny [por. Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2005], 

którego motywem przewodnim (rdzeniem) jest postać Járy Cimrmana. Składają się na niego 

walory krajoznawcze (wieża widokowa, muzeum, ekspozycja plenerowa, inne walory 

okolicy), oferta gastronomiczna i noclegowa oraz trasy spacerowe pozwalające na wydłużenie 

pobytu. 
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Na budynku kina imienia Járy Cimrmana w Tanvaldzie (około 3 km na zachód 

od Příchovice) odsłonięto pomnik wyobrażający genialnego Czecha we mgle. Forma 

upamiętnienia wynika z nieznanego (nieokreślonego) wyglądu mistrza. W Górach Izerskich 

znajduje się jeszcze więcej odwołań do Járy Cimrmana. Na domu nr 21 w Ferdinandovie, 

rekreacyjnej części miejscowości Hejnice (Liberecký kraj) po północnej stronie pasma, 

umieszczono tablicę upamiętniającą pobyt wynalazcy. Obaj twórcy fikcyjnej postaci, 

Ladislav Smoljak i Zdenek Svěrák, uczestniczyli w jej odsłonięciu już w 1986 r., czyli  

w momencie, kiedy swoisty kult Cimrmana był jeszcze zwalczany przez władze. W Górach 

Izerskich stworzono też ścieżkę rowerową imienia mistrza, której przejechanie można 

udowodnić odpowiednim znaczkiem turystycznym. Wiedzie ona m.in. przez wspomniany 

wyżej Tanvald oraz Desną, zaczynając się w Návarovie (przy Moście Járy Cimrmana),  

a kończąc się w rekreacyjnej osadzie Jizerka, przy granicy z Polską. Po drodze znajduje się 

dziewięć przystanków, odnoszących się do poszczególnych wcieleń mistrza  

(m.in. budowniczy, wizjoner, świadek, pedagog i sportowiec, odkrywca, prorok, podróżnik) 

[Cyklostezka Járy Cimrmana b.d.]. 

 

  
Ryc. 2. Pałac w Letohradzie, w którego podziemiach znajduje się ekspozycja poświęcona Járze 

Cimrmanowi, zaś na jednym z tarasów (po północnej stronie budowli) stoi jego pomnik 
Źródło: archiwum autora, 2018, 2013. 
 

Kolejna wieża widokowa imienia Járy Cimrmana znajduje się na zboczu doliny Svitavy 

(475 m n.p.m.) ponad Březovą nad Svitavou na Morawach (Pardubický kraj). Zgodnie  

z nazwą (czes. Dobře utajená rozhledna Járy Cimrmana) jest ukryta, choć w praktyce 

doprowadza do niej zielony szlak pieszy, łączący dworzec kolejowy z rynkiem w Březovej 

oraz ścieżka dydaktyczna Doliną rzeki Svitavy (czes. naučná stezka Údolím řeky Svitavy).  

20-metrowa, drewniana konstrukcja, z której z wysokości 15 m można podziwiać Žďárské 

vrchy, powstała równo sto lat po „zapomnianej” wizycie w tej miejscowości Cimrmana, co z 

resztą sam geniusz miał przewidzieć [Laudin 2013]. Podczas obrad rady miejskiej nawoływał 

on ponoć do upamiętnienia jeszcze za życia pochodzącego z Březovej kartografa  

Karla F.E. Kořistka, a później – zachwycony okolicznymi krajobrazami – do wzniesienia 

wieży widokowej. Argumentował, że jeśli nie powstanie ona teraz, to następna okazja 

przydarzy się za sto lat. Wieżę wybudowano w latach 2006–2007, a w otwarciu uczestniczył 

m.in. Zdenek Svěrák. Określenie jej jako ukrytej wynika z tego, że część panoramy zasłaniają 

drzewa i nie widać z niej Březovej, a jednocześnie wieży nie można dojrzeć z miejscowości. 

Dalej na południe, na północnych obrzeżach Brna, przy żółtym szlaku pieszym prowadzącym 
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ku wieży widokowej Ostrá horka (inaczej Strom), na wysokości 260 m n.p.m., znajduje się  

z kolei źródło Járy Cimrmana (czes. Studánka Járy Cimrmana), z której bohater miał się 

napić w 1916 r., kiedy odpoczywał na łonie przyrody po pracy przy wyrobie cegieł  

w pobliskich Řečkovicach (dawna wieś, dziś część Brna) [Studánka Járy Cimrmana (8120) 

b.d.]. 
 

  
Ryc. 3. Odcinki butów oraz laski lub kija narciarskiego przypisywanych Járze Cimrmanowi na 

pierwszym peronie dworca kolejowego w Náchodzie 
Źródło: archiwum autora, 2018. 
 

Jesienią 2004 r. na Małym Tarasie pałacu w Letohradzie (Pardubický kraj) u podnóża 

południowej części Gór Orlickich odsłonięto pomnik Cimrmana, przedstawiający siedzącego, 

pochylonego (może przygnębionego) mężczyznę z laską. Twarz ma zasłoniętą kapeluszem, 

dzięki czemu znów w umiejętny sposób rozwiązano problem nieznanego wizerunku geniusza. 

W przemowach wygłoszonych podczas odsłonięcia pomnika podkreślano, że upamiętnia 

on wizytę Cimrmana w mieście (wówczas jeszcze znanym jako Kyšperk) sprzed równo stu lat 

– 20 października 1904 r. [Pomník Járy Cimrmana b.d.]. W okolicy miał zaprojektować 

np. zaporę wodną w Pastvinach, jedną z atrakcji regionu, wybudowaną w rzeczywistości 

dopiero w latach 1933–1938. W piwnicach letohradzkiego pałacu (ryc. 2), gdzie dawniej 

mieściły się magazyny obrony cywilnej, w 2010 r. otwarto z kolei izbę, w której Cimrman 

mógł się urodzić. Można w niej zobaczyć m.in. połówkę pierzyny, pod którą miał spać, czy 

jego rower (co udowodniły ponoć testy DNA), a także dowiedzieć się o jego wynalazkach, 

dziełach artystycznych i podróżach. Jest też ekspozycja poświęcona Teatrowi Járy Cimrmana 

z licznymi plakatami zapraszającymi na przedstawienia [Laudin 2013]. Kolejne ślady  

po geniuszu znaleźć można w Náchodzie (Královéhradecký kraj). Podczas przebudowy 

dworca kolejowego w 2014 r. miano znaleźć płytę chodnikową z odciskami butów, które 

bezsprzecznie do niego należą. Miał on tu oczekiwać wraz ze swoją polarną ekspedycją  

na pociąg do Polski. Oczekiwał długo, bo takiego połączenia wtedy nie było (chodzi zapewne 

o istniejącą krótko w latach 1945–1948 linię kolejową z Náchodu do Kudowy-Zdroju), 

pomijając już to, że nie istniało wtedy państwo polskie. W innym miejscu miasta miano 

odkryć odcisk laski lub kija narciarskiego należącego do Cimrmana. Oczywiście oba te 
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artefakty zostały wyeksponowane na peronie wraz ze stosowną tablicą (ryc. 3). Kolejny 

odcisk buta geniusza znajduje się w lasach na północ od wsi Zubří (Kraj Vysočina),  

przy zielonym szlaku pieszym. Wraz z pomnikiem został on stworzony przez dzieci  

i odsłonięty w 2006 r. [Laudin 2016, s. 119]. 

 
Ryc. 4. Różne formy upamiętnień w miejscu, gdzie Jára 

Cimrman miał zginąć w wypadku – północno-zachodnia część 

Parku Krajobrazowego Kokořínsko-Máchův kraj 
Źródło: archiwum autora, 2018. 

 

Upamiętnienie Járy Cimrmana znajduje się też  

w rejonie miast Dubá (Liberecký kraj) i Úštěk (Ústecký 

kraj), w północno-zachodniej części Parku 

Krajobrazowego Kokořínsko-Máchův kraj. Zgodne  

z informacją na krzyżu i umieszczonych poniżej 

tabliczkach (ryc. 4) w tym miejscu mistrz zginął tragicznie 

12 maja 1921 r., jadąc swym nowym wynalazkiem – 

automobilem napędzanym sprężonym powietrzem i wodą. 

Pojazd miał w tym miejscu wybuchnąć, uśmiercając Járę 

Cimrmana [Na Kokořínsku… 2006]. Obok znajduje się 

węzeł szlaków pieszych, w tym głównego, czerwonego 

(tzw. Gęsia Droga – czes. Husí cesta) prowadzącego przez 

tę część parku krajobrazowego, którego atrakcją są przede 

wszystkim formy rzeźby wytworzone w piaskowcach.  

Jest też miejsce odpoczynkowe z wiatą i tablicą 

informacyjną. Ponadto, w parku w miasteczku Pečky 

(Středočeský kraj) na przełomie 2016 i 2017 r. stanął wymyślony ponoć przez Cimrmana 

globus w kształcie kostki (sześcianu), co miało ułatwić jego przechowywanie. Jest to praca 

artysty Jiřego Lazara, który podczas jej odsłonięcia przypomniał oczywiście pobyt bohatera  

w Pečkach [Martinková 2017]. Imię Cimrmana nosi też gospoda we wsi Rpety (Středočeský 

kraj), która nawiązuje wystrojem do odkrywcy i jego czasów. Z tworów przyrody można 

wymienić jeszcze wieżę skalną Cimrman wytworzoną w piaskowcach koło Děčína (Ústecký 

kraj), w otoczeniu widowiskowego przełomu Łaby, którym rzeka ta opuszcza terytorium 

Republiki Czeskiej, wpływając do Niemiec. Miejsce to jest wykorzystywane do wspinaczki 

skałkowej [Cimrman b.d.]. 

W ogrodzie Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich 

Budziejowicach 17 listopada 2014 r. odsłonięto pomnik ogryzka, który w tym miejscu miał 

zostawić Cimrman. Dzieło Michala Trpáka to wykonane w brązie obgryzione jabłko 

(naturalnej wielkości) na granitowym postumencie [Laudin 2016, s. 12]. Mistrz, zastawiając 

ogryzek, miał dać początek kompostowaniu. W ogrodzie tym można też zobaczyć 

endemiczny gatunek jeżyny – Rubus jarae-cimrmanii ined., który – choć nie jest jak dotąd 

formalnie uznany przez specjalistów zajmujących się systematyką roślin – został oficjalnie 

wpisany do Czerwonej Księgi Roślin Południowych Części Czech (czes. Červená kniha 

květeny jižní části Čech). Także w południowej części Czech, w lasach tzw. Czeskiej Kanady, 

bezpośrednio przy przystanku Kaproun (Jihočeský kraj) na linii kolei wąskotorowej  

z Jindřichův Hradca do Novej Bystřicy, znajdują się kopiec i ognisko poświęcone genialnemu 

odkrywcy. Zgodnie z treścią emaliowanej tablicy w nocy z 28 na 29 czerwca 1900 r. został on 

w tym miejscu wysadzony z pociągu (tzw. detrainizacja), ponieważ nie miał pieniędzy  

na bilet (jechał z Wiednia do Pragi, ale nietypową trasą, gdyż nie wsiadł do właściwego 

pociągu, na który wcześniej wykupił bilet). W 30. rocznicę tego „wydarzenia” w jego miejscu 

stworzono przystanek dla wsi Kaproun (rzeczywiście powstał on w 1930 r.), zaś w setną 

rocznicę odsłonięto wspomnianą tablicę. Kopiec stanowi swoiste miejsce pielgrzymkowe,  
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w które wielbiciele Járy Cimrmana zwożą kamienie z różnych części kraju. Bezpośrednio 

przy nim leży tablica z odlewem tylnej części ciała geniusza, który przysiadł tu ponoć po 

wyrzuceniu z pociągu. Odpowiedni odcisk w glinie mieli znaleźć archeolodzy. Nieco dalej 

znajduje się Ognisko Cimrmana (czes. Cimrmanovo ohniště). Jego pobyt w tym dokładnie 

miejscu miał zostać udowodniony na podstawie analizy radiowęglowej, która pozwoliła  

na znalezienie DNA w resztkach potu mistrza [Jára Cimrman a JHMD b.d.; Památník Járy 

Cimrmana – Kaproun b.d.]. Stacja w 2011 r. została uznana za najpiękniejszy dworzec 

kolejowy w Republice Czeskiej [Laudin 2013]. Do wsi wiedzie stąd zielony szlak pieszy  

o długości 1,5 km (po drodze punkt widokowy), natomiast sama linia kolejowa ma typowo 

turystyczny charakter – kursują na niej pociągi spalinowe i parowe. 

Jednym z najważniejszych filmów dla wielbicieli Cimrmana jest obraz Jára Cimrman 

ležící, spici. Jego akcja toczy się w leżącej teoretycznie w rejonie Gór Izerskich fikcyjnej 

wiosce Liptákov. W praktyce jednak nakręcono go w oddalonej o około 50 km  

od Gór Izerskich, a położonej już w regionie turystycznym Czeski Raj, wsi Vesec u Sobotky 

(Královéhradecký kraj; ryc. 5). Została ona w 1995 r. uznana za rezerwat architektury, 

zachował się tu bowiem spójny zespół urbanistyczny składający się z 18 chałup wraz  

z zabudowaniami towarzyszącymi, przeważnie o konstrukcji wieńcowej [Vesec u Sobotky 

b.d.]. Wioska jest na tyle malownicza, że nakręcono w niej już ponad 30 filmów (także 

zagranicznych; pierwszy już w latach 40. XX w.). Chociaż w miejscowości nie ma żadnego 

bezpośredniego odwołania do czeskiego geniusza, to jest ona często odwiedzana przez jego 

fanów, którzy chcą zobaczyć na żywo obiekty znane im z filmu. Poszukują szkoły, w której 

miał nauczać filmowy Cimrman (dom nr 7), gospody, w której często bywał, oraz Muzeum 

Pierza i jednocześnie domu, w którym mieszkał (dom nr 19). Zgodnie z filmem  

to w Liptákovie mistrz miał umrzeć [Laudin 2013; Vesecká zastavení b.d.]. Vesec u Sobotky 

jest popularny wśród turystów oczywiście także z powodu zachowanej wiejskiej architektury, 

a gdy dodamy, że jest położony około 2 km od słynnego zamku Kost i także niecałe 2 km  

od pałacu Humprecht, to o jego turystycznym znaczeniu nie trzeba przekonywać. W okolicy 

znajdują się jeszcze chronione doliny, piaskowcowe formacje skałkowe i zabytki techniki 

(młyny wodne), a cały obszar wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Czeski Raj (czes. 

Chráněná Krajinná Oblast Český ráj). Jára Cimrman – choć nie doczekał się żadnego 

upamiętnienia w Vescu – posiada tablicę pamiątkową w pobliskim (2 km) miasteczku 

Sobotka. Znajduje się ona na domu nr 140 przy ulicy Černínskiej (ryc. 6), gdzie geniusz miał 

mieszkać w latach 1901–1902 [Laudin 2013]. 

 

  
Ryc. 5. Stylowa zabudowa wsi Vesec u Sobotky, która w filmie Jára Cimrman ležící, spici grała 

Liptákov, gdzie miał mieszkać i pracować czeski geniusz 
Źródło: archiwum autora, 2012. 
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Powyższy przegląd z pewnością nie jest kompletny, co wynika przede wszystkim  

z faktu tworzenia upamiętnień Járy Cimrmana jako inicjatyw oddolnych, często prywatnych, 

nienagłaśnianych w mediach, więc trudno o nich uzyskać informacje. Drugą przyczyną jest 

coraz większa liczba pomników powstających w ostatnich latach. Dość obszerny przegląd 

miejsc i obiektów związanych z czeskim geniuszem przygotował R. Laudin [2016],  

ale pozycja ta nie obejmuje kilku najnowszych pomników, chociażby odcisków w Náchodzie. 

Formy upamiętnienia Járy Cimrmana w Republice Czeskiej można podzielić na kilka 

kategorii (tab. 1): 1) szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne; 2) wieże lub punkty widokowe; 

3) odcinki stóp, butów lub rzeczy używanych przez Cimrmana; 4) pomniki figuralne  

i popiersia (choć ich forma jest specyficzna z racji nieokreślonego wyglądu mistrza);  

5) samodzielne tablice pamiątkowe (trzeba podkreślić, że z większością innych form  

też związane są jakieś tablice pamiątkowe); 6) muzea i ekspozycje (także plenerowe);  

7) nazwy miejscowe (ulic, placów, budowli i instytucji, obiektów fizycznogeograficznych);  

8) inne formy, których nie można zakwalifikować do żadnej z powyższych kategorii. 

Najliczniejsze są z jednej strony formy najprostsze (tablice pamiątkowe, imię wynalazcy 

nadane różnym obiektom i miejscom), ale z drugiej strony funkcjonują te o wyższym 

poziomie zorganizowania, jak szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne. Upamiętnienia Járy 

Cimrmana rozproszone są na prawie całym terytorium Republiki Czeskiej (ryc. 7) z przewagą 

na północy Czech (północna część Rudaw, Średniogórze Czeskie, Góry Izerskie, Podgórze 

Karkonoskie, Czeski Raj) oraz w centralnej części Moraw (Hornosvratecká vrchovina, dolina 

rzeki Svitavy). Dodatkowo można wskazać szeroko pojęte okolice Pragi. W pierwszym 

przypadku znajduje to jednoznaczne odzwierciedlenie w „biografii” Cimrmana, który właśnie 

u podnóży Gór Izerskich (a dokładniej w fikcyjnym Liptákovie) miał przynajmniej przez 

część swojego życia mieszkać. Dla pozostałych lokalizacji autorzy upamiętnień także starają 

się stworzyć („odkryć”) odpowiednie uzasadnienie, ale nie zawsze układa się ono w spójną 

całość z dotychczas nagłośnionymi („poznanymi”) osiągnięciami mistrza. 

 

 
Ryc. 6. Dom w Sobotce, w którym miał mieszkać Jára Cimrman w latach 1901–1902, co zostało 

upamiętnione stosowną tablicą 
Źródło: archiwum autora, 2012. 
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Tab. 1. Lokalizacje poszczególnych form upamiętnienia Járy Cimrmana w Republice Czeskiej 

omówionych w artykule 

Formy upamiętnienia Lokalizacje 

Szlaki turystyczne i ścieżki 

dydaktyczne 

Desná, Dobkovice, Kořenov – Jizerka, Lomnice, Zlatá Olešnice – 

Návarov, Povrly, Příchovice, Semily, Tanvald 

Wieże lub punkty widokowe Březová nad Svitavou, Příchovice, Semily – Nouzov 

Odciski Kaproun, Lomnice, Náchod, Zubří 

Pomniki figuralne i popiersia Letohrad, Synalov – Sýkoř, Tanvald 

Samodzielne tablice 

pamiątkowe 

Hejnice – Ferdinandov, Praga, Verneřice – Buková hora, Sobotka, 

Stará Huť 

Muzea i ekspozycje Letohrad, Praga (nieistniejące), Příchovice, Semily – Nouzov 

Nazwy ulic i placów Brno, Lipník nad Bečvou, Ołomuniec, Praga, Stará Huť, Vír 

Nazwy obiektów 

fizycznogeograficznych 

Děčín (skała), Brno – Řečkovice (źródło) 

Inne formy Czeskie Budziejowice (pomnik ogryzka, jeżyny jego imienia), 

Dubá (krzyż), Kaproun (kopiec, ognisko), Pečky (globus), 

Příchovice (nazwy: lokalu gastronomicznego, piw w browarze, 

stoku narciarskiego), Rpety (gospoda), Libošovice – Vesec 

u Sobotky (plener filmowy) 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 
Ryc. 7. Rozmieszczenie poszczególnych form upamiętnienia Járy Cimrmana omówionych w artykule 

na mapie Republiki Czeskiej 
Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie i wnioski 
 

A. Mikos von Rohrsheidt [2015, s. 84] zauważa, że Czesi – podobnie z resztą jak 

Polacy, Węgrzy, Belgowie czy Finowie – mają „naprawdę bardzo niewiele postaci 

światowego formatu, które byłyby w stanie przyciągnąć wycieczki spoza granic”. To właśnie 

w tym upatruje on przyczyny słabego rozwoju turystyki biograficznej w tych krajach. Wydaje 

się, że Czesi wyszli z założenia, iż skoro nie mają żadnego bohatera na skalę światową,  

to go stworzą. Co prawda Jára Cimrman został wymyślony w latach 60. XX w., ale to właśnie 

przełom XX i XXI w., kiedy Republika Czeska stała się popularnym celem turystyki 

międzynarodowej, a jednocześnie zintensyfikowała się w tym kraju turystyka wewnętrza, 

to okres kiedy wyjątkowo często odkrywane są kolejne miejsca, w których mistrz czegoś 

dokonał i jednocześnie tworzone są liczne tego upamiętnienia. Można odnieść wrażenie, 

że fikcyjny bohater był w prawie każdej wsi czy miasteczku Czech i Moraw. Przy okazji 

wielu, nawet standardowych, wędrówek turystycznych po tym kraju z dużym 

prawdopodobieństwem turysta natrafi na jakiś pomnik lub przynamniej wzmiankę. Czasem 

ich forma jest bardzo prosta, ale kiedy w przypadku rzeczywistych postaci zwykła tabliczka 

na budynku to z reguły za mało, żeby przyciągnąć turystów, to tego typu upamiętnienia Járy 

Cimrmana ze względu na związany nimi humorystyczny akcent stają się niejednokrotnie 

znaczącymi atrakcjami. W wielu przypadkach walory te są powiązane z podstawowymi 

przynajmniej formami zagospodarowania turystycznego (parking, tablice informacyjne, 

miejsce odpoczynkowe, gastronomia, trasy turystyczne), a niekiedy nawet z rozwiniętymi 

produktami turystycznymi (w szczególności wieś Příchovice). Zwracają uwagę też coraz 

liczniejsze szlaki turystyczne związane z Cimrmanem, z reguły mające charakter ścieżek 

dydaktycznych (być może słowo ‘dydaktycznych’ należałoby jednak wziąć w tym przypadku 

w cudzysłów), dodatkowo budujących legendę mistrza. 

W kontekście celu niniejszego artykułu należy osadzić fenomen podróży śladami 

Járy Cimrmana w klasyfikacji migracji turystycznych. Posiadają one bowiem praktycznie 

wszystkie atrybuty turystyki biograficznej (wybitna postać ważna dla narodu czeskiego 

i w skali kraju bardzo popularna; liczne miejsca związane z życiem i działalnością, w tym 

m.in. miejsca zamieszkania i pracy na różnych etapach życia, miejsce śmierci; szereg 

upamiętnień, ale też obiektów noszących imię bohatera). Zasadniczym problemem jest jednak 

fikcyjność postaci, co kłóci się przede wszystkim z definicją biografii. W związku z tym 

za niewłaściwe należy raczej uznać przyporządkowywanie podróży za śladami związanymi 

z Járą Cimrmanem do turystyki biograficznej, ale można je już bez większych wątpliwości 

zakwalifikować do turystyki kulturowej. Ta może być rozumiana w węższym lub szerszym 

znaczeniu, przy czym to drugie lepiej odpowiada opisywanym tu zagadnieniom. Turystyka 

kulturowa w wąskim rozumieniu ogranicza się do poznawania „zabytków kultury materialnej 

pozostawionych przez poprzednie pokolenia w miejscu ich występowania lub gromadzonych 

w muzeach i galeriach” [Mika 2008a, s. 210]. Mowa więc o faktycznych zabytkach 

i związanych z nimi autentycznych historiach, stąd pamiątki związane z Cimrmanem tej 

definicji nie odpowiadają. Ale wpisują się już w rozumienie turystyki kulturowej jako 

podróży, których podstawą są „wszelkie przejawy kultury, jako całokształtu materialnego 

oraz duchowego dorobku ludzkości, gromadzonego, utrwalonego i wzbogacanego w ciągu jej 

dziejów, przekazywanego z pokolenia na pokolenie” [Mika 2008a, s. 210]. Cały fenomen 

związany z opisywanym bohaterem wywodzi się bowiem z czeskiej kultury, z jednej strony 

z jej historii i ograniczenia znaczenia Czechów w rozwoju tych ziem na korzyść ludności 

niemieckojęzycznej, a następnie ZSRR (Cimrman jest bowiem swoistym uosobieniem 

odrodzenia narodowego w XIX w.), z drugiej – ze specyficznego czeskiego humoru. Dzięki 

podróżom śladami Cimrmana poznaje się więc w praktyce Czechów i ich dziedzictwo 

(głównie niematerialne, choć pośrednio i w mniejszym stopniu także materialne),  

a zdobywanie wiedzy o innych i ich sposobie życia jest obecnie uznawane za główny 
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wyróżnik turystyki kulturowej [Mika 2008a, s. 210]. M. Mika [2008, s. 211] wymienia trzy 

elementy turystyki kulturowej we współczesnym ujęciu: dziedzictwo materialne i duchowe, 

wydarzenia kulturalne i sztuka wizualna, rzeczywistość kreatywna (ang. creative industry). 

Zjawiska turystyczne związane z Cimrmanem można zaliczyć przede wszystkim do ostatniej 

z wymienionych kategorii, ale częściowo także do pierwszej (dziedzictwo duchowe) i drugiej 

(sztuka wizualna). 

Upamiętnienia Cimrmana często są lokalizowane w miejscach atrakcyjnych 

turystycznie. Swoista moda na czeskiego geniusza powoduje pozytywne zależności – jego 

osoba przyciąga turystów, którzy niejako przy okazji poznają różne walory przyrodnicze lub 

antropogeniczne. W ten sposób pomniki pośrednio przyczyniają się więc do poprawy 

znajomości danego regionu lub szerzej – Republiki Czeskiej. Związane z nimi podróże można 

zatem zaliczyć też do turystyki krajoznawczej [Mika 2008b, s. 226–228]. W jej przypadku 

szczególną rolę odgrywa interpretacja walorów (dziedzictwa). Poprzez osobę Járy Cimrmana 

turystom przybliżana jest historia małych ojczyzn (regionów, z których wywodzą się 

fundatorzy kolejnych pomników), ale też całej Republiki Czeskiej. Warto jednak podkreślić, 

że umiejscawianie upamiętnień fikcyjnego geniusza w miejscach atrakcyjnych (przede 

wszystkim krajobrazowo) jest typowe także dla innych, rzeczywistych czeskich bohaterów. 

Warto wspomnieć w tym miejscu choćby Tomáša Garrigue’a Masaryka, pierwszego  

i najdłużej urzędującego prezydenta Czechosłowacji (okres międzywojenny), nazywanego 

ojcem niepodległej Czechosłowacji. Ponieważ odbywał on liczne podróże po kraju, 

doglądając realizowanych inwestycji, w wielu miejscach znajdują się tablice i pomniki 

(różnej wielkości i formy) ten fakt upamiętniające. Do szczególnie widowiskowych należy 

taras na terenie pałacu w Znojmie, skąd Masaryk miał obserwować budowę zapory na rzece 

Dyje (obecnie zalew, położony w głębokiej, przełomowej dolinie objęty jest obszarem Parku 

Narodowego Podyjí). 

Przedstawiona w artykule postać Járy Cimrmana i związana z nim oferta turystyczna 

pokazuje znaczenie kreatywności w turystyce kulturowej i może stanowić źródło inspiracji 

dla przedstawicieli branży turystycznej. W oparciu o tę mistyfikację stworzono bowiem 

szereg atrakcji, które pozwalają na odbywanie podróży dostarczających podobnych 

doświadczeń jak w przypadku rzeczywistych szlaków biograficznych, związanych z ważnymi 

bohaterami historycznymi. 
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Phenomena of Jára Cimrman in a tourist perspective 
 

Keywords: Jára Cimrman, Czech Republic, biographical tourism, cultural tourism, 

commemorations 

 

 

Abstract 

Jára Cimrman is a fictional Czech genius, invented in 1966, to fight against the communist 

regime through joke. His commemorations began to appear, taking different, sometimes very 

impressive forms (especially in recent years), which may cause a tourist who does not know 

exactly Czech culture to think about Cimrman as a real character. At least in one case, we can 

already talk about a shaped tourist product, which core is this genius person. The aim of the 

article is to trace the phenomenon of Jára Cimrman from a tourist perspective, in particular an 

attempt to embed it in the classification of tourist migrations, mainly cultural and biographical 

tourism. The article presents the silhouette of a fictitious hero, analyses scientific literature 

defining the aforementioned types of tourism, but above all supplies a review 

of commemorations related to Cimrman in the Czech Republic. They were classified and 

underwent spatial analysis. 
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Turystyka miejska schodzi pod ziemię.  

Rola piwnic i podziemi w turystyce – zarys zagadnienia 
 

Słowa kluczowe: podziemia miejskie, podziemne atrakcje turystyczne, podziemna trasa 

turystyczna, przestrzeń miejska 

 

Abstrakt 
Miejska przestrzeń turystyczna staje się coraz bardziej pełna, tworzą ją m.in. atrakcje 

turystyczne, coraz częściej wykreowane, by raczej tworzyć niż zaspokajać już istniejące 

potrzeby (turystyczne). W ostatnich latach w Polsce szczególnie mocno zaistniały w turystyce 

podziemia miejskie, wśród nich głównie obiekty pokopalniane, ale także piwnice, krypty, 

schrony i wiele innych. Autorzy artykułu podjęli próbę zebrania podstawowych informacji 

i uporządkowania wiedzy na temat podziemi miejskich – oszacowania wielkości 

i zróżnicowania istniejących zasobów, zaproponowania ich systematyki, analizy sposobów 

ich wykorzystania i zagospodarowania dla potrzeb turystyki ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów, których nastręczają nie tylko na etapie realizacji, ale przede wszystkich 

użytkowania. 

 

 

Wprowadzenie i założenia 

 

Miasto jest bez wątpienia najczęściej penetrowaną przestrzenią turystyczną. W szczycie 

sezonu turystycznego tysiące turystów dziennie przemierzają ją w poszukiwaniu wrażeń, 

doznań, informacji itd., kolekcjonując doświadczenia w postaci obrazów, pamiątek 

i wspomnień. Największe zainteresowanie budzi zwykle centrum miasta, najczęściej tożsame 

ze starówką, ze względu na koncentrację zabytków, muzeów i wydarzeń. Jest to 

równocześnie przestrzeń dobrze zagospodarowana turystycznie oraz ogólnie dobrze 

utrzymana – w przypadku Polski często zrekonstruowana, ze względu na zniszczenia  

z drugiej wojny światowej. Prócz centrum turyści docierają także do innych części miasta, 

które posiadają walory turystyczne.  

Turyści poznają miasto przede wszystkim z poziomu powierzchni ziemi − wędrując 

ulicami, wchodząc do obiektów. W wielu przypadkach w zasadzie dokonali już całkowitego 

„przejęcia” miejskiej przestrzeni turystycznej, doprowadzając do jej szkodliwej społecznie 

gentryfikacji. Od dawna też, dla lepszego, pełniejszego, o większym zasięgu, penetrowania tej 

przestrzeni turyści dostawali się wyżej, ponad powierzchnię ziemi: na wieże kościelne, dachy 

budynków, czasami wykorzystując specjalne konstrukcje udostępniające „widoki”. Nie są to 

jednak wszystkie możliwości, które pozwalają na wszechstronne poznawanie miasta 

a turystyka i turysta to „nienasycone monstra”. Wraz z rozwojem lotnictwa można miasto 

poznawać z powietrza, ale nieco wcześniej nastąpiło nie nastręczające (pozornie?) tylu 

trudności „zejście pod ziemię” – do piwnic, tuneli, schronów i innych podziemi. 

Miejsca takie jak piwnice, stare tunele i przejścia pod ziemią (nie mylić z przejściami 

podziemnymi – elementami sieci komunikacyjnej), podziemia pod starymi budowlami, 

krypty, schrony, itp. nie doczekały się jak dotąd w Polsce kompleksowego opracowania 

na temat ich roli w turystyce, w przeciwieństwie do naturalnych obiektów, jakimi są jaskinie 

oraz obiekty antropogeniczne, przede wszystkim o genezie górniczej. Dotychczas powstało 
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niewiele prac dotyczących chociażby wybranych aspektów omawianej problematyki 

[Olszewski i in. 2015; Paciorek, Zbiegieni 2010] lub studium przypadku [Mikoś, Chmura 

2004 i 2005; Chmura, Migdas 2005; Wałach, Hydzik 2010; Żurek i in. 2010]. Jedynym 

zjawiskiem, które zdaje się budzić większe zainteresowanie są tzw. podziemne trasy 

turystyczne [Mikoś, Chmura 2003 i 2005; Wałach, Hydzik 2010; Wieja, Chmura 2007, 2013 

i 2015; Chmura, Wójcik 2009] lub ich warianty [Zagożdżon i Zagożdżon 2010], przy czym 

autorzy zwykle skupiają się na stronie praktycznej zjawiska, pomijając lub przechodząc 

do porządku dziennego nad zagadnieniem – czym jest rzeczona „trasa”? 

Próbę taką podjęła Matyjasik [2010], wychodząc od krytyki definicji opracowanej przez 

Stowarzyszenie Podziemnych Tras Turystycznych w Polsce (SPTT) [Roszkiewicz 2011].  

Jej propozycja, będąca w zasadzie korektą tej proponowanej przez SPTT, zawiera nadal 

pewne dyskusyjne stwierdzenia, jak się wydaje istotniejsze od tych korygowanych. Obie 

definicje bowiem zdają się traktować podziemną trasę turystyczną zarówno (a może nawet 

bardziej) jako walor turystyczny („stworzona przez naturę”, „obiekt… przejawiający walory 

turystyczne” – cokolwiek to znaczy), jak i element zagospodarowania turystycznego 

(zorganizowana obsługa)1. Poniższa propozycja nieco innego jej rozumienia jest, jak się 

wydaje, zgodna z intuicyjnym jej pojmowaniem w wielu opracowaniach. Ze względu 

na genezę („trasa” nie ma pochodzenia naturalnego) oraz pełnione funkcje (przystosowanie 

przestrzeni do obsługi turystów) „podziemną trasę turystyczną” należałoby traktować jako 

rodzaj szlaku turystycznego pieszego2, który jest elementem zagospodarowania 

turystycznego, ułatwiającego korzystanie z walorów, jakimi są same podziemia, ich 

wyposażenie itd. Jest więc zawsze tworem człowieka, który chce ułatwić turystom 

konsumowanie podziemnych atrakcji. Nie jest konieczna, ale bywa przydatna, chociażby ze 

względów bezpieczeństwa. Być może należałoby konsekwentnie „trasę” zastąpić słowem 

„szlak” w nazwie tego elementu infrastruktury turystycznej, co nie będzie łatwe ze względu 

na to, iż rynek turystyczny przyzwyczaił użytkowników do obecnego określenia.  

Wiele prac skupia się na problemach udostępnienia turystycznego − ponownie − 

głównie obiektów naturalnych (chłonność turystyczna, ochrona walorów) i pogórniczych 

(zagrożenia górnicze, bezpieczeństwo, nadzór) [zob. np. Duży i in. 2016; Zagożdżon, 

Zagożdżon 2016; Wierzbicki i in. 2017], rzadziej typowych podziemi w centrach miast 

[Płóska 2007; Stojak 2017]. Sam problem wykorzystywania piwnic i podziemi w turystyce 

jednak tu i ówdzie był sygnalizowany [Kałucki 2009]. Znacznie częściej są one 

wzmiankowane, zwłaszcza w materiałach „użytkowych”: przewodnikach turystycznych, 

broszurach, materiałach promocyjnych [Marciniak 2016] lub po prostu ukazywane jako 

konkretne atrakcje turystyczne [zob. Lorenc 2006; Wartak, Wieja 2011] czy produkty 

turystyczne [Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszowskie piwnice b.r.]. O piwnicach 

i podziemiach piszą też historycy, historycy sztuki, archeolodzy i konserwatorzy zabytków 

[np. Lubicz-Sadkowski 2000; Stabrowska 2001; Łysiak 1971; Romańczuk 2016], jednak 

rzadko nawiązują do ich turystycznego wykorzystania. Stąd podjęta tu próba uporządkowania 

wiedzy na temat podziemi miejskich – oszacowania wielkości i zróżnicowania istniejących 

zasobów, zaproponowania ich systematyki, omówienia dotychczasowych sposobów ich 

wykorzystania i zagospodarowania dla potrzeb turystyki ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów, które nastręczają (zarówno na etapie realizacji jak i użytkowania). Swym 

zasięgiem opracowanie obejmuje miasta w Polsce, traktując badane obiekty jako potencjalne 

lub faktyczne elementy służące turystyce miejskiej, która jest tu rozumiana szeroko, jako 

dowolne aktywności turystów na obszarze miast. 

Autorzy w badaniach uwzględniają dostępne źródła i materiały dotyczące omawianych 

obiektów, literaturę przedmiotu i własne badania wybranych miejsc. Wykorzystane zostaną 

                                                 
1 Prowadzi to do dość dyskusyjnych stwierdzeń, np. datowanie pierwszych podziemnych tras turystycznych 

na XV, XVII i XVIII wiek [Matyjasik 2010, s. 28]. 
2 W rzadkich przypadkach przybiera inny charakter: przejazd kolejką, spływ. 
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również obserwacje poczynione w różnych podziemnych atrakcjach turystycznych przy 

okazji pobytu niezwiązanego z prowadzeniem badań (jako turysta, jako uczestnik konferencji 

naukowej). Powyższe założenia sprawiają, że w niektórych obszarach opracowanie 

ma charakter bardziej autorskiej koncepcji (np. typologia), będącej podstawą dalszych prac 

i przede wszystkim dyskusji naukowej, niż ostatecznych ustaleń. 

Rzeczona inwentaryzacja zasobów i walorów turystycznych (które można zaliczyć 

do kategorii podziemi miejskich), przeprowadzona została w pierwszej połowie 2018 roku. 

Przyjęto, że wykonana zostanie poprzez systematyczne przeglądanie zasobów internetowych, 

zgodnie z założeniem, że źródła internetowe (ze względu na ich liczbę, różnorodność oraz cel 

i zasady funkcjonowania), przynajmniej wzmiankują o każdym interesującym nas zjawisku. 

Wydaje się to być jedyną, a jednocześnie skuteczną metodą w miarę szybkiego 

(i ograniczającego koszty) zlokalizowania badanych zjawisk. Praktycznie inwentaryzacja 

polegała na wpisywaniu w popularną wyszukiwarkę internetową nazw kolejnych polskich 

miast oraz słów kluczowych, takich jak „podziemia”, „piwnice”, „krypty”, „podziemna trasa 

turystyczna”, „schrony”, a następnie przeglądaniu tych pojawiających się stron, które 

w linku/odnośniku lub opisie sugerują związek z badaną problematyką. Jakkolwiek metoda 

ta nie daje pewności dotarcia do informacji o absolutnie wszystkich istniejących podziemiach 

miejskich będących atrakcjami turystycznymi, to liczba tych ewentualnie niezauważonych 

jest co najwyżej niewielka. Zamieszczanie w Internecie informacji, reklamowanie, 

relacjonowanie wydarzeń dotyczących podziemi miejskich nie jest obowiązkowe, ale jest 

to jedna z najpopularniejszych, łatwo dostępnych i stosunkowo tanich dróg dotarcia 

do potencjalnych zainteresowanych atrakcją, a informowanie o jakichkolwiek podziemiach 

może wzmóc zainteresowanie miastem, wpływać na jego wizerunek. Niebagatelne znaczenie 

ma także fakt, że relacjonowanie zachodzących zmian – w tym przypadku dotyczących 

podziemi – to element pracy dziennikarskiej, jak i służb odpowiedzialnych za publicity. Przy 

takich założeniach można przyjąć, że prowadzone badania pozwoliły na szacunkowe 

ustalenie liczby i zróżnicowania walorów turystycznych oraz, jak to ujmuje Kowalczyk 

[1997, s. 23], potencjalnych walorów turystycznych, czyli podziemi miejskich, które mogą 

stać się atrakcjami turystycznymi. Podczas przeglądania źródeł internetowych zbierano 

informacje o lokalizacji podziemi, ich specyfice i czasie powstania, wykorzystaniu, 

zagospodarowaniu turystycznym oraz nazewnictwie. Ponad 1700 zebranych bazowych 

informacji o podziemiach w miastach w Polsce umieszczono w zbiorczej tabeli 

inwentaryzacyjnej. Ponadto zgromadzono materiały prasowe i notatki o badanych zjawiskach. 

Baza inwentaryzacyjna jest w zbiorach autorów (ze względu na ilość zgromadzonych 

informacji), natomiast wyniki wykorzystano w dalszej części artykułu. 
 

 

O początkach turystycznego zainteresowania podziemiami miejskimi 
 

By turyści zaczęli odkrywać podziemia, trzeba było przełamać opór − to brudne, 

niegościnne, niekiedy wrogie miejsca, opresyjne etc. Szczury są uznawane za ich stałych 

mieszkańców, a nie jest to właściwe towarzystwo dla zwykłego człowieka. Jakkolwiek 

ciemne i niegościnne mogą się wydawać te przestrzenie, prawdą jest, iż towarzyszą 

człowiekowi od stuleci, jeśli nie od początków osadnictwa. Pierwsi ludzie zamieszkiwali 

jaskinie, „oswoili mrok”, wykorzystując walory użytkowe i ochronne tych naturalnych 

schronień. Pierwsze prymitywne domostwa kryły się również częściowo pod ziemią 

(ziemianki i półziemianki), budowle tego rodzaju wykorzystywano także do przechowywania 

płodów rolnych, żywności przetworzonej lub zabezpieczeniu materiału sadzeniowego. 

Naturalną konsekwencją tego że, pojawiające się w czasach późniejszych murowane budowle 

wymagały podpiwniczeń, stało się wykorzystywanie ich również w celach użytkowych, 

przeważnie handlowo-magazynowych, dowolnie kształtując podziały, często niezależnie 
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od części nadziemnych budowli, w zależności od potrzeb. Część kubatur piwnicznych 

wykorzystywano w charakterze punktów usługowych, lokalizowano w nich zakłady drobnej 

wytwórczości, a nawet mieszkania dla ludności o najniższym statusie społeczno-

ekonomicznym. W czasach wojen, piwnice miejskie zapewniały mieszkańcom schronienie, 

w polskiej historiografii najjaskrawszym tego przykładem są piwnice miejskie powstańczej 

Warszawy (1944), które łączone zapewniały powstańcom (oprócz kanałów) możliwość 

przemieszczania się niezależnie od warunków panujących na zewnątrz.  

W wielu historycznych miastach zaskakuje duża liczba podziemnych kondygnacji. Jest 

ona jednak naturalną konsekwencją rozwoju miast, które w czasach historycznych były 

niszczone przez pożary czy inne kataklizmy, zrównujące z ziemią całe nieraz całe kwartały 

zabudowy. Ze względów praktycznych zgliszczy lub gruzowisk nie usuwano, budowano 

na zachowanych wyższych kondygnacjach, a pomieszczenia pod nimi stawały się kolejnymi 

poziomami piwnic. O procesie „rośnięcia” miast zarówno ku górze, jak i dołowi, świadczą 

wejścia do zabytkowych budowli znajdujące się niekiedy kilkadziesiąt centymetrów poniżej 

współczesnego poziomu ulic.  

Podziemia w miastach spełniały również funkcje sepulkralne. Pochówki w miejskich 

katakumbach znane są już od czasów starożytnych, grzebano w nich m.in. pierwszych 

chrześcijan. Nieodłącznym elementem historycznych miast były także krypty kościołów czy 

klasztorów, gdzie chowano duchownych lub najznakomitszych członków lokalnych 

społeczności. W końcu XVIII w. podziemne kubatury w miastach (różnego pochodzenia) 

wykorzystywano jako miejsce składowania ludzkich szczątków przenoszonych 

z likwidowanych w tym czasie cmentarzy przykościelnych, przenoszonych do nowych 

peryferyjnych lokalizacji. Najsłynniejszym przykładem tego procederu są liczne katakumby 

paryskie. Podziemne korytarze i chodniki w miastach to także skutek prowadzonych przez 

setki lat prac fortyfikacyjnych; kazamaty bastionów, chodniki minerskie to tylko niektóre 

fragmenty istniejących w miastach podziemnych dzieł obronnych.  

W miarę rozwoju miast, budowano w nich również coraz nowocześniejszą 

infrastrukturę, głównie kanalizacyjną, a w czasach nowożytnych również komunikacyjną 

(tunele metra). W Polsce pierwsze nowoczesne i kompleksowe rozwiązania pozwalające 

na efektywne odprowadzanie ścieków komunalnych zastosowano w Gdańsku w 1871 roku, 

budując według projektu Eduarda Wiebe kompleksowy system spławny. Później podobne 

rozwiązania zastosowano w innych miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Włocławku 

i Radomiu [Wartak, Wieja 2011]. Wznoszone zwykle metodą odkrywkową przy 

zastosowaniu nowoczesnych technik inżynieryjnych i materiałów „pospolite i przyziemne” 

kanały stanowiły prawdziwie zaawansowane technologicznie dzieła inżynierii i budownictwa. 

Pod powierzchnią zabudowanego centrum miasta rozrastał się prawdziwy labirynt tuneli, 

zbiorników, korytarzy – ukryte podziemne miasto, o rozmiarach którego mieszkańcy 

niejednokrotnie nie mieli pojęcia.  

Podziemne konstrukcje o różnym, całkowicie utylitarnym przeznaczeniu w mieście 

(np. tunele drogowe czy metra), nawet bez cech historycznych czy zabytkowych, stanowią 

zwykle wielką atrakcję, ze względu na skalę i nowoczesność. Często stają się także 

przestrzenią sztuki, spontanicznego street artu czy bardziej skoordynowanych działań 

środowisk twórczych. Najbardziej turystycznie znanym przykładem w Europie są stacje metra 

w Sztokholmie, spośród ponad 100 aż 90 udekorowano sztuką lub zaaranżowano w ciekawy, 

twórczy sposób [https://www.visitstockholm.com/see--do/attractions/art-in-the-subway/]. 

W Polsce za przykład (w nieco mniejszej skali) może posłużyć jedno z przejść podziemnych 

w centrum Wrocławia – Przejście Słodowe, gdzie na jednej z jego ścian powstał  

w 2016 roku ceramiczny mural zatytułowany „Spotkajmy się/Let’s meet”,  

upamiętniający fakt pełnienia przez miasto funkcji Europejskiej Stolicy Kultury.  

Wspólny projekt firmowało aż 262 artystów [http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/mural-

zdobi-centrum-wroclawia,3914572,artgal,t,id,tm.html].  
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W czasach nowożytnych, w skutek obu wojen światowych, których niszczycielska moc 

skierowana była w niespotykanej dotychczas skali przeciw ludności cywilnej, w miastach 

powstało wiele stałych schronów przeciwlotniczych, później, w okresie tzw. zimnej wojny, 

także przeciwatomowych. Doraźnie jako miejsca ukrycia, np. podczas nalotów bombowych 

wykorzystywano także podziemne korytarze i hale komunikacyjne, jak np. tunele i stacje 

londyńskiego metra. W podziemnych strukturach lokowano także zakłady zbrojeniowe, 

przenoszone z miejsc zagrożonych bezpośrednio atakami ze strony nieprzyjaciela.  

Zainteresowanie podziemiami w kontekście turystycznym związane jest z szeregiem 

okoliczności, przypadków lub celowych działań. Dostępność krypt i podziemi klasztornych 

wzrosła na skutek ich sekularyzacji np. na terenie historycznych Prus po kasacji zakonów 

w 1810 roku, w skutek zmiany funkcji szeregu obiektów poklasztornych (desakralizacji) lub 

braku właściwej opieki, np. po drugiej wojnie światowej na terenie tzw. Ziem Odzyskanych. 

Niekiedy „sensacyjny” charakter miejskich podziemi ujawniał się przypadkiem, pod 

wpływem naturalnych, ale katastrofalnych zjawisk (np. osunięć ziemi) lub aktywności 

człowieka (najczęściej prac budowlanych), podczas których natykano niespodziewanie 

na zapomniane lochy, krypty czy piwnice. Na istnienie, a następnie możliwości 

wykorzystania także dla celów turystycznych podziemi pod zabudową miejską rzuciły nowe 

światło problemy urbanistyczne i konserwatorskie związane z osiadaniem i pękaniem 

staromiejskich budynków. Sprzyjał temu charakter gruntów, w których drążono podziemne 

tunele – miękkie osady, takie jak lessy, gliny czy utwory krasowiejące ułatwiały  

w przeszłości budowniczym pracę (w Polsce np. pod Sandomierzem, Rzeszowem  

[zob. Mularz, Rybicki 1999; Proksa 2011, s. 346]), poddawały się łatwo naturalnym 

procesom niszczenia czy deformacji gruntu. Walka o centrum Kłodzka, zapadająca się 

miejscami starówka Świdnicy (piwnice miejskie i podziemia twierdzy świdnickiej), problemy 

osiadającego Sandomierza – choć stanowią wyzwanie dla inżynierów, urbanistów  

czy konserwatorów zabytków, ujawniają szerszemu gronu zainteresowanych potencjalne 

walory użytkowe podziemi, jak również ogromny potencjał turystyczny związany z ich 

barwną (nie tylko użytkową) historią. Niecodzienność, tajemnica, legendy o skarbach, mrok, 

echo dawnego „życia” podziemi to tylko niektóre z ich cech stanowiące magnes 

przyciągający różnorodne grupy turystów.  

Utrata pierwotnych funkcji użytkowych części obiektów podziemnych w miastach, 

takich jak schrony dla ludności cywilnej czy niektórych elementów sieci wodno-

kanalizacyjnej (kolektory, ejektory ściekowe), w wielu przypadkach obiektów własności 

publicznej oraz posiadających unikatowe walory poznawcze, historyczne czy zabytkowe, 

skłania decydentów do poszukiwań dla nich nowych, społecznie użytecznych zastosowań. 

Przykładem jest tu chociażby adaptacja XIX-wiecznego kolektora ściekowego w Przemyślu 

jako części miejskiej trasy turystycznej [Wartak, Wieja 2011] czy innych jeszcze starszych 

konstrukcji sanitarnych w mieście [zob. Chmura, Mikoś 2009]. 

Za czynnik inicjujący turystyczne wykorzystanie podziemi miejskich może być również 

uznany wzrost zainteresowania nimi wszelkiego rodzaju grup eksploratorskich, często 

o charakterze nieformalnym, pasjonackim (m.in. z kręgu urban exploration). Zaangażowanie 

tego rodzaju środowisk w wielu miejscach pozwoliło na udostępnienie turystom obiektów 

zapomnianych lub od lat nieużytkowanych, w których potencjał, zdawałoby się, nikt nie 

chciał wcześniej uwierzyć (np. okresowe pokazywanie turystom schronu z czasów drugiej 

wojny światowej pod pl. Solnym we Wrocławiu). Udostępnienie poprzedzone adaptacją 

turystyczną to także pokłosie szerzej zakrojonych prac rewitalizacyjnych w najcenniejszych, 

a więc często i najstarszych, częściach miast. Podziemna lokalizacja np. obiektów 

gastronomicznych, restauracji, ale i klubów, kawiarni czy piwiarni (tych ostatnich 

nawiązujących często do oryginalnych funkcji podziemi), podnosi atrakcyjność miejsc, 

kształtując ich unikatowe genius loci, pozwalając wyróżnić się im na coraz bardziej 

konkurencyjnym rynku turystycznym.  
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Podziemia w miastach jako atrakcje turystyczne 
 

 Klasyfikując podziemia w miastach jako klucz podziału można przyjąć ich pierwotne 

przeznaczenie albo genezę powstania. Biorąc pod uwagę to ostatnie, należy pamiętać, 

że niektóre z nich powstały bez udziału człowieka (w efekcie procesów niezwiązanych z jego 

ukierunkowaną działalnością w mieście), np. jaskinie. Jednak zdecydowana większość 

to obiekty antropogeniczne, a ich różnorodność wynika przede wszystkim z funkcji, które 

pełniły bądź pełnią (tab. 1). 
 

Tab. 1. Rodzaje obiektów podziemnych w mieście według głównych funkcji 

Dziedzina działalności Podziemia 
Górnictwo  Kopalnie  
Handel/Usługi/Przechowywanie Piwnice  

Inne podziemia pod zabudową miejską  

Inhalatoria, groty solankowe  

Jaskinie 
Przemysł  Zbiorniki przemysłowe 

Zakłady przemysłowe (podziemne) 

Piwnice 
Infrastruktura komunikacyjna 

 

 

Tunele metra i kolei podziemnej  

Tunele drogowe 

Przejścia podziemne  
Infrastruktura komunalna miasta Kolektory i tunele ściekowe 
Sfera społeczno-kulturowa (głównie religijna) Krypty kościelne i grobowe 

Katakumby 

Inne podziemia pod zabudową miejską  

Jaskinie 
Sfera obronna Kazamaty obiektów fortyfikacyjnych 

Chodniki minerskie 

Schrony przeciwlotnicze i przeciwatomowe 
Źródło: opracowanie własne 
 

 Spośród nich niektóre znalazły się w turystyce w formie naturalnej, bez zmian 

przeniesione do innej funkcji − współczesne zagospodarowanie turystyczne eksponuje 

pierwotną formę obiektu, pozostającą w zgodzie z jego oryginalnym przeznaczeniem 

(np. zabytkowe kopalnie). Inne wykorzystywane są jako służąca turystyce przestrzeń 

ekspozycji, stając się areną różnego rodzaju działalności muzealnej, kulturalno-rozrywkowej 

a nawet zdrowotnej i sportowej. Atrakcyjność turystyczna miejskich podziemi wiąże się 

niekiedy z niewyjaśnioną, otoczoną aurą tajemnicy genezą (np. sztolnie Arado w Kamiennej 

Górze promowane hasłem „zaginione laboratorium Hitlera”), nakładającymi się 

różnorodnymi walorami turystycznymi (np. także poniemieckie wydrążone we wnętrzu góry 

schrony w Będzinie, w obrębie których można zaobserwować skutki działania sił przyrody – 

spękania i przesunięcia ścian chodników w obrębie uskoku tektonicznego), czy 

nietuzinkowymi formami eksploracji (nocne zwiedzania, zwiedzania fabularyzowane, 

zwiedzania przy świecach itp.). Do miejsc tego typu przyciąga również stojąca za nimi wielka 

historia, często tragiczne losy zbiorowości czy indywidualnych ludzi. Tak jest w przypadku 

piwnic przy ul. Strzeleckiej 10a na Pradze-Północ w Warszawie służących w 1945 roku jako 

katownia NKWD3. 

Podziemia stają się zatem przedmiotem różnych form turystyki, zarówno 

wypoczynkowej (turystyka uzdrowiskowa, ekoturystyka), jak i (przede wszystkim) 

poznawczej, zwłaszcza różnych rodzajów turystyki kulturowej: turystyki dziedzictwa, 

turystyki industrialnej, turystyki religijnej, turystyki eventowej, a nawet tanatoturystyki.  

Próby dokonania systematyki podziemi miejskich jako walorów turystycznych można 

przeprowadzić z różnych punktów widzenia. Wykorzystując systematykę zawartą w książce 

                                                 
3 Podziemia udostępniane są jedynie okazjonalnie, właściciel – Instytut Pamięci Narodowej planuje przekształcić 

obiekt w placówkę edukacyjną [Urzykowski 2018]. 
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„Geografia turystyki Polski” [Lijewski i in. 2008], gdzie kryterium rozróżniania walorów 

turystycznych jest motyw podróży albo inaczej cel wykorzystania danego obiektu, czy 

zjawiska, podziemia miejskie należą przede wszystkim do czterech typów walorów 

krajoznawczych kulturowych (pozaprzyrodniczych). Będą to zabytki architektury 

i budownictwa (podziemia budowli, piwnice, krypty, kopalnie itp.), obiekty historyczno-

wojskowe (schrony, bunkry, podziemia fortyfikacji), miejsca i muzea martyrologii (kazamaty, 

podziemia więzień, podziemia fortyfikacji itp.) oraz zabytki działalności gospodarczej 

i techniki (kopalnie, podziemia zakładów przemysłowych, tunele, schrony itp.). Sporadycznie 

podziemne atrakcje turystyczne można zaliczyć do miejsc pielgrzymkowych (katakumby, 

krypty), miejsc i rezerwatów archeologicznych (podziemia budowli, w których znaleziska 

archeologiczne wzbudziły zainteresowanie badaczy, jak np. w Wiślicy), a także wiążą się 

ze współczesnymi imprezami kulturalnymi, jeśli takowe są w nich organizowane (i nawiązują 

tematycznie do podziemi). Nieliczne podziemia zalicza się do walorów krajoznawczych 

przyrodniczych (naturalnych). Należą do nich naturalnie powstałe jaskinie czy groty oraz – 

nieco częściej występujące, nie tylko w jaskiniach – interesujące obiekty lub zjawiska 

geologiczne (układ warstw skalnych, skały same w sobie, formy naciekowe, konkrecje, 

skamieniałości itp.), określane jako inne obiekty geologiczne. W jaskiniach można napotkać 

osobliwości flory bądź fauny (lub szczątki roślin i zwierząt oraz ślady bytności człowieka, 

które mają znaczenie archeologiczne czy paleobotaniczne), a także interesujące obiekty 

i zjawiska hydrograficzne. 

Podziemne atrakcje turystyczne mogą również być walorami wypoczynkowymi. 

Komory powstałe w wyniku wydobycia niektórych surowców oraz sam minerał są przyczyną 

powstania specyficznego, korzystnego bioklimatu (kopalnie soli, sztolnie radonowe), czasem 

wykorzystywanego w procesach leczenia, rehabilitacji, wspomagającego te procesy, czy 

po prostu poprawiającego samopoczucie. Wiele podziemi (kopalnie, schrony, tunele, 

podziemia budowli itp.) zapewnia ciszę, tak ważną w przypadku wypoczywania, jednak 

ze względu na zazwyczaj krótki czas przebywania w podziemiach walor ten rzadko może być 

w pełni wykorzystywany.  

Klasyfikacja genetyczna podziemnych atrakcji turystycznych może się wydawać 

precyzyjniejszą i prostszą, jednak daje nam jedynie informacje o przyczynie powstania 

obiektu/miejsca, co niekoniecznie musi mieć związek z obecnym turystycznym 

wykorzystaniem. Podziemne atrakcje turystyczne są prawie wszystkie pochodzenia 

antropogenicznego, tylko nieliczne mają pochodzenie naturalne (jaskinie, groty, podziemne 

obiekty geologiczne i geomorfologiczne itp.). Ze względu na różnorodność atrakcji 

pochodzenia antropogenicznego wyróżnić wśród nich można te o genezie gospodarczej 

(kopalnie, sztolnie, zbiorniki, podziemia zakładów przemysłowych), komunalno-

komunikacyjnej (tunele transportowe, tunele ściekowe, kolektory, zbiorniki, podziemia 

szpitali itp.), usługowo-magazynowej (piwnice, podziemia budowli itp.), militarnej (schrony, 

bunkry, kazamaty) oraz religijnej (krypty, katakumby itp.). Podobnie jednak jak w innych 

przypadkach, także tu nie jest jasne, czy faktycznie kryteria te dotyczą genezy czy pełnionej 

funkcji (lub są one ze sobą powiązane). 

Omawiane w artykule miejskie obiekty podziemne po części są atrakcjami 

turystycznymi. Świadczy o tym opisywanie ich w przewodnikach turystycznych czy, 

dobitniej, wycieczki zwiedzające np. Chełmskie Podziemia Kredowe, krypty grobowe 

biskupów, kopalnię Guido etc. Podobnie potwierdzenie znajdujemy w fakcie, iż różne 

instytucje podjęły się trudu zagospodarowania podziemi dla potrzeb ruchu turystycznego 

a inwestorzy widzą – przede wszystkim ekonomiczny – sens wykorzystania np. piwnic czy 

lochów dla celów obsługi ruchu turystycznego (najczęściej w postaci restauracji). 

Podziemia miejskie w Polsce jako zasoby turystyczne są trudne do oszacowania, przede 

wszystkim ze względu na zachodzące stale zmiany. Miejsc takich przybywa z powodu ich 

odkrywania (np. średniowieczne piwnice) oraz zmiany funkcji niektórych obiektów, 
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związanej przede wszystkim z zakończeniem działalności wydobywczej kopalń. Z kolei 

zasoby te ulegają zmniejszeniu przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, co jednak 

może mieć charakter przejściowy (do momentu poprawy warunków bezpieczeństwa4) lub 

celowej bądź przypadkowej likwidacji (np. inwestycje budowlane). 

Podjęta próba oszacowania zasobów podziemi miejskich będących (i mogących być) 

atrakcjami turystycznymi przyniosła oczekiwane rezultaty. Co prawda należy zakładać, 

że przeprowadzona inwentaryzacja nie jest kompletna5, to jednak jest najprawdopodobniej 

najpełniejszym zbiorem danych. Rzeczywiste liczby mogą być nieco większe ze względu 

na fakt odrzucenia informacji budzących wątpliwości, np. wzmianek, których nie dało się 

potwierdzić w innych doniesieniach bądź wątpliwych6, jak też możliwość braku 

jakichkolwiek informacji w Internecie na temat jakiejś „podziemnej atrakcji”. 

Ustalono, że w ponad 400 miastach w Polsce znajdują się podziemia, które mają lub 

mogą mieć w przyszłości jakiekolwiek znaczenie dla turystyki (tab. 2). Województwo 

z największą stwierdzoną liczbą miast z podziemiami (51 – wielkopolskie) więcej niż 

czterokrotnie przewyższa pod tym względem województwo z najmniejszą liczbą  

(12 – podlaskie). Ponad jedna trzecia takich miast znajduje się w trzech województwach: 

wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim. W pierwszych dwóch przypadkach są to jednocześnie 

województwa z największą bezwzględną liczbą miast. Wiek miast (im starsze tym więcej 

zasobów), ich historia (wpływa zarówno na możliwości, jak i straty zasobów), specjalne 

okoliczności (położenie, surowce, ranga administracyjna itp.), prócz bezwzględnej liczby 

miast, wpływają na sumaryczny wynik dotyczący podziemi ogółem w poszczególnych 

województwach.  
 

Tab. 2. Zasoby i walory turystyczne podziemi w miastach 

Województwo Rejestrowane miasta posiadające Liczba 

miast 

plan. 

udost. 

Liczba 

miast 

ogółem 

Udział miast 

z dostępnymi 

podz. [%] 
podziemia 

ogółem 

podziemne atrakcje tur. 

ogółem w tym dostępne 

tylko warunkowo 

dolnośląskie 48 27 3 - 91 29,67 
kujawsko-pom. 20 8 1 1 52 15,38 
lubelskie 23 9 2 2 48 18,75 
lubuskie 17 7 - 1 43 16,27 
łódzkie 21 8 - 1 44 18,18 
małopolskie 28 15 2 1 61 24,59 
mazowieckie 24 18 5 - 87 20,68 
opolskie 17 6 1 3 36 16,66 
podkarpackie 23 14 2 1 51 27,45 
podlaskie 12 6 2 - 40 15 
pomorskie 25 14 3 1 42 33,33 
śląskie 38 25 3 4 71 35,21 
świętokrzyskie 17 12 4 - 36 33,33 
warm.-maz. 21 10 1 1 49 20,4 
wielkopolskie 51 22(+1?)* 2(+1?) 3 113 19,46 (20,35) 
zachodniopom. 23 15 4 - 66 22,72 
Polska ogółem 408 216(+1?) 35(+1?) 19 930 23,22 (23,33) 

* ten jeden wyjątkowy obiekt to krypta, do której nie ma wstępu, ale stale jest „dostępna” wirtualnie; 
Źródło: opracowanie własne, za wyjątkiem danych z kolumny 6, pozyskanych z: http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2018-roku,7,15.html# 

[21.06.2018]. 

 

                                                 
4 Zob. problemy z adaptacją i użytkowaniem turystycznej Lisiej Sztolni w Wałbrzychu [Kosmaty 2005]. 
5 Ze względu na zachodzące stale zmiany oraz przyjętą metodę badań. Dlatego należy przeprowadzone badania 

uznać raczej za pilotażowe. 
6 Były nimi doniesienia o odkrywanych podziemiach w miastach, które ukazały się pod datą 1 kwietnia. 

Po weryfikacji najczęściej były odrzucane. 
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W 216 miastach w Polsce (nieco ponad 23% wszystkich miast) podziemia są dostępne 

dla turystów (tab. 2), stąd można mówić o istnieniu tam „podziemnych” atrakcji 

turystycznych. Rozrzut między maksymalną a minimalną liczbą miast z podziemnymi 

atrakcjami turystycznymi nie jest tak duży, jak w przypadku podziemi ogółem  

(27 – dolnośląskie a 6 – opolskie oraz podlaskie). Województwa wyróżniające się pod tym 

względem to w kolejności: dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie, jedyne, w których liczba 

miast tego typu przekracza 20. Prócz wskazanych wcześniej uwarunkowań, na liczbę miast 

z dostępnymi podziemnymi atrakcjami turystycznymi wpływają także decyzje 

administracyjne i inwestycyjne oraz różnorakie celowe działania, które pozwalają turystom 

na konsumowanie tychże walorów turystycznych.  

W niektórych miastach liczba „podziemnych” atrakcji turystycznych jest większa niż 

jeden, co jest zdecydowanie najczęściej spotykaną sytuacją. W przypadku sześciu miast 

napotkano informacje o więcej niż trzech atrakcjach. Należą do nich: Warszawa (9), Gdańsk, 

Bytom i Zabrze (5) oraz Kraków, Łódź, Szczecin i Zamość (4) (ryc. 1). W przypadku 

województwa mazowieckiego występuje największa dysproporcja w rozmieszczeniu 

podziemnych atrakcji turystycznych: aż 1/3 z nich skoncentrowana jest w mieście 

stołecznym. Ogólnie na terenie kraju większe nagromadzenie miast udostępniających 

podziemia dla turystów można zauważyć w części południowej i południowo-zachodniej 

(ryc. 1). Szczególnie historyczny Śląsk zdaje się wyróżniać pod tym względem, na co miały 

wpływ zapewne historia i industrializacja (najbardziej rozwinięty region, zwłaszcza 

w średniowieczu, leżący na szlaku handlowym, najwcześniej doświadczający industrializacji, 

ze znaczącym udziałem górnictwa itd.). 

Niektóre podziemne atrakcje turystyczne dostępne są tylko warunkowo. Pod tym 

pojęciem rozumiemy szereg sytuacji, takich jak prywatna własność (za zgodą właściciela 

można wejść – np. w podziemia zamku), zamknięcie na co dzień i brak oficjalnego 

regulaminu korzystania z atrakcji (wcześniejsze zgłoszenie chęci zobaczenia spowoduje 

otwarcie w momencie przybycia – wiele krypt w kościołach, podziemia obiektów 

administracji publicznej, np. ratuszy7, budynków archiwów) itp., okazjonalne udostępnienia 

np. w trakcie imprez takich jak Europejskie Dni Dziedzictwa czy Noc Muzeów8. Najwięcej 

miast, w których „podziemne” atrakcje turystyczne dostępne są warunkowo, znajduje się 

w województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim (tab. 2)9.  

 

                                                 
7 Za przykład może tu posłużyć udostępnienie turystom w 2018 roku w ramach cyklu bezpłatnych wycieczek 

zatytułowanych „Olkuskie Spacery Historyczne 2018” podziemi olkuskiego ratusza [Brombosz 2018].  
8 Okazjonalne udostępnianie przez Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne schronu z czasów drugiej wojny 

światowej pod Pl. Solnym we Wrocławiu, obecnie obiekt wykorzystywany na cele muzealne: znajduje się w nim 

muzeum kostiumów z Hollywood, muzeum historyczne i laboratorium iluzji „Movie Gate”. 
9 Ponadto w miastach, w których jest więcej niż jeden „podziemny” walor turystyczny, prócz dostępnych, mogą 

też pojawiać się te dostępne tylko warunkowo. Jest ich zdecydowanie mniej. Tym niemniej miasto zostało 

zaliczone do tych z dostępnymi atrakcjami (kolumna 3 w tab. 2). 
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Ryc. 1. Miasta w Polsce z podziemnymi atrakcjami turystycznymi 
Źródło: opracowanie własne 

 

Podczas badań napotkano też informacje o planach zagospodarowania i udostępnienia 

kolejnych podziemi dla potrzeb turystyki. W sumie w 19 miastach w nieodległej przyszłości 

mają zaistnieć podziemne atrakcje turystyczne, z czego część to będą miasta, które do tej pory 

nie posiadały takowych.  

Ze zrozumiałych względów wśród „podziemnych” atrakcji turystycznych nie 

znajdziemy takiej różnorodności, co pośród tych „naziemnych”. Wśród wszystkich 

zidentyfikowanych można wyróżnić kilka typów: krypty, kopalnie, schrony, piwnice, inne 

podziemia budowli oraz pozostałe. Są to pewne robocze kategorie opisowe, bowiem nie 

zawsze można było bez wątpliwości przypisać konkretne podziemia do danej kategorii. 

Przede wszystkim informujący w materiałach internetowych dość swobodnie traktują 

nazewnictwo: zamiennie stosowane są pojęcia krypty i podziemi, piwnic, lochów i podziemi, 

tuneli i chodników, katakumb i krypt, a przy tym zakres stosowanych pojęć bywa różny 

(podziemia są szerszym pojęciem od pozostałych). Ponadto w rzeczywistości niektóre 

podziemia trudno przypisać do odpowiedniej kategorii (np. czy coś jest piwnicą czy tylko 

pozostałościami fundamentów budynku). W sytuacjach wątpliwych starano się zawsze 

zweryfikować na podstawie różnych źródeł właściwą kategoryzację atrakcji.  

Najwięcej podziemnych atrakcji turystycznych znajduje się w województwie 

dolnośląskim (40) i prawie tyle samo w śląskim (38). Mniej ich znajdziemy 
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w województwach wielkopolskim i mazowieckim (odpowiednio: 31 i 28). W pozostałych 

województwach ich liczba waha się między 23 (małopolskie) a 9 (opolskie). Głównymi 

walorami turystycznymi w poszczególnych województwach są zwykle krypty, piwnice bądź 

inne podziemia budowli. Tylko w śląskim najliczniejszą kategorię stanowią kopalnie, 

ale i w województwie dolnośląskim ich udział jest też wysoki. 

Najpopularniejszą miejską „podziemną” atrakcją turystyczną są piwnice. Jest 

to kategoria zapewne najbardziej niedoszacowana, ponieważ – co wynika 

z wielomiesięcznych analiz materiałów – piwnice uznawane są często za na tyle nieistotne, 

że ich właściciele, administratorzy, dzierżawcy, ale też miasta, nie chwalą się, więcej nawet, 

nie informują, że np. restauracja, którą prowadzą, znajduje się w średniowiecznej czy  

XVIII-wiecznej piwnicy. Zidentyfikowano co najmniej 84 piwnice, które turyści mogą 

poznać, z czego najwięcej znajduje się znów w województwie dolnośląskim (tab. 3). 

Na drugim miejscu pod względem liczby wzmianek są krypty (tab. 3). Jest co najmniej 

78 miast, w których dostępne są krypty, z czego najwięcej w województwach: dolnośląskim, 

mazowieckim i śląskim. Krypty to podziemne miejsca pochówku, zarówno czynne, jak 

i historyczne (nie pełniące już swej funkcji), znajdujące się w zwykle w podziemiach 

kościołów, rzadziej innych obiektów (kaplic, mauzoleów) na terenie cmentarzy. Krypty mają 

największy „potencjał rozwojowy” w turystyce, biorąc pod uwagę wszystkie typy 

podziemnych walorów. Bogactwo treści (materialnych i niematerialnych) idzie w parze 

z dużą ich liczebnością. Prócz udostępnionych prawie 80 krypt (tab. 3) podczas 

inwentaryzacji zidentyfikowano kolejnych 187, niedostępnych lub o nieustalonej dostępności, 

które w przyszłości mogą zasilić zbiór atrakcji turystycznych10. Aż 49 z nich znajduje się 

w dwóch województwach: wielkopolskim i dolnośląskim.  

 
Tab. 3. Główne typy miejskich podziemnych atrakcji turystycznych  
 

Województwo  Liczba 

atrakcji w 

miastach 

Typy atrakcji podziemnych* 
krypty piwnice schrony kopalnie podziemia 

budowli 
dolnośląskie 40 9 11 2 8 7 
kujawsko-pomorskie 13 3 3 - - 6 
lubelskie 15 3 6 - 1 5 
lubuskie 11 2 4 - - 4 
łódzkie 13 - 4 - 1 8 
małopolskie 23 7 8 - 3 5 
mazowieckie 28 9 7 - - 11 
opolskie 9 4 3 - - 2 
podkarpackie 16 6 5 2 - 3 
podlaskie 11 3 2 1 - 4 
pomorskie 19 6 2 4 - 7 
śląskie 38 9 8 3 10 7 
świętokrzyskie 14 5 4 1 - 3 
warmińsko-mazurskie 11 1 3 - - 7 
wielkopolskie 31(+1) 8(+1) 8 1 1 13 
zachodniopomorskie 21 3 6 3 - 8 
Polska ogółem 313(+1) 78(+1) 83 17 24 100 

* suma typów atrakcji nie musi równać się liczbie atrakcji; 
Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejne dwie kategorie są na tyle specyficzne, że nie budzą wątpliwości podczas 

kategoryzowania atrakcji. Pojęcie „schrony” obejmuje tu wszelkie podziemne schrony 

(np. przeciwatomowe), jak również podziemne części bunkrów itp. budowli. Ich pochodzenie 

jest zazwyczaj dwudziestowieczne (okres międzywojenny, druga wojna światowa, okres 

                                                 
10 Jedynie kilkanaście było opatrzonych informacją, że nie planuje się ich udostępniania. 
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zimnej wojny). Najwięcej tego typu budowli znaleźć można w województwach: śląskim, 

pomorskim i zachodniopomorskim – razem daje to ponad połowę z wszystkich 17 dostępnych 

(tab. 3). „Kopalnie” rozumiane są jako kopalnie głębinowe, które prowadziły (bądź nadal 

prowadzą) pozyskanie surowców pod obszarem miasta. Ich udostępnienie turystom 

najczęściej uwarunkowane było wcześniejszym zakończeniem działalności produkcyjnej 

(np. kopalnie węgla kamiennego) albo wyraźnym rozdzieleniem części turystycznej 

i produkcyjnej (kopalnia soli w Wieliczce). Analizowane kopalnie są przestrzennie wyraźnie 

skoncentrowane: z 24 zidentyfikowanych aż 18 znajduje się w dwóch województwach – 

śląskim i dolnośląskim. Wśród nich dominują kopalnie węgla kamiennego, zarówno te, które 

zakończyły wydobycie, jak i kopalnie ćwiczebne, a poza tym zwiedzić można kopalnie soli 

kamiennej, złota, srebra, uranu czy kredy. 

Wyróżniono jeszcze jedną kategorię, o nie do końca precyzyjnej nazwie: „podziemia 

budowli”. Obejmuje ona lochy, tunele, przejścia oraz inne pomieszczenia podziemne pod 

budowlami (zamkami, pałacami, wieżami, ratuszami, kamienicami, fabrykami itp.), które nie 

były określane mianem piwnic, krypt czy schronów. W niektórych przypadkach trudno było 

na podstawie informacji na stronach internetowych jednoznacznie oddzielić „podziemia 

budowli” od innych wspomnianych kategorii – wtedy dokonano arbitralnego 

przyporządkowania, zgodnego z najlepszą wiedzą na temat danej atrakcji. Zidentyfikowano 

100 takich atrakcji a przeważają wśród nich te określane jako „podziemia pałacu”, 

„podziemia zamku” i „podziemia klasztoru”. Rzadziej pojawiają się „podziemia ratusza”, 

„podziemia fabryki” (np. browaru), „podziemia twierdzy” czy „podziemia pod zabudową 

miejską”. 

 

 

Zagospodarowanie turystyczne podziemi w miastach 

 

Prawie we wszystkich przypadkach walory turystyczne znajdujące się pod ziemią 

wymagają ich przystosowania dla potrzeb ruchu turystycznego. Bez tego atrakcja jest 

niedostępna dla masowej turystyki. Zagospodarowanie turystyczne, jak wynika 

z przeprowadzonych badań, jest w przypadku miejskich podziemi bardzo zróżnicowane. 

Tylko dla części atrakcji stworzono inną infrastrukturę, wykraczającą poza proste 

udostępnienie podziemi (umożliwienie dotarcia turystów). Tak jest w przypadku wszystkich 

kopalni (z oczywistych względów: głębokość, bezpieczeństwo, warunki korzystania). 

Z drugiej strony niektóre podziemia praktycznie bez zagospodarowania są dostępne (np. ruiny 

podziemi zamkowych).  

Zauważono dwa najczęściej powtarzające się sposoby przystosowania podziemi dla 

potrzeb turystów – w postaci zorganizowania w nich działalności gastronomicznej 

(restauracja, bar, klub, winiarnia), bądź wystawienniczej (muzeum, wystawy czasowe, 

wydarzenia) (tab. 4). Wydaje się, że wzrasta rola kolejnej formy zagospodarowania – szlaku 

turystycznego znanego pod nazwą „podziemnej trasy turystycznej”. Do początków 2018 roku 

istniało 36 tego typu szlaków (tab. 4)11. 

Najistotniejszym problemem związanym z funkcjonowaniem podziemi w turystyce 

w ogóle, również tych miejskich, było stworzenie warunków bezpiecznego dla turystów ich 

użytkowania (zabezpieczenie struktury budowlanej, właściwa wentylacja, odwodnienie, 

                                                 
11 Stowarzyszenie Podziemnych Tras Turystycznych w Polsce na swej stronie internetowej podaje, iż istnieje 

„ponad 200 podziemnych tras turystycznych” [http://podziemia.pl/, 12.09.2018], jednak nie potwierdza w żaden 

sposób tej liczby, a z opisu zamieszczonych podziemnych obiektów turystycznych wynika, że „podziemna trasa 

turystyczna” utożsamiana jest z podziemną atrakcją turystyczną. Z kolei Matyjasik [2010, s. 28-29] wylicza ich 

75, jednak spory udział wśród nich mają znów podziemne obiekty turystyczne jako takie. Podziemnych tras 

turystycznych rozumianych jako element zagospodarowania jest tam mniej niż 20 (o ile udało się prawidłowo 

zinterpretować opisy). W obu cytowanych źródłach liczby dotyczą całej Polski a nie tylko terenów miejskich. 
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ustalenie dróg i procedur ewakuacyjnych, przeszkolenie personelu obsługi turystycznej, 

ustalenie zasad współpracy ze służbami ratowniczymi itp.), w dalszej kolejności uwagę 

zwracały kwestie konserwatorskie. Niemal dekadę temu ówczesną nieokreśloność prawną 

opisanej materii sygnalizowali m.in. Wieja i Chmura [2009], wskazując na brak 

jednoznacznych ram prawnych gwarantujących prawidłowe, tj. bezpieczne jednocześnie dla 

obiektów, jak i korzystających z nich turystów, użytkowanie turystycznie podziemi. Od tego 

czasu zaszły zmiany prawne, przede wszystkim w „Prawie geologicznym i górniczym” 

(znowelizowanym w 2014 roku, [Dz. U. z 2017 r. poz. 2126]), które rozwiązały część 

podnoszonych przez autorów problemów. Nowe przepisy odnoszą się jednak głównie 

do obiektów zlokalizowanych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów 

górniczych (także tych w miastach), w których prowadzona jest działalność turystyczna, 

rekreacyjna i lecznicza. Dawne kopalnie, by być bezpiecznymi, wymagają wielu 

zabezpieczeń znanych z czynnych kopalni, a fakt, iż zakończono eksploatację nie oznacza 

braku typowych dla nich zagrożeń (zalewanie, tąpnięcia górotworu czy emisja groźnych 

gazów). 

 
Tab. 4. Najczęściej występujące sposoby zagospodarowania turystycznego podziemnych 

walorów turystycznych w miastach 

 
Województwo 

Liczba 

atrakcji w 

miastach 

Zagospodarowanie 
podziemna 

trasa turyst. 

muzeum restauracja 

dolnośląskie 40 9 2 6 
kujawsko-pomorskie 13 - 3 2 
lubelskie 15 4 4 3 
lubuskie 11 - 4 2 
łódzkie 13 1 3 3 
małopolskie 23 3 3 5 
mazowieckie 28 2 3 3 
opolskie 9 - 1 2 
podkarpackie 16 3 5 1 
podlaskie 11 - 1 3 
pomorskie 19 1(?) 6 2 
śląskie 38 8 4 6 
świętokrzyskie 14 3 3 1 
warmińsko-mazurskie 11 - 2 - 
wielkopolskie 31(+1) 1 1 7 
zachodniopomorskie 21 1 5 4 
Polska ogółem 313(+1) 36 50 50 

Źródło: opracowanie własne 

 

Udostępnienie innych miejskich podziemnych atrakcji turystycznych (piwnice, krypty, 

schrony itp.), a w szczególności ich adaptacja do wymogów użytkowych (w tym 

turystycznych) opiera się o decyzje administracyjne o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu lub o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli brak 

jest planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego), pozwoleń na budowę, a jeśli 

obiekt jest zabytkowy – także o przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

[Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.] oraz jej akty wykonawcze dotyczące prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

W przypadku lokalizacji szpitala w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym 

zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [Dz.U. 2005 nr 167 poz. 

1399 z późn. zm.].  
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Wydaje się zatem, że w przypadku miejskich obiektów podziemnych niebędących 

kopalniami nie wypracowano jednego modelu przystosowania obiektów do celów 

turystycznych ani też uniwersalnej formuły udostępnienia ich turystom. Z jednej strony 

pozwala to inwestorom na kreatywność, z drugiej jednak pozostawia pytania 

o bezpieczeństwo turystów w zaproponowanych przez organizatorów ruchu 

turystycznego warunkach zwiedzania, korzystania z podziemnych obiektów (zwłaszcza 

w odniesieniu do procedur ratowniczych w nagłych wypadkach, wyznaczenia dróg 

ewakuacyjnych, dostępności sprzętu ratowniczego czy umożliwienia łączności z częściami 

naziemnymi obiektu, zwłaszcza gdy turyści eksplorują podziemia samodzielnie). Piwnice, 

fundamenty budowli, krypty to z natury konstrukcje narażone na szereg zagrożeń dla ich 

integralności, stanu zachowania czy stanu technicznego, wśród nich szczególnie trudne 

w przeciwdziałaniu i kosztochłonne są zawilgocenie i osiadanie. Wspomniana kreatywność 

może nieraz przybierać formy zupełnej dowolności, wręcz niezgodnej z prawem 

i prowadzącej do przekształcenia podziemi lub ich degradacji dla potrzeb (krótkotrwałego 

najczęściej) turystycznego wykorzystania. 

Zagospodarowanie turystyczne miejskich podziemi dla celów podziemnych tras 

turystycznych wymaga niekiedy przekształcenia, często w zgodzie z zabytkowym 

charakterem samego obiektu lub/i jego otoczenia, również strefy naziemnej. Inaczej 

niż przypadku mniejszych obiektów, udostępnianych „na żądanie”, część większych 

i regularnie odwiedzanych podziemi doczekało się kompleksowego naziemnego 

zagospodarowania wychodzącego naprzeciw różnym potrzebom turystów. Podziemnym 

trasom turystycznym towarzyszą (łącznie lub wybrane) strefy 

recepcji/odpoczynku/oczekiwania na wejście na szlak turystyczny, kasy biletowe, sanitariaty, 

budowle oferujące usługi gastronomiczne, sklepy z pamiątkami czy też dodatkowa naziemna 

przestrzeń ekspozycyjna, która urozmaica doświadczenie turystyczne, skracając jednocześnie 

turystom czas przed wejściem w podziemia. Takie projekty (w całości lub w części) 

zrealizowano w ostatnich latach m.in. w Kamiennej Górze (sztolnie Arado), Rzeszowie czy 

Wałbrzychu (w ramach szerszego projektu Stara Kopalnia oraz w ramach udostępnienia 

podziemi zamku Książ). Zagospodarowanie strefy naziemnej podziemi miejskich może być 

trudne, zważywszy na fakt, iż znajdują się one zwykle wśród gęstej, zabytkowej tkanki 

miejskiej oraz ze względu na to, iż wejścia do podziemnych komór czy sztolni zlokalizowane 

są często w obiektach (lub ich wnętrzu) o ograniczonej dostępności (obiekty użyteczności 

publicznej, ratusze, kościoły itp.). 

 Podziemia miejskie rzadko są atrakcjami turystyki dostępnej. Z uwagi na zabytkowy 

charakter i specyfikę budowlaną (pod ziemią, wąskie korytarze i przejścia, niskie stropy, 

schody itp.) większość nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowią 

duże obiekty pokopalniane adaptowane na cele wystawienniczo-muzealne, jak chociażby 

podziemia dawnej kopalni węgla „Katowice” będące dziś nowoczesnym centrum edukacyjno-

muzealnym – Muzeum Śląskim. Niekiedy dla tej grupy turystów dostępna jest tylko część 

podziemnych atrakcji, tak jest np. w dawnej kopalni soli w Bochni, gdzie dla osób 

z niepełnosprawnością dziennie są w ofercie dwa terminy zwiedzania z przewodnikiem 

głównego poziomu kopalni o nazwie „August”, jednakże z wyłączeniem przejazdu 

podziemną kolejką, korzystania z podziemnej zjeżdżalni czy korzystania z podziemnej 

przeprawy łodzią [http://kopalnia-bochnia.pl/FAQ/, 09.09.2018]. 

Minimum przekształceń adaptacyjnych (tylko tam, gdzie jest to bezwzględnie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa turystom) cechuje natomiast miejskie jaskinie, jak 

chociażby w Kielcach, gdzie turyści mogą zwiedzać około 140 m podziemnych korytarzy 

tzw. Jaskiniach na Kadzielni12. Brak wyraźnych infrastrukturalnych ingerencji jest w pełni 

                                                 
12 Choć Jaskinie na Kadzielni nie są w zupełności naturalne – w obecnym stanie funkcjonują poprzez połączenie 

kilku odrębnych jaskiń: Odkrywców, Prochowni i Szczeliny. 
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celowy, wszak największą atrakcją jest tutaj obcowanie z fenomenem przyrody znajdującym 

się w sercu industrialnego krajobrazu miejskiego.  

Wśród działań mających na celu zagospodarowanie turystyczne podziemi, 

a w szczególności podziemnych tras turystycznych, przeważają te o charakterze rozwiązań 

funkcjonalnych (np. zapewnienie obsługi przewodnickiej, nadzoru czuwającego nad 

bezpiecznym zwiedzaniem/korzystaniem z obiektu, wyposażenie turystów w kaski lub 

wodoodporne obuwie) niż te prowadzące w rezultacie do wyposażenia obiektu w konkretną 

infrastrukturę techniczną. Niemniej jednak do najczęstszych urządzeń w podziemiach należą: 

zabezpieczenia dostępu (drzwi, kraty), stałe oświetlenie, obudowy górnicze (np. kaszt, kotwy 

utrzymujące stalową siatkę, chroniące zwiedzających przed opadaniem luźnego materiału 

skalnego, jeśli mamy do czynienia z obiektami pokopalnianymi), barierki w miejscach 

niebezpiecznych lub zamykające wstęp do części podziemi nieudostępnianych turystom, 

podesty ułatwiające przejście w przypadku nierównej nawierzchni, stałe urządzenia 

umożliwiające łączność z nadziemnymi częściami kompleksu, punkty SOS wyposażone 

np. w apteczkę czy defibrylator. Te ostatnie dwa urządzenia szczególnie istotne wydają się 

w przypadku, gdy turyści samodzielnie pokonują długą (np. kilkugodzinną) podziemną trasę 

turystyczną bez przewodnika.  

Niekiedy zestaw urządzeń dostępnych w podziemiach wykracza dalece poza 

podstawowe wyposażenie podziemnej trasy turystycznej. Przykładowo, w dawnej kopalni soli 

w Bochni turyści mogą skorzystać z podziemnej sali do gry w piłkę siatkową lub 

koszykówkę, sali tanecznej czy dormitorium na kilkaset miejsc noclegowych. Jest to jednak 

pod względem infrastrukturalnym nadal bardziej wyjątek niż reguła. 

Podziemne trasy turystycznie nie posiadają oznakowania na całym przebiegu trasy, tak 

jak to się robi w przypadku znakowanych według nomenklatury Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego pieszych szlaków turystycznych. Dzieje się tak częściowo 

z braku takiej konieczności: zwykle turyści mają do czynienia z jednym ciągiem 

podziemnych korytarzy czy komór, czyli nie zachodzi obawa iż zboczą z wyznaczonej trasy. 

W innym wypadku zwiedzający są pod opieką prowadzącego grupę przewodnika lub 

fragmenty podziemi niewchodzące w skład trasy turystycznej są od niej fizycznie 

odgrodzone.  

 

 

Podsumowanie i zakończenie 
 

Prowadzone badania dotyczyły nie tylko określenia wielkości i zróżnicowania walorów 

turystycznych, jakimi są wszelakie podziemia, czy ustalenia podstawowych problemów ich 

zagospodarowania. Starano się określić czas powstania poszczególnych obiektów oraz ustalić 

ich nazwy. Badania nie przyniosły zadawalających rezultatów, przede wszystkim ze względu 

na brak informacji w analizowanych źródłach lub ich niewystarczającą precyzję. Niewielu 

podziemnym obiektom można przypisać dokładną datę powstania; częściej można ustalić 

przedział czasowy lub wiek, w którym został zbudowany dany obiekt (zwłaszcza starsze 

podziemia). Tylko nieliczne podziemne atrakcje turystyczne posiadają swoje nazwy własne, 

często dość schematyczne, jak np. „Podziemna trasa turystyczna…”, „Muzeum…”, 

„Podziemia…”. Nieco większa różnorodność nazewnicza obserwowana jest w przypadku 

restauracji w podziemiach, a zależy zapewne od podejścia (i fantazji) właściciela („Coffee 

Toffee”, „Piwnica Artystyczna”, „Maluch Cafe”, „Kulturalny Klub”, „Pod Łabędziem” itp.). 

Dane na temat daty udostępnienia obiektu dla turystów także są dość ograniczone – 

zabranych 75 informacji (dotyczących w sumie 1/4 istniejących atrakcji) pozwala na niewiele 

ostrożnych komentarzy. „Najstarsza” wzmianka wskazuje ogólnikowo, że krypty  

w Trzebnicy udostępniono turystom „po II wojnie światowej”. Bardziej precyzyjne, pozostałe 

dane dotyczą okresu między 1971 a 2017 rokiem (ryc. 2). 
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Ryc. 2. Udostępnianie podziemnych atrakcji turystycznych w latach 1970−2017 
Źródło: opracowanie własne 

 

Prawie do końca pierwszej dekady XXI wieku udostępnionych podziemnych atrakcji 

turystycznych przybywało w dość spokojnym tempie i dopiero w ostatniej dekadzie nastąpił 

wyraźny ich przyrost. Może to potwierdzać, często raczej intuicyjnie, wskazywany wzrost 

zainteresowania turystów podziemiami. Na ile to pewny wniosek – trudno określić bez 

bardziej dogłębnych badań, bowiem fakt, iż dane o udostępnieniu podziemi pochodzą 

głównie z ostatnich lat może wynikać z rozwoju mediów elektronicznych (umieszczanie 

danych o nowej atrakcji od razu i/lub wyłącznie w mediach elektronicznych, chęć 

reklamowania atrakcji itp.) oraz bardziej „rynkowego” podejścia do atrakcji turystycznych 

(zwłaszcza byłych kopalni czy podziemi w przekształcanych w restauracje). Informacje  

o otwarciu dla turystów pozostałych 3/4 atrakcji turystycznych mogą, choć nie muszą, 

zmienić ujawniające się na ryc. 2 tendencje. 

Podziemia w miastach są zatem coraz popularniejsze na rynku turystycznym, a nawet 

aspirują niekiedy do roli markowego produktu turystycznego. Znaczącym sukcesem 

nobilitującym podziemia (w tym wypadku pokopalniane) w popularnym odbiorze, było 

umieszczenie w 2017 roku Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga 

w Tarnowskich Górach na liście światowego dziedzictwa UNESCO.  

Choć trudno wymagać jednego wspólnego modelu zagospodarowania i udostępnienia 

turystycznego podziemi w miastach (z uwagi na ich skalę i różnorodność), warto zwrócić 

uwagę na fakt, iż wiele kwestii związanych z bezpiecznym przebywaniem turystów 

w podziemiach miejskich nie doczekało się kompleksowego rozwiązania. Problem ten, 

w świetle zaobserwowanych trendów w miejskiej przestrzeni turystycznej, wydaje się 

aktualnie najbardziej palący.  

Wzrost liczby miejskich podziemnych atrakcji turystycznych świadczy dobitnie 

o zmianach, jakie mają miejsce współcześnie w przestrzeni turystycznej miast, a także 

w przestrzeni turystycznej w ogóle. Konkurencja na rynku turystycznym zmusza do ciągłego 

poszerzania, konstruowania, redefiniowania przestrzeni turystycznej, jej wypełniania coraz 

to nowymi atrakcjami turystycznymi. W tym kontekście aktualne pozostają pytania o trwałość 

powoływanych tak do życia atrakcji turystycznych, będących w części, jak się wydaje, 

skutkiem pewnych mód na rynku turystycznym niż faktycznego popytu na nie. Odpowiedź 

na takie pytania przyniosłyby kompleksowe badania sondażowe wśród turystów prowadzone 

w turystycznych podziemiach według jednolitej metodologii i z wykorzystaniem 

analogicznych narzędzi. Dotychczas badania w „podziemnych” atrakcjach turystycznych, 

w zakresie percepcji turystów, motywacji odwiedzających czy satysfakcji z pobytu 

turystycznego, prowadzone były zazwyczaj jednostkowo (chociażby jako realizacja tematów 

prac magisterskich, np. Matyjasik 2010, Ziemianek 2011) i w sposób niepozwalający 

na porównanie.  
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Ponad 200 miast ma w sumie ponad 300 podziemnych atrakcji turystycznych, a liczby 

te, jak się wydaje, będą rosły. Także różnorodność podziemnych walorów turystycznych 

będzie się zwiększać, aż po tworzenie i wykorzystanie w turystyce simulacrum podziemi 

(w zwracających się bardziej w stronę rozrywki formach turystyki). To mogłoby przyczynić 

się do bardziej równomiernego rozmieszczenia podziemnych atrakcji turystycznych 

w miastach w Polsce, bowiem z przyczyn głównie historycznych i gospodarczych występują 

one nierównomiernie na terenie kraju, z koncentracją w zachodnich i południowych 

regionach.  

Przy sporej i ciągle rosnącej różnorodności podziemi uwidacznia się pewna 

schematyczność ich wykorzystania (doświadczania przez turystów). Piwnice najczęściej służą 

do lokalizowania w nich bazy gastronomicznej lub instytucji takich jak muzeum, natomiast 

kopalnie i kazamaty same w sobie stanowią atrakcję, którą turyści poznają. Generalnie 

zwiedzanie to zdecydowanie podstawowa aktywność turystów w podziemiach miejskich, stąd 

dominującą tu formą jest turystyka poznawcza (krajoznawcza). W jakimś stopniu wyjaśnić 

to można samą specyfiką czy też warunkami fizycznymi: to zazwyczaj niewielkie 

przestrzenie, ciemne (z niewielkim lub bez dostępu do światła słonecznego), o dość podobnej 

budowie/konstrukcji w ramach danego typu atrakcji. Tylko w nielicznych przypadkach 

można mówić o „innym udostępnianiu” podziemi miejskich: dostęp 24 godziny na dobę, 

ale wirtualny, widok na podziemia przez szklaną taflę, organizacja imprez masowych (jak 

na warunki podziemia) itp. Zdaje się zatem, iż w podziemiach miejskich drzemie wciąż 

niewykorzystany potencjał dla bardziej niszowych form turystyki z jednocześnie dużym 

potencjałem edukacyjnym, jak chociażby geoturystyki czy nawet ekoturystyki. 
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Urban tourism goes underground.  

Cellars and undergrounds in tourism – an introduction  
 

Keywords: urban undergrounds, underground tourist attraction, underground tourist route, 

urban space 

 

Abstract  
Day by day, urban tourism space fills up and becomes more complex. It is created by tourist 

attractions, more and more staged to initiate tourist needs then to fulfill already existing. 

Recently in Poland, urban undergrounds appeared significantly in tourism, among them 

mostly post-mines but also cellars, crypts, dungeons, shelters and many others. In the paper 

we tried to accumulate basic information and organize it so as to estimate urban 

undergrounds’ resource and diversity, and to propose their systematics. Another subjects 

of the paper’s interests was the analysis of the ongoing ways of adaptation and usage  

for tourism needs. Emphasis was put here on identification of problems which occur  

at the stage of realization of an adaptation project and what’s more during utilization  

of undergrounds in the specific way.  
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Innowacyjna forma promocji dziedzictwa kulturowego  

połączona z aktywnością fizyczną 
 

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, turystyka miejska, aktywność fizyczna, 

innowacyjność, trening funkcjonalny 

 

Abstrakt 

Artykuł jest próbą metodologicznego ujęcia propozycji innowacyjnego produktu 

turystycznego, opartego na promocji historii i kultury miasta, a w efekcie zintegrowaniem 

kultury fizycznej z innymi dziedzinami kultury. W długiej perspektywie wdrożenie projektu 

może stać się przyczynkiem do aktywizacji społeczności lokalnej. Odpowiedzią 

na zmieniające się oczekiwania turystów względem produktu turystycznego jest propozycja 

połączenia koncepcji tradycyjnych tras turystycznych – opartych na obiektach dziedzictwa 

kulturowego – z ukierunkowaną aktywnością fizyczną. Na bazie istotnych informacji 

dotyczących specyfiki terenu, jakim jest wzgórze zamkowe w Krakowie, analizie podlegają 

poszczególne czynniki: ukształtowanie terenu, deniwelacja, układ przestrzenny, istniejąca 

infrastruktura. Na podstawie zebranych materiałów opracowano kompleksowy produkt 

turystyczny uwzględniający zarówno sferę aktywności fizycznej (jak dobór obciążeń 

i zakresu aktywności) w połączeniu z innowacyjną metodą prezentacji szerokiego spektrum 

zagadnień z zakresu kultury i sztuki. 

 

 

Wprowadzenie 
 

Zwiększenie liczby turystów zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w turystyce 

kulturowej wymaga coraz pełniejszego dostosowania się do obecnych trendów społecznych 

i kulturowych. Satysfakcjonujący rezultat może przynieść możliwość połączenia wartości 

poznawczo-edukacyjnych z ukierunkowaną aktywnością fizyczną. Podstawą do stworzenia 

nowego produktu turystycznego, a tym samym poszerzenia płaszczyzny, na jakiej rozwija się 

obecnie turystyka kulturowa, jest wykazanie spójności tkanki miejskiej jako platformy 

wielokierunkowych działań w zakresie: kultury, sztuki, promocji zdrowia, turystyki, 

integracji środowisk, edukacji. Projekt jest próbą metodologicznego ujęcia propozycji 

innowacyjnego produktu turystycznego, opartego na promocji historii i kultury miasta,  

a w efekcie zintegrowaniem kultury fizycznej z innymi dziedzinami kultury. W długiej 

perspektywie wdrożenie projektu może stać się przyczynkiem do aktywizacji społeczności 

lokalnej. Odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania turystów względem produktu 

turystycznego jest propozycja połączenia koncepcji tradycyjnych tras turystycznych – 

opartych na obiektach dziedzictwa kulturowego – z ukierunkowaną aktywnością fizyczną.  

Na bazie istotnych informacji dotyczących specyfiki terenu, jakim jest wzgórze zamkowe  

w Krakowie, analizie podlegają poszczególne czynniki: ukształtowanie terenu, deniwelacja, 

układ przestrzenny, istniejąca infrastruktura. Na podstawie zebranych materiałów opracowano 

kompleksowy produkt turystyczny uwzględniający zarówno sferę aktywności fizycznej (jak 

dobór obciążeń i rodzajów ćwiczeń) w połączeniu z innowacyjną metodą prezentacji 

szerokiego wachlarza zagadnień z zakresu kultury i sztuki. Koncepcja wpisuje się w nowe 

trendy turystyki miejskiej. Zaproponowane ujęcie przedstawione zostało w oparciu  

o możliwości wprowadzenia elementów przewodnictwa turystycznego – z uwzględnieniem 
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kwalifikacji i prezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego w ściśle określonych ramach 

czasowych. Projekt przedstawia proponowane formy aktywności ruchowej o charakterze 

leczniczym, rekreacyjnym i treningowym, w połączeniu z propozycją zaaranżowania 

popularnej trasy miejskiej opartej na dziedzictwie kulturowym – ze wskazaniem na zasadność 

połączenia kultury fizycznej, kultury wizualnej w tym dziedzictwa kulturowego, jako 

zintegrowanej formy prozdrowotnej aktywizacji (tak fizycznej jak i poznawczej). 

 

 

Innowacyjne formy promocji dziedzictwa kulturowego – stan obecny 

 
Nowoczesny marketing usług turystycznych wymaga, aby potencjalny klient 

zaskakiwany był coraz to nowymi propozycjami, pozwalającymi w sposób dotychczas 

niedostępny korzystać z różnorodnych produktów rynku turystycznego. W przypadku 

turystyki kulturowej, a w węższym wydaniu turystyki historycznej, pomysłów na „nowe” 

zaprezentowanie bogatego dziedzictwa kulturowego różnych regionów turystycznych było 

już kilka [Matoga, Pawłowska 2018, s. 1646]. Wynika to z rosnącej świadomości, że sama 

dostępność obiektów dziedzictwa kulturowego może okazać się niewystarczająca, aby 

przyciągnąć i utrzymać zainteresowanie turystów [Ebejer 2018, s. 10]. Okresy swojej 

świetności miały już inscenizowane wycieczki z przewodnikiem ucharakteryzowanym 

na postać z omawianej epoki, przejazdy zabytkowymi pojazdami pozwalającymi turystom 

poczuć ducha minionych czasów, czy spacery tematyczne, w trakcie których turyści mieli 

okazje próbować tradycyjnej kuchni, uczestniczyć w warsztatach rękodzieła [Yang 2011, 

s. 322] i podziwiać, a czasem także przymierzać stroje historyczne. Turyści uczestniczący 

w zwiedzaniu mają coraz bardziej sprecyzowane oczekiwania względem postawy 

przewodnika, jego kompetencji, a przede wszystkim umiejętności organizacji zwiedzania 

innego, niż tradycyjne i dobrze już znane [Chang 2014, s. 222]. Nowe podejście 

do przewodnictwa miejskiego i zadań stojących przed przewodnikami miejskimi zakłada, 

że przewodnik powinien pozwolić turystom poczuć się częścią odwiedzanego obszaru, 

kultury, społeczeństwa [Hansen, Mossberg 2017, s. 261] w czym widać przejście 

od „opowiadacza historii” do „twórcy” lub „współtwórcy” doświadczeń, jakie stać się mają 

udziałem turystów [Weiler, Black 2015, s. 3]. Badacze analizujący zmieniające się trendy 

na rynku turystycznym są zgodni, że komponent innowacyjności jest jednym z kluczowych 

czynników pozwalających rozwinąć, a w niektórych przypadkach choćby utrzymać poziom 

zainteresowania turystów [Liu, Chen 2015, s. 502]. Zmieniające się potrzeby i oczekiwania 

potencjalnych klientów wymagają poszukiwania nowych form prezentacji dziedzictwa 

kulturowego i to w sposób atrakcyjny, nowatorski i interesujący dla odbiorców, którzy 

zdawać by się mogło widzieli lub doświadczyli już niemal wszystkiego [Szalczyk, 202]. 

Istotna jest także autentyczność oferty i jej dobre przygotowanie pod względem jakościowym, 

w którym nowe elementy będą rzeczywiście ją wzbogacać, a nie ujmować jej z oryginalności 

i docenianego dotąd przez turystów znaczenia obiektów zabytkowych [Domínguez-Quintero, 

Rosario González-Rodríguez, Paddison 2018, s. 4]. 

Wyjściem naprzeciw pojawiających się oczekiwań współczesnych turystów może być 

połączenie sfery udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego z ukierunkowaną 

aktywnością fizyczną. Takie działanie doskonale wpisuje się w widoczny trend utrzymywania 

zadowalającej kondycji zdrowotnej i aktywnego życia, widoczny chociażby w niesłabnącej 

popularności szeregu osób publicznych promujących aktywność fizyczną, prezentowaną jako 

modny styl życia nie tylko dla młodego pokolenia [Szalonka 2015, s. 175]. Popularność 

aktywności fizycznej, także tej klasyfikowanej jako amatorska i hobbystyczna, uwidacznia się 

również w bardzo dużej frekwencji podczas miejskich maratonów czy półmaratonów oraz 

innych wydarzeń o charakterze sportowym [Davies, Williment 2008, s. 223]. Tego typu 

atrakcje wpisują się w stały kalendarz imprez promocyjnych dla szeregu polskich miast, 
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skupiając amatorów zdrowego wypoczynku, a i przyczyniając się do promocji określonego 

miejsca jako interesującej i nowoczesnej destynacji turystycznej.  

Poszukując skutecznej drogi do stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego, 

turystykę kulturową łączono już z różnymi formami aktywności fizycznej 

[Schut 2018, s. 2]. W turystyce światowej trend ten został wykorzystany przy okazji 

konstruowania różnorodnych form promocji [Tomczykowska 2014, s. 41]. Nowe, 

innowacyjne podejście, ma być oparte na połączeniu wiedzy (rozwiązań profesjonalnych) 

i wpisane w specyfikę lokalną [Hjalager 2010, s. 202]. Warto tutaj wspomnieć o kilku tego 

typu inicjatywach, w zróżnicowany sposób umożliwiających turystom partycypowanie 

w turystyce kulturowej i historycznej – co najważniejsze – w atrakcyjny dla odbiorców 

sposób [Rohrscheidt 2011, s. 142]. Wśród ofert poznawania miast historycznych można 

odnaleźć propozycje wynajmu miejskich kajaków celem przepłynięcia np. przez kanały 

otaczające lub przecinające miasto, propozycje amatorskich polowań lub przejażdżek 

na koniach po dawnych zespołach parkowych. W ofertach miast europejskich można też 

odnaleźć formy znacznie bardziej ekstremalne, jak Urban Ranger Camp w Kopenhadze, 

gdzie dla potrzeb turystyki podwieszono szereg drabin i nadziemnych przejść, pozwalających 

turystom eksplorowanie miasta z zupełnie innej perspektywy [http://www.kayakrepublic.dk/]. 

Niestety badania wskazują, że dla części pomysłodawców tego rodzaju atrakcji zapewnienie 

ekstremalnych przeżyć i niezapomnianych doświadczeń jest istotniejsze, niż wysoka jakość 

oferowanego produktu [Bryon 2012, s. 29]. Warto jednak zwrócić uwagę zwłaszcza 

na projekty jakościowe, oparte na realnym dziedzictwie naturalnym lub antropogenicznym, 

połączone z przemyślaną i zaplanowaną formą aktywności fizycznej. Za unikatową formę 

zwiedzania uznać można chociażby wycieczki pływackie, oferowane turystom na przykład 

w Dubrowniku [https://www.dubrovnikactiveholidays.com/swimming-tours/]. Pomysłodawcy 

tego założenia proponują turystom kilka różnych aktywności, związanych z pobytem 

na wodzie i w wodzie, realizowanych w trakcie jednego zwiedzania. Choć uczestnicy 

początkowo jedynie biernie podróżują szybką łodzią podziwiając zabytkową część nabrzeża, 

kulminacyjnym momentem jest samodzielne przepłynięcie zakładanego dystansu, 

wynoszącego dwa razy po 750 metrów. Uczestnikom towarzyszy profesjonalny przewodnik, 

pełniący jednocześnie rolę instruktora pływania. Należy jednak podkreślić, że z założenia 

wycieczka przeznaczona jest dla osób deklarujących umiejętność samodzielnego poruszania 

się w wodzie.  

W wielu miastach jako podstawową formę zwiedzania połączonego z aktywnością 

fizyczną zdecydowano się wprowadzić wycieczki dla grup zorganizowanych oraz turystów 

indywidulanych, realizowane poprzez przemierzanie historycznych dzielnic miasta 

na rowerach. Szereg badaczy zwracało już uwagę na fenomen tego zjawiska [Ścibiorska-

Kowalczyk 2013, s. 62; Romanillos, Moya-Gómez, Zaltz-Austwick, Lamíquiz-Daudén 2018, 

s. 34]. Pomysł szybko zyskał popularność i dziś jest realizowany nie tylko w wielu 

miejscowościach na terenie Europy Zachodniej, ale także w Polsce. Z uwagi 

na powszechność tego rodzaju oferty przestał on być jednak jakimkolwiek wyróżnikiem, 

pozwalającym zaliczyć go do innowacyjnych i nowatorskich sposób promocji miasta. Pewną 

droga ewolucji tego projektu, jest pomysł realizowany obecnie w Rotterdamie (Holandia), 

gdzie turyści mogą brać udział w zwiedzaniu miasta na rowerach, lecz nie tylko. Jako 

alternatywę dla tej formy turystyki wprowadzono zwiedzanie na hulajnogach, mające 

pozwolić turystom zachować szansę na aktywność fizyczną w trakcie zwiedzania. 

Proponowane rozwiązanie daje jednak możliwość poruszania się węższymi uliczkami miasta 

i nie nastręcza problemów przy grupowym przejeździe w pobliżu atrakcji turystycznych, 

zazwyczaj znajdujących się w obszarach o małej ilości wolnej przestrzeni 

[https://en.rotterdam.info/locations/hidden-gems/]. W tego rodzaju wycieczce jednorazowo 

uczestniczyć może 10 uczestników, a czas przejazdu przez miasto wynosi około 1,5 godziny. 
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Coraz bardziej popularną formą miejskiego przewodnictwa staje się też oprowadzanie 

połączone z umiarkowaną lub intensywną aktywnością fizyczną. Do wycieczek o wyższym 

stopniu zaangażowania wysiłkowego uczestników zaliczyć można wycieczki biegowe, 

w trakcie których biorący w nich udział na różny sposób i w zróżnicowanym zakresie poznają 

dziedzictwo kulturowe odwiedzanego miasta. Pomysł na taką promocję miasta jest 

realizowany chociażby w Kopenhadze, gdzie turyści pośród wielu form zwiedzania mogą 

zdecydować się między innymi na produkt o nazwie Running Tours Copenhagen 

[https://runningcopenhagen.com/].W założeniu pomysłodawców zwiedzanie można zamówić 

w dwóch wersjach językowych – angielskiej i duńskiej. Program skoncentrowany jest 

na prezentacji historycznego dziedzictwa miasta, zawsze jednak w połączeniu 

z ukierunkowaną aktywnością fizyczną. Trasy, po których prowadzone jest zwiedzanie, 

są dość różnorodne. Obejmują one dystans od 6 do 15 kilometrów. Całość zwiedzania trwa 

(w założeniu organizatorów) od 1,5 do 2 godzin. Pomysł nie zakłada jednak, by turyści mieli 

wykonywać jakiekolwiek inne ćwiczenia, poza samym bieganiem. Co jednak warte jest 

podkreślenia, oferta została na tyle zróżnicowana, by dopasować się w różnorodne 

oczekiwania turystów. Wśród proponowanych wersji zwiedzania można więc zdecydować się 

między innymi na bieg połączony z wykładem o architekturze, biegi o wschodzie i zachodzie 

słońca, a nawet biegi familijne, dostosowane do wieku i kondycji każdego z członków 

rodziny. Pomysł wprowadzony w Kopenhadze okazał się na tyle trafiony, że wśród 

aktywności możliwych do realizacji na wolnym powietrzu jest oceniany na miejscu nr 3 

pośród najlepszych produktów turystycznych miasta w serwisie Tripadvisor (stan na dzień 

30.09.2018). 

Podobny rodzaj aktywności proponowany jest turystom w chorwackim Dubrowniku 

[https://www.dubrovnikactiveholidays.com/running-tours/]. Inicjatorzy tego projektu 

zakładają możliwość realizacji określonych tras biegowych uszeregowanych pod względem 

tematycznym. Turyści do wyboru mają zwiedzanie zabytkowych części miasta, w zestawieniu 

z obszarami naturalnymi i chronionymi. Dodatkową opcję stanowi program biegania 

na obszarze wyspy Lokrum oraz tradycyjny bieg „przy zabytkach”, którego trasa prowadzi 

wokół najbardziej znanych i reprezentacyjnych budowli zabytkowych w Dubrowniku.  

Choć miasto promuje osobno każdy z proponowanych typów zwiedzania, trudno oprzeć się 

wrażeniu, że są one do siebie bardzo podobne. Paradoksalnie, poza zmiennym terenem, 

propozycja nie jest w żaden sposób dostosowana do różnych typów uczestników. Wszystkie 

bowiem zakładają realizację około dwugodzinnej trasy, za każdym razem w umiarkowanym 

tempie. Warto jednak zauważyć, że jako czynnik fundamentalny mający zachęcić turystów 

do wyboru wskazanej oferty, podkreślana jest możliwość poznania historii i kultury 

odwiedzanego miejsca. Odpłatna forma aktywności wynika z uczestnictwa profesjonalnego 

przewodnika, pełniącego jednocześnie funkcję instruktora dla prowadzonej przez siebie 

grupy.  

Pomysł na bieganie w mieście połączone ze zwiedzaniem jest także z powodzeniem 

realizowany w Budapeszcie [https://www.runningtoursbudapest.com/terms-conditions].  

Ten rodzaj oferty warto tutaj przybliżyć, gdyż pośród wszystkich wyżej wymienionych 

zakłada on najbardziej profesjonalne podejście do uczestników i do zaplanowanego 

zwiedzania. Każdy z chętnych turystów musi podpisać oświadczenie poświadczające dobry 

stan zdrowia, któremu nie zagrozi podjęta aktywność fizyczna. Turyści są również 

zobowiązani do potwierdzania, iż mają świadomość długości trasy i obciążenia wiążącego się 

z jej pokonywaniem. Potwierdzając gotowość do uczestnictwa w wycieczce, chętni wyrażają 

zgodę na przeprowadzenie trasy biegowej odcinkami, na których występują utrudnienia 

w dostępie do bieżącej wody i ograniczone strefy odpoczynku. Wszystkie te zabezpieczenia 

mają uchronić organizatorów zwiedzania od odpowiedzialności za udział osób fizycznie 

i kondycyjnie nieprzygotowanych. Wskazane obostrzenia są wyrazem dbania o komfort 
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grupy, która zamierza brać udział w pełni profesjonalnym zwiedzaniu, zaplanowanym 

na określone tempo i trasę. 

Choć obecnie na terenie Polski łączenie aktywności fizycznej z turystyką kulturową 

i historyczną realizowane jest w ograniczonej formie, zasadność inwestowania w tego typu 

atrakcje widoczna jest w kontekście pomysłów realizowanych w przynajmniej kilku 

różnorodnych miastach [Zawadzki 2015, s. 313]. Coraz odważniej dobierane są także sposoby 

prowadzenia miejskiego zwiedzania. W Warszawie pojawiła się oferta poznawania miasta 

przemierzając je na rolkach, oczywiście w asyście przewodnika[http://rollschool.pl/ 

zwiedzanie-warszawy-na-rolkach-z-przewodnikiem/]. Proponowane wycieczki mają 

charakter tematyczny i zakładają zwiedzanie zorientowane na historię, street art, a także 

poznawanie miasta pod kątem architektonicznym. Miasto Poznań proponuje klasyczne 

wycieczki rowerowe, w których przewodnik opowiada o regionie i prowadzi turystów 

najatrakcyjniejszą trasą, pozwalającą pokazać flagowe obiekty zabytkowe [http://cityevent-

poznan.pl/tour/rowerowa/]. Projekt zakłada, że uczestnictwo w tego typu zwiedzaniu 

da szansę turystom na poznanie i dotarcie do znacznie większej ilości obiektów, niż byłoby 

to możliwe w klasycznej formie zwiedzania z przewodnikiem. Podobną formę aktywności 

proponuje także Kraków, gdzie akcja informacyjna o możliwości „nietypowego” zwiedzania 

zabytkowych części miasta nagłaśniana jest przez Urząd Miasta 

[http://karnet.krakow.pl/26978-krakow-wycieczki-rowerowe-po-krakowie-z-przewodnikiem]. 

Wśród współczesnych trendów rozwoju turystyki, jako istotny czynnik wpływający 

na podniesienie atrakcyjności turystycznej różnorodnych obszarów wskazuje się 

umożliwianie turystom korzystania z nowoczesnych aplikacji mobilnych [Papińska-Kacperek 

2016, s. 71]. Pozwalają one w sposób zróżnicowany poznawać specyfikę miasta 

historycznego, mają je już w chwili obecnej w swej ofercie między innymi Toruń, Gdańsk, 

Bydgoszcz, Kraków i Wrocław [Papińska-Kacperek 2016, s. 79]. Interaktywna forma 

prezentacji różnorodnych elementów dziedzictwa kulturowego spotyka się z dużym 

zainteresowaniem odwiedzających i turystów, daje też szansę na prezentację określonych 

obiektów w atrakcyjnej dla odbiorców formie [Połucha, Žukovskis 2015, s. 77]. Warto tutaj 

wspomnieć o innowacyjnej, zdobywającej coraz szersze grono odbiorców aplikacji, łączącej 

wskazane przez nas czynniki – aktywność fizyczną i elementy turystyki kulturowej. Aplikacja 

Runnincity w chwili obecnej pozwala na samodzielne prowadzenie aktywności fizycznej 

i jednoczesne poznawanie dziedzictwa kulturowego przemierzanego miasta 

[https://www.runnincity.world/]. Ponad 150 wgranych miast i 450 tras biegowych 

ma pozwolić na lepsze, bardziej świadome zwiedzanie obszarów historycznych. Prosta 

narracja i przygotowany przez autorów krótki tekst promocyjny ma umożliwić uczestnikom 

zapoznanie się z interesującymi ich obiektami, znajdującymi się na zaprogramowanej przez 

pomysłodawców trasie. Takie założenie doskonale wpisuje się w obecne trendy rynkowe – 

badania wykazały bowiem, że wśród turystów odnotowuje się coraz większą skłonność 

do rezygnacji ze standardowych, papierowych przewodników, na rzecz Internetu i aplikacji 

mobilnych [Kim, Oh, Jayakrishnan 2012, s. 120]. W założeniu pomysłodawców projekt miał 

mieć charakter uniwersalny i możliwy do rozbudowania poprzez udostępnianie kolejnych 

tras. Nie zakłada więc ingerencji w miejską infrastrukturę (jak stawianie punktów 

informacyjnych, map, tablic wskazujących na właściwe tempo biegu), nie jest też oparty 

na konkretnych badaniach naukowych, pozwalających możliwie najlepiej wykorzystać czas 

treningu. Pomysłodawcy aplikacji zakładają jej funkcjonowanie w odniesieniu wyłącznie 

do jednego rodzaj aktywności – biegu, nie uwzględniając możliwości wykorzystania 

istniejących elementów małej miejskiej architektury, w celu wzbogacenia wachlarza 

wykonywanych ćwiczeń. Prezentowany poniżej projekt ma pozwolić na wyeliminowanie tych 

luk i stworzenie aplikacji dedykowanej określonej przestrzenie miejskiej, z możliwością 

uzupełniania tras o kolejne, jednak wyłącznie po przeprowadzeniu wcześniej profesjonalnych 

badań terenowych. 
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Założenia projektu1 
 

Idea projektu bazuje na połączeniu zróżnicowanych form aktywności fizycznej 

z elementami kulturoznawstwa na bazie wybranego obszaru miasta historycznego. Wraz 

z rosnącą popularnością biegania, postępującą zmianą rytmu życia, ograniczeniem czasu 

wolnego, a także czasu spędzanego na zewnątrz, oferta krótkiego, kompleksowego treningu 

na otwartej przestrzeni, scalonego dodatkowo z pozyskiwaniem wiedzy, może stanowić 

interesującą alternatywę wśród powszechnych form ruchu. Odpowiadając na potrzeby 

współczesnego mieszkańca miasta proponowany projekt umożliwia zadbanie o zdrowie, 

sprawność fizyczną i intelektualną, poszerzenie wiedzy na temat historii miasta, 

poszczególnych obiektów, wydarzeń kulturalnych, lokalnych tradycji, jak również poznanie 

osób o podobnych zainteresowaniach. Badania wskazują, że projekty oparte na sferze 

wizualnej, połączonej z solidną warstwą informacyjną dają szansę na wykreowanie nowej 

marki miasta lub poszczególnych jego dzielnic [Ye, Tussyadiah 2011, s. 121]. 

W związku ze wzrostem w ostatnich latach popularności maratonów, zwiększyło się też 

zainteresowanie biegami ulicznymi, w których – w przeważającej mierze – biorą udział 

amatorzy. W samym Krakowie wśród wydarzeń cieszących się największym 

zainteresowaniem można wymienić: PZU Cracovia Półmaraton Królewski, PZU Bieg Trzech 

Kopców, Wielkie Otwarcie Grand Prix Krakowa, Bieg Mikołajkowy GPK, Cracovia 

Maraton, Bieg Karnawałowy GPK, Krakowski Półmaraton Marzanny, Bieg o Puchar Radia 

RMF FM [Lubowiecki-Vikuk; Dzięgiel 2013, s. 121]. Dostrzeżenie potencjału tego rodzaju 

wydarzeń pozwoliło na zaliczenie ich do grupy atrakcji turystycznych, istotnych dla rozwoju 

regionalnego i promocji miasta [Kruczek 2016, s. 32-34]. Uczestnicy wspomnianych imprez 

najczęściej przygotowują się do startów w pobliżu miejsca zamieszkania, nierzadko wybierają 

gotowe, specjalnie wyznaczone trasy. Przygotowanie do zawodów to jednak nie tylko sam 

bieg, ale dodatkowo ćwiczenia ogólnorozwojowe, odnowa biologiczna, właściwa 

kompensacja itd. Jedynie zróżnicowanie form treningowych przynosi rezultaty w postaci 

poprawy wyników. W przypadku osób ćwiczących amatorsko i niebiorących udziału 

w oficjalnych wydarzeniach biegowych, proponowana formuła treningu może nie tylko 

podnieść ich ogólną sprawność fizyczną i parametry zdrowotne, ale także pozwolić na nowe 

spojrzenie na otaczającą przestrzeń i historię miasta. Należy w tym miejscu uwzględnić także 

aktywnych fizycznie turystów, którzy coraz częściej decydują się na kontynuowanie 

treningów w miejscach, do których podróżują i które zwiedzają.  

Metodycznym założeniem projektu było zebranie interdyscyplinarnego zespołu 

naukowego, złożonego z trenera aktywności ruchowej (bieganie), fizjoterapeuty, historyka 

sztuki i historyka. W ocenie inicjatorów i pomysłodawców prezentowanego założenia, 

przygotowanie programu wyłącznie przez specjalistów wyłącznie z jednej dyscypliny 

naukowej nie mogłoby przynieść zadowalającego efektu. Dopiero badania interdyscyplinarne 

pozwalają na tworzenie produktów wieloaspektowych, zasadnych do realizacji zarówno pod 

względem motorycznym, jak i zgodnych z aktualną wykładnią dyskursu historycznego 

i konsultacją historyka sztuki. Tak przygotowana trasa ma szansę stać się konkurencyjnym 

produktem turystycznym, nie tylko wpisującym się w bieżące oczekiwania turystów, ale 

dającym szansę na nowoczesną, niespotykaną dotąd promocję miasta i poszczególnych 

obiektów dziedzictwa kulturowego objętych proponowaną trasą. 

Analiza wcześniej wykazanych i dotychczas wprowadzonych na rynek produktów 

turystycznych wskazuje, że te wersje zwiedzania, które są połączone z umiarkowanym lub 

intensywnym wysiłkiem fizycznym, nie są planowane na dłużej niż 1,5 godziny. Takie 

podejście wydaje się zasadne zakładając, że przynajmniej jedna wersja programu powinna 

mieć charakter ustandaryzowany i być możliwa do realizacji w trakcie jednego 

                                                 
1 Poszczególne etapy od strony sportowo-rehabilitacyjnej zostały opracowane przez rehabilitanta sportowego 

Piotra Bursiewicza oraz przy konsultacji z trenerem Kadry Narodowej Lekkiej Atletyki Józefem Lisowskim. 
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zwiedzania/treningu. Prezentowany projekt zakłada jednak, że przygotowana trasa może być 

realizowana w trzech wersjach obciążeniowych – łatwej, umiarkowanej i normalnej, 

zróżnicowanych zarówno pod względem trudności, jak i długości czasu potrzebnego 

na wykonanie zaproponowanych ćwiczeń. Założenie to znajduje pokrycie w przygotowanej 

dla uczestników warstwie teoretycznej, skonstruowanej w sposób uniwersalny, bez 

wywoływania u biorącego udział poczucia, że brakujące elementy narracji uniemożliwiają 

mu zrozumienie specyfiki obiektu zabytkowego prezentowanego na trasie. 

Proponowany trening został opracowany z myślą o osobach aktywnych fizycznie, 

trenujących amatorsko, przygotowujących się do różnego rodzaju biegów ulicznych oraz 

triathlonów i maratonów. Wybrany obszar ogranicza się do fragmentu historycznego miasta 

Krakowa, w pobliżu wzgórza Wawel. Wybór ten nie był przypadkowy. Po pierwsze obszar 

Krakowa był przez autorki najlepiej rozpoznany. Jako flagowy2 [termin przyjęty za: Kruczek 

2011, s. 25-26] polski obiekt wpisany na listę UNESCO, pozwala czytelnikowi na łatwą 

identyfikację wybranego miejsca, bez konieczności dołączenia szerszego opisu historyczno-

kulturowego. Wybór konkretnej lokalizacji w obrębie Krakowa był wynikiem wielu analiz 

terenowych przeprowadzonych zarówno przez autorki jak i rehabilitanta sportowego Piotra 

Bursiewicza. Do warunków sine qua non należało uwzględnienie zróżnicowania terenowego, 

bliskości obiektów historycznych, dostępności infrastruktury towarzyszącej (m.in. barierki, 

platformy, schody, ławki, słupki, murki). Opracowana trasa rozciąga się od strony 

południowo-zachodniej po północną część wzgórza wawelskiego i liczy ok. 800 metrów. 

Składa się z 10 etapów, którym przyporządkowano specjalnie dobrane poziomy wysiłku 

o zróżnicowanej intensywności oraz ćwiczenia wraz z opisami historyczno-architektoniczno-

kulturowymi. Szczegółowe informacje o trasie, w formie graficznej i multimedialnej, jak 

również wspomniane opisy w formie głosowej, są przekazywane uczestnikowi za pomocą 

dedykowanej aplikacji telefonicznej, będącej obecnie w fazie przygotowania. Należy 

podkreślić, że poniższy program nie jest skończoną i pełną formułą treningową, a jedynie 

propozycją nowego spojrzenia na mariaż infrastruktury miejskiej i aktywności fizycznej3. 

 

I. Etap I, będący rozgrzewką, stanowi najistotniejszy element treningu. Jego 

pominięcie może skutkować powstaniem urazów lub kontuzji. Zadaniem rozgrzewki 

jest przygotowanie układu nerwowego, stawowego, więzadłowego, sercowo-

naczyniowego i mięśniowego do wysiłku. Składowymi prawidłowo przeprowadzonej 

rozgrzewki są: 

1. torowanie neurologiczne, którego celem jest pobudzenie układu nerwowego 

i przygotowanie go do obciążeń 

2. aktywizacja taśm mięśniowo-powięziowych 

3. stretching wraz z ćwiczeniami oddechowymi 

4.elementy szybkościowe, mające za zadanie pobudzenie organizmu 

na poziomie wydolności fizjologicznej 

 

Jako miejsce na rozgrzewkę wybrano teren na początku drogi Do Zamku, przy 

ul. Bernardyńskiej po stronie południowo-zachodniej wzgórza z widokiem na główny gmach 

Zamku Królewskiego, Wieżę Duńską oraz Kurzą Stopkę. 

Na tym etapie, ze względu na niską intensywność ćwiczeń (oprócz ostatniego elementu 

szybkościowego), a także zaledwie dziesięcio- lub piętnastominutowy czas ich trwania, 

zasadnym jest zrobienie wstępu historycznego o charakterze ogólnym, na temat genezy 

powstania miasta, wczesnośredniowiecznej roli wzgórza wawelskiego, a także pierwszych 

                                                 
2Atrakcja flagowa, rozumiana jako najważniejszy, podstawowy element mający kluczowe znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego. 
3 Zarówno program jak i aplikacja są w fazie opracowywania przez autorki tekstu oraz rehabilitanta sportowego 

Piotra Bursiewicza a także trenera Kadry Narodowej Lekkiej Atletyki Józefa Lisowskiego. 
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osadników. Etap ten ma za zadanie wprowadzenie turysty w specyfikę odwiedzonego 

miejsca, zapoznanie z podstawowymi elementami historii i historii sztuki, a także 

zainteresowanie obiektem poprzez wplecenie w narrację elementów dotyczących życia 

codziennego i sfery kultury dawnej. Przygotowując przewodnik można oprzeć się 

na następującej literaturze: [Małecki 2007], [Wawel 1000-2000, 2000], [Rożek 2001]. 

Podbieg drogą Do Zamku, będący ostatnią częścią rozgrzewki, jest jednocześnie 

wprowadzeniem do właściwego treningu. Jego długość wynosi 200 m, a czas pokonania 

średnio 2 min. Podbieg stanowi ćwiczenie o charakterze aerobowym, tlenowym i ma na celu 

nie tylko zwiększenie ukrwienia mięśni, szybkości ich skurczu, ale także przygotowanie 

układu mięśniowo-ścięgnisto-więzadłowego do wzmożonego wysiłku. Dodatkowym atutem 

tego odcinka, prowadzącego niemal pod samą bramę zamku dolnego, jest nierówne podłoże, 

które pozwala na zaangażowanie większej ilości grup mięśniowych, w tym w głównej mierze 

mięśni posturalnych. 

W trakcie podbiegu uczestnik może usłyszeć ogólny opis historycznego podziału 

przestrzennego wzgórza na zamek górny – historyczną rezydencję królewską oraz zamek 

dolny – dawne zaplecze usługowo-gospodarcze. Ważne jest także wspomnienie o Bramie 

Bernardyńskiej, którą uczestnik ma przed sobą w trakcie podbiegu. Narracja na tym etapie 

trasy prowadzona będzie z odwołaniem do charakterystycznej topografii terenu, wraz 

z wyjaśnieniem specyfiki budownictwa obronnego w wiekach dawnych. 

 

II. II etap odbywający się w okolicy bramy do zamku dolnego składa się 

z gimnastycznych ćwiczeń siłowych, podczas których do pracy włączony jest cały 

korpus, ze szczególnym naciskiem na mięśnie brzucha (np. poziomka, podciąganie, 

pompki). Uczestnik angażując w ćwiczeniach wspomniane mięśnie zwiększa pompę 

mięśniową, co wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Liczba powtórzeń 

zależy od poziomu wytrenowania i przygotowania mięśniowego.  

 

Na tym etapie pominięto część opisową, przez wzgląd na konieczność precyzyjnego 

wykonania ćwiczeń, jak również ich dużą intensywność.  

 

III. Etap III polega na zbiegnięciu po ścieżce prowadzącej ze wzgórza do podnóża 

Wawelu (długość 110 m), a następnie dłuższego biegu po płaskim terenie wzdłuż 

północno-zachodniej ściany wzgórza na długości 450m. Szybkość przemieszczania 

zależy od celu, jaki stawia sobie uczestnik. Zakłada się, że powinien to być etap 

umiarkowanego wysiłku tlenowego (wysiłek tlenowy do 2 mmol). Jego celem jest 

obniżenie ciśnienia i poziomu cukru (efekty już po 3 tygodniach regularnego wysiłku), 

zwiększenie pojemności oddechowej płuc, zapobieganie hipercholestyrolemii 

i hipertrójglicerydemii. Etap ten wpływa także pozytywnie na układ sercowo-

naczyniowy. Regularnie wykonywany przyczynia się do obniżania tętna, lepszego 

dotlenienia organizmu i polepszenia funkcji poznawczych, nie wspominając o lepszym 

samopoczuciu. 

 

Na tym etapie można wprowadzić opis fortyfikacji Wzgórza Wawelskiego wraz 

z poszczególnymi basztami i najciekawszymi historiami, które się z nimi wiążą. Warto także 

wymienić po krótce obiekty, które znajdują się w obrębie wspomnianych murów. Dla 

uatrakcyjnienia przekazu w narracji można wykorzystać historyczne opisy zamku. 

Przygotowując przewodnik proponuje się odwołanie do następującej literatury: [Fabiański, 

Purchla, 2001], [Rożek, 1989], [Skowron 2001]. 

 

IV. Etap IV odbywa się na fragmencie Bulwaru Czerwieńskiego z wytłoczoną 

w nawierzchni „Aleją Gwiazd”. Składa się on z dynamicznych przeskoków z nogi 
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na nogę na długości 20 m. Jest to ćwiczenie będące tzw. „próbą mocy”, czyli 

kształtujące siłę eksplozywną i rozwijające siłę mięśni całego ciała. Dodatkowo poprzez 

ćwiczenie siły eksplozywnej mięśnie i ścięgna stają się bardziej elastyczne, a zatem 

są lepiej przygotowane do wysiłku terenowego. Kolejną zaletą tego ćwiczenia jest 

kształtowanie długiego mięśnia, czyli smukłej sylwetki. 

 

Na tym etapie pominięto część opisową, przez wzgląd na konieczność precyzyjnego 

wykonania ćwiczeń, jak również ich dużą intensywność. 

 

V. Etap V składa się z krótkiego truchtu na długości 100m oraz slalomu długości 55m, 

połączonego z naprzemiennym dotknięciem podłoża. Jest to etap o charakterze 

zwinnościowym, rozwijający koordynację. Tego typu wysiłek koordynacyjny 

korzystnie wpływa na pamięć ruchową, ogólną sprawność, cechy motoryczne 

i zręczność, a także orientację przestrzenno-ruchową. 

 

Przez wzgląd na charakter ćwiczenia sugeruje się przygotowanie dla uczestnika 

krótkich ciekawostek na temat Wzgórza Wawelskiego, opowiedzianych głównie w trakcie 

fazy truchtu. Dobrym rozwiązaniem może być wykorzystanie dynamicznej linii melodycznej 

przygotowanej z wykorzystaniem instrumentów dawnych. Wśród publikacji, z których warto 

skorzystać znajdują się m.in.: [Rożek 2005], [Adamczewski 1965], [Rożek 2000]. 

 

W części slalomu pominięto część opisową przez wzgląd na konieczność precyzyjnego 

wykonania ćwiczeń, jak również ich dużą intensywność. 

 

VI. Etap VI odbywający się po stronie północno-zachodniej Wzgórza z widokiem 

na Basztę Złodziejską, ma za zadanie regenerację przed kolejnym etapem, chwilowe 

wyciszenie, celem zniwelowania napięć i obniżenia parametrów wysiłkowych. Sugeruje 

się wykonanie w tym miejscu torowania neurologicznego kończyn górnych i dolnych 

oraz ćwiczeń gibkościowych, które pozwalają na lepsze przygotowanie do kolejnego, 

bardziej intensywnego etapu. Ćwiczenia te pozwalają ustabilizować tętno, ciśnienie, 

a także dotlenić organizm. 

 

Z racji powolnego wykonywania ćwiczenia, podczas tego etapu adekwatne byłoby 

omówienie „skarbów” Wzgórza Wawelskiego, czyli wytypowanie najważniejszych dzieł 

sztuki znajdujących się we wnętrzach Zamku Wawelskiego i Katedry. Ten etap byłby 

również rodzajem „promocji” ekspozycji muzealnej i zachętą dla turysty do odwiedzenia 

choćby jednej z przygotowanych wystaw. Polecana literatura: [Kuczman 1999], [Franaszek 

1985]. 

 

VII. Etap VII bazuje na połączeniu dwóch ćwiczeń plyometrycznych przedzielonych 

elementem szybkościowym. Jest to wskakiwanie na murek obunóż, podbieg i zeskok. 

Z racji, że jest to bardzo intensywny wysiłek, musi on być dostosowany do poziomu 

zaawansowania. Osoby mniej wytrenowane mogą pokonać odcinek zastępując 

wskakiwanie - wchodzeniem. Poprzez połączenie w ćwiczeniu elementu 

szybkościowego i siły, możliwe jest wygenerowanie dużej mocy. Dominuje ruch 

koncentryczny nad ekscentrycznym.  

 

W tej części pominięto część opisową przez wzgląd na konieczność precyzyjnego 

wykonania ćwiczeń jak również ich dużą intensywność. 
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VIII. Na etap VIII składają się zróżnicowane formy ruchowe wykonywane przy 

barierkach u stóp Wzgórza Wawelskiego z widokiem na wieżę katedralną. W dużej 

mierze jest to etap ćwiczeń siłowych, w którym nacisk położony jest na wzmocnieniu 

górnej części ciała np. podciąganie się, pompki, wypchnięcia, etc. 

 

Podczas tego etapu wydaje się zasadnym umieszczenie w przewodniku jedynie krótkich 

ciekawostek na temat Katedry Wawelskiej, w formule pytania: „Czy wiesz, że…?” oraz 

zwięzłej, ciekawej odpowiedzi na bazie opracowań tematycznych. Ten etap byłby również 

szansą do zapoznania uczestnika z najatrakcyjniejszymi miejscami, w których prowadzone 

są działania mające na celu promocję historii i kultury Krakowa. Można więc pokusić się 

o informację dotyczącą punktów, w których można skorzystać z unikatowej oferty 

gastronomicznej czy zobaczyć wykonywanie tradycyjnego rzemiosła. Takie ujęcie stanowi 

również otwarcie na sferę współpracy z sektorem biznesowym, który mógłby odpłatnie 

udostępniać informacje na temat oferty dla turystów zainteresowanych połączeniem sportu 

i turystyki kulturowej – np. [Franaszek 1985]. 

 

IX. Etap IX składa się z chodu lub biegu z elementami wejścia lub wskoczenia 

na wysokość 40 cm. Jest to element treningu siły dynamicznej połączony z elementami 

plyometrii w momencie naskoku obunóż. Wskazany etap rozwija wiele cech 

motorycznych w tym skoczność i zwinność. Dodatkowo do pracy włączony jest cały 

układ sercowo-naczyniowy i oddechowy.  

 

Na tym etapie pominięto część opisową przez wzgląd na konieczność precyzyjnego 

wykonania ćwiczeń, jak również ich dużą intensywność. 

 

X. Ostatni etap X stanowi kompensację potreningową, czyli tzw. cool down, który 

pozwala na odbudowę po ciężkim treningu. Są to ćwiczenia neurodynamiczne oraz 

rozciągające statyczne wykonywane w wolnym tempie z utrzymaniem rygoru 

czasowego. Celem jest stopniowa redukcja napięcia mięśniowego, nerwowego 

i psychicznego, a także poprawa mobilności. W trakcie tego etapu ciało trenującego 

powinno się zrelaksować i uspokoić.  

 

Przez wzgląd na długi ok. 15-20min. czas trwania tego etapu proponuje się 

zamieszczenie w przewodniku informacji dotyczących rozmaitych wydarzeń kulturalno-

rozrywkowych, które odbywają się regularnie na obszarze Wzgórza Wawelskiego. Może 

to zachęcić uczestników do wzięcia udziału w wybranych eventach oraz uświadomić 

im bogactwo oferty kulturalnej Krakowa. 

 

 

Podsumowanie 

Korzyści/ perspektywy 
 

Koncepcja mariażu kultury fizycznej z kulturą wizualną idealnie wpisuje się w obraz 

współczesnego społeczeństwa i aktualnego rytmu życia. Miasto jako bogata, wielowarstwowa 

tkanka przenikających się form, przestrzeni i struktur, funkcjonuje niczym złożone, 

kompleksowe dzieło sztuki. Jako takie może być odczytywane i wykorzystywane na wielu 

poziomach: edukacji, rozrywki, pracy, relaksu, aktywności fizycznej i twórczej, etc. Miasto, 

w miarę jego stopniowej eksploracji otwiera się przed użytkownikiem, pozostawiając jednak 

zawszę nutę niedosytu. Nawet dla pasjonatów i badaczy pozostaje ono zawsze otwartą księgą. 

W murach budynków kryją się niedopowiedziane historie, w przestrzeniach publicznych 

nieopisane zdarzenia. Magia miasta tkwi w tajemnicach, które w sobie zawiera 
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i w możliwościach ich interpretacji. Aby je zgłębić, aby wejść w miejsce uważniej, głębiej, 

bardziej świadomie, potrzebny jest jednak impuls. Do takich należy chociażby 

ukierunkowany przewodnik. W ruchu przyswajamy więcej, a poza tym czujemy się lepiej. 

Świadczą o tym chociażby słowa Sorena Kierkegaarda: „Każdego dnia idąc, wprawiam się 

w stan dobrego samopoczucia, oddalam się od wszelkich chorób. Chodząc – doszedłem 

do moich ulubionych najlepszych pomysłów – i nie znam myśli tak bardzo trapiącej, 

by chodzeniem nie dało się od niej odejść” [Kierkgaard, Malantschuk 1978, s. 412.]. 

Kolejnym etapem oswajania najbliższego otoczenia jest aktywna forma ruchu 

połączona z praktycznym wykorzystaniem miejskiej infrastruktury i bezpośrednim kontaktem 

z materią (cegła, kamień, nawierzchnia). Uruchomione zostają w tej sposób dodatkowe 

zmysły, co pozwala zbliżyć się do poznawanego. Wspomniane zadanie spełniają 

w proponowanym programie takie elementy jak: wskakiwanie na murek, dotknięcie 

nawierzchni w alei gwiazd, ćwiczenie przy ścianie murów obronnych. Do zmysłu dotyku 

dochodzi ponadto, bodaj najsilniejszy, zmysł wzroku. W trakcie całej zaplanowanej trasy 

uczestnik przygląda się poszczególnym obiektom Wzgórza Wawelskiego z różnych punktów 

widzenia. Zmienna perspektywa połączona ze specjalnie przygotowanym opisem, 

wskazówkami, ciekawostkami, rzuca nowe światło na często dobrze znane i opatrzone 

zabytki. Dzięki temu mogą one na nowo zaintrygować tak mieszkańca danego miasta jak 

i turystę. Taki impuls jest niezwykle ważny, bowiem uwrażliwia na otaczającą przestrzeń, 

dziedzictwo kulturowe, dzieła sztuki. Zachęca do ich lepszego poznania poprzez bycie w ich 

pobliżu, wejście na teren obiektu, doczytanie na jego temat etc. Oprócz właściwości 

poznawczych, trasa, a właściwie projektowana aplikacja, spełnia także szereg innych założeń. 

Program łączący sport z kulturą ma szansę poszerzyć grono zainteresowanych zarówno taką 

formą poznawania miasta, jak i samego ruchu. Urozmaicenie aktywności fizycznej poprzez 

wartości poznawcze nawiązuje do historycznego podejścia do kultury fizycznej, jako 

do dziedziny równorzędnego rozwoju ciała i umysłu. Jest jednocześnie echem starożytnej 

maksymy mens sana in corpore sano (Juvenal, Satyra X). 

Program łączonego treningu z przewodnikiem umożliwia przede wszystkim aktywne 

spędzanie czasu na zewnątrz4. Biorąc pod uwagę siedzący tryb życia, epidemię bezruchu, 

otyłości i chorób cywilizacyjnych, wykorzystanie darmowej infrastruktury miejskiej, a także 

bogactwa historyczno-kulturowego miasta, jest próbą zachęcenia mieszkańców  

do aktywności fizycznej i do zdrowego stylu życia. Taka formuła jest ponadto dowodem  

na to, że miasto może funkcjonować jak ogólnodostępna sala ćwiczeń, obszar umożliwiający 

nie tylko trening, ale też zabawę. Jak podkreśla Gehl, „zaproszenie ludzi do wyrażania siebie, 

do zabawy i ćwiczeń w mieście jest ważnym tematem w procesie tworzenia pełnych życia, 

zdrowych miast” [Gehl 2017, s. 158].  

Warto podkreślić, że na bazie tego typu aplikacji można kształtować wśród uczestników 

świadomość prawidłowo prowadzonych form aktywności fizycznej, na które składają się 

takie elementy jak: sparametryzowana rozgrzewka, część zasadnicza treningu oraz 

wyciszenie, czyli cool down. 

Można zauważyć, że proponowana forma treningu przypomina po części bieg 

przełajowy, który łączy się z wieloma korzyściami dla całego organizmu. Zróżnicowany 

teren, nierówna powierzchnia, niewielkie podbiegi i zbiegi, zakręty, przeszkody-wyzwania 

wymuszają zmienne tempo i ciągłe przystosowywanie się do zmian. Dodatkowo angażują 

większą liczbę mięśni, niż w przypadku jednostajnego biegu po płaskiej nawierzchni. 

Kolejnym atutem jest poprawa poszczególnych cech motorycznych jak: szybkość, 

koordynacja, czy dynamika. Wzmocnione w trakcie takiego biegu mięśnie, ścięgna, więzadła 

i stawy są też odporniejsze na kontuzje. 

                                                 
4 Ze względu na zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym sugerowane jest wykonywanie ćwiczeń 

w specjalistycznej masce antysmogowej. 
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Kolejnym, bardzo istotnym rezultatem popularyzacji analizowanego programu może 

być forma integracji międzypokoleniowej5. Zróżnicowanie trasy, jej elastyczność  

i dostępność pozwala po części dostosować ją do wielu różnych poziomów sprawności 

użytkownika. Choć ten konkretny program dedykowany jest osobom aktywnym fizycznie, 

uprawiającym bieganie oraz inne formy ruchu, to może on być też wykorzystany przez osoby 

w wieku senioralnym, czy rodziny z dziećmi. Echa takiego programu sięgają Ogrodów 

Jordanowskich, których geneza sytuuje się w Krakowie. Koncepcja Henryka Jordana 

bazowała przecież na idei połączenia wypoczynku i zabawy wśród zieleni, na świeżym 

powietrzu – co umożliwiało rozwój fizyczno-społeczno-psychiczny [Centralne Towarzystwo 

Ogrodów Jordanowskich 1938]. Warto również nadmienić o istotnym założeniu programu, 

jakim jest integracja osób o podobnych zainteresowaniach. Program ten sprzyja bowiem 

różnym formom kontaktu, wspólnego pokonywania przeszkód, czy też wspólnej aktywności 

fizycznej. Takie podejście idealnie wpisuje się w koncepcję miasta, jako miejsca spotkań  

i to na wielu poziomach [Gehl 2017, s. 25]. W dobie zanikających systematycznie kontaktów 

międzyludzkich, inicjatywy budowania wspólnoty rodzin, młodzieży, czy też osób 

aktywnych, tym bardziej zyskują na znaczeniu. Kolejną możliwością, jaką daje 

zaprezentowany program, jest aktywizacja społeczności lokalnej. Może ona aktywnie 

uczestniczyć w budowaniu trasy umiejscowionej na danym obszarze miasta, także od strony 

przewodnickiej. Mówiąc o integracji i współpracy należy zaznaczyć, że taka formuła treningu 

zespolonego z elementami poznawczymi, daje w perspektywie szansę na nowe formy 

współpracy pomiędzy przewodnikami miejskimi, specjalistami w zakresie turystyki 

historycznej, czy historykami sztuki, a także absolwentami Akademii Wychowania 

Fizycznego, wymieniającymi swe doświadczenia w procesie tworzenia autorskich, miejskich 

ścieżek tego typu.  
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An innovative form of cultural heritage’s promotion  

combined with physical activity 

 
Keywords: Cultural tourism, urban tourism, physical activity, innovation, functional training 

 

Abstract 

The article shows methodologically based proposal of an innovative tourist product, 

based on the promotion of the city's history and culture. The main point of this offer 

is to integrate physical culture with different areas of culture and heritage. In the future,  

the implementation of the project may become an important factor to activate local 

community. Changing tourists expectations, in relation to the tourist product, show that it is 

necessary to thing about proposal, which can let combine the concept of traditional tourist 

trails and routes - based on cultural and heritage objects - with targeted physical activity. 

Based on relevant information about the specific of the area, (which is the castle hill  

in Krakow), the following factors are analyzed: terrain, denivelation, spatial arrangement, 

existing infrastructure. The comprehensive tourist product was developed and based  

on the differential materials. Into account was taken both: the sphere of physical activity (such 

as the selection of different activities and the scope of activity) and the combination of 

innovative methods of presentation a broad spectrum of issues in the field of culture and art. 
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Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji 
 

Słowa kluczowe: Tunezja, turystyka, terroryzm, ataki terrorystyczne, islam 

 

Abstrakt 

Terroryzm, szczególnie ten motywowany ideologicznie i religijnie, stanowi poważny problem 

dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego. Ataki, coraz częściej wymierzone w turystów, 

są niezwykle istotną barierą w rozwoju turystyki międzynarodowej. Celem artykułu jest próba 

określenia wpływu terroryzmu islamskiego, zamachów terrorystycznych oraz szeroko 

pojętych działań o charakterze radykalnym i fundamentalistycznym na ogólny stan  

oraz rozwój turystyki w Tunezji. Artykuł opiera się na danych pierwotnych i wtórnych, 

dostępnej literaturze przedmiotu, obserwacjach własnych przeprowadzonych w Tunezji  

w 2011 i 2015 r., oraz ankiecie sondażowej udostępnionej w mediach społecznościowych, 

mającej określić poziom zainteresowania podjęciem wyjazdu do Tunezji wśród turystów 

z Polski. Wyniki badań wskazują na znaczący, negatywny wpływ działań o charakterze 

terrorystycznym i fundamentalistycznym na rynek turystyki tunezyjskiej. Gospodarka 

tunezyjska odnotowuje ogromne straty po każdym zamachu. Zaobserwowano również zmianę 

kategorii i narodowości turystów (rosnący udział turystów z krajów Maghrebu oraz z krajów 

byłych republik radzieckich). Wyniki badań sondażowych wskazują na małe zainteresowanie 

wśród turystów z Polski podjęciem podróży do Tunezji oraz na przeniesienie stereotypów 

dotyczących konserwatywnych krajów wahhabistycznych1 (np. Arabii Saudyjskiej) 

na Tunezję.  

 

 

Wprowadzenie 
 

Rynek usług turystycznych ulega nieustannym przemianom pod wpływem czynników 

wynikających z otoczenia międzynarodowego oraz z różnorodnych uwarunkowań krajowych, 

regionalnych i lokalnych. Wpływ tych elementów objawia się zarówno w kwestii podażowej, 

czyli funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, jak i materii popytowej – nabywców 

usług turystycznych [Zdon-Korzeniowska, Rachwał 2011]. Do głównych zagrożeń rozwoju 

turystyki zalicza się przede wszystkim problemy związane z ogólną sytuacją polityczną 

na świecie. W. Alejziak [2009] zaznacza, że są to szczególnie zjawiska terroryzmu 

międzynarodowego, nieustabilizowanej sytuacji w „świecie arabskim” czy konflikty 

na obszarze dawnego imperium sowieckiego. Autor zwraca także uwagę na rosnące 

                                                 
1 Wahhabizm  – powstały w XVIII w. kierunek teologiczny w islamie, stanowiący najbardziej purytańską 

koncepcję religijną wśród sunnitów. Twórca ruchu Muhammad Ibn Abd al-Wahhab połączył tradycję nauk 

islamskiego, ortodoksyjnego teologa Ibn Tajmijji i szkoły handbalickiej, która nawoływała do dosłownych 

interpretacji Koranu w tworzeniu zasad prawa muzułmańskiego. Al-Wahhab wraz z Muhammadem 

Ibn Su’udem – założycielem dynastii saudyjskiej propagowali doktrynę wśród plemion Półwyspu Arabskiego. 

Działania wahhabitów doprowadziły do powstania autonomicznego państwa – Arabii Saudyjskiej. Wahhabizm 

stanowi oficjalną, ortodoksyjną doktrynę współczesnej Arabii Saudyjskiej i  Kataru. Kraje uprawiające politykę 

w duchu wahhabizmu sukcesywnie szerzą doktrynę w świat poprzez finansowanie uniwersytetów i szkół 

islamskich czy meczetów, w których promuje się ideologię skrajnie konserwatywnego islamu [Natana, DeLong-

Bas 2004]. 
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zagrożenia ze strony ruchów fundamentalistycznych i nacjonalistycznych, które często już 

z założenia są wrogo nastawione do turystyki, zwłaszcza międzynarodowej. Przy czym, dużo 

mniejsze znaczenie przypisuje się  czynnikom ekonomicznym, takim jak chociażby kryzys 

gospodarczy. W związku z tym, można wysnuć tezę, że popyt na podróże jest wysoce 

uzależniony od wydarzeń o charakterze terrorystycznym. Pod wpływem tego rodzaju ataków 

znaczna część osób rezygnuje z zagranicznych wyjazdów turystycznych, (co oddziałuje 

na rozwój turystyki krajowej), albo zmienia kierunek wyjazdu, wspierając tym samym 

gospodarkę innych krajów docelowych. 

Istotną rolę w kształtowaniu indywidualnych decyzji dotyczących wyboru destynacji 

turystycznej odgrywają stereotypy. Są one systemem zbiorowych przekonań wyznawanych 

przez grupę społeczną, opierających się na generalnych ideach, mitach, tradycji, religii, 

kulturze i zwyczajach [Mandal 2000]. Mają najczęściej charakter pejoratywny, prowadzą 

do nadmiernego uogólnienia i narzucenia negatywnych wartości bez głębszej refleksji. 

Generalizacja zachodzi na poziomie atrybutów i cech wspólnych, stereotyp ma więc charakter 

uproszczonego i niedokładnego schematu odznaczającego się pobieżna wiedzą i odpornością 

na zmiany [Nelson 2003]. W odniesieniu do turystyki to kształtowane przede wszystkim 

przez mass media kalki, stanowiące istotny czynnik wpływający na postrzeganie lokalnych 

mieszkańców kraju docelowego. Wobec tego, mają znaczący wpływ na skłonność 

do jakichkolwiek interakcji z mieszkańcami danych destynacji, chociażby poprzez wyjazdy 

turystyczne. Tunezja, jako kraj arabski, i jej mieszkańcy – muzułmanie, doskonale wpisują się 

w schemat działania stereotypu. Charakter przeszkód w rozwoju turystyki wynika także 

z negatywnego postrzegania islamu i jego wyznawców przez opinię publiczną. Można 

stwierdzić, że ataki terrorystyczne, interpretacja doktryny islamskiej przez dżihadystów oraz 

ich chęć ekspansji religii półksiężyca jest jedną z głównych determinant wpływających 

na postrzeganie wyznawców islamu w ogóle. Wyniki badań wykazały, że islam kojarzy się 

bezpośrednio z terroryzmem, a każdy muzułmanin niejednokrotnie traktowany jest tak samo, 

jak samobójczy radykałowie.  

W 2006 r. eksperci ze Światowej Organizacji Turystyki podkreślali, że ataki 

terrorystyczne mające miejsce w Europie nie wpłynęły tak drastycznie na ruch turystyczny, 

jak zamachy w krajach muzułmańskich. Te ostatnie sprawiły, że gwałtownie spadła liczba 

turystów nie tylko w miejscach, w których doszło do ataku, ale także w państwach 

muzułmańskich w ogóle [Dłużewska 2011]. Stereotypy o krajach islamskich i ich 

mieszkańcach są formowane i silnie umacniane przede wszystkim przez działania fanatyków  

i radykalnych grup ekstremistycznych. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest znaczne 

osłabienie ruchu turystycznego w krajach religii półksiężyca. Oczywistym jest, 

że wczasowicze w obawie o swoje bezpieczeństwo, rezygnują z wakacji na obszarach 

bezpośrednio dotkniętych zamachami lub narażonych na ich wystąpienie. Zjawisko to odnosi 

się przede wszystkim do Egiptu, Tunezji oraz Turcji. Te destynacje swego czasu stanowiły 

najbardziej popularne kierunki podróży, a współcześnie napiętnowane atakami 

terrorystycznymi i niestabilną sytuacją polityczną, doświadczają załamania ruchu 

turystycznego. 

Celem artykułu jest określenie wpływu terroryzmu oraz szeroko pojętych działań 

o charakterze radykalnym i fundamentalistycznym, na turystykę w Tunezji. Autorki 

posiłkowały się dostępną literaturą, danymi statystycznymi (głównie publikowanymi przez 

Office National du Tourisme Tunisien). Przeprowadzono także własne badania ankietowe 

wśród Polaków, które miały na celu określenie poziomu stereotypów i obaw dotyczących 

ewentualnego pobytu w Tunezji. Dzięki sondażowi diagnostycznemu przebadane zostały 

także poglądy potencjalnych, polskich turystów dotyczące krajów muzułmańskich i ataków 

terrorystycznych oraz wpływu tych czynników na wybór destynacji podróżniczej. 

Ankietowanych zapytano m.in. czy skorzystaliby z wyjazdu do Tunezji, gdyby wygrali 

wycieczkę. Ankieta umieszczona została w mediach społecznościowych 
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w dniach od 1.05.2018 do15.06.2018. Odpowiedzi udzieliły 223 osoby. Kwestionariusz był 

w pełni anonimowy, co zapewniło większą swobodę wypowiedzi. Wyniki ankiety mają 

charakter uzupełniający, podobnie jak obserwacja uczestnicząca prowadzona w Tunezji oraz 

nieskategoryzowane wywiady pogłębione przeprowadzone wśród obywateli tego kraju 

w latach 2011 (tuż po Wiośnie Arabskiej) oraz 2015 (po zamachach terrorystycznych 

w muzeum Bardo i w Sousse). Wywiady miały na celu weryfikację prawdziwości spostrzeżeń 

prezentowanych w niniejszym artykule. Głównym trzonem artykułu jest analiza danych 

statystycznych oraz materiałów zastanych. 

 

 

Tunezja – informacje ogólne 
 

Republika Tunezyjska, arabska Al-Jumhūriyyah at-Tūnusiyyah położona jest w Afryce 

Północnej, nad Morzem Śródziemnym (Ryc.1). Ze wschodu i południowego wschodu 

graniczy w Libią, natomiast z zachodu – z Algierią. Tunezja należy do krajów tzw. Maghrebu 

(z arabskiego – miejsce zachodu słońca), do którego należą także inne państwa północnego 

wybrzeża Afryki - Maroko, Algieria i Libia [www.encyklopedia.pwn.pl, 03.04.2018]. 

Państwo zajmuje powierzchnię 163,6 tys. km2, którą zamieszkuje 10,9 mln osób. Arabowie 

stanowią 97% społeczeństwa, Berberowie 1% oraz inne narodowości 2%, w tym Francuzi, 

Włosi i Żydzi. Tunezja, ze stolicą w Tunisie podzielona jest na 24 wilaje. Językiem 

urzędowym jest arabski w dialekcie tunezyjskim. W administracji i szkolnictwie powszechnie 

używany jest również język francuski. Jednostką monetarną jest dinar tunezyjski (TND). 

Struktura wyznaniowa w republice to przede wszystkim muzułmanie (sunnici), którzy 

stanowią zdecydowaną większość – 98% społeczeństwa. Chrześcijanie oraz inne wyznania to 

jedynie 2% mieszkańców [Encyklopedia PWN 2013]. 

 
Ryc. 1. Położenie Tunezji w basenie Morza Śródziemnego  
Źródło: W. Cudny, Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w Tunezji [w:] Turystyka i 

hotelarstwo nr 8, red. A. Stasiak, Łódź 2005, s.127 
 

Tereny dzisiejszej Tunezji początkowo były zasiedlone przez plemiona berberskie, 

w XII w. p.n.e. pojawiły się pierwsze kolonie fenickie, by następnie powstała słynna 

Kartagina. Tunezja niszczona była przez wojny punickie, a w końcu całkowicie opanowana 

przez Rzymian, którzy w okresie swojego przywództwa wznosili coraz więcej nowych miast 

i przyczynili się do znacznego wzrostu gospodarczego [Encyklopedia PWN 2013]. Wiek 

VII przyniósł Tunezji panowanie Arabów, z kolei wiek XVI to okres walk hiszpańsko-

tureckich o kontrolę nad Tunisem i wybrzeżem Afryki Północnej. W wyniku bitew Tunezja 

stała się częścią Porty Otomańskiej ze stale rosnącymi wpływami tureckimi. 

Rok 1881 to protektorat francuski, który trwał aż do 1956 r., kiedy to 20 marca ogłoszono 
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niepodległość. Władzę w Tunezji objęła partia Neo-Dustur, pod przywództwem Habiba 

Bourgiby. Prezydent, a później także i premier, znacznie zmodernizował kraj, realizował 

także przyjazną politykę gospodarczą z Francją [www.encyklopedia.pwn.pl, 10.05.2018]. 

W 1987 r. osiemdziesięcioczteroletni Bourgiba odstąpił od władzy, a rządy 

przejął Zin al Abidin Ben Ali, by utrzymać się na stanowisku prezydenta kolejnych 

5 kadencji. Zmuszony przez liczne demonstracje Tunezyjczyków, podał się do dymisji 

w 2011 roku.  

Republika tunezyjska jest najbardziej liberalnym krajem spośród wszystkich państw 

muzułmańskich. Protektorat francuski oraz rządy Habiba Bourgiby wprowadziły do życia 

mieszkańców Tunezji wiele świeckich elementów. Są to przede wszystkim: prawo 

wzorowane na europejskim, obyczajowość w życiu społecznym oraz moda [Dłużewska 1998, 

2009]. Nie oznacza to jednak całkowitego odwrócenia się od religii – islam nadal pozostaje 

mocnym fundamentem. Tunezyjczycy, głównie młodzi, są rozdarci między tradycyjnymi 

wartościami przekazanymi przez rodziców, a komfortem życia wzorowanym na europejskim 

systemie. Po odzyskaniu niepodległości, udział młodzieży w obrzędach religijnych uległ 

znacznemu ograniczeniu [Szaleńcowa 2008]. Jednak obecnie starania zewnętrznych 

sponsorów, przede wszystkim Arabii Saudyjskiej sprawiły, że wyznawców na nowo 

przybywa. Wyznawanie islamu jest swego rodzaju wyznacznikiem tożsamości. To wszystko 

sprawia, że coraz częściej, choć w ukryciu, mieszkańcy łamią ogólnie przyjęte zasady życia 

społecznego, jakie narzuca islam. 

Republika Tunezyjska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się państw 

arabskich pod względem gospodarczym. Do lat sześćdziesiątych XX w. należała 

do kluczowych eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. W 1987 r. został 

zapoczątkowany program zmian strukturalnych w gospodarce wspomagany przez Bank 

Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rok 1995 to z kolei istotna umowa 

stowarzyszeniowa z Unią Europejską, która wpłynęła na redukcję cła i ogólnie pojętą 

liberalizację polityki w kwestii zagranicznego zaangażowania kapitałowego. Przekształcenia 

te skutkowały m.in. dużo większym otwarciem na światową gospodarkę, wspieraniem 

inwestycji zagranicznych, uproszczeniem systemów bankowych, czy prywatyzacją 

państwowych spółek [www.encyklopedia.pwn.pl, 10.05.2018]. Gospodarka Tunezji przez 

wiele lat opierała się na sektorze usług. W 2010 roku portal fhimt.com bazując na danych 

Tunezyjskiego Ministerstwa Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej wskazał 

na 43% udział usług, w tym turystyki w rynku [www.dataviz.fhimt.com, 30.052018]. 

Przemysł wytwórczy stanowił wówczas 19%, przemysł nieprodukcyjny 14%, rolnictwo  

i rybołówstwo 12 % i inne proporcjonalnie 12% (Ryc. 2). 
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Ryc. 2. Struktura gospodarki Tunezji 2010 r.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.dataviz.fhimt.com, 30.052018 
 

Dane z 2013 r. opublikowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą wskazują, że usługi, 

z turystyką na czele, miały aż 61 % udziału w PKB. Udział przemysłu wynosił 20,4 %, 

a rolnictwa 8,6% [www.rig.katowice.pl, 30.05.2018]. Przemysł wydobywczy, jako druga 

istotna gałąź gospodarki to przede wszystkim eksploatacja fosforytów i ropy naftowej. 

Największe złoża zlokalizowane są przy tunezyjsko-algierskiej granicy (fosforyty) 

i na Saharze (nafta). Dodatkowo wykorzystywane są rudy żelaza, ołowiu, cynku oraz gazu 

ziemnego. Olej napędowy w postaci ropy i benzyny stanowi ok. 25% całego eksportu [Nowa 

encyklopedia powszechna PWN 1995; Szaleńcowa 2008]. Grunty uprawne zajmują około 

30% powierzchni kraju. W Tunezji uprawia się pszenicę, owoce cytrusowe, daktyle czy 

winogrona. Istotne miejsce zajmuje także uprawa oliwek. Tunezja jest jednym z największych 

na świecie producentów oliwy. W związku z powyższym, kraj jest także znaczącym 

eksporterem żywności. Sprzedaje się przede wszystkim cytrusy, daktyle oraz oliwki 

i produkty z nich przetworzone. Z drugiej jednak strony ze względu na zmienne i często 

niekorzystne warunki do upraw, istnieje konieczność sprowadzania części towarów 

z zagranicy.  

Tunezyjska gospodarka eksponuje wiele słabości spowodowanych wydarzeniami 

politycznymi z ostatnich siedmiu lat. Silnie naznaczony wpływem ataków terrorystycznych 

deficyt budżetowy jest dziś punktem, skupiającym największą uwagę rządzących. Produkt 

krajowy brutto jest miarą wielkości gospodarki krajowej. W 2017 r. PKB Tunezji wynosiło 

42,1 mld dolarów. Dla porównania z rokiem 2010, czyli w latach względnej stabilizacji 

społeczno-politycznej, wskaźnik ten sięgał 44,05 mld USD.  
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Potencjał turystyczny 
 

O atrakcyjności turystycznej stanowią walory przyrodnicze i kulturowe oraz 

zagospodarowanie turystyczne [Rogalewski 1974]. Tunezja bez wątpienia posiada wszystkie 

te elementy. Kraj jest niezwykle interesujący z uwagi na starożytne dziedzictwo istniejące 

na terenach republiki oraz ze względu na kolonialne wpływy widoczne w architekturze. 

Kultura islamu także charakteryzuje się oryginalnymi elementami zauważalnymi chociażby 

w budownictwie. Jeśli pierwiastek kulturowy nie stanowi bezpośredniej przyczyny wyboru 

Tunezji jako destynacji turystycznej, jest doskonałą możliwością uzupełnienia wakacji 

zorientowanych na wypoczynek. Najważniejszym komponentem atrakcyjności turystycznej 

Tunezji jest środowisko przyrodnicze. W północnej części kraju i na wschodnim wybrzeżu 

panuje klimat śródziemnomorski. Lata są gorące i suche, średnia temperatura to 28-31°C, 

zimy natomiast łagodne i deszczowe (16-26°C). Na południu kraju klimat staje się bardziej 

suchy i gorący [Szaleńcowa 2008]. To właśnie natura, która stwarza najlepsze warunki 

do wypoczynku przyciąga wielu turystów z różnych części świata. Ciepłe i czyste morze, 

zagwarantowana pogoda oraz element orientu i egzotyki stanowią determinantę atrakcyjności 

Tunezji dla potencjalnych globtroterów. Turyści poszukując słońca, coraz chętniej wybierają 

miejsca o innej kulturze, niż ta, z której sami pochodzą. Dodatkowym atutem jest stosunkowo 

niewielka odległość od Europy i związana z tym dostępność komunikacyjna. Tunezja słynie 

z wielu kurortów turystycznych zlokalizowanych przy ciepłych wybrzeżach Morza 

Śródziemnego. Północny obszar Tunezji to dominujący krajobraz górski – góry Atlas, 

z najwyższym szczytem Djebel Chambi, o wysokości bezwzględnej 1544 m n.p.m. Warto 

wspomnieć również o dolinie rzeki Medjerdy, która jest jedyną dużą i stałą rzeką Tunezji. 

Wraz z systemem dopływów i kanałów nawadniających tworzy największy rejon upraw, 

powstały już w czasach rzymskich. Środkowa i południowa część kraju - zdecydowanie 

równinna, sprzyja uprawie oliwek i daktyli, dalej przechodząc w część największej gorącej 

pustyni – Saharę. Najdalej na południe wysunięty kraniec Tunezji pokrywają wydmy 

Wielkiego Ergu Wschodniego. Do roku 2010, Tunezja była jedną z najpopularniejszych 

destynacji turystycznych wśród Polaków. Najczęściej wybierane miejsca wypoczynku 

to przede wszystkim Hammamet, z historyczną i nowoczesną medyną oraz kojarzona 

z mniejszością żydowską wyspa Djerba [www.tui.pl, 30.04.2018]. Dużym powodzeniem 

cieszyły się także miejscowości Sousse i Monastyr. 

Biura turystyczne oferują liczne wycieczki fakultatywne na terenie całej Tunezji.  

Kraj może zachwycać wieloma zabytkami oraz imponującą architekturą zarówno z czasów 

antycznych, jak i z późniejszych okresów. W architekturze widoczne są wpływy rzymskie, 

fenickie czy francuskie. To tutaj istniała starożytna Kartagina, założona przez Fenicjan z Tyru 

w latach 814-813 p.n.e. [Szaleńcowa 2008]. Dominują jednak budowle w stylu orientalnym, 

które są pozostałością po panowaniu tureckim. Należy wymienić także Wzgórze Byrsa, 

z rudymentem punickiego ośrodka, teatr i rzymskie wille czy łaźnie Antoninusa Piusa. 

Turystów przyciąga także rzymski amfiteatr El Jem – największy w Afryce Północnej oraz 

rzymskie świątynie trójcy kapitolińskiej i łuk triumfalny w Sbeitli. [www.podroze.onet.pl, 

12.03.2018]. Ruiny Kartaginy w Tunisie i inne najatrakcyjniejsze obiekty zostały wpisane 

na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Tab. 1). 
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Tab. 1. Zabytki Tunezji wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
 

Nazwa zabytku Miejsce 

Data wpisania 

na listę 

UNESCO 

Opis 

Amfiteatr El Jam 1979 Trzeci co do wielkości amfiteatr na świecie. 

Ma kształt elipsy o obwodzie 427m, długości 149 m 

i szerokości 124m. Widownia wznosi się 

do wysokości 36m.  

Zbudowany w latach 230-238 n.e. 
Thugga Góry 

Tebersuk 

1997 W starożytności miasto punickie. Zachował się 

ogromny kompleks ruin – mauzoleum Atebana, 

ruiny domów, teatru i świątyni. Na Wieży znajdują 

się libijskie inskrypcje z III i II w. p.n.e. 
Miasto Kairuan Kairuan ok. 

160 km od 

Tunisu 

1988 Kairuan to czwarte po Mekce, Medynie i Jerozolimie 

święte miejsce. Założone zostało ok. 670 r. n. e. 

przez Arabów. Znajduje się tu Meczet Bulwiarza. 
Stanowisko 

archeologiczne 

w Kartaginie 

Kartagina 1979 Kartagina została założona w IX w. p.n.e. przez 

Fenicjan. Głównymi dzielnicami były: akropol, 

Byrsa i dzielnica portowa. 
Medyna w Sousse Sousse 1988 Znajduje się tam Wielko Meczet. Medyna pochodzi  

z ok. 800-909 r. n.e. 
Medyna w Tunisie Tunis 1979 Najwspanialsze miasto islamu od XII do XVI w. n.e. 

Około 700 zabytków – pałace, meczety, fontanny, 

mauzolea, ruiny. 
Park Narodowy 

Aszkal 

Jezioro na 

wybrzeżu 

Morza 

Śródziemnego 

1980 Leży na trasie przelotów ptaków z Afryki do Europy. 

Swoje schronienie maja tu: bociany, flamingi, gęsi 

i kaczki. 

Nekropolia  

i miasto  

Kerkouane 

Kerkouane 1985/1986 Punickie miasto najprawdopodobniej wzniesione 

ok. 350 r. p.n.e. zachowało się wiele pozostałości, 

zwłaszcza domy mieszkalne. 
Źródło: K. Parzych, Rytualizacja przestrzeni turystycznej w turystyce międzynarodowej. Studium przypadku 

ruchu turystycznego do Tunezji, Słupsk 2011 

 

Należy także wspomnieć o samej stolicy republiki – Tunisie wraz ze znaną aleją 

Bourgiby. Została zaprojektowana na wzór paryskich Champs-Elysées. Imponuje także 

architektura kolonialna, w tym XIX i XX - wieczne francuskie śródmieście. Znaczną wartość 

przedstawia także Muzeum Narodowe Bardo, w którym można podziwiać największą 

na świecie kolekcję rzymskich mozaik, w tym słynną mozaikę przedstawiającą poetę Virgila 

[www.bardomuseum.tn, 09.03.2018]. Wyjątkową sympatią turystów cieszy się także otulone 

biało-niebieskimi barwami miasteczko Sidi Bou Said. Kręte uliczki, wzgórze z widokiem 

na port oraz góry zachęcają do długich spacerów. By zagłębić się w lokalną atmosferę 

egzotyki, turyści odwiedzają także urocze medyny, czyli stare dzielnice miast arabskich, 

obecne w niemal każdym większym mieście oraz miejscowe targowiska o wdzięcznej nazwie 

– souk. Nieodłączny element kraju to także architektura związana z kultem religijnym, a więc 

meczety i ribaty. Te o największym znaczeniu dla Tunezyjczyków to Wielki Meczet 

w Kairouan oraz Zitouna w Tunisie [Kruczek 2012].  

W okresie poprzedzającym wydarzenia Wiosny Arabskiej, organy odpowiedzialne 

za rozwój tunezyjskiej turystyki próbowały zmienić wizerunek kraju z destynacji 

o charakterze wypoczynkowym (turystyka masowa) na destynację oferującą walory 

krajoznawcze i specjalistyczne. Ofertę poszerzono przede wszystkim o nurkowanie, 

żeglarstwo czy windsurfing oraz – zdecydowanie bardziej kosztowną turystykę golfową 

i thalassoterapię – usługi SPA wykorzystujące walory Morza Śródziemnego. W materiałach 

promocyjnych eksponowano także walory położone w dużej odległości od wybrzeża, których 

odwiedzenie wiązało się z koniecznością dodatkowych noclegów.  
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Działania te miały doprowadzić do bardziej równomiernego rozmieszczenia ruchu 

turystycznego, (zatem do zwiększenia dochodów z tego sektora w wielu regionach kraju) oraz 

do zainteresowania przyjazdem innej – bardziej zamożnej i wymagającej kategorii turystów 

[Cudny 2005, Dłużewska 2011]. 

 

 

Zamachy terrorystyczne w Tunezji 
 

Mówiąc o zamachach terrorystycznych w Tunezji należałoby wyróżnić trzy istotne 

cezury czasowe – wydarzenia mające miejsce po ataku na World Trade Center, wydarzenia 

będące konsekwencją tzw. Wiosny Arabskiej, oraz wydarzenia inicjowane przez tzw. Państwo 

Islamskie (Tab. 2). 

 

Tab. 2. Ataki terrorystyczne i wydarzenia polityczne ważne dla ruchu turystycznego Tunezji 

Lp. Data Miejsce Organizator 

1. 11.04.2002 Synagoga Al-Ghariba, Djerba Al-Kaida 

2. 2011 Wiosna Arabska Bractwo Muzułmańskie, Ennahdha 

3. 18.03.2015 Muzeum Bardo, Tunis Państwo Islamskie 

4. 26.06.2015 kurort Al-Kantawi, Sousse Państwo Islamskie 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Pierwszym zamachem terrorystycznym na terenach Republiki Tunezyjskiej był atak 

na Al-Ghariba w miejscowości Ar-Rijad na wyspie Djerba. 11 kwietnia 2002 roku, Nizar ben 

Mohhamed Nasr Nawar zdetonował ciężarówkę wypełnioną gazem i materiałami 

wybuchowymi w pobliżu świątyni. Śmierć poniosło 19 osób, w tym Tunezyjczycy oraz 

turyści z Niemiec i Francji, a około 30 osób odniosło obrażenia. Siedem miesięcy 

po wstrząsających nalotach na WTC w Nowym Jorku przeprowadzonych przez Al-Kaidę, 

ta sama organizacja przeprowadziła atak u wybrzeży Tunezji. I choć na mniejszą skalę, był to 

swoisty sukces bojowników [www.theguardian.com, 22.05.2018]. Chociaż początkowo 

eksplozji nadawano cechy przypadku, prowadzone śledztwo bezsprzecznie wskazywało 

na zorganizowany atak terrorystyczny, a kilka lat później osoby odpowiedzialne za tę tragedię 

trafiły do więzienia. Miejsce przeprowadzonej detonacji nie jest kwestią przypadku – spór 

pomiędzy muzułmanami a społecznością żydowską sięga do czasów powstania państwa 

Izrael. Konflikt palestyńsko-izraelski jest kolejnym złożonym zagadnieniem wpływającym  

na relację między nacjami i nadaje kształt współczesnej historii. Kluczowym wydarzeniem  

w historii Tunezji była tzw. Wiosna Arabska, czyli fala protestów w 2011 r., które swoim 

zasięgiem objęły niemalże całe społeczeństwo arabskie. Media przedstawiały manifestacje 

jako oddolny ruch społeczny buntujący się przeciwko bezrobociu, ubóstwu, korupcji czy 

inflacji. Ukształtowany w ten sposób obraz walki o poprawę warunków życia lokalnej 

społeczności nie jest prawdziwy. W rzeczywistości, rewolucja, której nadrzędnym celem było 

odsunięcie od władzy autorytarnych przywódców, stanowiła obszar działań dla 

fundamentalistycznych organizacji islamskich. G. Gause [2011] i A. Dłużewska [2015] 

uważają, że podłoże protestów nie wiąże się z trudną sytuacją ekonomiczną krajów arabskich. 

W dużo gorszej kondycji finansowej znajduje się chociażby wiele państw 

postsocjalistycznych. Autorzy wskazują na przemyślane działania prowadzone przez Bractwo 

Muzułmańskie, jako źródło powstałych manifestacji [Dłużewska 2009, Al Hamarneh 2006]. 

Rewolucja arabskiej wiosny powszechnie uważana jest za społeczno-ekonomiczne 

odnowienie społeczeństwa, z uwzględnieniem islamskich wartości. Zarówno w Tunezji, jak 

i w Egipcie przewrót doprowadził do obalenia panujących od dekad prezydentów – 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

66 

Zin El Abidin Ben Alego i Hosniego Mubaraka. Jednak Tunezja na tle innych państw 

arabskich stanowi nieco odmienny przypadek. Jako najbardziej liberalny kraj islamski, mogła 

pochwalić się systemem oświaty na wysokim poziomie, największą klasą średnią i najsilniej 

zorganizowanym ruchem robotniczym. Rządy prezydenta Ben Alego wprowadziły wiele 

korzystnych dla społeczeństwa rozwiązań przy jednoczesnym zakazie swobody wypowiedzi 

i działalności partii politycznych [Dzisiów-Szuszczykiewicz 2011]. Szalę goryczy przelały 

jednak klanowe koneksje prezydenta. Przecieki Wikileaks wskazały na wysokie 

skorumpowanie rodziny Ben Alego, według których w 2006 r. ponad połowa tunezyjskich elit 

biznesowych była bezpośrednio powiązana z familią głowy państwa, poprzez troje dorosłych 

dzieci, siedmioro rodzeństwa oraz dziesięcioro braci i sióstr jego drugiej żony 

[Anderson 2011]. 

 

 
Ryc. 3. Protesty podczas Wiosny Arabskiej – młody Tunezyjczyk z transparentem ,,Nic się nie 

zmieniło”  
Źródło: www.bbc.com, 17.05.2018 

 

M. Muszkiewicz [2014] wyraźnie wskazuje, że po rewolucji najważniejszą siłę 

polityczną w Tunezji, Egipcie i Libii stanowili islamiści. „Bractwo Muzułmańskie, jeszcze 

wczoraj określane mianem islamskich ekstremistów, dzisiaj jest reprezentantem 

demokratycznych przemian w świecie arabskim.” Najlepiej zorganizowanymi siłami 

opozycyjnymi przeciwko dyktatorom w Tunezji, ale też w Egipcie były ugrupowania 

islamskie, i to właśnie one przejęły władzę. Islamsko-konserwatywna partia Ennahdha była 

pierwszą porewolucyjną siłą polityczną w kraju. Aby zrozumieć, czym są ugrupowania 

partyjne hołdujące radykalnej wersji islamu, należy przywołać hasła, na które się powołują. 

Ugrupowania nie kryły oburzenia niedostatecznie ortodoksyjnymi zachowaniami różnych 

partii, osób czy mediów. Postulowały o zwiększenie wpływu szariatu na system prawny 

i obyczaje, a utworzona przez Ennahdhę konstytucja, wzorem rządzonego przez Bractwo 

Muzułmańskie Egiptu podnosiła paradygmat prawa koranicznego nad systemem 

konstytucyjnym [www.mil.link, 27.05.2018]. Bracia Muzułmanie oraz Ennahdha nie 

uznawali istnienia państwa Izrael, nawoływali do wyzwolenia historycznych terytoriów 

palestyńskich, a Hamas traktowali jako legalny ruch oporu, a nie jako organizację 

terrorystyczną [Hamid 2011]. 

Po odsunięciu prezydenta od władzy okazało się, że kredyt zaufania, którym 

Tunezyjczycy obdarzyli islamistyczną Partię Odrodzenia (Ennahdha) nie przyniósł 

upragnionych zmian. Skalę działania organizacji oraz partii fundamentalistycznych obrazują 

wydarzenia z 6 lutego 2013 r. Wówczas nieznani sprawcy zamordowali opozycjonistę i lidera 

Ruchu Demokratycznych Patriotów – Szokriego Belaida. Krytykował on bowiem radykalne 
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idee Partii Odrodzenia i tym samym sprzeciwiał się pomysłom przekształcania wysoce 

nowoczesnej dotąd Tunezji w kraj religijny wzorem Arabii 

Saudyjskiej [www.bliskiwschod.pl, 12.06.2018]. Po zabójstwie Belaida doszło do ponownego 

oburzenia społeczeństwa, które doprowadziło do pokojowego odsunięcia Ennahdhy 

od władzy. Obecnie partia ta jest częścią tunezyjskich elit rządzących. A. Chouet [2015] były 

francuski oficer wywiadu, współautor kilku książek na temat terroryzmu islamskiego 

stwierdził, że działacze islamistycznej partii Ennahda dokonali wielu reform, które miały 

zapobiegać laicyzacji społeczeństwa. Sekularyzacja oraz liberalizm jest największym 

wrogiem Bractwa Muzułmańskiego. Od tego czasu wiele ataków zakrwawiło Tunezję, aby 

zabić jej gospodarkę, rujnując sektor turystyki, związki zawodowe, stowarzyszenia. 

Przemyślane działania wspomnianych wyżej organizacji miały na celu odzyskanie wpływów, 

co stanowi systemową strategię Braci Muzułmanów [www.humanite.fr, 30.05.2018]. 

Kolejne wydarzenia mające rozległe znaczenie dla ruchu turystycznego Tunezji 

przyniósł rok 2015. 18 marca dżihadyści zaatakowali Muzeum Bardo w Tunisie, a trzy 

miesiące później – 26 czerwca popularny kurort wypoczynkowy w miejscowości Sousse. 

Bojownicy nazwani przez komórkę macierzystą „rycerzami Państwa Islamskiego”, dokonali 

pierwszego zamachu, który – jak podało ISIS w propagandowym nagraniu – był 

„błogosławioną inwazją na jaskinię niewiernych i zła w muzułmańskiej Tunezji”. Dwóch 

uzbrojonych mężczyzn wtargnęło na teren muzeum pełnego turystów. Znaczna większość 

odwiedzających została ewakuowana, ale napastnikom udało się schwytać kilku zakładników. 

Atak pochłonął 24 ludzkie istnienia i ranił 50 osób. Wśród ofiar byli m. in. obywatele Polski, 

Włoch czy Francji. W wyniku policyjnej ofensywy terroryści zidentyfikowani, jako Yassine 

Abidi i Saber Khachnaoui, zostali zabici. Sprawcy byli znani policji i służbom tunezyjskim. 

Należeli oni do organizacji Uqba ibn Nafi, podlegającej algierskiej Al-Kaidzie Islamskiego 

Maghrebu. Prowadzone śledztwo wykazało, że obaj wyjechali do Libii na trzy miesięczne 

szkolenie [www.mil.link, 27.05.2018]. 

Na kolejne działania dżihadystów nie trzeba było długo czekać. W czerwcu 2015 r.,  

23 - letni Tunezyjczyk Seifeddine Yacoubi dzięki pomocy wspólników dostał się na teren 

hotelu od strony morza z kałasznikowem ukrytym w parasolce. Zabił on 39 osób i ranił 

podobną liczbę. Śmierć poniosło najwięcej obywateli Wielkiej Brytanii. Zamachowiec zginął  

w wyniku działań policji. 4 lipca prezydent ogłosił trzydziestodniowy stan wyjątkowy 

na terenie całego kraju [www.tvn24.pl, 22.05.2018]. Organizatorzy wypoczynku podjęli się 

natychmiastowej ewakuacji turystów i przygotowali samoloty mające sprowadzić 

wczasowiczów do swoich krajów, jeszcze przed planowym zakończeniem turnusów. Biura 

podróży TUI, Itaka, Rainbow Tours, Sun & Fun Holidays postanowiły odwołać kolejne loty 

do Tunezji i całkowicie wycofały tę destynację ze swoich ofert. Tunezja wróciła 

do promowania kraju dopiero dwa lata po zamachach, ale nie stanowi już tak atrakcyjnego 

kierunku podróży. 

Nie można także pominąć ataków terrorystycznych dokonywanych na mniejszą skalę 

i nie skierowanych bezpośrednio w turystów. Ich celem była tunezyjska armia - w 2014 r. 

w górach Chaambi, graniczących z Algierią. Od kwietnia tego samego roku tysiące 

tunezyjskich żołnierzy zostało rozmieszczonych w pasie górskim w ramach operacji 

przywrócenia porządku przy algierskiej granicy. Jak podało Ministerstwo Obrony, bandyci 

z batalionu Uqba Ibn Nafi zaatakowali, gdy żołnierze łamali swój post podczas 

muzułmańskiego świętego miesiąca Ramadanu. Bojownicy prowadzili ostrzał z różnych 

kierunków za pomocą karabinów i granatów z napędem rakietowym, w wyniku czego zginęło 

15 żołnierzy a ponad 20 zostało rannych. Minister obrony Ghazi Jeribi, powiedział, 

że napastnicy penetrowali region z Algierii, a sprawcy to Tunezyjczycy, Algierczycy 

i „zagraniczni najemnicy”. Jeden z nich zidentyfikowany, jako tunezyjski dżihadysta, został 

zabity [www.af.reuters.com, 06.06.2018]. Brygada Uqba Ibn Nafi w różnych punktach była 

powiązana z Al-Kaidą Islamskiego Maghrebu (AQIM) i podaje się, że ma głębokie relacje 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

68 

z podobnymi grupami po algierskiej stronie granicy. S. Staffell [2016] zaznacza, że istnieją 

również dowody potwierdzające przypadki, w których poszczególni członkowie lub frakcje 

zobowiązali się do lojalności wobec ISIS. Podczas gdy grupa starała się potwierdzić swoje 

zaangażowanie w AQIM w niemal wszystkich oficjalnych publikacjach propagandowych, 

kolejno ujawniono niektóre wewnętrzne rozłamy spowodowane szerszą konkurencją  

AQIM – ISIS. 

Tzw. Państwo Islamskie przyznało się także do organizacji zamachu na gwardię 

tunezyjskich władz. 24 listopada 2015 r. nastąpił samobójczy atak bombowy, zdetonowana 

w wypełnionym prezydenckimi strażnikami autobusie bomba zabiła co najmniej 12 i zraniła 

kolejne 17 osób. Wydarzenie to miało miejsce w samym sercu stolicy Tunezji, na licznie 

odwiedzanej ulicy Mohamed V Avenue. Sprawca ataku został zidentyfikowany, jako 

Houssem Abdeli – 28-letni mieszkaniec Tunisu [www.reuters.com, 30.05.2018]. Był to trzeci 

tak duży akt terroru w Tunezji w przeciągu jednego roku. We wrześniu 2015 r. rząd otrzymał 

raporty wywiadowcze wskazujące na możliwe zamachy w stolicy i zakazał ruchu w części 

miasta. Po tych wydarzeniach władze aresztowały 17 islamistycznych bojowników 

i oświadczyły, że uniemożliwiły realizację kolejnego poważnego ataku zaplanowanego 

na listopad. Zamachowcy wówczas wyznaczyli hotele i siły bezpieczeństwa w Sousse jako 

swój cel [www.uk.reuters.com, 30.05.2018]. Warto zauważyć, że kilka tysięcy 

Tunezyjczyków wyjechało również do walki w Syrii, Iraku i Libii w szeregach ISIS i innych 

grup o charakterze terrorystycznym. Jak potwierdzają podane wyżej przykłady – niektórzy 

obywatele Tunezji powrócili do kraju, ale tylko po to, by dokonać terroru i urzeczywistnić 

cele tzw. Państwa Islamskiego. Sprawcy masakry w Muzeum Bardo i w kurorcie 

turystycznym w Sousse byli szkoleni w obozach dżihadystów w Libii. Walka 

z islamistycznymi bojownikami stała się poważnym wyzwaniem dla Tunezji.  

 

 

Rynek turystyczny w Tunezji 
 

Rozkwit tunezyjskiego rynku turystycznego przypada na lata 90. XX wieku. 

Do 2015 roku, wpływy z turystyki wykazywały dużą tendencję wzrostową, stając się istotnym 

udziałem PKB. Aktualnie, sektor turystyczny daje zatrudnienie dla blisko 400 tysięcy 

bezpośrednich i pośrednich pracowników [dane na 2016 r., www.cf.cdn.unwto.org, 

30.05.2018]. Tunezyjska turystyka jest klasycznym przykładem koncepcji wycieczki 

zorganizowanej. Ponad 80% przyjazdów to wczasy grupowe z biur podróży 

[www.geotourweb.com, 30.05.2018]. Przyczynił się do tego chociażby rozwój transportu 

lotniczego, a w szczególności intensyfikacja ruchu lotów czarterowych. 

Bliskość Europy sprawia, że to właśnie Europejczycy są „siłą napędową” turystyki 

w Tunezji. W 2012 r. z usług noclegowych skorzystało tu ponad 23 170 osób ze Starego 

Kontynentu. Drugie miejsce należało do turystów z Maghrebu – Libijczyków, Algierczyków, 

Marokańczyków i Mauretańczyków. Rycina 4 obrazuje obniżenie atrakcyjności republiki 

po wydarzeniach z 2015 r. wśród mieszkańców Europy, aż o niemal 15 tys. osób 

w porównaniu do najbardziej korzystnego roku. Co ciekawe, mieszkańcy Maghrebu pomimo 

ataków terrorystycznych w dalszym odwiedzali Tunezję, nawet z minimalną tendencją 

wzrostową. 
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Ryc. 4. Całkowita liczba udzielonych noclegów w Tunezji według narodowości w latach 2011-2015 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Narodowego Instytutu Statystycznego w Tunezji, 

www.ins.tn, 30.05.2018 

 

Europejczycy pozostają dłużej i wydają więcej pieniędzy dziennie na osobę niż 

mieszkańcy północnej Afryki – średnio 10,5 nocy dla Europejczyków i 2,5 nocy dla turystów 

z Maghrebu [www.geotourweb.com, 30.05.2018]. Początkowo to francuscy turyści stanowili 

największą grupę narodową. Jest to związane z historycznymi i gospodarczymi koneksjami 

łączącymi Francję z Tunezją. Strategia Tunezyjskiego Ministerstwa Turystyki polegała 

jednak na przyciągnięciu turystów z północnej Europy, w szczególności Niemiec w okresie 

zimowym. W rezultacie od lat 90. Niemcy stali się największą zagraniczną grupą turystyczną 

w Tunezji, niemal dwukrotnie większą niż obywatele francuscy w 1995 r. Francuzi odzyskali 

pierwsze miejsce na początku 2000 roku [www.geotourweb.com, 30.05.2018]. Należy jednak 

mieć na uwadze, że wśród „turystów” z francuskim paszportem, znaczną grupę stanowili 

emigranci, którzy odwiedzają Tunezję w celu spotkań z rodziną. Po roku 1989 doszło 

do istotnej zmiany w strukturach ruchu turystycznego na świecie, w tym także i Tunezji. 

Do grupy turystów pochodzących z Europy dołączyli obywatele dawnych państw 

komunistycznych. Szczególnie ważną grupą są tutaj turyści z Czech, Polski, Rosji i Węgier. 

Obywatele tych krajów stanowili łącznie w 2002 r. 3,4% ogółu turystów, a ich liczba 

wykazywała orientację zwyżkową [Cudny 2005]. W 2008 r. największą grupę 

odwiedzających republikę z kontynentu europejskiego stanowili Francuzi, Niemcy, Włosi, 

Brytyjczycy oraz Polacy (Tab. 3). Obecnie należy także uwzględnić wizyty Rosjan, którzy 

coraz chętniej wybierają ten kierunek na spędzenie urlopu i stanowią bardzo istotną grupę 

odbiorców dla tunezyjskich usług turystycznych. 

 
Tab. 3. Liczba turystów odwiedzających Tunezję w 2008 r. według kraju pochodzenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.babnet.net, 17.05.2018 
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Kolejne lata przyniosły względną stabilizację dla tunezyjskiej turystyki, ale warto także 

wspomnieć o 2009 roku i globalnym kryzysie gospodarczym. Tunezja ugościła wówczas 

6,9 miliona turystów, czyli o 2,1% mniej niż w roku 2008 r. 

Najbardziej newralgiczne cezury czasowe naocznie wpływające na współczesny ruch 

turystyczny i ogólnie pojęty przemysł podróżniczy w Tunezji to oczywiście daty wydarzeń 

o charakterze rewolucyjnym i terrorystycznym. Były to zatem rok 2011 i 2015 oraz lata 

bezpośrednio po zaistniałych incydentach (Ryc. 5). 

 

 
Ryc. 5. Przyjazdy turystów zagranicznych w latach 2010-2016 do Tunezji  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Tunezyjskiego Ministerstwa ds. Turystyki i Rzemiosła, 

www.tourisme.gov.tn, 30.05.2018. 

 

W roku 2010 Tunezję odwiedziło blisko 8 mln osób. Tzw. Wiosna Arabska i zamieszki 

jej towarzyszące doprowadziły do drastycznego spadku przyjazdów zagranicznych turystów. 

Była to wówczas liczba 4 785 119 ludzi, czyli niemal o połowę mniej w stosunku do roku 

poprzedniego. Wydarzenia o charakterze przewrotowym doprowadziły do wielu zmian 

w Tunezji. Międzynarodowa Organizacja Turystyki (UNWTO) opracowała dane dotyczące 

istotnego spadku odwiedzin całego regionu Afryki Północnej (-15%) i Bliskiego Wschodu  

(-9%) w pierwszych ośmiu miesiącach 2011 roku. W przypadku Tunezji, Arabska Wiosna 

spowodowała 44% spadek odwiedzin kraju oraz 43% redukcję wpływów finansowych 

z sektora turystycznego. Miało to dotkliwy wpływ na gospodarkę kraju [Liniany 2012]. 

Kolejne lata wskazywały wyraźną tendencję wzrostową, by osiągnąć zbliżone wyniki 

do czasu sprzed rewolucji, czyli niemal 7,2 mln podróżnych. Rok 2015 i dwa zamachy 

terrorystyczne wymierzone w wycieczkowiczów to ponowne załamanie branży turystycznej. 

Przemysł ten stracił wówczas prawie 2 mln turystów, a kolejne lata to bardzo powolny 

i nieznaczny przyrost odwiedzających. W roku 2016 liczba turystów zwiększyła się jedynie  

o 6%, należy jednak pamiętać, że większość touroperatorów z Polski i Wielkiej Brytanii 

całkowicie wycofała Tunezję ze swoich ofert. Resorty większości europejskich krajów, w tym 

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wydały oficjalne oświadczenia ostrzegające 

przed podróżami do Tunezji. Wśród miejsc, które miały być szczególnie zagrożone 

wymieniono Bizertę, Tabarkę, Hammamet, Tunis i Sousse oraz wyspę Djerba. Zdecydowanie 

odradzano się również wyjazdy na tereny przygraniczne z Libią i Algierią, szczególnie 

do gubernatorstw Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine. Jaśminowa rewolucja oraz terror 

w muzeum Bardo i kurorcie Sousse spowodowały znaczne spowolnienie gospodarcze Tunezji 

i Egiptu. J. Zdanowski [2013] i R. Fiedler [2014] zauważyli, że te wydarzenia polityczne 
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niosły ze sobą także konsekwencje przekierowania kapitału zagranicznych inwestorów 

do innych krajów o stabilniejszej sytuacji wewnętrznej. 

Załamanie się ruchu turystycznego niesie ze sobą przede wszystkim przykre 

konsekwencje ekonomiczne. Liczba podróżnych przekłada się na pozostawione pieniądze 

w kraju odwiedzanym. Tabela 4 ilustruje znaczny spadek wizyt turystycznych w Tunezji 

w 2015 i 2016 r., czyli bezpośrednio po atakach terrorystycznych oraz rok później. 

W stosunku do roku 2014 liczba wczasowiczów spadła o ponad 20%. Ilość udzielonych 

noclegów zmniejszyła się o 38,6%, a dochody generowane z turystyki obniżyły się o prawie 

36%. 

 
Tab. 4. Dochody z turystyki, udzielone noclegi i przyjazdy zagraniczne Tunezji w latach 2014-2016 

 2014 2015 2016* 
Różnica w % 

2016/2015 

Różnica w % 

2016/2014 
Dochody  

z turystyki w MDT 
3.625,6 2.414,7 2.322,9 -3,8 -35,9 

Noclegi ogólnie 29.107.239 16.177.556 17.880.034 10,5 -38,6 

Przyjazdy 

zagraniczne 
7.163.437 5.359.309 5.724.021 6,8 -20,1 

*Dane tymczasowe 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Tunezyjskiego Ministerstwa ds. Turystyki i Rzemiosła, 

www.tourisme.gov.tn, 30.05.2018. 

 

Wpływ zagrożenia terrorystycznego na gospodarkę obrazuje Ryc. 6. Zauważalny jest 

drastyczny spadek PKB w 2015 i 2016 r., czyli bezpośrednio po zamachach w muzeum Bardo 

i w kurorcie Sousse. W przeciągu dwóch lat wartość PKB zmniejszyła się o 5,5 mld dolarów. 

Nie w tak dużym stopniu - jednak wydarzenia Wiosny Arabskiej wpłynęły na wartość 

produktu krajowego brutto w 2012 r. 

 
Ryc. 6. PKB Tunezji w miliardach USD w latach 2008-2016 
Źródło: www.tradingeconomics.com, 30.05.2018 

 

Niepokoje polityczne, które miały miejsce na początku 2011 r., spowodowały znaczne 

spowolnienie działalności w dziedzinie podróżniczej. Tunezyjscy specjaliści z branży 

turystycznej stracili w styczniu około 40% zysków ze swojej działalności. Ostatecznie rok 

2011 był jednym z najtrudniejszych dla turystyki tunezyjskiej od czasu wielkiego kryzysu 

w latach 1991-1992, po wojnie w Iraku, oraz w latach 2001-2002, w następstwie ataków 

terrorystycznych z Nowego Jorku [www.geotourweb.com, 30.05.2018]. Krzywa przychodów 

(Ryc. 7) jest kompatybilna z linią wskazującą na przyjazdy turystów, gdyż dochody 

turystyczne generowane są przede wszystkim przez turystów zagranicznych. Przychody 
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w roku naznaczonym jaśminową rewolucją wyniosły 2 432,6 mln dinarów (MDT) wobec 

3 522,5 mln dinarów w 2010 r., co stanowi stratę o blisko 32%. Przez kolejne lata, aż do roku 

2014 zyski stopniowo rosły, osiągając wówczas 3 575,6 MDT. Była to suma minimalnie 

wyższa od czasów sprzed rewolucji. Straty wynikające z dwóch ataków terrorystycznych 

w 2015 r. były równe 1 221 mln dinarów, a w roku kolejnym zanotowano przychód 

w wysokości 2 322,9 MDT. Oznacza to, że w 2016 r. tunezyjska turystyka nie zdołała się 

podnieść z letargu wywołanego działalnością terrorystów. Państwo otrzymało wówczas 

przychód jeszcze niższy niż z okresu Wiosny Arabskiej. 

 

 
 

Ryc. 7. Przychody z turystyki w latach 2010-2016 w Tunezji  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Tunezyjskiego Ministerstwa ds. Turystyki i Rzemiosła, 

www.tourisme.gov.tn, 30.05.2018 

 

W 2015 roku wszystkie wskaźniki gwałtownie spadły – odnotowano spadek 

udzielanych noclegów (-50%), generowanych przychodów z turystyki (-45%) oraz obłożenia 

(-30%). Należy do tego dodać zamknięcie hoteli (234 na łączną sumę 100 000 łóżek) 

i znaczną stratę dla 350 000 pracowników branży, którzy mimowolnie stali się bezrobotni 

[www.geotourweb.com, 30.05.2018]. Po zamachach terrorystycznych wymierzonych 

w turystów, większość zagranicznych touroperatorów ewakuowała swoich klientów do kraju. 

Dalsze następstwa tych wydarzeń to zamykanie znacznej liczby hoteli, ze względu na brak 

obłożenia. Część pracowników świadczących usługi noclegowe, transportowe, zatrudniona 

w przedsiębiorstwach turystycznych, ale i zagranicznych rezydentów biur podróży, została 

bez pracy. Ta sytuacja doskonale uzmysławia fakt, że dysfunkcje turystyczne w postaci 

terroryzmu wpływają nie tylko na lokalnych przedsiębiorców, ale także na cały przemysł 

turystyczny. Skumulowanie długu państwowego Tunezji w wysokości 4 miliardów dinarów 

i spadek o połowę udziału sektora turystycznego w PKB (z 8% do 4%), pozwala uzmysłowić 

sobie, jak wielkie straty finansowe pociągnęły za sobą zamachy terrorystyczne. Na początku 

2016 roku udział turystyki spadł o 54% w porównaniu do analogicznego okresu 

2015 [www.geotourweb.com, 30.05.2018]. Ze względu na brak wiarygodnych danych 

statystycznych z 2017 i 2018 r., można mówić jedynie o przypuszczeniach. Rada do Spraw 

Gospodarczych i Finansowych („Ecofin”) podała, że stan turystyki w Tunezji wydaje się 

poprawiać: w 2017 r. – według danych, do 20 grudnia Tunezję odwiedziło łącznie 6 731 

milionów turystów. Liczba zagranicznych wczasowiczów zmierzających do Hammamet 

Yasmine wzrosła o 23% w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Agencja oszacowała, 

że przychody wygenerowane przez działalność turystyczną wzrosły o 16,3% 
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do 2,69 miliardów dinarów (1,09 miliarda dolarów). Zyski te są jednak odległe od tych  

z 2010 roku, kiedy przychody z turystyki osiągnęły rekordową wartość 3,5 miliarda dinarów, 

z blisko 7 milionami odwiedzających [www.agenceecofin.com, 16.05.2018]. Dane te jednak 

wydają się dosyć dyskusyjne, choćby ze względu na mylny przelicznik dinarów tunezyjskich 

na USD. Centralny Bank Tunezji (BCT) spodziewał się wzrostu PKB o 2,3% w 2017 r. dzięki 

odzyskaniu sektorów związanych z przetwarzaniem fosforanów oraz lekkim ożywieniem 

branży turystycznej. Od czasu rewolucji gospodarka kraju borykała się z niskim poziomem 

inwestycji i spadkiem czynników wydajności, które wpływają na konkurencyjność kraju. 

W pierwszym półroczu 2017 r. deficyt na rachunkach obrotów bieżących wzrósł o ponad 25% 

w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. Jednak nawet minimalna nadwyżka salda 

powstała po niewielkim pobudzeniu sektora turystycznego, nie zrekompensowała dziury 

budżetowej [www.tresor.economie.gouv.fr, 27.05.2018]. 

Działania o charakterze terrorystycznym dokonane w Tunezji w 2015 r. pociągnęły 

za sobą ogromne konsekwencje także dla większości europejskich touroperatorów. 

I tak na przykład, akcje biura podróży Rainbow Tours (jedynego touroperatora notowanego 

na warszawskiej giełdzie), od chwili pojawienia się informacji o zamachach, traciły 

na wartości. 26 czerwca 2015 r. – w dniu zamachu na kurort turystyczny w Sousse, akcje 

Rainbow straciły ponad 4,6 % wartości [www.tvn24bis.pl, 15.06.2018]. Jan Korsak 

z Komitetu Turystyki Krajowej Izby Gospodarczej podkreślił, że ówczesne ataki stanowiły 

duży cios w cały biznes turystyczny. Według J. Korsaka biura podróży przygotowywały się 

do dynamicznego wprowadzenia na rynek oferty wyjazdów do Tunezji. Tunezja do czasu 

ataków terrorystycznych była krajem cieszącym się dużym zainteresowaniem. Po ostatnim 

zamachu, w latach 2015-2016 wyjazdy Polaków do tego kraju były o 1/3 mniejsze niż 

w poprzednich latach [tvn24bis.pl, 15.06.2018]. 

Tunezyjskie władze podejmują wiele działań mających uchronić kraj przed kolejnymi 

atakami terrorystów i zagwarantować poczucie bezpieczeństwa odwiedzającym. Dotyczy 

to przede wszystkim zwiększenia środków ostrożności. Policja i służby bezpieczeństwa 

uruchomiły dodatkowe zastępy mundurowych, którzy mają strzec porządku w miejscach 

turystycznych. Bezpośrednio po zamachu i rok później, władze wydały rozporządzenie 

o konieczności zabezpieczenia każdego hotelu na terenie całej Tunezji. Widok policjantów 

na plaży stał się zjawiskiem powszechnym, ale trudno mówić o całkowitej gwarancji 

bezpieczeństwa turystów.  

 
Ryc. 8. Stan wyjątkowy w Tunezji  

po zamachu na hotel w miejscowości 

Sousse 
Źródło: www.wyborcza.pl, 28.05.2018 

 

Tuż po zamachu w Sousse 

rząd postanowił zamknąć 80 

meczetów, które funkcjonowały 

poza kontrolą państwa i niosły ze 

sobą ryzyko dalszej eskalacji 

przemocy i budowania islamskiego 

fundamentalizmu [www.tvn24.pl, 

22.05.2018]. Władze republiki 

starają się także odbudować 

nadszarpnięty wizerunek Tunezji za granicą. Wszechobecne działania w mediach 

społecznościowych, przedsięwzięcia reklamowe w krajach europejskich mają na nowo 

przyciągnąć tłumy wczasowiczów do upalnego kraju Afryki Północnej. Niefortunna 

kampania „Tunezja – jadę tam!” z maja 2015 r., miała na celu zachęcenie polskich turystów 

do zakupu wczasów w tym kraju. Przedstawiciele z ONTT w Polsce zdecydowali się  
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na stworzenie akcji promocyjnej po zamachach w muzeum Bardo w marcu tego samego roku. 

Banery skłaniające do wyboru Tunezji na spędzenie wakacji były popierane przez celebrytów, 

ale nie przyniosły oczekiwanego efektu. Czerwcowy atak terrorystyczny przelał czarę 

goryczy – w mediach wielokrotnie krytykowano te działania marketingowe. Ahmed Meddeb, 

dyrektor Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki zaznaczył, że „hotelarze zostali objęci 

programem wsparcia rządowego – i chodzi tutaj nie tylko o zastrzyk finansowy. Poczyniono 

kroki, by pobudzić turystykę krajową. Ta stanowiła w 2017 roku ok. 15% całości ruchu 

turystycznego, co jest znacznym wzrostem w stosunku do sytuacji z lat poprzednich. 

Hotelarze pozyskali też klientów z lokalnych rynków, np. z Algierii” 

[www.waszaturystyka.pl, 29.05.2018].  

Zaangażowany plan rozwoju turystyki na lata 2016 -2020, ma na celu przyciągnięcie 

jak największej liczby zagranicznych inwestorów, którzy prawdopodobnie będą uczestniczyć 

finansowo w uruchomieniu około pięćdziesięciu dużych projektów, z których część dotyczy 

rozbudowy lotnisk. Pomimo licznych kampanii promocyjnych, skutki ataków nadal ważą 

na opinii turystów i wyborze destynacji na wakacje. Współczesne działania terrorystyczne 

za każdym razem silnie uderzają w sektor podróżniczy, i tak już poważnie nadwyrężony 

od czasu Arabskiej Wiosny w 2011 r. [www.geotourweb.com, 30.05.2018]. 

Tunezja w 2018 r. w trzy lata po przeprowadzonych atakach terrorystycznych, powoli 

wraca do łask. Polski Związek Organizatorów Turystyki (PZOT) opublikował ranking 

najpopularniejszych krajów i kierunków w sezonie 2017/2018. Dane z grudnia 

2017 r. umiejscowiły Tunezję na przedostatnim, 19 miejscu w klasyfikacji. Z kolei kolejność 

ustanowiona w marcu bieżącego roku, przyznała republice 9 pozycję [www.pzot.pl, 

15.05.2018]. 

 

 

Badania ankietowe – wyniki  
 

Badania ankietowe zostały opublikowane w mediach społecznościowych (Facebook) 

w okresie 1.05.2018 – 15.06.2018 za pomocą formularza Google. Sondaż miał na celu 

określenie poziomu zainteresowania podróżą do Tunezji, potencjalnych lęków, wyobrażeń 

i innych czynników, które mogłyby mieć wpływ na podróże Polaków do tej destynacji. 

Pytania dotyczyły również preferencji turystycznych dotyczących krajów muzułmańskich 

w szerszym kontekście. W badaniach wzięły udział 223 osoby, z czego 66,4% kobiet i 33,6% 

mężczyzn, z wykształceniem wyższym 64,1%, średnim 33,6%, zawodowym 1,8% 

i podstawowym 0,4%. Wiek ankietowanych to odpowiednio 54,7% dla grupy wiekowej  

do 25 roku życia, 44,8% w przedziale 26-45 lat oraz 0,4% osób w granicach 46-60 lat. 

Miejsce zamieszkania badanych to przede wszystkim miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

(65,5%), wieś (18,4%) oraz miasto do 100 tys. mieszkańców (16,1%). 

Zdecydowana większość respondentów doceniła walory turystyczne kraju, jednak 

ryzyko zamachów terrorystycznych wpływa bezpośrednio na ich wybory dotyczące 

destynacji podróżniczej. Wybierając kierunek na wakacje ankietowani kierują się przede 

wszystkim możliwościami finansowymi oraz bezpieczeństwem. Były to dwa najmocniejsze 

punkty w pięciostopniowej skali ocen. Badani zwrócili także uwagę na ciekawe atrakcje 

turystyczne czy zróżnicowaną ofertę turystyczną kraju docelowego. Na pytanie „Z czym 

kojarzą się Pani/Panu kraje muzułmańskie?” odpowiadający wskazywali na fanatyzm 

religijny, łamanie praw kobiet i zamachy terrorystyczne. W wyniku rozprzestrzeniających się 

stereotypów, duża część społeczeństwa nie widzi różnicy między Afganistanem czy Irakiem  

a Tunezją. Ankietowani dostrzegli najbardziej otwartą wersję islamu w Maroko (33,6%), 

Tunezji (22%) i Egipcie (18,8%). Nie zabrakło także odpowiedzi błędnie wskazujących na tę 

kwestię, wymieniono tu chociażby wahhabistyczną Arabię Saudyjską (10,8%). 18,4% 

ankietowanych zaznaczyło, że liberalny kraj muzułmański nie istnieje, ponieważ  
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we wszystkich państwach muzułmańskich, islam ma tak samo silny wpływ na prawo  

i stosunki społeczne. Duża część respondentów wybrała także odpowiedź, wskazującą na brak 

wiedzy w tej dziedzinie. 

Przeprowadzony sondaż diagnostyczny wykazał, że brak bezpieczeństwa w kraju 

wybieranym na spędzenie wakacji oznacza dla ankietowanych przede wszystkim zagrożenie 

związane z ryzykiem wystąpienia ataków terrorystycznych (47,5%), działalnością 

miejscowych grup przestępczych (32,7%) i aktywnością lokalnych złodziei (11,2%). 

Pojedyncze osoby wskazały także na odmienność kulturową, stosunek mężczyzn do samotnie 

podróżujących kobiet czy katastrofy naturalne. 

Rycina 9 przedstawia kraje, które respondenci najbardziej chcieliby zobaczyć 

w najbliższym czasie. Należy jednak dodać, że wybór dotyczył tylko i wyłącznie państw 

przedstawionych na tej liście, bez możliwości dodania innej odpowiedzi. Najwięcej osób 

zaznaczyło Portugalię, Grecję i Hiszpanię. Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się Egipt 

i Tunezja. Co ciekawe, Maroko zajęło dość wysoką pozycję w rankingu, co można tłumaczyć 

względnym poczuciem bezpieczeństwa w tym kraju. 

 
Ryc. 9. Zestawienie państw, które ankietowani chcieliby odwiedzić w najbliższym czasie, spośród 

listy zamkniętej 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na pytanie – „Czy gdyby wygrał/wygrała Pan/Pani darmową wycieczkę do Tunezji, 

skorzystałby/skorzystałaby Pan/Pani?” nie wszyscy ankietowani dopowiadali twierdząco 

(39% odpowiedzi). Co więcej, nawet, ankietowani, którzy odpowiadali „tak” uzależniali 

jednak tę kwestię od bezpieczeństwa, zaznaczając, że woleliby wybrać się w tę podróż 

z osobą towarzyszącą. Padło kilka odpowiedzi wskazujących na to, że mimo decyzji 

pozytywnej nie byłby to wyjazd z entuzjazmem. Przykładowe odpowiedzi zacytowano 

poniżej. 

„Tak, ale niechętnie, nie przepadam za kulturą arabską i mentalnością Arabów”, 

„Myślę, że tak, ale na pewno sprawdziłabym obecną sytuacje polityczną w danym miejscu”, 

czy „Tak, chyba ze sytuacja nie byłaby tam bezpieczna”. Kilka osób wyraziło nadzieję, 

że okoliczności te ulegają poprawie, a miejsca typowo turystyczne są dodatkowo strzeżone. 

Niemal 9% ankietowanych było zdecydowanie przeciwko realizacji wygranej, darmowej 

wycieczki do Tunezji. Interesującymi odpowiedziami były na przykład - „Parę lat temu 

na pewno, teraz obawiałabym się”, „Nie, ponieważ szanuje życie swoje i swoich bliskich”, 

„Nie – bezpieczeństwo jest dla mnie jednym z najważniejszych czynników podróży”, „Nie. 

Obawiam się o swoje bezpieczeństwo”. Kilka osób zrezygnowałoby z tej możliwości, 

ze względu na posiadanie dzieci. Osoby niezdecydowane stanowiły blisko 8% respondentów, 
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którzy swoją decyzję uzależniali od miejsca docelowego, warunków oraz bezpieczeństwa. 

Pozostała część ankietowanych w odpowiedzi na to pytanie, wskazała niejasną odpowiedź 

„Inne”. Wyniki te doskonale uzmysławiają, że poza kwestiami finansowymi to właśnie 

bezpieczeństwo jest istotnym czynnikiem kształtującym wybory podróżników o destynacji 

turystycznej. 

 

 

Zakończenie 
 

Po jaśminowej rewolucji Tunezja stanęła w obliczu nadzwyczajnego wzrostu 

radykalnego islamizmu, a niebezpieczni fundamentaliści pogłębili swoje wpływy. Skutki 

wydarzeń z 2011 r. są także niekorzystne dla świata zachodniego, bowiem państwa 

organizowane w duchu islamskiego fanatyzmu stanowią ogromne niebezpieczeństwo 

cywilizacyjne. Co ciekawe Arabską Wiosnę przetrwały władze m.in. Bahrajnu, Omanu, 

Jordanii i Arabii Saudyjskiej, co tylko udowadnia, że kraje hołdujące ideologii wahhabizmu – 

z punktu widzenia inicjatorów – nie potrzebują zmian w korelacji islam - państwo. Tunezja 

przeprowadziła wolne wybory i działa w oparciu o nową konstytucję i szeroki konsensus 

polityczny, z którym partie świeckie i islamistyczne zdołały przezwyciężyć głębokie spory. 

Liberalna droga, którą stara się podążać Tunezja, ma niewiele wspólnego z pierwotnym, 

czystym islamem, do którego urzeczywistnienia dążą dżihadyści. Oczywiście, republika jest 

krajem muzułmańskim i jest to zagwarantowane w miejscowej konstytucji, ale zdecydowanie 

potępia idee wahhabizmu, której hołdują największe mocarstwa arabskie. Chcąc narzucić ten 

sam porządek – także i Tunezji – Arabia Saudyjska, Katar, Oman czy Zjednoczone Emiraty 

Arabskie finansują działania terrorystów, by za wszelką cenę poszerzyć stosowanie prawa 

szariatu w kolejnych krajach świata muzułmańskiego. Stanowi to jedną z przesłanek, 

uzasadniających aktywność terrorystów na terenach republiki. Tunezja znajduje się w kręgu 

ekspansywnych zainteresowań dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego. Ponadto, celem ISIS 

jest stworzenie utopii na terenach uznawanych za muzułmańskie, zwłaszcza na obszarze 

Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, czyli na ziemiach dawnego kalifatu umajjadzkiego 

[Cockburn 2015]. 

Należy jednocześnie podkreślić istotną wartość złóż surowców energetycznych krajów 

arabskich. Systemy gospodarcze tych państw opierają się częściowo lub znacznie 

na eksporcie ropy naftowej. Zasoby naturalne niejednokrotnie stanowią fundamentalny 

element w walce o polityczne wpływy. Przemysł wydobywczy Tunezji jest stosunkowo 

niewielki w porównaniu do największych eksporterów oleju napędowego, ale wciąż się 

rozwija. Eksploatacja ropy, gazu ziemnego i fosforytów nieprzerwanie stanowi jedną 

z głównych gałęzi gospodarki kraju. Puls biznesu podaje, że wydobycie ropy naftowej 

w 2011 r. wynosiło 70 480 baryłek dziennie, co umiejscowiło Tunezję na 55 miejscu w skali 

światowej. Pokłady tego surowca szacowano wówczas na około 425 mln baryłek. 

Te statystyki pochodzą z okresu rewolucji, ale autorzy analiz wskazują na brak poważnych 

zakłóceń w segmencie wydobywczym i eksportowym pomimo zamieszek w kraju 

[www.pb.pl, 14.05.2018]. Kwestia posiadania złóż jest szczególnie ważnym wątkiem 

w obszarze prowadzonych badań, bowiem tereny bogate w surowce energetyczne 

są pożądanym areałem dla wielu mocarstw. Z jednej strony dżihadyści chcą poszerzyć 

wpływy lub całkowicie przejąć kontrolę nad interesującym obszarem. Z drugiej zaś, obecność 

świata zachodniego w regionie Bliskiego Wschodu jest postrzegana jako próba kontrolowania 

tamtejszej ekonomii i odebrania Arabom ich bogactwa - ropy naftowej.  

W. Szewko [2015] podkreślił, że kwestia bezpieczeństwa w Tunezji nie ulegnie 

poprawie, dopóki nie zostanie rozstrzygnięta sytuacja w Libii. Oznacza to, że kolejne próby 

dokonywania zamachów terrorystycznych w republice są wysoce prawdopodobne. Publicysta 

zaznaczył także, że kraje arabskie, zdezorganizowane po Wiośnie Arabskiej, odznaczają się 
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aktywnością dżihadystów w strukturach państwowych. Granica między legalnie działającymi 

organizacjami ekstremistycznymi i grupami terrorystycznymi jest znikoma [www.ttg.com.pl, 

06.06.2018]. Ataki terrorystyczne często postrzegane są w kategorii zdarzenia losowego, 

które może się przytrafić jak każda inna sytuacja ekstremalna wpisana w ryzyko podróży. 

Właściwy problem pojawia się wtedy, gdy dochodzi do powtarzającej się serii zamachów 

w ramach jednego państwa. Ta pierwsza ewentualność skutkuje zwykle niewielkim spadkiem 

w ruchu turystycznym i ma charakter przejściowy. Z kolei powtórny atak niesie ze sobą dużo 

większe konsekwencje [www.rynekinwestycji.pl, 06.06.2018]. Wyniki badań jednoznacznie 

wskazują na znaczący, negatywny wpływ działań o charakterze terrorystycznym 

i fundamentalistycznym na rynek turystyki tunezyjskiej (PKB, procent zatrudnienia). 

Gospodarka tunezyjska odnotowuje ogromne straty po każdym zamachu. Zaobserwowano 

również zmianę kategorii i narodowości turystów – rosnący udział turystyki z krajów 

Maghrebu i z krajów byłych republik radzieckich. Obydwie grupy pozostawiają w Tunezji 

znacznie mniej środków niż turyści z krajów Europy Zachodniej. Wyniki badań sondażowych 

wskazują na małe zainteresowanie wśród turystów z Polski podjęciem podróży do Tunezji, 

oraz na przeniesienie stereotypów dotyczących konserwatywnych krajów wahabistycznych 

(np. Arabii Saudyjskiej) na Tunezję.  

Ze względu na czynnik czasu oraz brak nowych, tragicznych doniesień europejscy 

turyści dodatkowo zachęceni niskimi cenami coraz chętniej wracają do Tunezji. Im dłużej 

sytuacja polityczna zarówno na świecie, jak i w samej Tunezji sprzyja wyjazdom i zapewnia 

relatywne poczucie bezpieczeństwa, tak długo republika ma szansę na odbudowanie 

wizerunku w opinii zagranicznych turystów. Islamski ekstremizm i aktywna działalność 

terrorystów w znacznym stopniu kształtują ludzkie wybory decydujące o destynacji 

podróżniczej. To właśnie od nich zależy przyszłość ruchu turystycznego w Tunezji, ale i 

na całym świecie. Można zatem sformułować opinię, że wczasowiczów korzystających 

z uroku tunezyjskich plaż będzie z roku na rok przybywać…aż do następnego ataku 

terrorystycznego. 
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The influence of terrorism and islamization  

on the tourism economy of Tunisia 
 

Keywords: Tunisia, tourism, terrorism, terrorist attacks, islam 

Abstract:  
Terrorism, especially ideologically and religiously motivated, is a serious problem  

for the security of civilization. Attacks, increasingly aimed at tourists are an extremely 

important barrier to the development of international tourism. The aim of the article is to 

determine the impact of islamic terrorism, terrorist attacks and broadly understood radical  

and fundamentalist actions on the general state and development of tourism in Tunisia.  

The article is based on primary and secondary data, available literature on the subject, own 

observations carried out in Tunisia in 2011 and 2015, and a diagnostic survey available  

in social media to determine the level of interest in taking a journey to Tunisia among tourists 

from Poland. The research results indicate a significant negative impact of terrorist  

and fundamentalist activities on the Tunisian tourism market. The Tunisian economy is 

experiencing huge losses after each attack. There was also a change in the category  

and nationality of tourists (the growing share of tourists from the Maghreb countries and from 

the former Soviet republics). The results of the survey indicate that there is little interest 

among tourists from Poland to make a trip to Tunisia, and also to transfer stereotypes about 

conservative Wahhabi countries (e.g. Saudi Arabia) on Tunisia. 
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Nietzscheańska topografia podróży 
 

Słowa kluczowe: Friedrich Nietzsche, nietzscheańska topografia podróży, Homo viator, 

wędrowiec i jego cień, podróżni i ich stopnie, prepostmodernizm 
 

Abstrakt 

Dariusz Piotr Klimczak analizuje nietzscheańską topografię podróży odwołując się 

do typowych „kamieni milowych” jego filozofii, jak również biografii. Przedstawia 

następujące aspekty topografii podróży autora Tako rzecze Zaratustra: Podróż jako przygoda 

myśli; Topografia podróży „nadczłowieka”; Podróżni i ich stopnie; Homo viator jako homo 

historicus w topografii podróży. Nietzsche twierdzi, iż nakreślenie ciekawej topografii 

podróży jest konieczne, ponieważ wzmaga nie tylko wolę mocy, ale zbawienne dla jednostki 

pielęgnowanie filozoficznego ideału ciekawego życia. Projekt nietzscheańskiej topografii 

podróży otwiera więc umysł na nieznane z góry możliwości rozwoju i wzrostu, które dopiero 

trzeba odkryć, wymyślić lub stworzyć.  
 

 

Wprowadzenie 
 

Topos podróży jest często obecny w dziełach literackich, sztuce, teatrze, filozofii, 

religii, eschatologii (metempsychoza – wędrówka duszy). Sprzyja konstruowaniu alegorii 

ludzkiego losu jako wielkiej podróży w wymiarze duchowo-cielesnym. Pojemność 

semantyczna owego toposu sprzyja wykrystalizowaniu określonej filozofii, jak na przykład 

u francuskich myślicieli XVI i XVII wieku (Montaigne, Kartezjusz, Monteskiusz i Rousseau) 

[Van Den Abbeele 1992]. Podróż ma jednak swoje starożytne korzenie i konotacje, gdyż 

wszyscy, jak Odyseusz, podróżujemy do swej wyśnionej, wytęsknionej Itaki, tej „piersi, 

na której możemy się wszyscy wypłakać”. Platon pokazuje podróż dusz w boskim świecie, 

które wznoszą się i opadają, wcielając się i ponownie pozbywają się ciała. Heraklit obrazuje 

„płynność” każdej podróży (gr. Πάντα ρεί – translit. Panta rei „Wszystko płynie”), 

Arystoteles pielgrzymowanie samego myślenia od i do Pierwszego Poruszyciela. Filozofowie 

skłonni są raczej odbywać podróż wewnętrzną, uwielbiają udawać się na „emigrację 

wewnętrzną”, jak Immanuel Kant, Tomasz Morus, Tomasz Campanell, Francis Bacon, Søren 

Aabye Kierkegaard etc.  

Przeciwnikiem podróży w aspekcie turystycznym był chociażby Lucjusz Anneusz 

Seneka, pisząc: „[...] podróże nie uczynią cię ani lepszym, ani rozsądniejszym. Trzeba raczej 

obcować z naukami oraz ze znawcami mądrości, by uczyć się tego, co przez nich zostało 

zbadane, i badać to, czego jeszcze wyjaśnić nie zdołali. [...] Taka bieganina nie przyniesie 

ci żadnego pożytku. [...] Chory powinien szukać leku, a nie nowej okolicy” [Seneka 1961, 

s. 544]. W innym miejscu ów myśliciel stwierdza zaś: „Kto wszędzie przebywa, ten nigdzie 

nie przebywa” [1961, s. 5]. Podróżowanie przyrównał Seneka do nerwowego przewracania 

się w łożu wraz z którym przewraca się cały wszechświat. Znana jest też niechęć  

do odbywania podróży przez filozofów. Sokrates ponoć tylko raz wyjechał z Aten, „suchotnik 

z Królewca”, Immanuel Kant, opuścił stolicę Inflant, tylko po to, aby wygłosić wykład  

dla oficerów pruskich dotyczący szczegółów budowy mostu Tower, którego zresztą nigdy  

nie widział. 

W tradycyjnym ujęciu podejmowanie podróży wiąże się z obraniem celu tejże,  

ale i z ryzykiem i trudem samego podróżowania. Dla filozofii Wschodu „celem drogi jest 

droga”, czyli celem podróży jest sama podróż. Przekonanie to wiąże się z „krytycznym 

myśleniem” o podejmowaniu trudu docierania do sensu, do ostatecznych wniosków.  
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Dla Emila M. Ciorana sensem filozofowania okazało się nie znalezienie odpowiedzi na żadne 

pytania, które ona stawia. Dla George’a Santayany spełnieniem podróży życia okazało się 

zrozumienie życia. Każdy z filozofów odbywa więc swoją podróż. Jak z kolei zauważa Anna 

Wieczorkiewicz: „Filozofia lubi przedstawiać siebie samą jako podróż odkrywczą, jako 

medytacyjną wędrówkę z ciemności błędu do światła prawdy, jako błądzenie w poszukiwaniu 

pierwszych zasad, czy jako ruch myśli. Nowatorskie pomysły wykłada korzystając z figur 

drogi na zewnątrz. Ewokują one idee przekraczania oraz wykraczania i pozwalają poddać  

w wątpliwość dany system filozoficzny, czyli wyjść poza niego. Projekt innowacyjnej 

podróży zarysowany w tym filozoficznym toposie ma działanie ambiwalentne – w pewien 

sposób determinuje poznanie i zakreśla mu granice” [Wieczorkiewicz 1995, s. 129]. 

W niniejszym artykule pragnę zwrócić uwagę na topos i topografię podróży w filozofii 

Friedricha Nietzschego, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników odbył wiele 

podróży i lubił podróżować. W ten sposób możliwe będzie poznanie nie tylko interesujących 

faktów z biografii filozofa, ale odkrycie wartości i zagrożeń, jakie niesie podróż odbywana  

w wymiarze indywidualnym, mentalnym i egzystencjalnym. Topografia podróży może się 

okazać wzorcem myśli, rozpoznaniem uniwersalnego kodu kultury, ale może także objawić 

się jako jeden ze sposobów pogłębienia naszego rozumienia dziejów zachodnioeuropejskiej 

duszy, ale także jako ewokacja szaleństwa, które stało się udziałem wielu filozofów.  

Współcześnie problematyka kulturowo rozumianej podróży, przestrzeni, topografii 

podróży jest przedmiotem analiz takich badaczy i filozofów, jak: Marc Augé, Michel 

Foucault, Gilles Deleuze, Bruno Latour, Bernhard Waldenfels, Günter Wohlfart, Richard 

Rorthy et al. Dla nich to filozofia Friedricha Nietzschego stanowi interesującą predylekcję, 

jego samego zaś uważa się za prekursora postmodernizmu, czy prepostmodernistę [Wohlfart 

1997].  
 

 

Uściślenia terminologiczne 
 

Przy omawianiu toposu i topografii odwołujemy się do starogreckiego źródłosłowia 

owych terminów: z gr. τόπος („miejsce”), τόπος κοινός, (translit. topos koinos, „miejsce 

wspólne”), z łac. locus communis. Dla starożytnych „miejsca wspólne” oznaczały nie tylko 

tematyczne schematy argumentacyjne, jak u Arystotelesa, odwołujące się do określonych 

przekonań wypracowanych przez szkołę retoryki [Emrich 1977, s. 234-263], ale także 

„miejsce w przestrzeni”. Termin miał bardziej znaczenie przenośne i odnosił się do wspólnoty 

słuchaczy i mówców, pisarzy i czytelników, ukierunkowanych na wspólne myśli, idee. 

Prześledzenie toposów może pokazać uniwersalność „wspólnych dla wszystkich miejsc”, 

które najczęściej przyjmują postać alegorii jako figury powtarzającej się w dziełach i filozofii. 

Rewizji pojęcia toposu dokonał w połowie XX wieku Ernst Robert Curtius twierdząc,  

że topos jest „tematem oderwanym, nadającym się do dowolnego rozwijania  

i przekształcania” [Curtius 1972, s. 235]. Z kolei według Eugenio Ionesco topos przekształca 

się w „językową cliché, a więc [jest] wypróbowanym sposobem wysławiania, matrycą, 

służącą powielaniu myślowych stereotypów” [cyt. za: Rudzka-Symotiuk 1973, s. 99]. 

Niektórzy badacze (jak Adam Kulawik) utożsamiają topos z motywem wędrownym (np. 

motyw zabicia smoka, motyw czarodziejskiej różdżki, motyw mądrego głupca, etc.)1. 

Wyodrębnienie to nie stanowi zbytniego problemu w formach skonwencjonalizowanych2. 

                                                 
1 Nazwa: motyw wędrowny funkcjonowała najpierw dla motywów abstrakcyjnych wyodrębnionych z gatunków 

folklorystycznej proweniencji, takich jak mit, legenda, baśń, bajka, powieść. Z czasem zakres użycia powiększył 

się na gatunki kultury masowej, jak kryminał, romans, powieść, etc. Wydaje się jednak, że motywy wędrowne 

mogą mieć charakter znacznie bardziej skonkretyzowany. Na co zwracają uwagę autorzy rozlicznych słowników 

motywów, m.in. Stith Thompson jako autor Motif-Index of Folk-Literature. 
2 W przypadku dramatu trudno dokonać systematycznego sklasyfikowania, zwykle jednak wyróżniamy element 

podstawowy (powtarzający się jako leitmotiv). 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

82 

Dla Augusta Obermayera, topos to pewien model przedstawieniowy 

(Vorstellungsmodell), który z dużym prawdopodobieństwem może wykrystalizować się  

w stałą formę językową [Obermayer 1972, s. 155]. Natomiast dla Leo Spitzera3 topos  

to „wzorzec, matryca myśli” [Spitzer 1963, s. 3], bliski wykładni Ionesco, stereotyp myślowy 

(recurring pattern of thought).  

 Powyższe stanowiska sytuują problematykę topiki w warstwie leksykalnej  

i stylistyczno-semantycznej, ale dowołują się także do filozofii stereotypu, wzorca 

myślowego. Innymi słowy, przekształcenie motywu w topos odbywa się w momencie 

ugruntowania jednego ze znaczeń z wykluczeniem innych wariantów. Toposami mogą być 

motywy świata jako teatru (Theatrum Mundi), śmierci jako gnijącego trupa kobiety  

[Zob. Klimczak 2006, s. 61-62], życia jako pielgrzymki, podróży etc. Jednym  

z podstawowych toposów podróży jest podróż w czasie (Scrooge z Opowieści wigilijnej 

Karola Dickensa, Faust Johanna Wolfganga Goethego), w zaświaty (Orfeusz i Eurydyka), 

wędrówka po mieście (Dublinie jak w powieści Jamesa Joyce’a Ulisses), podróż do domu 

(wędrówka Odysa do Itaki). Sprzęga się z nim motyw pielgrzyma z jego filozoficzną 

wykładnią człowieka-wędrowca (homo viator), jak np. w filozofii Augustyna z Hippony, 

Friedricha Nietzschego (Wędrowiec i jego cień), Gabriela Marcela (Homo viator) etc. 

W rzeczywistości topos pozostaje przekazem o dużej wariantowości i fakultatywności 

zarówno znaczeniowej, obrazowej, jak i funkcjonalnej (Jarosław Marek Rymkiewicz nazywa 

toposem nawet bardziej złożony i wieloznaczny obraz poetycki [1968, s. 17]). Innymi słowy, 

topos ulega zatem rozmaitym konkretyzacjom (jednak bardziej ograniczonym aniżeli 

w przypadku motywów abstrakcyjnych), może również powstać w oparciu o motyw 

mityczny, archetyp lub symboliczny typu dom, droga, kamień etc. 

Nie rozpatrując szczegółowo różnic pomiędzy motywem wędrownym a toposem, 

przyjmuję za zasadne posługiwanie się terminem: wędrownym toposem podróży, gdyż jest 

on jednym z wyznaczników literatury, kultury i filozofii4. 

Z topiką podróży wiąże się jeszcze jedno zagadnienie, które możemy określić mianem 

fenomenu istnienia w immanentnej strukturze toposu – uniwersalnego kodu kulturowego. 

Każdy topos odsyła do określonych archetypów cywilizacji, jest zbiorem ideowo-

wyobrażeniowym, będącym dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej  

z charakterystycznymi dominantami: judaistyczną, grecką, rzymską i chrześcijańską,  

co trafnie ujmuje Friedrich Nietzsche w swojej koncepcji budowy nowej cywilizacji. 

Analiza tego makrokosmosu topicznego stawia sobie za cel dotarcie do podstaw 

duchowości, znaków zmienionej sytuacji duchowej; znaków tego, czego nie można uchwycić 

inaczej. Jest to jeden ze sposobów pogłębienia naszego rozumienia dziejów 

zachodnioeuropejskiej duszy (abendlandische Seelengeschichte). Leo Spitzer twierdzi, 

że kolejne literackie manifestacje toposu odsyłają każdorazowo do historycznie zmiennej 

rzeczywistości, pełniąc coraz to nową funkcję ideową, dlatego też, pomimo utrwalonych 

konstant obrazowo-znaczeniowych, topos pozostaje zjawiskiem historycznie zmiennym.  

Pojęciem niejako zbieżnym z toposem jest topografia. Tutaj znów musimy się odnieść 

do greckiego źródła (gr, łac. topographia, loci descriptio, czyli „miejsce 

opisane”). Prostą definicję w interesującym nas aspekcie podaje Merriam Webster Dictionary: 

                                                 
3 L. Spitzer analizę toposów ujmuje jako: „the procedure of continously rediscovering the same pattern 

of thought recurring in so many manifestations of linguistic and cultural life throught the centuries”. 
4 Różnica pomiędzy motywem wędrownym a toposem nie jest kwestią precyzji terminologicznej, polega raczej 

na ograniczeniu zakresu występowania i funkcji kompozycyjnej motywu wędrownego. Zwróćmy uwagę 

na to, że motyw wędrowny występuje tylko w klasie skonwencjonalizowanych gatunków fabularnych, może być 

tylko elementem fabuły, a więc zdarzeniem, rekwizytem lub cechą postaci, natomiast topos może funkcjonować 

w każdym typie literatury pełniąc rolę kompozycyjną. Topos posiada zatem bardziej uniwersalną macierz 

znaczeniową [Zob. Klimczak 2006, s. 60-63]. 
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„fizyczne lub naturalne cechy obiektu lub istoty i ich związki strukturalne »topografia 

ludzkich chromosomów«, »topografia polityczna naszych czasów«” [MWD]5.  

Topografia podróży – to innymi słowy opisanie miejsc podróży. Podróż funkcjonuje 

więc jako figura czy bardziej alegoria ludzkiego losu, oswajania nieznanego, przemieszczania 

się w nieznanej przestrzeni w poszukiwaniu celu, sensu. Opisaniu tego zmagania służy 

topografia, która nakreśla miejsca człowieczego pielgrzymowania. 

  

 

Podróż jako przygoda myśli  
 

W pismach Friedricha Nietzschego podróż zostaje pokazana jako przygoda myśli 

wyzwolonej po, postulowanej przez filozofa, „śmierci Boga”. Podróż dla bazylejskiego 

myśliciela, to odkrywanie dotychczas nieznanych obszarów, oderwanie się od stałego, 

pewnego gruntu, ale także grawitowanie w wymiarze ziemskim i pozaziemskim, wręcz 

międzygwiezdnym: „Istnieje prawdopodobnie ogromna niewidzialna krzywa i kolej 

gwiezdna, w której nasze tak różne drogi i cele mieścić się mogą, jako drobne przestrzenie — 

wznieśmy się do tej myśli!” [Nietzsche, WR 2010, s. 226-227, aforyzm nr 279]. Filozof nie 

waha się odbywać podróży na antypody moralności, myślenia, ewokując w aforyzmie nr 289 

Wiedzy radosnej explicite: „I antypody mają swe prawo istnienia! Jest jeszcze nowy świat do 

odkrycia — i więcej niż jeden! Na okręty, filozofowie!” [podkr. aut.], [Nietzsche, WR 1991, 

s. 227].  

Specyficzna wg Nietzschego jest mentalność wędrowca, który musi wyjść niejako poza: 

„Wędrowiec mówi — By przypatrzyć się raz z oddali naszej europejskiej moralności, 

by ją zmierzyć wedle innych, dawniejszych lub przyszłych moralności, na to postąpić trzeba, 

jak postępuje wędrowiec, który chce wiedzieć, jak wysokie są wieże jakiegoś miasta: w tym 

celu opuszcza miasto. […] Że się właśnie chce dojść tam na zewnątrz, tam w górę, jest  

to może małem szaleństwem, dziwacznem, nierozsądnem »musisz« — bo i my poznający 

mamy swoje idyosynkrazye [sic!] »niewolnej woli« — : pytanie czy rzeczywiście dojść tam 

można. To może zależeć od wielu warunków; w gruncie rzeczy jest to pytanie, dotyczące 

tego, jak lekcy jesteśmy lub jak ważcy, problemat naszego »ciężaru gatunkowego«. Trzeba 

być bardzo lekkim, by swą żądzę poznania wzbić aż w taką dal i zarazem ponad swój czas,  

by stworzyć sobie oczy do patrzenia poprzez wieki, a do tego jeszcze czyste w tych oczach 

niebo!” [Nietzsche, WR 2010, s. 356-357, aforyzm nr 380]. 

Nietzscheańska topografia podróży ma zatem swój wymiar transcendentny, 

wybiegający „poza”: poza dobrem i złem, poza moralnością, poza niewolą. Symbolika miasta 

i wieży uzmysławia pewien paradoks: żeby zrozumieć topografię swojego życia, trzeba wyjść 

poza nie i spojrzeć z pewnego dystansu fizycznego i mentalnego.  

Zarysowana powyżej nietzscheańska filozofia wędrówki wymaga dotarcia do źródeł tej 

fascynacji. Przypomnijmy, iż zaledwie dwudziestoczteroletni Nietzsche, protegowany przez 

swojego preceptora i wybitnego filologa, Albrechta Ritschla, otrzymał nominację profesorską, 

a wraz z nią uposażenie, jakie gwarantowało objęcie katedry filologii na najstarszym 

w Szwajcarii Uniwersytecie Bazylejskim. W owym czasie, a był to rok 1868, w zachodniej 

Europie panowała „zatęchła” atmosfera kulturowa, różniąca się w poszczególnych ośrodkach 

jedynie natężeniem resentymentów i stopniem zawiści [Gilman 1985]. Zarówno Niemcy, tym 

bardziej Szwajcarzy, nie poznali się na wielkości i geniuszu młodego filozofa. 

Ów kosmopolityczny i ekscentryczny umysł, kwestionujący tradycyjne teutońskie ideały 

wzbudzał początkowo niechęć, był wręcz odsądzany „od czci i wiary”, gdyż niemożliwe było 

wówczas połączenie modelu, wręcz skoszarowanej kultury pruskiej z iście nietzscheańskimi 

                                                 
5 Tekst oryg. „the physical or natural features of an object or entity and their structural relationships »the 

topography of human chromosomes«, »the political topography of our time«” [MWD]. 
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jakościami tworzenia i odkrywania nowych wartości, forsowania ideału wolności, który 

w późniejszym okresie przekształcił się w postulat „nadczłowieka”.  

Młody filozof już wówczas musiał przybrać, wykoncypowaną nieco później przez 

Witolda Gombrowicza, „gębę” nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale także  

w uprawianym pisarstwie filozoficznym (stąd ulubione formy aforystyczne, satyryczne, 

sarkazm). Za „gębą” kryje się jednak głęboka refleksja antropologiczna i filozoficzna nad 

europejską conditio humana oraz cywilizacją, która swoje źródła czerpie z Aten, Jerozolimy, 

Rzymu.  

Wczesne bazylejskie doświadczenie swoistej niechęci i braku zrozumienia każą 

autorowi Tako rzecze Zaratustra zmienić taktykę filozofowania i wyznaczyć nową topografię 

życia. W życiu filozofa następuje więc metamorfoza – przemiana w wędrowca, czy bardziej 

żeglarza, wyzwolonego z krepującego gorsetu teutońskich ideałów. Stąd też na topografii 

podróży Nietzschego pojawia się motyw znany od starożytności: gr. πλεῖν ἀνάγκη, ζῆν οὐκ 

ἀνάγκη, łac. Navigare necessare est, vivere non est necesse (z łac. „Żeglowanie jest 

koniecznością, życie nie jest koniecznością” [Plutarch 1996, s. 50]. Wolny duch przyswoił 

więc „marynarską” ideę kosmopolityzmu: ideał „otwartego morza” i otwartego horyzontu 

umysłu; czyli – podróży po otwartym świecie [Gillespie & Strong, 1988].  

Jakże wymowna jest to przemiana, jeśli się zważy, iż pod koniec życia Nietzsche,  

już w ostrym stadium choroby syfilitycznej i pomieszania zmysłów, wkracza do Bazylei, jak 

nie przymierzając Chrystus do Jerozolimy (chrystocentryzm – można tu zdiagnozować jako 

typowy objaw schizofrenii paranoidalnej). Jego topografia życia właśnie wtedy zatoczyła 

swój demoniczny krąg: „Przewieziono go do Bazylei 8 stycznia. Zanim do tego doszło, leżał 

w swoim turyńskim pokoju i pisywał nieczytelne karteczki. Sygnował je Cezar, Dionisos, 

Władca Świata. A także – Ukrzyżowany. W dniu wyjazdu stawiał opór, nie chciał rozstać się 

z »ukochanym« gospodarzem. Ubłagano go prezentem: szlafmycą pana Fino. I w tej 

szlafmycy jechał na turyński dworzec, jak błazen zbiegły z cyrku. W Bazylei, obawiając się 

publicznego skandalu na dworcu, wmówiono mu, że jest podróżującym incognito księciem  

i musi przez tłum przejść w milczeniu z wagonu do karety. W marcu umieszczono  

go  

w zakładzie dla chorych umysłowo w Jenie. Jego wypełniana codziennie karta kliniczna  

za okrągły rok, do marca 1890 roku, jest przejmująca w swej monotonii: zjadł własne 

ekskrementy, wypił własną urynę, wysmarował się własnymi ekskrementami, wybił szybę  

w oknie” [Herling-Grudziński, s. 289]. 

Nietzsche ze swojej topografii podróży wyłączył takie kamienie milowe życia, jak: 

małżeństwo, posiadanie dzieci, stały etat, przynależność do określonego narodu, religii.  

Arlie J. Hoover akcentuje ów specyficzny rys topografii życia filozofa: „Nietzsche stał się 

wędrowcem, nigdy się nie ukorzenił. Nigdy też nie miał żony, dziecka, miasteczka, narodu, 

kościoła, Boga, partii politycznej, zawodu ani zwyczajnej pracy. Miał kilku bliskich 

przyjaciół, ale jego kontakty z nimi były zwykle korespondencyjne. Był wędrownym 

kosmopolitą, rodzajem biednej duszy, zadrapanej przez romantycznych nacjonalistów”  

(przeł. aut.), [Hoover 1994, s. 18]6. 

Ów „kosmopolita bez korzeni”, nieustannie podróżuje w wymiarze duchowym 

i fizycznym, pomimo braku zdrowia i środków finansowych. Jego topografia podróży 

naznaczona zostaje przypadkowo wynajętymi pokojami, hotelikami, spelunkami Wenecji, 

Rzymu, Turynu, a w końcu izolatki w szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych w Jenie, 

co nie przeszkadza jednak filozofowi gloryfikować tej formy egzystowania. W liście 

do Henryka Köselitza pisze: „Drogi przyjacielu, Pana psychologiczne ustalenia na temat 

                                                 
6 Tekst oryg.: „Nietzsche become a wanderer, never rooting himself. He never had a wife, child, cometown, 

nation, church, God, political party, profession, or regular job. He did have some close friends, but his contacts 

with them were usually by mail. He was a wandering cosmopolitan, the kind of poor soul excoriated  

by the romantic nationalists”. 
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wpływu Wenecji są słuszne. Tu wobec określonego działania klimatu, doszedłem stopniowo 

do zrozumienia zasadniczej wagi tej kwestii. Przez wzgląd na optimum, na urzeczywistnienie 

naszych najbardziej osobistych życzeń (naszych ‘dzieł’) trzeba słuchać właśnie tego głosu 

natury. Opowiadała mi właśnie moja sąsiadka przy stole, że dwa tygodnie wcześniej leżała 

w Berlinie chora. Teraz – a co się zmieniło, ona sama nie umie powiedzieć, w każdym razie 

chodzi, je, jest wesoła i nie pamięta już, że była chora” [Nietzsche, L 1994, s. 342]. W innym 

z kolei liście pisze: „Turyn, drogi przyjacielu, to kapitalne odkrycie. Mam dobry nastrój, 

pracuję od rana do wieczora, trawię jak półbóg, śpię mimo karet pędzących nocą za oknami: 

wszystko to oznaka znakomitej adaptacji Nietschego do Turynu. Sprawia to powietrze – 

suche, pobudzające, radosne. A przy tym wszystko sprzyjające, ludzie sympatyczni  

i życzliwi” [Nietzche, L 1994, s. 365-366].  

 Widoczny tutaj zachwyt nad miastami, które odwiedzał i w których przebywał podczas 

swoich podróży. Trafnie ów wymiar topografii podróży filozofa określa Reginald John 

Hollingdale: „Chyba nic w życiu Nietzschego nie uderza jak jego biografa, jak owa 

dychotomia pomiędzy na wskroś osiadłą egzystencją jego bliskich i dalszych przodków,  

a jego własnym wędrownym trybem życia. Potomek rodziny o żarliwych przekonaniach 

narodowych, wrośniętej korzeniami w ziemię niemiecką stał się wykorzenionym 

kosmopolitą. Kłopoty zdrowotne nie mogły być tego przyczyną – przecież chory człowiek 

powinien szczególnie unikać podróży, które zmuszają do mieszkania w różnych, często złych 

warunkach. Tymczasem Nietzsche instynktownie unikał wszelkiego wiązania się  

z konkretnym miejscem” [Hollingdale 2001, s. 15]. 

Na mapie podróży życiowej i przez życie Nietzschego oprócz miast pojawiają się tak 

niewymierne – a istotnie wpływające na życie – „punkty”, jak: niewygoda, kłopoty 

finansowe, długi, choroby, utrata pracy, co nie przeszkadza wyznaczać mu „azymutów 

filozoficznego spełnienia”, które niosą, jak u Boecjusza, pocieszenie i pokrzepienie. Charlotte 

Bühler zauważa: „Mimo że Nietzsche cierpi z powodu rzeczywistego i osobistego 

opuszczenia, nigdy wszakże nie powątpiewa w swoje zadanie i w prawidłowość wybranego 

sposobu życia w jego służbie. Od jego wczesnej młodości, niezwykłą rolę odgrywa właściwe 

przeznaczenie, które należy sobie nadać, oraz właściwe życie zgodne z tym przeznaczeniem. 

W służbie tego przeznaczenia musi również wszystko inne być »prawidłowe«: wybór miejsca 

pobytu, wyżywienie. Wybiera miejsce pobytu i sposób życia adekwatnie do swego zadania” 

[1999, s. 188]. 

 

 

Topografia podróży „nadczłowieka” 
 

Samotna żegluga po mętnym oceanie życia wymaga od filozofa ciągłego 

przezwyciężania własnych ograniczeń, obracania steru w różnych kierunkach bez z góry 

wyznaczonego kursu. Stąd też topografia podróży Nietzschego wymaga na wskroś 

wyostrzonego indywidualizmu. Wartość żeglugi polega na tym, iż nie jest ona li tylko formą 

przemieszczania się w układzie przestrzennym, lecz zachodzi w czasie. Nieco później Albert 

Einstein powie o czasoprzestrzeni. Geniusz Nietzschego każe mu jednak antycypować 

ustalenia wielkiego fizyka. Podróż można bowiem odbyć nie ruszając się z miejsca, w którym 

się przebywa, podróż jest możliwa w najbardziej pojemnej przestrzeni, topografii niczym 

nieograniczonej wyobraźni. Możliwa mentalna podróż w czasoprzestrzeni zostaje 

ograniczona jedyną granicą: sklepieniem czaszki, stając się przeto miazmatem, fantazmatem, 

paranoją. Jak pisze filozof: „Istnieje przecież jeszcze subtelniejsza sztuka i cel podróży,  

nie zawsze wymagająca przenoszenia się z miejsca na miejsce i przebiegania tysięcy mil. 

Rzecz bardzo prawdopodobna, że ostatnie trzy wieki, ze wszystkimi swymi odcieniami  

i załamaniami żyją wciąż jeszcze w naszym sąsiedztwie: trzeba je tylko chcieć odkryć.  

W wielu rodzinach, a nawet w poszczególnych osobach, pięknie i przejrzyście widoczne są 
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następujące po sobie warstwy: gdzie indziej znowu znajdują się rysy i złomy w skałach.  

Z pewnością w bardziej oddalonych okolicach, w mniej uczęszczanych górskich dolinach,  

w ściśle odgraniczonych gminach, łatwiej mogły zostać przechowane szacowne wzory  

o wiele starszego, bardzo starego sposobu odczuwania – i tutaj należy je odszukać. 

Tymczasem w Berlinie, na przykład, gdzie człowiek przychodzi na świat wyługowany  

i wygotowany, odkrycia takie nie są prawdopodobne. Kto, po długim ćwiczeniu w tej sztuce 

podróżowania stał się Argosem o stu oczach, ten swemu Io – mam na myśli swego ego –  

w końcu będzie wszędzie towarzyszył i czy to w Egipcie, czy w Grecji, czy w Bizancjum  

lub w Rzymie, we Francji lub w Niemczech, w epoce plemion koczujących lub osiadłych,  

w epoce Odrodzenia czy Reformacji, w ojczyźnie czy na obczyźnie, na morzu czy w lesie, 

będzie w roślinach i w górach wciąż odkrywał przygody podróży tego stającego się  

i zmiennego ego. Poznanie samego siebie staje się w ten sposób wszechpoznaniem  

ze względu na całą przeszłość, tak jak według innego łańcucha rozważań, dającego się jednak 

w tym miejscu napomknąć, postanowienie o sobie i wychowanie samego siebie mogłoby się 

stać kiedyś u duchów najwolniejszych i najdalej sięgających wzrokiem powszechnym 

postanowieniem w stosunku do całej przyszłości” [Nietzsche, W, ZiMR 1909-1910, par. 223]. 

Topografia podróży przestaje być monotonna, kiedy zostaje poddana artystycznemu 

przeżyciu. Wtedy też pojawia się jej zmienność. Również samo przeżycie podlega fluktuacji 

wraz ze zmianą podmiotu przeżywającego. To samo miejsce staje się inne, gdy spojrzymy 

nań z różnej perspektywy. Jakie stąd wynikają implikacje dla nietzscheańskiego pojmowania 

kultury i cywilizacji? Autor Woli mocy nie pragnie ograniczenia do tej czy innej kultury, 

proponuje modus egzystencji pojmowanej jako kalejdoskopowe koło wielkiego powrotu.  

Idąc tą drogą, ocieramy się nieuchronnie o nietzscheańskie „cele ekumeniczne 

warunków cywilizacji, przewyższające wszystkie stopnie dotychczasowe” [Nietzsche,  

LA 1908, par. 25]. Ekumenia, czyli biorąc grecki źródłosłów οικουμένη (translit. oikumene,  

z gr. „zamieszkana ziemia”) nie wyklucza nikogo: papieża, dalajlamy, patriarchy czy pariasa, 

niedotykalnego, zwykłego Kowalskiego czy Willsona. Na planecie Ziemia jest miejsce dla 

wszystkich stworzeń ją zamieszkujących. Jednakowoż na „nietzscheańskiej planecie” nie ma 

miejsca dla masy, dla zwykłych zjadaczy chleba. Toposem, czyli miejscem wspólnym (konoi 

topoi) jest, „mówiąc Tischnerem”, scena ludzkiego dramatu. Wszystkich też w tej podróży 

spotyka ten sam dramatyczny, nierzadko podobny, los. 

Topografia podróży wyznaczająca wszystkie znane i nieznane kierunki ludzkiego losu 

prowadzi do wzrostu dynamiki intelektualnej, a równocześnie do powrotu do miejsc 

najbardziej interesujących. Powrót nie miałby w sobie nic nadzwyczajnego, gdyby nie wiązał 

się z odkrywaniem, tworzeniem i przetworzeniem starych miejsce w nowe, stwarzające 

szanse rozwoju i „kultywacji” ideału pięknego życia. Podróż/żegluga przez życie  

w czasoprzestrzeni jest ważkim, namacalnym, doświadczeniem i przeżywaniem, które można 

uobecnić nie tylko w wyobraźni. Tak oto tworzy się relacja z otoczeniem, ze światem, naturą, 

kulturą, historią.  

Aktywny styl życia, który ukształtował człowieka w kosmicznej czasoprzestrzeni jako 

animal rationale, dał asumpt również, według Nietzschego, do budowania fundamentów 

mającego nastąpić w przyszłości duchowego rozwoju, gdyż wzmacniał wolę mocy tych, 

którzy wygrywali w walce o dominację. Ów naturalistyczny aspekt egzystencji nie wykluczał 

też pokonanych, których umacniał w wewnętrznym oporze przeciw ograniczeniom, które 

zostały na nich nałożone przez zwycięzców. Nieustanna dialektyka pokonanego i zwycięzcy, 

dobra i zła, jako zakorzeniona w człowieczej naturze dychotomia, pod wpływem 

kultywowanych przez ludzi praktyk, przyczyniła się do wytworzenia zmysłów – i umysłu –  

o formie radykalnie odmiennej od wegetatywnej. Jak zauważa filozof: „[…] doświadczenia 

niewoli i innych ograniczeń nie byłyby wartościowane jako nieprzyjemne, w związku z czym 

wyniesione z nich odczucia nie mogłyby również przyczynić się do intensyfikacji duchowej 
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konstytucji jednostek, które poddane zostały podobnej presji kulturowej [Nietzsche, ZGM 

1913, II, s. 16]. 

Topografia podróży zbudowana jest na ludziach, którzy kładą fundamenty pod gmach 

cywilizacji przyszłości. Są to nadludzie (łac. homo superior, niem. Übermensch), według 

Nietzschego ulepieni z twardszej materii, bo składającej się z bardziej zagęszczonej energii 

duchowej, ale również lżejszej substancji niż ta, jaką dysponują zwierzęta i ludzie bardziej 

prymitywni, zredukowani do wegetatywnego typu bytowania. Autor Zaratustry był 

przekonany o witalności „nadczłowieka”, o jego ukonstytuowaniu przez energie wysokie, 

wyzwolone przez aktywny tryb życia prowadzony na przestrzeni tysiącleci. W konfrontacji  

z ograniczeniami silne jednostki, zamieniając się w „ludzi podziemnych”, wielokrotnie uczyły 

się przezwyciężać trudne sytuacje, gdy warunki życia pogarszały się lub inne okoliczności 

ulegały nieoczekiwanej zmianie. Pozytywna i negatywna stymulacja doprowadziła według 

Nietzschego do swoistej syntezy w postaci duchowej konstytucji. Owa konstytucja sprzyja 

podniesieniu potencjału woli mocy organizmu, który pomyślnie przeszedł „próbę ognia”.  

Topografia podróży wymaga pewnego zorganizowania czasoprzestrzeni. Stąd też 

u Nietzschego zaistniała potrzeba wykreowania nowego typu człowieka – człowieka 

organizacji, kierującego złożonymi procesami zgodnie z logiką systemu, jaki tworzą w polu 

mocy różne relacje i siły, gdy ich ewolucja prowadzi do powstania świata, w którym możliwe 

jest życie. Mnogość miejsc na mapie świata wyklucza możliwość dokładnego poznania ich 

natury i struktury, to jednak – jak przekonuje filozof w Wiedzy radosnej – fakt istnienia 

świata możliwego do życia pozwala na sformułowanie tezy antropicznej, według której 

człowiek w oparciu o afirmatywne afekty (popęd poznawczy, zmysł gry i sztuka zabawy), 

może kreować również własny świat, jednakowoż jest to świat natury wyższego rzędu, 

odmienny od tego, który znał do tej pory. 

Dla człowieka wędrowca, pielgrzyma, żeglarza – energia, nietzscheańska moc, odgrywa 

doniosłą rolę. Owa moc, witalność, sprawiają, iż człowiek może urealnić swoje pragnienia. 

Wolę mocy wzmaga zgodny z naturą ludzką tryb życia – dynamiczny, zmienny, aktywny 

i stymulujący wyobraźnię. Warto w tym momencie odnieść się do zaproponowanych przez 

Nietzschego stadiów rozwoju człowieka wędrowca: „Między podróżnymi rozróżnia się pięć 

stopni. Podróżni pierwszego, najniższego stopnia to ci, którzy podróżują i których przy tym 

się widzi – ci właściwie są przenoszeni i niejako ślepi; następni rzeczywiście patrzą sami  

na świat. Podróżny trzeciego stopnia przeżywa coś wskutek tego, że widzi; czwarty żyje 

rzeczą przeżytą i unosi ją z sobą; wreszcie istnieje pewna ilość ludzi, obdarzonych siłą 

najwyższą [hőchsten Kraft], którzy wszystko, co widzieli, przeżywszy i wcieliwszy w siebie, 

w końcu także koniecznie muszą wydać na świat, skoro do domu powrócą. – Równolegle  

z tymi pięciu rodzajami podróżnych odbywają całą swoją drogę życia wszyscy w ogóle 

ludzie, najniżsi jako bezwzględnie bierni [als reine Passiva], najwyżsi jako ludzie czynni  

i przeżywający [Handelnden und Auslebenden] wszystkie bez wyjątku przygody wewnętrzne 

[Innerer Vőrgange]” [Nietzsche, W, ZiMR 1909-1910, par. 228].  

Niemałą wagę przywiązuje tu filozof do procesów duchowych [Thiele 1990], które 

na wyższym piętrze dynamiczności, konstruują świat woli mocy o charakterze politycznym 

[Strong 1988]. Tak oto nomadyzm, pojmowany jako szczególna filozofia podróży, leży 

według Nietzschego u źródeł dyskursu, który nie tylko określa kondycję najsilniejszego typu 

człowieka – jednostki władczej i panującej nad sobą, ale również „niewystarczający sobie” 

umysł.  
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Homo viator jako homo historicus w topografii podróży 
 

Konieczny jest zatem zmysł historyczny, który pozwoli określić miejsce bytowania 

hic et nunc człowieka wędrowcy a zarazem człowieka historycznego: „Zmysł historyczny 

(czyli zdolność szybkiego odgadywania hierarchii w osądach wartości, wedle których żył lud 

jakiś, społeczeństwo lub człowiek co do stosunku znaczenia wartości do znaczenia sił 

działających): zmysł ten historyczny, który my Europejczycy uważamy za naszą własność, 

przybył do nas w orszaku czarującego półbarbarzyństwa, w którym skutkiem 

demokratycznego pomieszania się ras i stanów pogrążyła się Europa. Przeto ‘zmysł 

historyczny’ jest omal instynktem i zmysłem wszystkiego, smakiem i językiem  

do wszystkiego: dowodzi to zarazem, iż jest niedostojnym zmysłem. Rozkoszujemy się znów 

na przykład Homerem: snadź najcelniejszy to nasz nabytek, iż umiemy się lubować 

Homerem, którego nie tak łatwo umieli przyswoić sobie ludzie o kulturze dostojnej  

(na przykład Francuzi siedemnastowiecza, jak Saint-Evermond, zarzucający mu esprit vaste, 

a nawet jeszcze ostatnie ich echo, Wolter), – którym rozkoszować się omal nie pozwalali 

sobie. Miara jest nam obcą, powiedzmy to sobie...” [Nietzsche, PdiZ 1907, par. 223].  

W innym miejscu pisze Nietzsche następująco: „[…] aby zrozumieć historię, należy odszukać 

żyjące pozostałości epok historycznych – że należy podróżować, jak podróżował stary 

Herodot, do narodów – te bowiem są przecież tylko utrwalonymi starszymi stopniami 

cywilizacji, na których można stanąć; szczególnie do plemion dzikich i półdzikich, tam, gdzie 

człowiek zdjął odzież europejską, lub jeszcze jej nie włożył” [Nietzsche, W, ZiMR 1909-

1910, par. 223]. 

Nietzscheańska topografia podróży ma swoje różne konotacje i warianty. Nie można jej 

jednak zrozumieć bez historii. W ten sposób przedstawiałaby tylko puste simulacrum. 

Niebezpieczeństwo wyzucia topografii podróży z historii, kamieni milowych, punktów 

wyjścia i punktów dojścia, brak „azymutów”, mógłby sprawić, iż w pewnym momencie 

znanym miejscom mogłyby zostać nadane znaczenia spoza tradycji kulturowej, kwestionujące 

hegemonię i omnipotencję znaczenia, jakie niosą (jest to punkt zapoczątkowujący 

postmodernizację, o czym przekonują Scott Lasch, Richard Rorthy i inni). W takim ujęciu 

topografia podróży, bez określenia miejsca i historii, mogłaby funkcjonować jako gra. 

Posługując się metaforą stworzoną przez Jeana Baudrillarda [1997] na taką topografię 

możemy spojrzeć jako na wspomniane simulacrum – czyli „mapę bez terytorium, kopię bez 

oryginału”, symulację „nierzeczywistej i pozbawionej oparcia realności – hiperrealności”. 

Chociaż sensowi fikcji i symulacji oparła się, jak twierdzi wspomniany filozof, alegoria 

imperium. Co prawda odpadła cała metafizyka, zwierciadło natury i zjawisk, rzeczywistości  

i pojęć (czyli klasyczna mimesis, realizm przedstawiania, łącznie ze stendhalowskim 

„zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu”), to pozostała jednak, pomimo wszystko, 

omnipotencja znaku, znaczenia i sensu/bezsensu.  

Wróćmy jeszcze do opisania topografii podróży jako alegorii ludzkiego losu. 

W niniejszych rozważaniach warto odnieść się do ustaleń Waltera Benjamina, który alegorii 

nie traktuje jako środka wyrazu artystycznego, ale jako naczelną zasadę, „antidotum 

przeciwko mitowi”, kryterium, dzięki któremu możliwa jest interpretacja nowoczesności.  

Dla autora Pasaży paryskich alegoria jest modelem, według którego już nie jednostka, 

podmiot, lecz świat obiektywny wyraża sens. Staje się więc ona formą krytycznego wglądu w 

rzeczywistość i „jej narzędziem interpretacyjnym”, „alegorycznym sposobem widzenia 

świata” [Benjamin 1997, s. 107]7. 

                                                 
7 Jak pisała o pojęciu alegorii W. Benjamina, Beata Frydryczak: „Alegoria jest efektem upadku rajskiego, 

czystego języka, przez co nazwa i rzecz zostały rozdzielone i już nie nachodzą na siebie. Możliwość dotarcia  

do prawdziwej nazwy rzeczy polega na rozbiciu »materialnej zawartości« w celu wydobycia z niej prawdy.  

Ta zaś ujawnia się już tylko jako alegoria” [Frydryczak 2003, s. 236].  
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W przeciwnym duchu wypowiada się Nietzsche w Wędrowcu i jego cieniu, w topografii 

widząc miejsce właśnie dla podmiotu, który wyraża sens świata, a nie odwrotnie. Świat może 

się okazać bowiem jedynie miejscem generującym chorobę, „zbiorem stacji leczniczych”: 

„Różne cywilizacje są różnymi klimatami duchowymi, z których każdy dla tego lub owego 

organizmu bywa szczególnie dotkliwy lub zbawienny. Historia, rozważana w całości, jako 

wiedza o rozmaitych cywilizacjach, jest nauką o środkach lekarskich, lecz nie samą sztuką 

lekarską. Tu dopiero potrzebny jest lekarz. Życie w teraźniejszości, pośród jednej wyłącznie 

cywilizacji, nie wystarcza jako przepis ogólny, wskutek tego wymarłyby liczne nadzwyczaj 

pożyteczne gatunki ludzkie, które w niej z pożytkiem oddychać nie mogą. Za pomocą historii 

należy dostarczyć im powietrza i starać się je utrzymać; nawet ludzie z cywilizacji 

pozostałych w tyle, mają swoją wartość. – Niezależnie od tej kuracji duchowej, pod 

względem fizycznym winna dążyć ludzkość do zbadania za pomocą geografii medycznej,  

do jakich zwyrodnień i chorobliwości daje okazję każda okolica ziemi, i odwrotnie, jakie 

posiada czynniki lecznicze... W końcu cała ziemia stanie się zbiorem stacji leczniczych” 

[Nietzsche, W 1909-1910, par. 188].  

Paragraf następny Wędrowca… jeszcze bardziej uzmysławia ideę nietzscheańskiego 

podmiotu, nadczłowieka stającego się drzewem ocieniającym ziemię: „Kto umie być 

historykiem może przedstawić sobie ludzką istotę i czyny w całym przebiegu czasu, jak nam 

wszystkim stoi przed oczami istota mrówek z jej artystycznie napiętrzonymi mrowiskami. 

Kiedy sądzimy powierzchownie, cała ludzkość, podobnie jak społeczeństwo mrówcze, 

nasuwa na myśl »instynkt«. Badając jednak ściślej, spostrzegamy, jak całe narody, całe 

stulecia trudzą się nad wynalezieniem i wypróbowaniem nowych środków, dobroczynnych 

dla wielkiej całości ludzkiej, a w ostateczności dla ogólnego drzewa owocności ludzkości... 

ludzkość powinna stać się kiedyś drzewem, które ocieni całą ziemię, z wielu milionami 

kwiatów, które wszystkie społem winny stać się owocami, i ziemia ma być przygotowana do 

wyżywienia tego drzewa” [Nietzsche, W 1909-1910, par. 189]. 

W sukurs tak pojmowanej wizji topografii podróży po świecie i historii przychodzi 

Arnold Joseph Toynbee, który pisze: „[…] porównując cywilizację nomadów, którzy 

zarzucili rolnictwo i trzymali się stepu, z cywilizacją ich braci, którzy zachowali swą rolniczą 

spuściznę, dzięki zmianie środowiska, zauważymy, iż koczowniczy tryb życia ma pod 

pewnymi względami przewagę. Oswojenie zwierząt jest ewidentnie większą sztuką niż 

aklimatyzowanie roślin. Pasterz jest większym wirtuozem niż rolnik. Życie koczownika jest 

w istocie triumfem ludzkiej zręczności” [2000, s.159-160]. Człowiek osiadły nie jest jednak 

ideałem nietzscheańskim, nie przyczynia się też do rozwoju cywilizacji. Fenomen miejsca, 

„posiadania ziemi” i rozwoju osadnictwa interpretuje filozof jako przypadek regresywnej 

ewolucji, jako środek służący do osiągnięcia wyższego celu, a nie jako cel rozwoju ludzkiej 

kultury. Osadnictwo sprzyja według Nietzschego, podobnie jak według Vere’a Gordona 

Childe’a [1963] pomnażaniu dobrobytu, w tym znaczeniu, że bez niego nie mogłaby powstać 

kasta ludzi wolnych – ani też walory na zapoczątkowane przez tego typu człowieka 

inwestycje.  

Jak postuluje Nietzsche, ilościowy rozrost statycznego, mało ruchliwego typu kultury 

nie musi prowadzić do unicestwienia ludzkiej cywilizacji i skonsolidowanej z nią idei 

podróży – tak długo przynajmniej, jak długo wartości wyższej cywilizacji rozkwitają 

ponownie w innych miejscach, na peryferiach lub w odradzających się zapomnianych, 

archaicznych i zmarginalizowanych w późniejszej historii konoi topoi, czyli miejscach 

wspólnych, stanowiących dawniej swoiste centra (jak na przykład Babilon czy Rzym). 

Cywilizacja rozwija się zdaniem Nietzschego przez kryzysy i pełnią one ważką rolę w tym 

rozwoju – rolę tę jednak określa filozof jako „oczyszczającą”, a nie jako stanowiącą cel 

istnienia i rozwoju świata wyższej cywilizacji.  

Nietzsche nie odróżniał jeszcze, jak Oswald Arnold Spengler [1990, 2001], kultury 

od cywilizacji, na co zwrócił uwagę Feliks Karol Koneczny [2005]. Spengler terminy 
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„kultura” i „cywilizacja” używa na oznaczenie okresów tego samego procesu historycznego. 

W fazie rozkwitu mówimy o kulturze, zaś w fazie wyczerpania mówimy o cywilizacji. 

Państwa, ludy i cywilizacje przeżywają bowiem jak każda istota żywa swoje dzieciństwo, 

młodość, dojrzałość i w końcu starość. Dlatego kultury i cywilizacje wykazują według 

Spenglera podobne stadia rozwojowe, zaś kultura faustowska (pruska) przemienia się  

w pierwszej połowie XX wieku w cywilizację i wykształca się w niej imperializm [Spengler, 

2001]. Zarysowana przez autora Zmierzchu cywilizacji [2001] dramaturgia upadłego Rzymu, 

którego „los powtarza się wielokrotnie”, ma u Nietzschego swoje konotacje w postaci 

dowartościowania kryzysu, upadku cywilizacji, który istnieje po to, aby go przezwyciężyć. 

Umiejętność przezwyciężenia kryzysu sama również jest środkiem, nie celem – cel stanowi 

tworzenie nowej cywilizacji, wyższej i doskonalszej, niż wcześniejsze. Do tego dochodzi 

koncepcja nowego człowieka, którego antycypuje homo superiori, a którego druga natura  

w nowym człowieku stać się może pierwszą.  

Na marginesie dodam, iż w nieco odmiennym duchu wypowiedział się polski teoretyk 

pozytywizmu Teodor Jeske-Choiński [1905] w koncepcji czterech filarów cywilizacji 

europejskiej. Autor Tiary i korony twierdził, jako pierwszy na gruncie polskim, iż gmach 

cywilizacji europejskiej opiera się na czterech filarach: primo – filozofii greckiej, secundo – 

prawie rzymskim, tertio – religii chrześcijańskiej oraz quarto – germańskiej instytucji 

królestwa. Rozważając zagadnienie upadku cesarstwa rzymskiego Choiński odrzucał pogląd 

w rodzaju „Rzym się skończył”, jak jego adwersarz Oswald Spengler. Choiński, 

zafascynowany antykiem, bronił tezy, iż wraz z upadkiem pogańskiego Rzymu wypełniło się 

jego prawdziwe przeznaczenie, polegające na przechowaniu dawnego ładu trwałych grecko-

rzymskich fundamentów, mających posłużyć następcom – nowym Rzymianom – 

do wzniesienia gmachu europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej. 

W topografii podróży po cywilizacjach poglądy Nietzschego i Choińskiego są zbieżne 

jeśli chodzi o wizję tworzenia nowej, lepszej cywilizacji. Były to jednak zupełnie odmienne 

koncepcje, gdyż jak wiadomo Choiński publicznie krytykował dekadentyzm filozofii 

nietzscheańskiej i jego pogardę dla chrześcijaństwa, jako „religii ludzi słabych”.  

Na niebezpieczeństwo utopii tworzenia nowych, wyższych światów wskazał nieco później 

Adolous Huxley w Nowym wspaniałym świecie.  

Człowiek w topografii podróży Nietzschego może istnieć tylko jako część całości, 

z drugiej natomiast strony, nie mógłby być częścią, gdyby nie posiadał zindywidualizowanej 

natury – i na tyle, na ile kształtuje się i doskonali, powinien dążyć do dalszej indywidualizacji 

własnej conditio humana, czyli budować swoją osobowość. Jedni są zatem według filozofa 

nie tylko „dziedzicami wybitnych uzdolnień”, ale i „udanymi” szczęściarzami, wiodącymi 

światowe życie, u innych natomiast wykształca się pragnienie pomnażania przyjemności 

życiowych. W momencie, gdy owo pragnienie się zintensyfikuje, dochodzi, zdaniem 

Nietzschego, do dysfunkcji i wypaczenia duchowej konstytucji osobowości, prowadzące 

do wyeksponowania takich anty-wartości, jak próżność czy resentyment: „Bo jednego trzeba: 

by człowiek osiągnął z siebie zadowolenie. Kto z siebie niezadowolony, jest ustawicznie 

gotów mścić się za to: my inni będziemy jego ofiarami” [Nietzsche, WR 2010, par. 290] – 

powiada z sarkazmem.  

Autor Zaratustry przestrzegał przed zanikiem woli walki w miarę narastania 

konformistycznych skłonności i wartości utylitarnych. Jako prepostmodernista przewidywał 

do czego doprowadzi kulturowy i myślowy chaos, nie przewidział jednak, iż jego koncepcja 

„nadczłowieka” zostanie źle zrozumiana i wypaczona. Jego ideał arystokraty, kultury 

szlacheckiej (której archetypem był, m.in. polski szlachcic) okazał się niewspółmierny 

z koncepcją nomady, kosmopolity bez korzeni, wszak polski szlachcic był typowym 

przykładem osiadłego na swoich włościach pana. Nietzscheańska topografia podroży 

pokazuje więc wszystkie meandry i labirynty jego filozofii.  
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Podsumowanie 
 

Nakreślenie ciekawej topografii podróży jest konieczne, ponieważ wzmaga nie tylko 

wolę mocy, ale zbawienne dla jednostki pielęgnowanie filozoficznego ideału ciekawego 

życia. Projekt nietzscheańskiej topografii podróży otwiera więc umysł na nieznane z góry 

możliwości rozwoju i wzrostu, które dopiero trzeba odkryć, wymyślić lub stworzyć.  

Nietzscheańska topografia podróży prowadzi zatem do odkrywania indywidualistycznej 

wizji człowieka, a także tradycji klasycznej jako wartości, którą należy nie tylko pielęgnować, 

ale również rozwijać i tworzyć – na przekór masowej kulturze „ponowoczesności”. Stąd też 

jego filozofia zwraca się do doświadczenia, na które składa się genealogiczna tradycja.  

Z jednej strony, gdy poddamy się umasowieniu, topografia podróży zaprowadzi nas do świata 

prymitywnych kultur i kultów. Z drugiej zaś, zrozumiawszy sens swojej drogi, zaprowadzi 

podróżnika do świata prawdziwie nowoczesnej cywilizacji, nie wolnej jednak 

od niebezpieczeństw, aczkolwiek dającej nowe szanse i możliwości. Kierunek 

tradycjonalistyczny na nietzscheańskiej topografii wydaje się dobry, cel podróży został 

jednak wytyczony w oparciu o mapę, która nie ma już terytorium. Osiągnięty stan pustki, 

uświadamia podróżnikowi, iż każda mapa kłamie, pokazując miejsca, których być może już 

nie ma. 

W tym wymiarze podróż może się okazać szaleństwem, błądzeniem ślepca 

po rozdrożach. Dotyczy to zarówno podróży po świecie mentalnym przeżywającego 

podmiotu, jak też po świecie znajdującym się poza monadą własnego ciała. Myśl, która nie 

poddaje się podróży grzęźnie, zapycha się i staje się niewolnicą własnych urojeń, miazmatów, 

fantasmagorii i fantazmatów. Podróż myśli ma więc swoje zasadzki, zaprowadzi bowiem 

na manowce każdego, kto nie znajdzie zrozumienia, czy partnera do dyskusji/podróży. 

Na nietzscheańskiej topografii podróży wola mocy i Królestwo Boże są wewnątrz człowieka, 

podroż zaś stanowi wzorzec myśli (pattern of throuth). Stąd już tylko krok, aby wykuwać 

nową topografię niepewnej drogi „[…] poprzez eratyczne głazy upadłego wszechświata, 

wymykającego się pod każdym względem samemu sobie, ku światu bardziej umocnionemu 

w bycie, ku światu, którego jedynie zmienne i niepewne odblaski można dostrzec z ziemi” 

[Marcel 1984, s. 158]. Jest jeszcze coś, co wykracza poza dramaturgię i topografię podróży, 

to aeternitas [według Barucha de Spinozy 1905, s. 5, 31], czyli wieczność, w której kończy 

się podróż. Nie ma więc potrzeby pytać, dokąd udają się dusze po śmierci (jak twierdził 

mistyk Jakub Böhme), ponieważ nie ma potrzeby, żeby udawały się gdziekolwiek – osiągnęły 

bowiem cel. 
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Nietzsche's travel topography 
 

Keywords: Friedrich Nietzsche, Nietzschean topography of travel, Homo viator, wanderer 

and his shadow, travelers and their grades, prepostmodernizm 
 

Abstract  

Dariusz Piotr Klimczak examines Nietzschean topography of travel referring to the typical 

“milestones” of his philosophy, as well as a biography. The following aspects  

of the topography of journey by the author of Zarathustra will also be discussed: Travel as  

a adventure of thoughts; The topography of travel by “superman”; Passengers and their 

grades; Homo viator as homo historicus in the aspect of the topography of travel. Nietzsche 

claims that outline of the interesting topography of travel is necessary because it increases not 

only the will of power, but beneficial for the individual philosophical ideal of interesting life. 

The project of Nietzschean topography of travel opens the mind to the unknown opportunities 

for development and growth, which only need to discover, invent and create. 
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Milonga – od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej 
 

Słowa kluczowe: Milonga, produkt rekreacyjny, tango argentyńskie, turystyka kulturowa 
 

Abstrakt 

Milonga – termin określający miejsce, w którym tańczy się tango argentyńskie, stanowi także 

określenie szybkiej odmiany tanga oraz najważniejsze z punktu widzenia opracowania 

wydarzenie, podczas którego kluczową rolę odgrywa tango argentyńskie. Poniższy artykuł 

opiera się głównie na analizie środowiska tangowego w Łodzi. Celem autorów jest pokazanie 

ewolucji, na przykładzie milongi, od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej oraz 

pokazanie wyjątkowości tego wydarzenia tanecznego. Dzięki zastosowaniu różnych metod 

badawczych udało się zrealizować założone cele. Badania pozwalają ustalić m.in. początki 

tanga argentyńskiego w Łodzi, miejsca, w których można nauczyć się kroków i tańczyć 

tango. Ponadto, autorzy szczegółowo opisują historię milong, specyfikę tych wydarzeń, 

zasady uczestnictwa oraz miejsca, gdzie te wydarzenia się odbywają. Jednak z punktu 

widzenia opracowania najciekawsze są wywiady z uczestnikami milong, które pozwalają 

określić miejsce i znaczenie tego zjawiska w turystyce kulturowej. Wyraźnie widać odejście 

od klasycznego pojmowania tańca, jako formy aktywnego wypoczynku, na rzecz głębszych 

przeżyć, doświadczeń, poznania kultury oraz środowiska, z których wywodzi się tango 

argentyńskie i milongi. Artykuł powstał na podstawie badań terenowych przeprowadzonych 

przez autorów podczas milong odbywających się w Łodzi, Lyonie i Poznaniu od marca 

do czerwca 2018 roku. 
 

 

Wstęp  
 

Taniec – interesujący, fascynujący, niepokojący temat i nazbyt często traktowany 

marginalnie w krajowej i zagranicznej literaturze naukowej. Taniec bez najmniejszych 

wątpliwości jest pasjonującym przedmiotem badań zarówno z punktu widzenia badacza jak  

i samych tancerzy. Na wstępie należy jednoznacznie podkreślić, że taniec na pewno nie jest 

umiejętnością stawiania kroków, a jest intencjonalną sztuką komunikacji. Pomiędzy 

partnerami nawiązuje się rozmowa. Partnerzy prowadzą dialog, a sednem tańca jest 

pozawerbalne odczytywanie zamiarów partnera i podążanie za jego intencjami. Szczególnym 

przypadkiem komunikacji tanecznej jest tango argentyńskie. Jeden z autorów, po osobistym 

kontakcie z tym rodzajem tańca określił je, jako wertykalne komunikowanie horyzontalnych 

namiętności. Zamiarem autorskim nie jest jednak analiza form komunikacji w tangu 

argentyńskim. Autorzy postanowili uważnie przyjrzeć się środowisku tangowemu, czyli 

milongom.  

Milonga ma wielorakie znaczenia. Może to być miejsce, gdzie tańczy się tango 

argentyńskie, ale również wydarzenie, którego „bohaterem” jest tango argentyńskie. Milonga 

jako wydarzenie charakteryzuje się własną rytualizacją zachowań oraz wymaga od 

tańczących wcześniejszego przygotowania – umiejętności poruszania się, znajomości zasad  

i konwencji oraz odpowiedniego stroju. Milonga należy do form folkloru miejskiego. Obok 

tanga argentyńskiego również inne tańce lub utwory muzyczne m.in. fado (podobna geneza) 

zalicza się do podstawowych rodzajów plebejskich rozrywek w przestrzeniach miejskich. 

Milonga bywa współcześnie również drogą nobilitacji społecznej. Dawna „szemrana zabawa” 

wkroczyła do stylowych wnętrz. Tango argentyńskie staje się przepustką do tajemniczego, 

wyrafinowanego, elitarnego świata. Milongi w środowisku życia codziennego są pierwszym 
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krokiem do wyruszenia w świat, do odkrywania „horyzontalnych namiętności” pod różnymi 

szerokościami geograficznymi. Obserwacja współczesnych zjawisk turystycznych pozwala 

uznać milongi za jeden z coraz intensywniejszych motywów wyjazdów turystycznych. 

Podróże powodowane namiętnością do tanga argentyńskiego są odmianą turystyki 

kulturowej. 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie milongi procesu 

przekształcania oferty spędzania czasu wolnego, czyli ukazanie ewolucji od produktu 

rekreacyjnego do turystycznego lub od aktywności stricte rekreacyjnej do rekreacyjno-

turystycznej. Przygotowane opracowanie powstało na podstawie badań terenowych 

prowadzonych od marca do czerwca 2018, przede wszystkim w środowisku tangowym  

w Łodzi oraz w mniejszym zakresie w Lyonie i Poznaniu. 
 

 

Założenia metodologiczne 
 

Zadaniem niniejszego artykułu jest pokazanie wyjątkowości milongi i jej znaczenia  

w uprawianiu turystyki kulturowej. Milonga jest dość nietypowym przedmiotem badań,  

co przekłada się na znikomą liczbę publikacji naukowych na ten temat. Warto jednak 

podkreślić, że z roku na rok rośnie liczba tańczących tango, a co za tym idzie rośnie 

popularność uczestnictwa w milongach (forma spędzania czasu wolnego). Zwiększa się także 

wartość rynku oferującego wszelkiego rodzaju usługi i akcesoria niezbędne do uczestniczenia 

w tych wydarzeniach. Warto zatem podjąć nowatorskie kwestie, które pozostają na 

marginesie zainteresowań naukowych. Przypomnijmy, że umiejętności taneczne były kiedyś 

niebagatelnym składnikiem dobrego wychowania, obycia towarzyskiego, kultury osobistej. 

Być może deprecjacja elegancji kulturowej zepchnęła na margines zainteresowanie tańcem 

w naukach o turystyce. Przed przystąpieniem do badań autorzy ustalili podstawowe założenia 

metodologiczne pracy. W myśl przyjętej na potrzeby opracowania definicji produktu 

rekreacyjnego, zasadne jest sformułowanie problemu badawczego, który brzmi:  

„W jakim stopniu milongi kreują produkt rekreacyjny Łodzi?”. Problem skupia się tylko 

na produkcie rekreacyjnym, ponieważ wynika to z tematu artykułu. Do problemu badawczego 

zostały postawione pytania problemowe, z których najważniejsze brzmią: Gdzie w Łodzi 

można nauczyć się tanga argentyńskiego? Jakimi motywami kierują się uczestnicy milong? 

Od jak dawna organizowane są milongi w Łodzi? 

Następnym krokiem było postawienie hipotezy: Milonga jest produktem rekreacyjnym 

skierowanym do ograniczonego, przygotowanego grona odbiorców o wyrafinowanym guście. 

Następstwem produktu rekreacyjnego, który stanowią milongi, jest turystyka kulturowa. Jej 

uczestnicy kierują się jednym, głównym motywem jakim jest podążanie śladami tanga 

argentyńskiego.  

Do przeprowadzenia badań wykorzystano kilka metod badawczych, które 

przedstawione zostały w tabeli (Tab. 1).  
 

Tab. 1. Metody badawcze wykorzystane w opracowaniu 

Lp Metoda badawcza Program ArcGis 

Przedstawienie rozmieszczenia szkół 

tańca i miejsc, gdzie odbywają się 

milongi na mapie, w granicach 

administracyjnych Łodzi 

1 Analiza przestrzenna 

lokalizacji milong i szkół 

tańca 

- - 

2 Obserwacja jawna 

nieuczestnicząca 
- - 
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Lp Metoda badawcza Program ArcGis 

Przedstawienie rozmieszczenia szkół 

tańca i miejsc, gdzie odbywają się 

milongi na mapie, w granicach 

administracyjnych Łodzi 

3 Obserwacja jawna 

uczestnicząca 

Kwestionariusz 

wywiadu 

Przeprowadzenie wywiadu z uczestnikami 

w celu określenia m.in. etykiety panującej 

na milongach i sylwetki uczestnika milongi  

4 Wywiad swobodny 

(z uczestnikami oraz 

organizatorami milong) 

Karta 

inwentaryzacyjna 

Analiza zagospodarowania obiektów 

(szkoły tańca) i ich oferty związanej z 

nauką tanga argentyńskiego 

5 Inwentaryzacja szkół 

tańca i milong 

Aparat fotograficzny Przedstawienie milongi i jej uczestników na 

fotografiach, w celu oddania klimatu 

wydarzenia 

6 Dokumentacja 

fotograficzna 

Spis literatury, strony 

internetowe, itp. 

Możliwość zapoznania się z historią 

milongi i tańca argentyńskiego 

7 Kwerenda literatury  

i materiałów źródłowych 

Program ArcGis Przedstawienie rozmieszczenia szkół tańca 

i miejsc, gdzie odbywają się milongi na 

mapie, w granicach administracyjnych 

Łodzi 
Źródło: opracowanie własne 

 

Z przedstawionych powyżej metod badawczych najbardziej przydatny był wywiad 

swobodny z uczestnikami milong, z których nie tylko dowiedziano się o motywach 

uczestnictwa w wydarzeniach tanecznych, czy sposobie ich organizacji, ale również o historii 

milong, o ciekawostkach z nimi związanych oraz podejmowanych podróżach w celu 

uczestnictwa w tych imprezach w innych miejscach, w innym otoczeniu.  

 W ramach kwerendy literatury oraz przeprowadzonej dyskusji heurystycznej autorzy 

doszli do wniosku, że funkcjonujące w literaturze definicje produktu sportowo-rekreacyjnego 

są niewystarczające, stąd zdecydowano się na stworzenie własnej definicji produktu 

rekreacyjnego. Definicja ta została opracowana na podstawie definicji produktu 

turystycznego. W tym kontekście produktem rekreacyjnym nazywamy zbiór użyteczności 

(dostępne na rynku dobra i usługi) związane z odnową i uszlachetnieniem sił witalnych  

w środowisku życia codziennego, służące poprawie sprawności fizycznej, psychicznej  

i intelektualnej w czasie wolnym oraz stymulujące interakcje i zawieranie kontaktów 

towarzyskich. W ramach autorskiego podejścia do definicji zostały także określone wymiary 

produktu rekreacyjnego z punktu widzenia milongi (ryc.1). 

 

 

Ryc.1. Wymiary produktu 

rekreacyjnego 
Źródło: opracowanie własne  
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Powyższy rysunek prezentuje z czego składa się produkt rekreacyjny – milonga  

z rozróżnieniem na poszczególne wymiary oferty. Najważniejszymi elementami, które 

składają się na istotę produktu są prestiż, relaks, wypoczynek, odnowa oraz emocje, którymi 

emanują tancerze. Oprócz podstawowych funkcji wydarzenie to zapewnia poczucie 

elitarności i prestiżu z racji małej liczby uczestników. Kolejnym elementem składającym się 

na produkt rekreacyjny jest jego wymiar rzeczywisty. Podstawowymi elementami  

dla zaistnienia tej imprezy jest muzyka (tanga), taniec w postaci tanga argentyńskiego, 

umiejętności taneczne uczestników, a także rytuał, dzięki któremu milonga jest wyjątkowym 

wydarzeniem. Następny wymiar wiąże się z poszerzeniem produktu o specjalny strój, lekcje 

tanga oraz gastronomię, z której tancerze mogą korzystać podczas imprezy. Na ostatni 

wymiar produktu potencjalnego składają się milongi przyjazdowe i milongi wyjazdowe.  

Ma to związek z tym, że często do Łodzi przyjeżdżają pary tancerzy z sąsiednich miast,  

a mieszkańcy Łodzi wyjeżdżają w poszukiwaniu innych miejsc i środowisk tangowych,  

co w przypadku tego opracowania jest kluczowe.  

W kontekście prowadzonych rozważań milonga jest niewątpliwie produktem 

rekreacyjnym. Celem uczestniczenia w milondze jest poprawa sił fizycznych i psychicznych 

oraz sprzyjanie kontaktom towarzyskim. Natomiast odbiorcami milongi są osoby, które 

są odpowiednio do tego przygotowane. Rozumieją choreografię tanga argentyńskiego i cały 

czas podnoszą swoje umiejętności, posiadają wiedzę na temat panujących na milongach zasad 

oraz posiadają odpowiedni strój, zazwyczaj wygodne buty do tańca. Cechą charakterystyczną 

wydarzenia jest również ograniczona liczba odbiorców. Wynika to z obserwacji milong 

organizowanych w kilku miastach Polski i Europy. Odbiorcy tego produktu mają także 

wyrafinowany gust, co potwierdzone zostało w wywiadach. Respondenci podkreślali,  

że tango to poniekąd elitarny taniec, nie każdy się w nim odnajduje, dodatkowo z wywiadów 

wynikało, że większość osób ma różne pasje oraz wysublimowane upodobania pod względem 

doboru rozrywek, którą niewątpliwie jest uczestnictwo w milongach.  

 

 

Zarys historii tanga argentyńskiego i milong 
 

 Milonga funkcjonuje w literaturze zarówno jako rodzaj tańca jak i gatunek muzyki 

oraz miejsce, gdzie tańczy się tango argentyńskie. Pierwotnie milonga pojawiła się jako 

muzyka już na początku XIX w. Wczesne wersje milong powstawały w społecznościach  

w formie ludowych piosenek. Fala popularności takich gatunków trafiła również do miast, 

gdzie zyskały one tangowy charakter. Pierwsze utwory były improwizowane lub 

wykonywane z pamięci, dlatego do dzisiejszych czasów nie zachował się żaden ich zapis. 

Milonga jako gatunek muzyczny powstała z połączenia stylu wiejskiego, miejskiego oraz 

zyskała też cechy nabyte od potomków niewolników z Afryki, dokładniej mówiąc milonga 

jest odmianą tanga. Samo tango milonga w Polsce kojarzone jest z piosenką wykonywaną 

przez Mieczysława Fogga, której tytuł jest zazwyczaj błędnie interpretowany ze względu na 

etymologię użytych słów. 

 W przypadku tanga jako tańca, często spotkać się można ze stwierdzeniem,  

że narodziło się ono w domach publicznych. Nie jest to prawdą, bowiem w takich miejscach 

taniec ten został jedynie spopularyzowany. Historia tanga zaczyna się od biednych dzielnic 

Buenos Aires i Montevideo, w których żyła społeczność afrykańska. Ludność ta miała 

bowiem swoje obyczaje i wieczorami często organizowane były spotkania – tzw. Naciones 

Negras (Czarne Nacje) – na których tańczono ludowe tańce potomków niewolników. Wstęp 

na takie uroczystości mieli tylko ludzie pochodzenia afrykańskiego – biali ludzie nie mogli 

brać w nich udziału, jednak budziło to wśród nich duże zainteresowanie. Uroczystości 

ludności czarnej były feerią dźwięków muzyki, kolorów i niespotykanej energii, która biła od 

uczestników zabawy. W literaturze można odnaleźć zapisy mówiące o wielokrotnych 
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interwencjach ówczesnej policji. „Zakazany owoc” kusił białą część mieszkańców Buenos 

Aires. Podglądano zatem występy czarnoskórych sąsiadów a następnie parodiowano je.  

Dość szybko okazało się, że taniec, który narodził się z tej karykatury budzi powszechne 

zainteresowanie. Pierwowzór tanga tańczono najpierw na ulicach i w pubach o wątpliwej 

reputacji, następnie moda na ten taniec wkroczyła do domów publicznych – również tych 

ekskluzywnych – by w końcu trafić na salony i pokryć rumieńcem policzki dobrze ułożonych 

panien. Od tego momentu takie wydarzenia z określonymi konwenansami, tangiem 

argentyńskim oraz tangami wygrywanymi przez bandoneonistów1 zaczęto nazywać 

milongami [Stala 2017, s.12-36]. 

 

 

Zwyczaje i rytuały obowiązujące podczas milong 
 

 W określeniu milongi pojawia się sformułowanie, że uczestnicy potrzebują 

odpowiedniego przygotowania. Na podstawie kwerendy literatury oraz wywiadów, autorzy 

artykułu dowiedzieli się, że przygotowanie to polega na opanowaniu podstawowych kroków 

tanga argentyńskiego, posiadaniu podstawowej wiedzy o etykiecie jaka panuje podczas tego 

wydarzenia oraz dbałości o odpowiedni strój. Umiejętności taneczne uczestnicy mogą nabyć 

na kursach tanga argentyńskiego oraz na prywatnych lekcjach prowadzonych przez 

instruktorów. W przypadku etykiety, która obowiązuje na milongach jest to jedna  

z kluczowych zasad tam panujących i każdy, kto chce wziąć udział w takiej imprezie 

powinien zapoznać się z nią wcześniej. Najbardziej znaczące na milondze są komunikaty 

niewerbalne, czyli tzw. zasada cabaceo. Jest to sposób porozumiewania się za pomocą 

spojrzeń i mowy ciała. Poprzez cabaceo mężczyzna zaprasza kobietę do tańca. Jest to 

niezwykle subtelna metoda zapraszania partnerki, która skinieniem głowy i uśmiechem 

przyjmuje zaproszenie lub z dystansu odmawia, dzięki czemu partner może „zachować twarz” 

w przypadku odmowy. Kobieta według zasad milong argentyńskich czekając na partnera 

powinna jedynie „omiatać spojrzeniem parkiet”. W złym tonie jest nieustępliwe i nachalne 

przeszukiwanie wzrokiem tancerzy w poszukiwanie partnera. Mężczyzna podczas milongi ma 

decydującą rolę – to on inicjuje chęć tańca poprzez cabaceo, ale również to on prowadzi  

w tańcu – musi dostosowywać taniec do rytmu muzyki oraz uważnie dopasowywać kroki,  

by nie przeszkadzać innym uczestnikom milongi. Natomiast zadaniem kobiety w tańcu jest 

odczytywanie intencji partnera na podstawie mowy jego ciała. Może też wykańczać kroki 

efektownymi ozdobnikami. Podczas milongi ważne jest by nie narzucać się drugiej osobie. 

W przypadku odmowy partner nie powinien pytać o jej powód lub w dalszym ciągu 

namawiać. Jeżeli partnerka odmawia pod pretekstem chęci odpoczynku lub przerwy na drinka 

zarówno mężczyzna jak i kobieta powinni wstrzymać się z kolejnym tańcem tandę lub nawet 

kilka tand. Tanda to od trzech do pięciu tańców następujących bezpośrednio po sobie. Tandy 

często przedzielone są cortiną, czyli przerywnikiem muzycznym. 

 Na podstawie obserwacji autorzy artykułu zwrócili uwagę na to, że przed milongą 

często organizowana jest practica. Podczas niej partnerzy mogą szkolić swoje umiejętności, 

często pod okiem instruktora tańca. Podczas practica można zwracać uwagę partnerowi 

na błędy, które popełnia lub udzielać porad. W czasie trwania milongi jest to natomiast 

niedopuszczalne – jeżeli taniec z danym partnerem nie spełnia oczekiwań tancerza, powinien 

on podziękować po zakończeniu pierwszego tańca tandy, co będzie jednoznacznym 

sygnałem. Tandy również mają swoje reguły. Nie powinno się prosić do tańca podczas ich 

trwania. Niedopuszczalne jest również „odbijanie” partnerki. Po zakończonej tandzie 

partnerzy za każdym razem dziękują sobie za taniec. Istnieje również niepisany system 

porozumiewania się partnerów – gdy przetańczymy z jednym partnerem wszystkie tańce 

                                                 
1 Określenie osób grających na bandoneonie, czyli instrumencie popularnym w Argentynie, który jest rodzajem 

harmonii ręcznej  
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tandy oznacza to, że taniec jest bardzo przyjemny i wyraża gotowość na ponowny taniec 

podczas wieczoru. Podziękowanie partnerowi po pierwszym tańcu oznacza, że powinien on 

doszlifować swoje umiejętności oraz prośbę, by nie prosił danej osoby ponownie 

w najbliższym czasie. 

 Jednym z istotnych aspektów tanga jest możliwość wyrażenia siebie poprzez ubiór. 

W milondze najistotniejsza jest wygoda, jednak mile widziana jest również elegancja. Tango 

daje szansę wyeksponowania i zmaksymalizowania swojej męskości lub kobiecości.  

W milondze istnieje tylko kilka zasad dotyczących ubioru bez względu na to czy to milonga 

formalna czy popołudniowa praktyka. Dbałość o ubranie podnosi pewność siebie, ale też 

zachwyca innych uczestników wydarzenia. Najważniejszą zasadą przy dobieraniu stroju  

do tańca jest zachowanie komfortu. Jest on kluczowy, ponieważ to wygoda warunkuje dobre 

samopoczucie w tańcu. Przy wyborze stylizacji należy pamiętać, że bez względu na porę roku 

na milongach zawsze jest ciepło. Kobietom zaleca się sukienki koktajlowe lub spódnice  

do kolan. Ważne by sukienka przylegała w talii i biodrach, dzięki czemu wygląda elegancko 

bez względu na figury wykonywane podczas tańca. Mężczyźni powinni ubierać eleganckie 

spodnie i koszulę z kołnierzykiem. Marynarki nie są wymagane, ponieważ w tańcu mogłyby 

ograniczać swobodę ruchów. Warto również zaznaczyć, że panowie podczas milongi lubią się 

wyróżniać równie bardzo, co panie – wykorzystują intensywne kolory koszul lub nietypowe 

wzory, często florystyczne. Kolor i ekspresja 

stanowią kluczowy punkt milongi. Z racji 

intensywności tańca niektórzy mężczyźni zabierają 

na milongę również drugą koszulę, by przebrać się, 

gdy pierwsza straci swą świeżość. Wielu tancerzy 

zaznacza, że nie jest wymagane profesjonalne 

obuwie specjalnie zaprojektowane do tanga, bowiem 

technika tańca nie zależy od technologii, a od 

kontroli mięśni. Powszechnie uważa się, że dobry 

tancerz zatańczy w każdych butach. Istotne jest, by 

były dopasowane do stopy. Dobrym wyborem są 

buty zapinane na paski lub sznurowane, dla lepszej 

stabilności stopy. Przy wyborze obuwia należy 

pamiętać o charakterze tanga – najlepiej unikać 

gumowych i antypoślizgowych podeszw, które 

mogłyby ograniczać tancerzy i utrudniać 

wykonywanie figur i tanecznych ozdobników  

[What to wear, 2011]. 

 
 

Ryc. 2. Milonga „U Milscha”  
Źródło: fot. Marta Korczak 

 

W myśl wszystkich wyżej opisanych zasad, zestawionych razem podczas milongi, 

można przytoczyć zdanie jednego z respondentów, które oddaje sens tej imprezy: „Tango to 

sposób na zrobienie czegoś pięknego z kimś, kogo jeszcze nie poznałeś”.  
 

 

Tango argentyńskie i milongi  
 

Wzmożone zainteresowanie tangiem argentyńskim w Łodzi sięga 2002 roku. 

Wkroczyło ono do tego miasta z inicjatywy Jakuba Kani, którego uważa się za wybitnego 

łodzianina tańczącego tango argentyńskie. Jest on instruktorem i popularyzatorem tego tańca, 
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ale równocześnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Wspierania Kultury 

FABRYKA TANGA, która jest organizatorem Łódź Tango Salon Festival. 

W ramach wywiadu uzyskano informację od organizatorów i tancerzy, iż pierwsze 

tango argentyńskie, na milondze, zatańczono w GKO Klub, czyli w dawnym kasynie 

wojskowym. Pierwsze spotkania miłośników tanga argentyńskiego wyglądały bardziej 

widowiskowo niż obecnie, tancerze popisywali się swoimi umiejętnościami robiąc 

zaawansowane figury taneczne, a partnerki wykańczały figury wymyślnymi ozdobnikami. 

Obecnie milongi również są wyjątkowymi wydarzeniem, jednak mniej żywiołowymi  

ze względów bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji szkół tańca stwierdzono, 

że w Łodzi funkcjonuje 14 szkół, które prowadzą kurs tanga, w tym pięć szkół z kursem tanga 

argentyńskiego. Poniższa tabela przedstawia szkoły, w których prowadzone są zajęcia z tanga 

argentyńskiego.  

 
Tab. 2. Szkoły tańca mające w ofercie kurs tanga argentyńskiego 

Nazwa Adres 
Cena za  

1 zajęcia 
Dane kontaktowe 

Studio Tańca 

Jankowski 

Pl. Zwycięstwa 2, 

90-312 Łódź 

30 zł 608068466, biuro@taniec.lodz.pl 

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

Urban Dance Zone Zachodnia 85, 90-

402 Łódź 

25 zł 695 385 254, biuro@urbandance.pl 

http://urbandance.pl 

Project Salsa Andrzeja Struga 

66, 90-557 Łódź 

25 zł 508056763, biuro@projectsalsa.pl 

http://projectsalsa.pl 

Szkoła Tańca Peter Stefana 

Żeromskiego 117, 

90-542 Łódź 

25 zł 605302431, szkola.tanca@peter.lodz.pl 

http://peterlodz.pl/ 

OŚRODEK 

KULTURY 

"TANGOŁÓDŹ" J. 

Kania, YMCA 

ul. Moniuszki 4a 45 zł 606622777 

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych  

 

Tabela zawiera tylko szkoły tańca, które prowadzą kurs tanga argentyńskiego  

ze względu na to, że uczestnicy milong są zobligowani do znajomości kroków tego właśnie 

rodzaju tańca. Z późniejszych rozmów z uczestnikami wynika, że największą popularnością 

cieszą się zajęcia pod okiem mistrza – Jakuba Kani i tam też znaczna część łódzkiego 

środowiska tangowego szlifowało swoje umiejętności. 

Poniżej zamieszczono wyniki inwentaryzacji milong odbywających się w Łodzi. 

Na terenie miasta dostępnych jest siedem miejsc, w których można systematycznie zatańczyć 

tango argentyńskie (Tab. 3). 

 
Tab. 3. Milongi w Łodzi 

Organizatorzy Wydarzenia 

Iwona Łopuch i Dariusz Tybińkowski GKO Klub – milonga poniedziałkowa 

Michał Markowicz u Milscha – milonga środowa 

Zofia Walczak Dom Literatury – milonga piątkowa 

Paweł Ferliński Muzeum Fabryki – milonga sobotnia 

Fundacja PERSO (fundacja edukacji i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego) 

Piotrkowska 85 – milonga czwartkowa 

(ostatni czwartek miesiąca – Milonga 

Percal/Czwartkowe Obiady z Tangiem) 

Daria Gorzeń Czekolada Retro Cafe – milonga niedzielna/ 

Milonga in Small Salon 

Tango Łódź – Jakub Kania i Małgorzata 

Chojnacka 

Budynek YMCA – milonga sobotnia/ Milonga 

Porteña (raz w miesiącu) 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych  
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Milongi odbywają się cyklicznie, dwie z nich tj. Milonga poniedziałkowa w GKO oraz 

środowa w restauracji U Milscha odbywają się raz w tygodniu, cztery pozostałe tj. Milonga 

sobotnia w Muzeum Fabryki, piątkowa w Domu Literatury, niedzielna w Czekolada Retro 

Cafe oraz Milonga czwartkowa na Piotrkowskiej 85 są organizowane raz w miesiącu.  

Do niedawna organizatorem comiesięcznej milongi był Jakub Kania, który zredukował liczbę 

tych wydarzeń, ze względu na obowiązki służbowe. Na podstawie badań tj. inwentaryzacji 

szkół tańca oferujących kurs tanga argentyńskiego oraz inwentaryzacji milong 

organizowanych w Łodzi opracowano mapę (Ryc. 3).  

 

 
Ryc. 3. Lokalizacja szkół tańca i milong na mapie Łodzi 
Źródło: Opracowanie własne  

 

Mapa pokazuje, że zarówno szkoły tańca jak i milongi koncentrują się w centrum 

miasta. Ma to związek z tym, że Śródmieście stanowi serce Łodzi i większość wydarzeń 

kulturalnych ma miejsce w tym obszarze.  

Kolejnym krokiem w badaniach, były wywiady z pracownikami szkół tańca. Według 

respondentów kilka lat wcześniej tango argentyńskie cieszyło się niewielką popularnością,  

ale od kilku miesięcy widać rosnące zainteresowanie tym stylem w porównaniu z innymi 

kursami. Większość uczestników kursu tanga jest po trzydziestym roku życia. Średnio  

na zajęcia uczęszcza od 10 do 12 osób (z podziałem na grupy zaawansowania – w jednej kilka 

par). Największą frekwencję szkoły notują w okresie zimowym, natomiast latem zauważa się 

spadek liczby zainteresowanych tańcem ze względu na inne formy spędzania czasu wolnego 

(wyjazdy za miasto, ogródki działkowe itp.). Średnia cena za godzinę zajęć oscyluje  

w granicach 30 zł, z czego zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu.  

W ramach obserwacji nieuczestniczącej, która z czasem przeistoczyła się  

w obserwację uczestniczącą, autorzy zebrali materiał, który pozwolił na charakterystykę 

trzech z siedmiu milong odbywających się w Łodzi oraz milong w Poznaniu i Lyonie. 

Ograniczona liczba wydarzeń wynika z faktu, że w okresie, w którym były prowadzone 

badania pozostałe cztery milongi nie odbyły się. Tabela 4 przedstawia szczegółową 

charakterystykę wydarzenia. 
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Tab. 4. Charakterystyka milong organizowanych w Łodzi 

Milonga w Restauracji u Milscha Milonga w Klubie Garnizonowym Milonga w Domu Literatury 

WNĘTRZA 

- zabytkowe wnętrza, 

- sala średniej wielkości, 

- wokół parkietu ustawione stoły, 

- dobry sprzęt nagłaśniający, 

- osobne pomieszczenie, w którym 

znajduje się bar. 

- wnętrza w stylu PRL-u, 

- duży parkiet, 

- ściana pokryta lustrami,  

- możliwość obserwacji tańczących 

z piętra  

- wielofunkcyjność sali (oprócz 

milong, również dancingi). 

- mała sala,  

- klimatyczny charakter, 

- bardzo dobre nagłośnienie i 

oświetlenie, 

- wielofunkcyjność sali (obok 

parkietu znajduje się scena). 

CENA 

10 zł 10 zł 10 zł 

GASTRONOMIA 

- restauracja czynna podczas trwania 

milongi,  

- napoje – kawa, herbata, wino. 

- w cenie milongi do dyspozycji 

bufet samoobsługowy zaopatrzony w 

kawę, herbatę i słodkie przekąski.  

- podczas milongi na sali 

otwarty jest bar,  

- napoje alkoholowe – piwo, 

wino, szampan. 

CECHY SZCZEGÓLNE 

- odbywa się co tydzień, 

- eleganckie wnętrza wpływają na: 

 nastrój,  

 doznania uczestników,  

 dobór stroju,  

 poczucie elitarności, 

- uczestnikami są tancerze o lepszych 

umiejętnościach, 

- otwartość i dostępność dla wolnych 

obserwatorów (osób korzystających z 

restauracji). 

- odbywa się co tydzień, 

- swobodna atmosfera, 

- brak etykiety ubioru, 

- uczestnicy tańczą jeden z tańców 

grupowych – chacarera – ludowy 

taniec argentyński, 

- podczas practica, na sali jest 

instruktor, który udziela porad 

tańczącym. 

  

- odbywa się raz w miesiącu, 

- milonga zaczyna się wcześniej 

(ok.17:00), 

- swobodna atmosfera, 

- tańczących można podzielić na 

dwie grupy – jedną bardzo 

skupioną na tańcu, drugą 

bardziej skupioną na samym 

spotkaniu towarzyskim,  

- dodatkowym elementem 

milongi jest część artystyczna 

w wykonaniu uczestników 

milongi. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ponadto, z obserwacji wynika, że środowisko tangowe w Łodzi liczy ok. 100 osób. 

Na milongach zazwyczaj liczba uczestników waha się od 30 do 40, w zależności od godziny  

i dnia tygodnia. Wspólną cechą wszystkich miejsc jest to, że liczebnie przeważają kobiety.  

W wydarzeniach odbywających się w różnych dniach tygodnia i różnych miejscach 

uczestnicy często się powtarzają (osoby uczestniczące na każdej milondze), a ich liczba to  

ok. 10 osób. Najczęściej jest tak, że osoby uczestniczą tylko w jednej wybranej milondze,  

ze względu na termin, miejsce itp. Wydarzenia, podczas których autorzy prowadzili badania 

nieznacznie różnią się od siebie (Tab.4). 

W ramach badań autorzy przeprowadzili wywiady swobodne z uczestnikami milong. 

Rozmowy zostały przeprowadzone z 13 osobami (7 kobiet, 6 mężczyzn). Dzięki dyspozycją 

do wywiadu autorom udało się uzyskać odpowiedzi dotyczących motywów podjęcia 

aktywności, jaką jest tango argentyńskie oraz uczestnictwo w milongach. Respondenci 

najczęściej odpowiadali, że swoją przygodę z tangiem rozpoczęli ze względu na namowę 

ze strony partnerek lub znajomych, często też dlatego, że zostali zainspirowani muzyką  

i samo jej słuchanie w pewnym momencie przestało być dla nich wystarczające. Chcieli  

w pełni poczuć ten klimat. O samych milongach dowiedzieli się w szkołach tańca, podczas 

lekcji. Instruktorzy uświadamiają swoich uczestników o tych wydarzeniach i zachęcają do ich 

odwiedzenia, jako dopełnienie kursu i możliwość wykorzystania oraz sprawdzenia swoich 

umiejętności. Innym źródłem byli znajomi.  
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Ryc. 4. Milonga „U Milscha” 
Źródło: fot. Marta Korczak 

 

 

 

Autorzy postawili sobie pytanie: Czym 

tak właściwie jest tango dla uczestników 

milong? Odpowiedź mogłaby wydawać się 

skomplikowana, ale wszyscy respondenci byli 

zgodni, co do jednego: tango argentyńskie to 

przede wszystkim zjawisko społeczne, pewny 

sposób na życie i lekarstwo na to, co ono  

ze sobą niesie, a przebywanie na parkiecie jest 

najlepszym oczyszczeniem ze wszystkich 

smutków. Dobrym potwierdzeniem tego są 

słowa prekursora tanga w Łodzi Jakuba Kani: 

„Tango to narkotyk, który byłbym w stanie 

przepisywać każdemu na receptę, jako 

remedium na szczęście”. Tango dla 

respondentów jest odskocznią, drugim życiem, 

uzależnieniem, które wciąga bez reszty 

pojedyncze osoby, ale również pary. Wiele 

osób podkreśla, że jest to hobby przeznaczone 

dla osób dojrzałych, doświadczonych, bardziej 

rozumiejących życie, swoje emocje i to, co się 

z nimi dzieje. Jest sposobnością do zbliżenia  

i tworzenia nowych, bliskich relacji z drugą osobą. To chwilowe zatracenie rzeczywistości 

i samego siebie. Jak głosi znana piosenka, „[…] bo do tanga trzeba dwojga […]” (notabene 

piosenka sama w sobie nie jest tangiem). Znając etykietę tangową wiemy, że to partner 

wybiera partnerkę do tańca. Stąd kolejne pytanie przeznaczone dla tancerzy dotyczące doboru 

partnerki do tandy. Najczęściej panowie przy wyborze kierują się umiejętnościami, chociaż 

zaawansowany tanguero powinien nie mieć problemu zatańczenia z początkującą partnerką, 

dzięki czemu będzie ona mogła podszlifować swoje umiejętności. Część panów patrzy 

na wygląd i wiek kobiet.  

W ramach badań autorzy artykułu brali udział w milongach w Łodzi, Poznaniu 

i Lyonie. Łódzkie milongi obejmują wydarzenia w restauracji „U Milscha”, w Klubie 

Garnizonowym (GKO) i w Domu Literatury. Dodatkowo odwiedzono poznańską „Milongę 

Amarantową” na starym dworcu PKP oraz milongi w Lyonie w restauracji L’Origo oraz 

szkole tańca Tango de Soie.  

Milonga „U Milscha” (ul. Łąkowa 21) odbywa się w zabytkowych wnętrzach willi 

niemieckiego przemysłowca Teodora Milscha, który w tej części Łodzi wybudował browar 

oraz jeden z pierwszych ogródków piwnych. Rezydencja przedsiębiorcy w stylu 

neorenesansowym została zaprojektowana przez Edwarda Kreyzberga. Budowa trwała 

dwanaście lat (1870-1882). Przez lata willa pełniła różne funkcje, zazwyczaj jednak w jej 

murach mieściły się lokale gastronomiczne. Dziś właściciel dba o przywrócenie willi 

dawnego blasku – m.in próbuje uzyskać dotację na remont elewacji, ale również dzięki jego 

staraniom odremontowano dach, piwnice i klatkę schodową [Historia Willi u Milscha]. 

 Sala, w której odbywa się wydarzenie nie jest duża. Przy znacznej liczbie tańczących 

na parkiecie robi się dość tłoczno. Przy ścianach znajdują się stoliki i krzesła, które 

dodatkowo ograniczają miejsce. Wyjątkowe wnętrza sali sprawiają, że uczestnicy wybierają 

bardziej eleganckie stroje.  
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 Podczas wydarzenia uczestnicy mogą skorzystać z oferty gastronomicznej z menu 

restauracji, jednak z obserwacji wynika, że korzystają głównie z napojów: kawy, herbaty oraz 

w niewielkim stopniu z trunków – zazwyczaj wina. Restauracja jest czynna podczas trwania 

milongi, dlatego może się zdarzyć, że w willi wyczyny tańczących obserwować będą osoby 

postronne. Podczas badań na milondze pojawiły się osoby z innych miast, a nawet z innych 

krajów (Kuba). 

 Poniedziałkowa milonga odbywa się w Klubie Garnizonowym „GKO”(ul. Tuwima 

34). Miejsce jest wyposażone w duży, drewniany parkiet, a jedna ściana pokryta jest lustrami. 

Konstrukcja sali umożliwia wejście na piętro i obserwowanie innych tańczących z góry. 

Zarówno na parterze jak i na piętrze ustawione są stoły, by goście mogli spokojnie usiąść 

i odpocząć przy herbacie oraz oddać się konwersacjom towarzyskim. 

Milonga w GKO jest wydarzeniem mniej sformalizowanym. Wysokie przywiązanie 

do etykiety widoczne podczas środowych milong w restauracji „U Milscha” tutaj nie jest tak 

wyraźne. Panuje większa swoboda, zarówno w stroju jak i w atmosferze milongi – tańczący 

udzielają sobie wskazówek a wydarzenie poprzedza practica, na której każdy może 

doskonalić swoje umiejętności pod okiem doświadczonej pani instruktor, która w razie 

potrzeby doradza, co poprawić w danej 

figurze/kroku. Dodatkowo uczestnicy 

tańczą jeden  

z tańców grupowych – chacarerę, czyli 

ludowy taniec argentyński. W cenie biletu 

goście mają do dyspozycji bufet 

zaopatrzony w kawę, herbatę i słodkie 

przekąski. 

Organizatorzy dbają o komfort i 

dobre samopoczucie swoich gości, około 

godziny 21:00 uroczyście witają 

zebranych uczestników oraz 

przedstawiają osoby, które dotarły  

na wydarzenie z innych miast – np. 

Warszawy czy Torunia. 

 

 

 
Ryc. 5. Milonga w GKO 
Źródło: fot. Marta Korczak 

 

Milonga w Domu Literatury (ul. Roosvelta 17) odbywa się raz w miesiącu. Jest  

to milonga piątkowa i zaczyna się dość wcześnie, bo o godzinie 17, dlatego wielu 

uczestników przyjeżdża na nią prosto z pracy i przebiera się w strój do tańca już na miejscu. 

Wyróżnia się ona od innych łódzkich milong przerywnikiem artystycznym, podczas którego 

uczestnicy prezentują swoje umiejętności wokalno-instrumentalne, poetyckie lub dorobek 

malarski. Dom Literatury znajduje się w jednej z łódzkich kamienic neobarokowych, 

zaprojektowanych przez Gustawa Landaua-Gutentegera. Kamienica mimo upływu lat 

zachowała detale elewacji oraz część boazerii i malowideł w swych wnętrzach.  

Dom Literatury zaś powstał w roku 1980 jako organizacja prokulturalna, krzewiąca pasję  

do literatury, czasopiśmiennictwa czy komiksu. Dziś oprócz spotkań z artystami i milong 

Dom Literatury organizuje również m.in. kameralne koncerty. Sala, w której organizowane są 

milongi jest niewielka, zamiast parkietu podłogę pokrywają panele, mimo to miejsce 

zaskakuje niespotykaną w innych lokalizacjach atmosferą. Sala jest wyposażona w bardzo 

dobry sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, przez co miejsce zyskuje filmowy charakter. 

Podczas wydarzenia otwarty jest bar umiejscowiony w rogu sali. W tym miejscu, 
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prawdopodobnie z powodu perspektywy weekendu, 

uczestnicy chętniej korzystają z baru by zakupić napoje 

alkoholowe – piwo, wino czy szampana. Z obserwacji 

wynika, że uczestników można podzielić na dwie grupy – 

jedną skupioną na spotkaniu towarzyskim, zachowującą się 

głośniej i frywolniej oraz drugą – bardziej skoncentrowaną 

na tańcu i uczuciach z nim związanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 6. Milonga w Domu Literatury 
Źródło: fot. Aleksandra Nawrot 

 

Poznańska Milonga Dworcowa jak nazwa wskazuje zlokalizowana jest w budynku 

starego dworca PKP, który został przekształcony w restaurację. Miejsce cechuje się dużą 

przestrzenią. Na środku hali dworcowej umiejscowiony jest bar. Sala nie ma parkietu, jedynie 

kamienne posadzki. Wydarzenie jest organizowane przez szkołę tańca Tango la Vida i jest 

bezpłatne.  

Milonga Tango de Soie (41 rue Leynaud) odbywa się w lokalu szkoły tańca w jednej 

z lyońskich kamienic. Wyposażona jest w profesjonalny parkiet, wokół którego ustawione 

są krzesła i stoliki. Milongi odbywają się tam w weekendy od piątku do niedzieli. Warto 

zwrócić uwagę na to, że wydarzenia odbywają się w bardziej nietypowych godzinach –  

w piątek od 21:00 do 01:00, w soboty 10:30 – 17:30 a w niedziele 11:00-18:00. Sala  

w kamienicy, w której znajduje się duży, profesjonalny parkiet do tańca, a także funkcjonuje 

tam szkoła tańca oferuje również parking dla gości. Milongi odbywają się tu w weekendy od 

piątku do niedzieli.  

Z obserwacji wynika, że uczestnicy milongi w tym miejscu stanowią elitarne grono, 

uczestnicy prezentują bardzo wysoki poziom umiejętności tanecznych i można założyć,  

że niektórzy tańczą zawodowo (zwłaszcza osoby mówiące po hiszpańsku). W milongach 

bierze udział ok 100 osób, wśród których byli oprócz Francuzów, także Hiszpanie. 

Milonga w restauracji L’Origo (2 rue Celu w Lyonie) jest stosunkowo nowym 

wydarzeniem, restauracja od niedawna je współorganizuje. Milongi odbywają się raz 

w miesiącu, w czwartki i trwają w godzinach 20:30 – 00:00. Wnętrza restauracji są proste,  

ale nowoczesne a do dyspozycji zarezerwowana jest sala z dużym, drewnianym parkietem. 

W porównaniu z milongą w Tango de Soie z obserwacji wynika, że w tym miejscu 

poziom tańca jest niższy, biorą w niej udział ludzie tańczący tango dla przyjemności, a nie 

profesjonaliści. Wśród tłumu udało się jednak wychwycić pojedyncze twarze, które 

powtórzyły się z poprzedniej lokalizacji.  

Cechą wspólną dla milongi jest jej uniwersalność – bez względu na miejsce, kraj i język 

uczestników zawsze wygląda tak samo. Zasady są niezmienne, a niewerbalny charakter 

wydarzenia ułatwia komunikację pozbawiając tańczących bariery językowej. 

Dużą zaletą milong jest ich niewysoka cena. Łódzkie milongi kosztują 10 zł, poznańska 

jest bezpłatna, w Lyonie ceny wahają się od 3 € do 9 €. 

Porównując środowisko tangowe w Polsce i we Francji, można zauważyć, że milongi 

w Polsce są bardziej hermetyczne i trudniej jest zacząć tu przygodę z tangiem. Ważną 

obserwacją jest, że wg szacunków autorów całe łódzkie środowisko prawdopodobnie 

obejmuje ok. 100 osób (w pojedynczych milongach brało udział około 30-40 osób), podczas 
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gdy we Francji 100 uczestników może brać udział w jednym wydarzeniu. Francuzi są bardziej 

otwartym i bardziej roztańczonym społeczeństwem. 

Warto również porównać samą dostępność milongi jako produktu rekreacyjnego 

w Polsce i we Francji. Milongi są w wydarzeniem wieczorowym. Odbywają się w różnych 

częściach miast, nie tylko w centrum. W Polsce niestety podróżowanie jest utrudnione przez 

ograniczoną dostępność komunikacji miejskiej kursującej w godzinach nocnych. W Lyonie 

natomiast udział jest ułatwiony, bowiem metro kursuje do 1 w nocy.  

W Polsce powoli można zauważyć trend podróży milongowych. Z badań wynika,  

że uczestnicy łódzkich milong często wyjeżdżają do innych miast – Torunia, Poznania, 

Moszny. Często są to wyjazdy grupowe i zorganizowane przez organizatorów miejscowych 

milong. Duże grono osób potwierdza, że wyjeżdżając poza miejsce zamieszkania zawsze ma 

ze sobą buty do tańca i poszukuje tego typu wydarzeń w odwiedzanych miejscach (np. 

podczas wyjazdów służbowych). Wśród badanych są również osoby, których głównym celem 

podróży za granicę jest udział w prestiżowych milongach. Na podstawie obserwacji można 

wywnioskować, że milongi są produktem nie tylko rekreacyjnym, ale również turystycznym. 

 

 

Turystka kulturowa 
 

Turystykę kulturową można definiować jako wszystkie aktywności grupowe lub 

indywidualne rozumiane jako wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie 

uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub 

popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świecie 

otaczającym jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzygający argument 

dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału [Mikos von Rohrscheidt 

2008, s. 18]. W literaturze przedmiotu spotyka się jednak inne, bardziej wyrafinowane 

definicje turystyki kulturowej [Mikos von Rohrscheidt 2008, Buczkowska 2008]. 

Ta niezwykła różnorodność nie ułatwia zadania badaczom, poszukującym jednoznacznego 

i precyzyjnego zakreślenia obszaru merytorycznego turystyki kulturowej. W artykule przyjęto 

sformułowanie, że turystyka kulturowa jest podróżą, której celem jest uszlachetnianie 

osobowości turysty. W kontekście przytoczonej definicji turystyki kulturowej nasuwa się 

pytanie czy milonga jako wydarzenie mieści się w tej kategorii.  

Uczestnictwo w milongach nie ogranicza się jedynie do miejsca zamieszkania. Nie od 

dzisiaj wiadomo, że Argentyna i Urugwaj to kraje gdzie narodziło się tango argentyńskie  

i tam organizowano pierwsze milongi. Stąd Buenos Aires i Montevideo stolice tych państw  

są „Mekką” tancerzy z całego świata. Marzeniem każdego tancerza/tancerki jest pojechać 

do miejsca gdzie narodził się ich ukochany taniec, poczuć klimat tamtejszych milong, 

obcować z tamtejszą kulturą i ludźmi. Tam też udają się najlepsi nauczyciele tanga 

argentyńskiego, by szlifować swoje umiejętności, aby jak najlepiej oddać charakter tego tańca 

podczas lekcji ze swoimi kursantami. Taka sytuacja dotyczy również wybitnego nauczyciela 

tanga argentyńskiego z Łodzi – Jakuba Kani. Oprócz tych dwóch sztandarowych miejsc 

tancerze/turyści odwiedzają różne destynacje na całym świecie w poszukiwaniu milong, bądź 

jadąc specjalnie na maraton tanga lub festiwal. 
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Ryc. 7. Milonga w GKO 
Źródło: fot. Marta Korczak 

 

 

 

 

 

Z punktu widzenia łódzkiego 

środowiska tangowego dominują wyjazdy 

krajowe oraz w mniejszym stopniu wyjazdy 

do krajów europejskich. Respondenci 

podczas swoich wyjazdów wakacyjnych 

często wybierają miasta, w których odbywają 

się milongi. Wśród odpowiedzi badanych 

poza Łodzią pojawiły się inne polskie miasta 

w tym m.in. Moszna, Warszawa, Toruń, czy 

Bydgoszcz. Nie brakowało też zagranicznego 

akcentu, przede wszystkim Argentyny 

(Buenos Aires) i Urugwaju (Montevideo),  

a także Węgier, Francji, Niemiec  

czy Portugalii. Oprócz wyjazdów na milongi, 

respondenci wyjeżdżają także na festiwale 

tanga i maratony tangowe. 

Zawód respondentów nie ma żadnego wpływu na ich udział w milongach. Tańczą dla 

przyjemności, nie na pokaz. Uczestnicy tego typu wydarzeń podejmują taką pracę, która 

pozwoli im na częste uczestnictwo w tych wydarzeniach tanecznych, a jedyną przeszkodą  

w udziale jest umiejętność tańczenia tanga argentyńskiego. Początkujący tancerze, 

szczególnie panowie, bo to od nich najwięcej zależy boją się wkroczyć na parkiet  

i zadebiutować. Jeżeli będą tańczyć źle, mogą często spotkać się z odmową partnerki. Dlatego 

wielu panów przez pierwszy rok, dwa lata przychodzą na milongi i tylko obserwują to,  

co dzieje się na sali. Powodzenie w tańcu zależy głównie od partnera. Mężczyzna ma  

za zadanie wyeksponowanie partnerki, on prowadzi – ona jedynie podąża. To na barkach 

partnera spoczywa wielka odpowiedzialność, za jakość tańca. Osoby, które zawsze dobrze 

sobie radziły na parkiecie albo wcześniej tańczyły taniec towarzyski stykając się z tangiem, 

nagle zdają sobie sprawę z tego, że nie potrafią tańczyć. Żeby to zmienić trzeba całym sobą 

poczuć muzykę i pozwolić emocjom wziąć górę nad całym ciałem. Tango jest interpretacją 

muzyki, która przepływając przez ciała uczestników, przenosi ich do innego świata.  

Jest inspiracją do tworzenia sztuki, wierszy, piosenek, obrazów. Wśród respondentów 

pojawiły się osoby, które podczas jednej z piątkowych milong w Domu Literatury 

prezentowały swoje literacko-wokalne dokonania.  

 

 

Festiwal i maratony 
 

Oprócz milong odbywających się systematycznie, w Łodzi organizowanie są: coroczny 

Tango Salon Festival oraz Maraton Truskawkowy. Wśród respondentów większym 

zainteresowaniem cieszą się festiwale, a mniejszym maratony, chociaż nie brakuje wśród 

uczestników amatorów tej formy obcowania z tangiem, które wymaga bardzo dobrej kondycji 

i wytrzymałości.  

Festiwal Łódź Tango Salon Festival jest największym i najbardziej znanym 

wydarzeniem poświęconym tangu w Polsce. Oprócz sławy w kraju, jest on również znany 

jako największy festiwal Tango Salon w Europie. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był 
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wspomniany wcześniej Jakub Kania, który dzięki swojej pasji i miłości do tanga 

argentyńskiego w 2011 roku stworzył wydarzenie, na które zjeżdżają tangowe sławy z całego 

świata. Organizatorem tej imprezy jest Fundacja Wspierania Kultury Fabryka Tanga. 

Nieprzerwanie od 2011 roku organizatorzy festiwalu zapewniają uczestnikom niezapomniane 

wrażenia podczas kilkudniowej imprezy. Celem festiwalu jak zapewniają inicjatorzy jest 

przekazanie jak najszerszej grupie odbiorców pasji do tanga argentyńskiego i jego klimatu. 

Dzięki organizowanym milongom i koncertom podczas kilkudniowego wydarzenia, 

uczestnicy mają szansę zapoznać się z ciekawą formą spędzania czasu wolnego i zakochać się 

w tangu argentyńskim. Podczas trwania festiwalu organizowane są różne bezpłatne 

wydarzenia, nie tylko dla uczestników, ale również przechodniów zaciekawionych tym,  

co dzieje się obecnie w mieście. Dzięki takiej ofercie możliwe jest obcowanie z kulturą tanga 

przez osoby, które nigdy wcześniej nie miały z nim styczności. Program festiwalu jest bardzo 

bogaty i nie ma w nim czasu na odpoczynek od atmosfery tanga argentyńskiego. Każdą 

edycję rozpoczyna koncert otwarcia festiwalu, podczas którego widzowie podziwiać mogą 

nie tylko klimatyczną muzykę znaną miłośnikom milong, ale również mogą podziwiać 

mistrzowskie pary, które dają swój popis właśnie podczas tego koncertu do muzyki na żywo. 

Inne atrakcje, czekające na uczestników to m.in. milongi, warsztaty, wykłady i prelekcje 

o tangu jak również wystawy fotografii. Podczas tych kilku dni trwania festiwalu Łódź 

zamienia się w stolicę tanga argentyńskiego, gdzie spotkać można wielu wybitnych tancerzy 

z całego świata, którzy przybyli nie tylko, aby pokazać swoje umiejętności, ale również 

poprowadzić zajęcia i przekazać swoją wiedzę, pasję, zaangażowanie i miłość do tanga 

wszystkim zainteresowanym. Dzięki tej inicjatywie Łódź staje się atrakcyjnym miejscem 

turystycznym dla pasjonatów tanga, a co się z tym wiążę jest promowana na całym świecie, 

nie tylko pod względem stolicy polskiego tanga, ale również swojej wyjątkowej historii 

i charakteru.  

 Historia Festiwalu sięga 2011 roku, kiedy to z inicjatywą jego organizacji wyszedł 

Jakub Kania. Festiwal odbywa się co roku, pod koniec września i trwa 3-4 dni. Każda edycja 

jest wyjątkowa i przyciąga tłumy pasjonatów tanga argentyńskiego z całego świata. 

Wyjątkowy charakter wydarzeniu nadaje z pewnością obecność międzynarodowych gwiazd 

tańca, które zapraszane są przez organizatorów. Pary tancerzy, którzy swoimi 

umiejętnościami i pasją dzielą się z uczestnikami festiwalu to m.in.: Chiche Núñez i Karin 

Solana Brennan, Roxana Suárez i Sebastián Achaval, Javier Rodriguez i Noelia Barsi i wielu 

innych. Lokalizacja poszczególnych wydarzeń również jest atrakcją samą w sobie. 

Jedną z najbardziej znanych restauracji, gdzie odbywają się milongi podczas festiwalu jest 

restauracja „U Milscha”, ale również takie miejsca jak Teatr Muzyczny, czy Pałac 

Poznańskiego oraz Filharmonia Łódzka stają się parkietem dla pasjonatów milong. Podczas 

każdej z edycji festiwalu zapraszani są honorowi goście, m.in. Ambasador Republiki 

Argentyńskiej w Polsce, Ambasador Wschodniej Republiki Urugwaju w Polsce oraz inni 

przedstawiciele rządowi i samorządowi, również z województwa łódzkiego.  

Od siedmiu lat, odbywa się w Łodzi Truskawkowy Tango Maraton. Chętni muszą 

zgłosić swoje uczestnictwo na stronie tangomarathon.pl pojedynczo lub w parach oraz uiścić 

odpowiednią kwotę. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na to, żeby biorący udział  

w tym wydarzeniu czuli się komfortowo. Maraton odbywa się w czerwcu w Muzeum Fabryki 

w Manufakturze. Na to wydarzenie zapraszani są najlepsi tancerze i DJ z całego świata.  

Na stronie internetowej istnieje możliwość pobrania newslettera zarówno w języku polskim 

jak i angielskim, w którym możemy odnaleźć informacje m.in. na temat lokalizacji maratonu, 

a także o najciekawszych muzeach w Łodzi. Maraton trwa od piątku do niedzieli. 

Organizatorzy zapewniają odpowiednie warunki i nadzwyczajny klimat. Podczas tego 

wydarzenia uczestnicy mogą w przerwach pomiędzy tandami skosztować nie tylko 

truskawek, ale też innych smakowitości, podawanych na ciepło i na zimno, serwowanych 

nieodpłatnie. Oprócz tego uczestnicy mogą skorzystać z masaży rehabilitacyjnych  



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

109 

i zdrowotnych, dowiedzieć się jaki jest ich wiek biologiczny oraz dokonać zakupu butów  

i strojów do tanga. Organizatorzy zapewniają również możliwość zwiedzania Łodzi  

z przewodnikiem. Na stronie internetowej zaproponowano również noclegi, z których mogą 

skorzystać przyjezdni.  

 

 

Podsumowanie 
 

Zastosowane metody badań i zebrany materiał pozwoliły w całości zrealizować cel 

pracy, odpowiedzieć na pytania badawcze oraz potwierdzić hipotezę postawioną na początku 

opracowania. Wyniki badań pokazują, że uczestnictwo w milongach w Łodzi jest stosunkowo 

młodą aktywnością (pierwsza milonga odbyła się 16 lat temu), którą podejmuje nieliczne 

grono tańczących. Dla zaawansowanych tancerzy jak i dla początkujących istnieje możliwość 

szlifowania swoich umiejętności w pięciu szkołach tańca, lecz tylko w jednej można szkolić 

się pod okiem mistrza – Jakuba Kani, dzięki któremu tango argentyńskie i milongi znalazły 

swoje miejsce na mapie Łodzi. W przypadku pytania o motywy uczestnictwa w tych 

wydarzeniach najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była namowa partnera/partnerki  

i znajomych oraz inspiracja muzyką. Jednak z czasem te motywy zmieniają się i dotyczą 

głębszych pragnień, doświadczenia czegoś niezwykłego poprzez oderwanie się od szarej 

rzeczywistości. Dodatkowo na podstawie kwerendy literatury, obserwacji uczestniczącej oraz 

przeprowadzonych wywiadów udało się autorom opracować ogólną sylwetkę uczestnika 

milongi (ryc. 8). 

 

Ryc. 8. Sylwetki uczestników milong w Łodzi 
Źródło: opracowanie własne 

 

Ciemnozielone cechy są wspólne dla kobiet i mężczyzn, natomiast cechy na czerwono- 

odnoszą się tylko do kobiet, a jasnozielone do mężczyzn. Tak przedstawione sylwetki 

uczestników wraz ze wszystkimi wynikami badań stanowią podsumowanie niniejszego 

opracowania oraz potwierdzają hipotezę postawioną przez autorów.  
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Kolejnym krokiem, możliwym do omówienia dzięki dotychczasowym rozważaniom 

jest przedstawienie podstawowych elementów procesu przejścia od produktu rekreacyjnego, 

jakim jest milonga do turystyki kulturowej (ryc.9).  
 

 

 
Ryc. 9. Schemat przejścia od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Przejście to widoczne jest w podejściu uczestników do tego wydarzenia. Początkowo 

uczestnicy tańczyli dla relaksu, przebywania w gronie znajomych, a milongi traktowali jako 

odskocznię od codzienności. W wywiadach widoczne jest to, że z czasem oprócz 

zaspokajania tych podstawowych potrzeb uczestnicy chcą czegoś więcej. Pragną wiedzieć 

więcej, doświadczać więcej, odkrywać nowe miejsca i poznawać nowych ludzi. Wynika  

to z większej świadomości uczestników, ale także faktu, że milonga jako produkt jest 

ageograficzna, czyli może odbywać się wszędzie. Dzięki temu osoby poszukujące nowych 

wrażeń otrzymują je po części gdyż otoczenie jest inne, ale formuła milongi gdziekolwiek  

na świecie jest niezmienna. Stąd konkluzja, że to ludzie nadają sens temu wydarzeniu, to oni 

są sprawcami, bez których milonga nie może się odbyć. W połączeniu z turystyką kulturową 

milongi nabierają jeszcze większego znaczenia. To tam przychodzą turyści, którzy przy okazji 

wyjazdów szukają miejsc, gdzie można zatańczyć tango argentyńskie i to oni również tworzą 

to wydarzenie, stanowią jego sens. Przy okazji dochodzi do wymiany doświadczeń, 

konfrontacji z inną kulturą (jeśli uczestnik wyjeżdża poza granicę naszego kraju). 

Podsumowując milonga jest dla większości uczestników sensem życia, a przy tym jest 

jednym z motywów lub najważniejszym motywem wyjazdów.  

Kończąc rozważania nad milongami można zauważyć, że taniec jest zjawiskiem 

międzynarodowym, które nie ma żadnych granic. Taniec łączy ze sobą ludzi, którzy 

podzielają tę samą pasję, dlatego też podróżowanie w celu szukania nowych doświadczeń 

tanecznych jest formą turystyki kulturowej.  
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Milonga – from a recreational product to cultural tourism 
 

Keywords: Milonga, recreational product, tango argentino, cultural tourism  

 

Abstract: 

Milonga is not only a place, where you can dance argentine tango. It is also a definition of fast 

variation of this dance style, but according to the authors of this article, the most important 

meaning is an event, where people are dancing argentine tango. This text is based on  

the environment of tango lovers in Łódź. The purpose of this article is to show the evolution 

from recreational product to cultural tourism by example of milonga and to mention  

the uniqueness of this dance event. Thanks to the variety of research methods, which authors 

used, it was possible to achieve these purposes. The research helped to find information about 

beginning of argentine tango in Łódź, but also places, where you can learn basic steps  

to dance tango. Furthermore, authors precisely described history of milonga, character  

of events, rules of participation and locations, where these events take place. Moreover,  

the research shows that the most interesting were interviews with milonga’s participants, 

which helped to determine the importance of milonga in cultural tourism. It shows  

the difference between argentine tango and other dance styles and proves that the classical 

viewpoint of dancing argentine tango has changed. It is no longer only the active form  

of spending free time, but also feelings, experience and knowledge about argentine tango’s 

culture and milonga’s environment. The article was based on field study carried out during 

milongas in Łódź, Lyon and Poznań, from March to June 2018. 
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 „Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwy-

ciężanie podporządkowania w postkolonialnych 

Indiach” autorstwa Natalii Bloch zasługuje  

na numer jeden rankingu polskich publikacji 

naukowych w 2018 roku poświęconych 

turystyce. To zdawałoby się zbyt mocne 

stwierdzenie jak na początek recenzji naukowej, 

ale trudno powstrzymać się od pochwał, gdy 

recenzowane dzieło reprezentuje tak wysoki 

poziom.  

Tytuł książki został dobrany nieprzypadkowo i odwołuje się do najstarszego nurtu 

badań antropologii turystyki, czyli refleksji nad relacją miejscowy-turysta (host-guest). Bliscy 

nieznajomi, choć są określeniem oksymoronicznym, ujawniają najgłębszy paradoks 

podróżowania – ci, którzy wydają się radykalnie różni od nas, nierzadko stają się nam 

najbliżsi. Bloch sytuuje swoją opowieść w Indiach, gdzie przez kilka ostatnich lat spędziła 

wiele miesięcy prowadząc badania terenowe w ramach grantu otrzymanego z Narodowego 

Centrum Nauki w konkursie OPUS (DEC-2011/03/B/HS2/03488)1.  

Standardowe wyobrażenie o Indiach sprowadza się zwykle do curry, sari i filmów 

Bollywood. O wyobraźni turystycznej, która konstytuują te odniesienia, Bloch zresztą też 

pisze a jej erudycja potrafi zawstydzić. Swobodnie odwołuje się do klasyków antropologii 

turystyki, klasyków antropologii w ogóle, jak i niszowych autorów najróżniejszej 

proweniencji dyscyplinarnej, których pojedyncze teksty rozbłyskują na firmamencie fachowej 

literatury na tak krótko, że ich obecność jest niezauważalna dla większości potencjalnych 

czytelników. Tekst Bloch jest z gatunku „gęstych” – nie czyta się go łatwo, bo ilość 

informacji nasyca każde zdanie do granic wytrzymałości, a jednak sprawia przyjemność, jeśli, 

mimo trudności, brnie się dalej w sieć znaczeń, utkanych nie z przypadkowych fraz, lecz 

precyzyjnych przemyśleń.  

Konstrukcja książki realizuje zasadę „od ogółu do szczegółu”. W rozdziale pierwszym 

Autorka wprowadza czytelników w problematykę swojego projektu badawczego, kreśląc 

                                                 
1 W Dharamsali Bloch prowadziła już zresztą badania wcześniej, przygotowując swoją rozprawę doktorską.  
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teoretyczne ramy relacji między antropologią i turystyką, lecz krytycznie odnosząc się 

do wypracowanego przez lata paradygmatu, który określa mianem „kontrhegemonicznego”. 

Pod tym pojęciem rozumie szeroki nurt krytyki turystyki międzynarodowej jako formy 

neokolonializmu prowadzącego do ubożenia kultur i niszczenia relacji społecznych. Stojąc 

w opozycji wobec tej upraszczającej, choć, jak sama przyznaje, atrakcyjnej publicystycznie 

perspektywy, Bloch postuluje bardziej zniuansowanie podejście, które w jej przypadku ma 

być realizowane poprzez traktowanie obu stron turystycznego spotkania (gospodarzy  

i turystów) jako „aktywnych twórców sensów i relacji, a nie bezwolnych odbiorców 

narzuconych im ram znaczeniowych” [Bloch 2018, s. 17]. I całą pewnością nie można 

odmówić jej konsekwencji w opisie owych relacji, o czym mowa będzie jeszcze w dalszej 

części tego tekstu. Warto podkreślić, że ten wstępny rozdział stanowi swoisty manifest 

intelektualny badaczki. Choć jej rozważania zakorzenione są w krytyce postkolonialnej 

(przede wszystkim zakotwicza w niej samo pojęcie „podporządkowania”, które pojawia się  

w podtytule książki), Bloch wprost przyznaje, że „nie ma czołobitnego podejścia do teorii” 

[Bloch 2018, s. 17]. Tego rodzaju deklaracje nierzadko pudrują ignorancję piszącego,  

ale w tym przypadku świadczą o czymś zgoła odmiennym – jak przystało na wytrawną 

kontynuatorkę tradycji zapoczątkowanej przez Bronisława Malinowskiego, Autorka nie 

ogranicza się do koncepcyjnego brikolażu, lecz jedzie w teren, by empirycznie przekonać się 

o zasadności swoich teoretycznych założeń. Co więcej, świadoma zapętleń interpretacyjnych 

związanych z rolą, w której występuje (kobiety, badacza, antropologa, pisarza, etc.), Bloch 

wybiera metodę polifonicznego (od)dawania głosu swoim „partnerom w terenie”. 

Dowartościowując pozycję osób, które dzieliły się z nią swoim życiem, występuje  

w charakterze dyrygenta, który sprawnie łączy poszczególne brzmienia tak, by ostateczny 

efekt w postaci narracji książki był harmonijną melodią, a nie szarpaniną pojedynczych 

głosów.  

Pozycji badacza w terenie, jak i historiom mobilności bohaterów swojej książki Autorka 

poświęca rozdział drugi. Najciekawszym, a jednocześnie najbardziej wartościowym, jak 

sądzę, jego fragmentem jest część poświęcona procesowi prowadzenia badań terenowych 

wraz ze wszystkimi ich wyzwaniami i bolączkami.  Ten autoetnograficzny ustęp  

(choć i w całej narracji osobistych odniesień nie brakuje), ujawnia z jak dużym dystansem 

traktuje badaczka siebie i to, co robi. Sporej bowiem dawki autoironii wymaga przyznanie,  

że „mam jednak wrażenie, że moja obecność była często formą rozrywki w nieformalnym 

sektorze turystycznym, nierzadko naznaczonej nudą w oczekiwaniu na klientów”  

[Bloch 2018, s. 78]. Autorka nie pozuje na Indianę Jonesa polskiej antropologii i szczęśliwe 

udaje jej się uniknąć pouczającego tonu zblazowanego terenowca. Opisy „robienia etnografii” 

są szczególnie cenne zarówno dla początkujących badaczy (którzy mogą skorzystać z nich 

jako cennych wskazówek co robić, a czego unikać),  jak i bardziej doświadczonych 

naukowców, którzy zaglądając do jej warsztatu od kuchni, znajdą tam zapewne wiele analogii 

do własnych doświadczeń.  

Kolejne rozdziały odnoszą się już bezpośrednio do materiału zgromadzonego podczas 

badań w Indiach. Trzeci rozdział kreśli obraz turystów – grupy heterogenicznej  

i wymykającej się binarnych opozycjom centrum-peryferia (choćby przez fakt, że badaczka 

sporo uwagi poświęca turystom krajowym podróżującym po Indiach, którzy z perspektywy 

zachodniocentrycznej reprezentują właśnie egzotycznego „Innego”). Rozdział czwarty 

przybliża kalejdoskop relacji między przybyszami a gospodarzami. Relacje te, analizowane 

w kontekście pojęć utowarowienia i autentyczności, nie są jednak prostym układem klient – 

usługodawca, lecz realizują szereg strategii autoprzedstawień uwarunkowanych czymś więcej 

niż tylko rachunkiem ekonomicznym.  

Dwa następne rozdziały omawiają zasadniczy problem przezwyciężania 

podporządkowania przez turystykę. W skali „makro” poprzez tzw. turystykę polityczną  

i wolontariacką (co zostaje przedstawione w rozdziale piątym) oraz w skali „mikro” przez 
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poszczególne osoby, który losy splecione z sektorem usług turystycznych, opisuje Autorka. 

Badaczka nie daje jednoznacznych odpowiedzi, wskazują jedynie konteksty, podłoża  

i zależności pewnych zjawisk. Jest to jednak na tyle gęsty opis, by czytelnik wszedł głęboko 

w świat prezentowany przez Bloch i wyniósł z lektury nie tylko solidną dawkę wiedzy,  

lecz także, poprzez emocjonalne zaangażowanie w historie opisane przez Badaczkę, poczucie, 

że warto zadać sobie cały wachlarz pytań o własną rolę jako turysty w światach przez siebie 

odwiedzanych. Publikację wieńczy potężna bibliografia – niezwykle cenne źródło do dalszej 

eksploracji dla czytelników zainteresowanych konkretnymi zagadnieniami poruszanymi  

w monografii.  

O tym, że mamy do czynienia z dziełem dojrzałego badacza (książkę przewidziano jako 

podstawę wniosku w postępowaniu habilitacyjnym) świadczy również duża dbałość 

o szczegóły publikacji. Po pierwsze, monografia jest pięknie wydana – fantastyczna szata 

graficzna (zwłaszcza okładka) zaprojektowana specjalnie na zamówienie Autorki przez 

japońskiego grafika – znajomego Badaczki – Yoon Sinmo  przyciągałaby uwagę nawet 

na półkach z najnowszymi powieściami. Po drugie, Autorka nie zapomniała o takich detalach 

jak informacje na skrzydełkach okładki, czy wyjaśnienie zapisu pojęć i nazw obcych. Biorąc 

pod uwagę techniczną i artystyczną warstwę wydania, nie można mu niczego zarzucić. 

Co jednak fundamentalne, dzieło Natalii Bloch jest  niepospolitym na polskim rynku 

wydawniczym przykładem, że można napisać monografię naukową, którą jednocześnie 

świetnie się czyta; że nadal powstają książki, łączące w sobie wysoki poziom teoretycznego 

wywodu z fascynującym opisem doświadczeń terenowych, a wreszcie, że to, co dalekie jest 

tak naprawdę bliższe niż przypuszczamy.    
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Bloch, N., 2018, Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania  

w postkolonialnych Indiach, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań   
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Materiały faktograficzne 
 

Tomasz Duda, tomasz.duda@usz.edu.pl 
Uniwersytet Szczeciński 

 
 

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego 

powiatu stargardzkiego 
 

Abstrakt: Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu stargardzkiego jest częścią 

szerszego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania 

i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona 

przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt 

w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie 

poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak 

wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, 

zagospodarowaniu turystycznym oraz dostępności badanego obszaru. 

 

I. Dane dotyczące przebiegu badania 

 
Obszar badań: powiat stargardzki 

Lokalizacja: województwo zachodniopomorskie 

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 i literatury: kwiecień-czerwiec 2018 i październik-listopad 2018 

Zapytania waloryzacyjne w obiektach i wizje lokalne: lipiec, październik-listopad 2018 

Badania terenowe: listopad-grudzień 2018 

Prowadzący badania terenowe: Tomasz Duda 

Data wypełnienia formularza: grudzień 2018 

 

II. Formularz waloryzacyjny: 
 

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej 

I.A.: zabytki 

I.A.a) obiekty sakralne: 

Historyczna katedra (12 punktów) 

brak 

Historyczna bazylika (za pierwsze dwie, punkty tylko wówczas, jeśli nie są katedrami) (6) 

brak 

Historyczny zespół sakralny dużej wielkości Z (pierwsze dwa) (6) 

brak 

Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3) 

Zespół poklasztorny cysterek wraz z gotyckim kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Marianowie (3) 

Historyczna znacząca świątynia innych religii ZD (za pierwsze dwie) (6) 

brak 

Sanktuarium historyczne o znaczeniu międzynarodowym (10) 

brak 
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Sanktuarium historyczne o znaczeniu krajowym lub regionalnym (diecezjalnym) (jedno 

pierwsze) (6) 

brak 

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) 

brak 

Inna historyczna stale dostępna świątynia innych wyznań i religii (4) 

Neogotycka, XIX-wieczna cerkiew prawosławna pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie (4) 

Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2) 

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Jozefata Kuncewicza w Stargardzie (2) 

Aktualna siedziba biskupia (6) 

brak 

Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (pierwsze trzy) (4) 

Gotycka Kolegiata pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie (4) 

Gotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Stargardzie (4) 

Klasycystyczny kościół pw. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach (4) 

Gotycki kościół klasztorny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie (-) 

Neogotycki kościół pw. Świętego Ducha w Stargardzie (-) 

 

I.A.b) Zamki i pałace: 

Monumentalny zamek lub pałac historyczny, miejsce ważnych wydarzeń 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) 

Średniowieczny zamek joannitów i rodowy w Pęzinie, zachowany i użytkowany (3) 

Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa*) (2) 

Zespół pałacowo-parkowy w Małkocinie, obecnie kompleks konferencyjny Uniwersytetu 

Szczecińskiego (2) 

Eklektyczny zespół parkowo-pałacowy w Koszewie, obecnie kompleks hotelowo-

gastronomiczny (2) 

Neorenesansowy zespół parkowo-pałacowy w Koszewku, obecnie ośrodek hotelowy (-) 

Dwór lub inna rezydencja, miejsce ważnych wydarzeń ZD (za pierwsze trzy**) (6) 

Brak 

 

Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu D (za pierwsze trzy***) (2) 

Pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu w Szadzku (-) 

Ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego w Szadzku (-) 

Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu, niedostępna (za pierwsze trzy****) (1) 

Pozostałości średniowiecznego zamku rodowego Wedlów w Krępcewie (-) 

 

I.A.c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne: 

Średniowieczny cenny zespół urbanistyczny z rynkiem i ulicami, zachowany w znacznej 

części (za pierwsze trzy) (12) 

brak 
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Inny cenny zespół urbanistyczny na przynajmniej krajową skalę (10) 

brak 

Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3) 

Średniowieczny zespół urbanistyczny z rynkiem i murami miejskimi w Stargardzie (3) 

Budynek o znacznych walorach architektonicznych, miejsce ważnych wydarzeń ZD 

(pierwsze trzy) (6) 

brak 

Budynek o znacznych walorach architektonicznych, miejsce ważnych wydarzeń Z (pierwsze 

dwa**) (3) 

brak 

Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy**) (4) 

Późnogotycki ratusz miejski w Stargardzie, użytkowany (4) 

Gotycka kamienica mieszczańska, użytkowana obecnie jako siedziba Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Stargardzie (4) 

Gotycka brama wodna, jedna z trzech zachowanych tego typu w Europie, w Stargardzie (4) 

Budynek – miejsce ważnych wydarzeń ZD (pierwsze dwa***) (4) 

brak 

Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy****) (3) 

Gotyckie i renesansowe zabudowania organistówki przy kolegiacie NMP w Stargardzie (3) 

Budynek, miejsca ważnych wydarzeń Z (pierwsze dwa*****) (1) 

brak 

Historyczne fortyfikacje miejskie zachowane w znacznej części ZD (4) 

Zespół murów obronnych wraz z basztami, bramami i barbakanem w Stargardzie (4) 

Znaczne fragmenty historycznych fortyfikacji miejskich (2) 

brak 

Ruiny fortyfikacji miejskich (1) 

Pozostałości średniowiecznych fortyfikacji miejskich w Chociwlu (1) 

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) 

brak 

Częściowo zniszczone lub niedostępne obiekty związane z innymi grupami etnicznymi 

(pierwsze dwa) (1) 

brak 

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) 

XIX-wieczny młyn wodny użytkowany obecnie jako hotel i restauracja w Stargardzie (3) 

Żelazny most kolejowy, nitowany w Żarowie (3) 

XIX-wieczna cukrownia w Stargardzie-Kluczewie (3) 

Historyczna, funkcjonująca stale 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) 

brak 
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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) 

brak 

Pojedyncze zachowane obiekty forteczne ZD (za pierwsze dwa***) (2) 

brak 

Pojedyncze obiekty forteczne dostępne częściowo, ruiny fortec (pierwsze dwie****) (1) 

brak 

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) 

Zespół kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta 

w Stargardzie (15) 

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 języku polskim (za pierwsze pięć) (2) 

Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (2) 

Zespół murów obronnych z wejściem do Baszty Czerwone Morze i Bastei w Stargardzie (2) 

Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników (w pierwszych pięciu obiektach) (1) 

Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (j. niemiecki i j. angielski) (1) 

 

 

Za możliwość zamówienia przewodnika obiektowego** (pierwsze pięć) (1) 

Kościół św. Jana Chrzciciela w Stargardzie (1) 

Zamek joannitów w Pęzinie (1) 

Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników (w pierwszych pięciu) (1) 

brak 

Przewodniki elektroniczne po miejscu lub obiekcie (za pierwsze trzy) (1) 

brak 

Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego miejsca lub obiektu 

(pierwsze dwa) (2) 

brak 
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Mikroeventy dostępne na zamówienie grupowe podczas zwiedzania miejsca lub obiektu (za 

pierwsze dwa) (1) 

brak 

Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych (przynajmniej dwie wersje 

obcojęzyczne, w pierwszych trzech obiektach) (1) 

brak 

Własny materiał informacyjny w obiekcie, jak publikacje monograficzne, albumy (za 

pierwsze trzy obiekty) (1) 

Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (1) 

Kościół św. Jana Chrzciciela w Stargardzie (1) 

Zespół murów obronnych wraz z bramami i basztami w Stargardzie (1) 

Własny materiał informacyjny w językach obcych (przynajmniej dwóch) w pierwszych trzech 

obiektach (1) 

Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (1) 

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 

Zespół średniowiecznych murów obronnych wraz z bramami i basztami w Stargardzie (2) 

Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (2) 

 

I.B. Miejsca historyczne lub znaczące: 

I.B.a) Budowle historyczne i monumenty: 

Monumenty (pomniki) o znaczeniu międzynarodowym (każdy) (8) 

brak 

Monumenty (pomniki) o znaczeniu krajowym (do trzech*) (6) 

brak 

Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech**) (2) 

XVI-wieczny Krzyż pokutny (krzyż pojednania) w Stargardzie (2) 

‘Wieniec Zgody’ upamiętniający zakończenie wojny pszennej z XVI w w Kobylance (2) 

Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (1) 

Kamienna stella upamiętniająca podróż Lupolda Wedla do Ziemi Świętej w Krępcewie (1) 

Instalacja „Park Pamięci” w Morzyczynie (1) 

Miejsca historyczne o międzynarodowym znaczeniu (do trzech) (8) 

brak 

Miejsca historyczne o znaczeniu krajowym (do trzech) (4) 

brak 

Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym (do trzech**) (2) 

brak 

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) 

Sowno – akcja powieści „Sedinum” Leszka Hermana (2) 

Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy) (3) 

brak 

Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2) 

brak 

Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu, niedostępne lub częściowo 

zachowane (za pierwsze dwa*) (1) 

Stargard – miejsce urodzenia piłkarza, reprezentanta kraju Arkadiusza Bąka (1) 

Stargard – miejsce urodzenia piosenkarza i autora tekstów Przemysława Gintrowskiego (1) 
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Stargard – miejsce urodzenia aktorki Ewy Kasprzyk (-) 

Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1) 

Chociwel – miejsce przebywania słynnej pomorskiej szlachcianki posądzonej o czary – 

Sydonii von Borcke (1) 

Miejsca związane z biografia osób innej narodowości, ważnych w skali krajowej dla tych 

narodowości (za pierwsze dwa) (2) 

Stargard – miejsce ostatnich lat życia i śmierci Ottona Knoopa, niemieckiego etnografa, 

badacza kultury i autora bajek (2) 

 

I.B.b) Cmentarze historyczne: 

Nekropolia zbiorowa władców Polski (8) 

brak 

Nekropolia zbiorowa innych znanych w kraju osobistości (do trzech) (5) 

brak 

Nekropolia zbiorowa znanych osobistości w skali regionu (do trzech) (2) 

Cmentarz komunalny w Stargardzie (2) 

Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali międzynarodowej (6) 

brak 

Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali kraju (do trzech) (2) 

brak 

Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1) 

Sowno – miejsce pochówku błazna książęcego Gryfitów – Paula Hinzego (1) 

Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej*** (do dwóch) ZD (1) 

Cmentarz ewangelicki w Kobylance (1) 

Za każdy cmentarz zabytkowy lub inną nekropolię o znacznie ograniczonej dostępności – 

odejmuje się połowę przyznanych punktów  

nie dotyczy 
 

I.B.c) Budowle współczesne: 

Budowle współczesne o bardzo wysokiej wartości architektonicznej D (do dwóch) (5) 

brak 

Budowle współczesne o bardzo wysokiej wartości architektonicznej (niedostępne)  

(do dwóch*) (2) 

brak 

Budowle współczesne o wysokiej wartości architektonicznej (do trzech**) (1) 

brak 
 

I.C. Pojedyncze dzieła sztuki: 

Pojedyncze obiekty sztuki historycznej o znaczeniu międzynarodowym (10) 

brak 

Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu krajowym (do trzech) (5) 

brak 

Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3) 

Gotyckie freski w kościele śś. Ap. Piotra i Pawła w Grzędzicach (3) 

Renesansowe freski w kolegiacie NMP w Stargardzie (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) 

brak 
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I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki): 

Muzea o znaczeniu międzynarodowym (10) 

brak 

Muzea o znaczeniu krajowym (do trzech) (8) 

brak 

Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5) 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne (MAH) w Stargardzie (5) 

Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (2) 

brak 

Muzea typu skansenowskiego duże o przynajmniej regionalnym zasięgu (10) 

brak 

Inne muzea typu skansenowskiego (za pierwsze dwa) (6) 

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny „Chlebowy Dom” w Marianowie (6) 

Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu krajowym (w sumie za pierwsze 

trzy) (4) 

brak 

Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym* (w sumie za 

pierwsze trzy) (2) 

Wystawa „Telewizor, meble, mały fiat… oto marzeń szczyt” w MAH w Stargardzie (2) 

Wystawa „Sanitas per aquam – Wodolecznictwo i higiena” w MAH w Stargardzie (-) 

Wystawa „Na granicach niepodległej Polski. Formacje graniczne w II RP” w MAH 

w Stargardzie (-) 

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) 

MAH w Stargardzie – na terenie swoich placówek na Starym Mieście oraz Bastei (2) 

Lokalne Izby Pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech****) (1) 

brak 

Samodzielne prezentacje multimedialne (pierwsze dwie) (4) 

brak 

Przy wszystkich uwzględnionych powyżej muzeach i ekspozycjach dodatkowe punkty za: 

Ekspozycje i prezentacje multimedialne (do dwóch) (2) 

MAH w Stargardzie – wystawa w Bastei (2) 

Wersje obcojęzyczne ekspozycji i prezentacji multimedialnych (do dwóch) (1) 

MAH w Stargardzie – wystawa w Bastei – język niemiecki i angielski (2) 

Ekspozycje i prezentacje 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 dwóch języków za każdy) (1) 

brak 

Przewodnicy obiektowi stali (2) 

MAH w Stargardzie (2) 

Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie** (1) 

brak 

Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie w przynajmniej dwóch językach obcych 

(w braku stałych), za każdy język do trzech (1) 

MAH w Stargardzie – język niemiecki i angielski (2) 
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Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego muzeum (pierwsze dwa) (2) 

brak 

Mikroeventy dostępne na zamówienie grupowe podczas zwiedzania muzeum (za pierwsze 

dwa) (1) 

MAH w Stargardzie – opowieści żołnierza Wojny Trzydziestoletniej (1) 

Własny materiał informacyjny, wydany nie dawniej niż przed pięciu laty (1) 

Stargardia. Rocznik MAH w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz 

regionu nadbałtyckiego (1) 

Majewski M., 2016, Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z ogrzewania wnętrz 

mieszkalnych. Wyd. MAH w Stargardzie (1) 

Wersje obcojęzyczne własnych materiałów informacyjnych (min. dwie wersje) (1) 

brak 

Sklep muzealny otwarty w godzinach pracy muzeum (1) 

MAH w Stargardzie (1) 

 

Przy muzeach o znaczeniu krajowym dodatkowe punkty za: 

Opis zbiorów w językach obcych (1) 

nie dotyczy 

Pojedyncze eksponaty (kolekcje) o znaczeniu międzynarodowym (do dwóch) (2) 

nie dotyczy 

 

Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za: 

Stałe godziny otwarcia (1) 

MAH w Stargardzie (1) 

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) 

MAH w Stargardzie (1) 

 

I.E. Eventy kulturowe 

Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu 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 na Szlaku Gotyku Ceglanego – Stargard (4) 

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu międzynarodowym (7) 

brak 

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu krajowym (do trzech) (6) 

Ińskie Lato Filmowe – Ińsko (6) 

Targi Rolne AGRO POMERANIA w Barzkowicach (6) 

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4) 

Marianowo – Lato z Sydonią (4) 

Miedwiańskie Lato – Morzyczyn (4) 

Dni Stargardu – Stargard (4) 

Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu międzynarodowym (7) 

brak 
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Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu krajowym (do dwóch) (6) 

brak 

Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4) 

Inscenizacje rycerskie „Brama Czasu” – Krępcewo (4) 

Rzadsze eventy kultury wysokiej lub masowej o znaczeniu międzynarodowym (jeden) (4) 

brak 

Regularne działanie na terenie regionu grup inscenizacji historycznej (za pierwsze dwie) (5) 

brak 

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) 

brak 

Z ofertą kulturową (do dwóch) (2) 

brak 

Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego zakładu (pierwsze dwa) (2) 

brak 

Mikroeventy dostępne na zamówienie grupowe podczas zwiedzania zakładu (pierwsze dwa) 

(1) 

brak 

Dodatkowo 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 (do trzech) (4) 

brak 

Park Narodowy z Muzeum Przyrodniczym na terenie regionu (8) 

brak 

Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2) 

Iński Park Krajobrazowy (2) 

Rezerwat przyrody na terenie regionu (poza parkami narodowymi i krajobrazowymi) (do 

trzech) (1) 

Rezerwat przyrody nieożywionej „Ozy Kiczarowskie” (1) 

Rezerwat przyrodniczy „Gogolewo” (1) 

Ogród Botaniczny, palmiarnia, arboretum (za pierwsze dwa) (4) 

brak 

Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa) (2) 

brak 

Park miejski duży kultywowany (pow.4 ha) z obiektami sztuki (pierwsze dwa) (2) 

brak 

Park miejski duży, kultywowany bez obiektów sztuki* (pierwsze dwa) (1) 

Park Chrobrego i pas Plantów Miejskich w Stargardzie (1) 

Park miejski mniejszy (pow. 1-4 ha) z obiektami sztuki** (za pierwszy) (1) 

brak 

 

I.F. Szlaki kulturowe: 

Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki turystyczne 

o znaczeniu międzynarodowym (8) 

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (Stargard) (8) 
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Europejski Szlak Cysterski (Marianowo) (8) 

Przebiegający przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki o znaczeniu 

krajowym (za pierwsze trzy) (6) 

brak 

Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki o znaczeniu 

regionalnym (za pierwsze dwa) (3) 

brak 

Materialne lub realne szlaki turystyczne w regionie (własne) (za pierwsze trzy) (3) 

brak 

Materialne lub realne szlaki lub trasy w poszczególnych miejscowościach regionu (za 

pierwsze trzy) (3) 

Stargard – Szlak Miejski „Stargard – klejnot Pomorza” (3) 

Wirtualne szlaki turystyczne przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2) 

Szlak Gryfitów – Stargard, Sowno, Krępcewo (2) 

Szlak Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza „Smaki Pomorza” – Morzyczyn, Marianowo (2) 

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 z przewodnikiem na zamówienie (za pierwsze dwie trasy) (1) 

brak 

Dodatkowe wersje językowe objazdu z przewodnikiem (za pierwsze dwie) (1) 

brak 

 

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej: 

II.A. Informacja turystyczna: 
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2) 

Stargard – Centrum Informacji Turystycznej (2) 

Informacja w językach obcych (za każdy język do trzech) (1) 

Stargard – Centrum Informacji Turystycznej – język angielski i niemiecki (2) 

Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3) 

Stargard (3) 

Przewodnicy miejscy lub terenowi (za każdy język do czterech) (1) 

Stargard – język niemiecki (1) 

Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego 

miejscowości (ogólnie) (2) 

Stargard – klejnot na pomorskim szlaku (2) 

Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) (1) 

Stargard – klejnot na pomorskim szlaku – język niemiecki i angielski (2) 

Pozostały aktualny materiał informacyjny* (1) 

Stargard i powiat stargardzki – wyd. Starostwo Powiatowe w Stargardzie (-) 

Towarzystwo Przyjaciół Stargardu (-) 

Wersje obcojęzyczne pozostałego materiału informacyjnego (od dwóch języków) (1) 

brak 

 

II.B. Infrastruktura turystyczna 

Hotele 5, 4, 3, 2, 1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane (za pierwsze 

dwa obiekty w każdej kategorii) (2) 

Hotel Grodzki Business & SPA *** Stargard (2) 
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Hotel Spichlerz *** Stargard (2) 

Hotel 104 ** Stargard (2) 

Hotel Fenix ** Morzyczyn (2) 

Hotel Zakątek * Zieleniewo (2) 

Hotelik Szejk * Strachocin (2) 

Hostel PTTK Stargard (2) 

Pokoje gościnne „Siedlisko nad Miedwiem – Zieleniewo (2) 

Pensjonat Leśny Dwór – agroturystyka – Strumiany (2) 

Camping nr 104 „Miedwie” Zieleniewo (2) 

Istniejąca oferta pakietowa hoteli z usługami turystycznymi (za pierwsze dwie oferty w 

różnych klasach) (1) 

brak 

Restauracje z autentyczną kuchnią regionalną (za pierwszy obiekt) (3) 

Pizzeria „U Jana” – oferta tradycyjnej tzw. pizzy stargardzkiej (certyfikat Dziedzictwa 

Kulinarnego Pomorza Zachodniego) – Stargard (3) 

Restauracje z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (za pierwszy inny obiekt) (2) 

Restauracja „Promyk” Ińsko (2) 

Restauracja „Za Drzwiami” – Stargard (-) 

Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1) 

Gospodarstwo Chlebowy Dom – Marianowo (1) 

Dodatkowe punkty za historyczne wnętrza restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1) 

brak 

Dodatkowe punkty za ofertę kulturową w restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1) 

brak 

Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22.00 (za pierwszą) (1) 

Pizzeria „U Jana” Stargard (1) 

Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 24.00 (za pierwszą) (1) 

brak 

Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1) 

Bar Złoty Smok – Stargard (1) 

Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty) 

(2) 

PolBus – Suchań (2) 

Szurgot – usługi turystyczno-transportowe – Stargard (2) 

 

II.C. Infrastruktura komunikacyjna: 

Lotnisko z połączeniami międzynarodowymi w odległości mniej niż 50 km od centrum 

regionu (1 godzina na dotarcie) (4) 

Port Lotniczy NZSS „Solidarność” Szczecin-Goleniów – odległość 42 km od Stargardu (4) 

Lotnisko z połączeniami krajowymi* w odległości mniejszej niż 50 km od centrum regionu 

(3) 

brak 

Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3) 

Dworzec kolejowy (Centrum Przesiadkowe) – Stargard (3) 

Inny* dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (2) 

brak 

Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2) 

Dworzec autobusowy (Centrum Przesiadkowe) – Stargard (2) 

Przystanek autobusowy* na miejscu (za pierwszy) (1) 

Chociwel (-) 

Ińsko (-) 
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Dobrzany (-) 

Suchań (-) 

Port pasażerski morski 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 km (za pierwsze dwie) (4) 

Autostrada A6 (20 km) (4) 

Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze 

dwie) (2) 

Droga ekspresowa S10 (w odległości 2 km od Stargardu) (2) 

Droga krajowa DK20 (przez Stargard i Chociwel) (2) 

Inne połączeni* bez utrudnień dla autokarów (za pierwsze dwa) (1) 

DK10 Szczecin – Stargard – Toruń – Płońsk (-) 

Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2) 

Stargard (2) 

Kursy nocne komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (1) 

Stargard (1) 

Całodobowa oferta taxi na miejscu (1) 

Stargard (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) 

brak 

 

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) 

Stargard-klejnot Pomorza – stoisko na ITB w Berlinie (2017, 2018) (3) 

Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów (jak wyżej) w krajowych targach 

turystycznych* (za każde stoisko do trzech) (2) 

Stargard – udział w Tour Salonie w Poznaniu w 2017 (2) 

Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze dwa w ostatnim 

roku) (1) 

Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – folder promocyjny miasta (1) 

Zorganizowanie podróży/wizyty medialnej w ostatnich dwóch latach (2) 

brak 

Zorganizowanie konferencji naukowej lub popularyzującej związanej z turystyką w ciągu 

ostatniego roku (1) 

Konferencja-warsztaty „Rozwój turystyki na obszarach parków krajobrazowych województwa 

zachodniopomorskiego” – Chociwel, organizator ZPKWZP Szczecin (1) 

 

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego 

III. Instytucje kultury: 
Teatr stały (pierwszy obiekt) (3) 

Teatr Krzywa Scena – SCK Stargard (3) 

Filharmonia na miejscu (3) 

brak 

Stała oferta koncertów muzycznych* (za pierwszą ofertę) (2) 

brak 
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Sezonowa oferta teatralna lub muzyczna** (za pierwsze dwie) (1) 

Stargard – koncerty na gotyckim szlaku (1) 

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 SCK w Stargardzie (2) 

 

III.B. Atrakcje krajobrazowe 

Góry ze znakowanymi szlakami turystycznymi na terenie regionu (2) 

Głowacz na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego (2) 

Jeziora zdatne do kąpieli, dostępne ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2) 

Jezioro Miedwie (2) 

Jezioro Ińsko (-) 

Brzeg morski na terenie regionu (3) 

brak 

Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1) 

Lipa „Wieniec Zgody” w Kobylance (1) 

Platany klonolistne w Parku Popiela w Stargardzie (1) 

Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1) 

Baszta Morze Czerwone – Stargard (1) 

Wieża kolegiaty NMP Królowej Świata w Stargardzie (1) 

Możliwość zamówienia lotu turystycznego nad regionem lub miejscowością (za pierwszą) (3) 

brak 

 

III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna: 

Baseny kryte ogólnodostępne (za pierwszy obiekt) (2) 

Basen OSiR Stargard (2) 

Baseny otwarte ogólnodostępne (za pierwszy obiekt przy braku basenu krytego) (1) 

brak 

Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne rzeczne (za pierwszy obiekt) (2) 

Plaża nad jeziorem Miedwie – Zieleniewo/Morzyczyn (2) 

Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2) 

Centrum Języków Obcych Translantica – Stargard (2) 

Sezonowa* oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (1) 

brak 

Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2) 

OSiR Stargard (2) 

Sezonowe* centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (1) 

brak 

Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1) 

Lekkoatletyczny stadion sportowy – Stargard (1) 

Stadion Sportowy KS „Błękitni” Stargard (-) 

Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1) 

brak 

Lodowiska ogólnodostępne stałe (za pierwszy obiekt) (2) 

brak 

Lodowiska sezonowe* (za pierwszy obiekt) (1) 

Stargard – lodowisko przy OSiR (1) 
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Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową 

IV.A. Instytucje w regionie: 
Obecność uniwersytetu w regionie (za pierwszy) (4) 

brak 

Obecność innej uczelni wyższej w regionie (za pierwsze dwie) (2) 

Wydział zamiejscowy Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum – Stargard (2) 

Wydział Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Stargard (2) 

Obecność siedziby władz państwowych (5) 

brak 

Obecność siedziby władz wojewódzkich (2) 

brak 

 

IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie 

Oficjalne kurorty (za pierwsze trzy miejscowości) (4) 

brak 

Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji (punkty za pierwsze dwa obiekty) (2) 

Szpital Miejski w Stargardzie (2) 

 

IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie 

Regularne organizowanie imprez targowych o przynajmniej krajowym zasięgu (2) 

Targi Rolne AGRO POMOERANIA w Barzkowicach (2) 

Obecność krajowych central wielkich firm w regionie (za pierwsze trzy) (2) 

Japońska firma BRIDGESTONE – Stargard (2) 

Całoroczne centra konferencyjne (za pierwszy obiekt) (3) 

Hotel Grodzki*** Business & SPA Stargard (3) 

 

IV.D. Oferta shoppingu w regionie 

Galeria zakupów o znaczeniu regionalnym (za pierwszy obiekt) (4) za jeden następny (2) 

Galeria Starówka – Stargard (4) 

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) 

brak 

 

IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów 

Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze 

cztery) (1) 

Związek partnerskich miast: Stargard – Elmshorn (Niemcy) (1) 

Związek partnerskich miast: Stargard – Slagelse (Dania) (1) 

Związek partnerskich miast: Stargard – Stralsund (Niemcy) (1) 

Związek partnerskich miast: Stargard – Wijchen (Holandia) (1) 

Związek partnerskich miast: Stargard – Saldus (Łotwa) (-) 

 

 

 

 

 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

129 

Podsumowanie: 
 

kategoria I: 199 

kategoria II:   72 

kategoria III:   24 

kategoria IV:   21 

Łącznie: 316 

 
Tabela 1. Zestawienie punktacji dla powiatu stargardzkiego w zakresie turystyki kulturowej 
 

Kategoria Podkategoria 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

I. Potencjalne 

cele turystyki 

kulturowej 

I.A. Zabytki 87 473 

I.A. a) Obiekty sakralne 21 122 

I.A. b) Zamki i pałace 4 108 

I.A. c) Inne zabytkowe obiekty 

architektoniczne i techniczne 
32 140 

I.A. d) Obiekty militarne 0 18 

Dodatkowe punkty w kategorii I.A. 30  

I.B. Miejsca historyczne lub znaczące 17 168 

I.B. a) Budowle historyczne i 

monumenty 
13 102 

I.B. b) Cmentarze historyczne 4 56 

I.B. c) Budowle współczesne 0 10 

I.C. Pojedyncze dzieła sztuki 6 72 

I.D. Muzea i wystawy 29 205 

I.E. Eventy kulturowe 32 150 

I.F. Zakłady przemysłowe z ofertą 

turystyczną 
0 16 

I.G. Kulturowo znacząca oferta 

przyrodnicza 
5 53 

I.H. Szlaki kulturowe 23 106 

RAZEM za kategorię I 199 1243 

II. Elementy 

obsługi 

turystycznej 

II.A. Informacja turystyczna 12 17 

II.B. Infrastruktura turystyczna 32 51 

II.C. Infrastruktura komunikacyjna 21 32 

II.D. Promocja turystyczna 7 20 

RAZEM za kategorię II 72 120 

III. Pozostała 

oferta czasu 

wolnego 

III.A. Instytucje kultury 6 12 

III.B. Atrakcje krajobrazowe 8 14 

III.C. Oferta sportowa, rekreacyjna i 

edukacyjna 
10 13 

RAZEM za kategorię III 24 39 

IV. Inne 

czynniki 

wspierające 

turystykę 

kulturową 

IV.A. Instytucje w regionie 4 15 

IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej 2 16 

IV.C. Oferta turystyki biznesowej 7 11 

IV.D. Oferta shoppingu 4 11 

IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i 

Regionów 
4 4 

RAZEM za kategorię IV 21 57 

SUMA (WSZYSTKIE KATEGORIE) 316 1453 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy potencjału metodą bonitacji punktowej 
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III. Ocena mikroregionu z punktu widzenia turystyki kulturowej 
 

W wyniku przeprowadzonej waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego powiatu 

stargardzkiego (województwo zachodniopomorskie) wykazano, że analizowany mikroregion 

w najważniejszej dla oceny kategorii (I. Potencjalne cele turystyki kulturowej) uzyskał 199 

punktów. Zgodnie z przyjętym podziałem zaproponowanym przez A. Mikos von Rohrscheidt 

[2010, s. 447-472] oznacza to, że mamy do czynienia z jednostką administracyjną o średnim 

potencjale turystyczno-kulturowym (przedział punktowy 100-250). Wynik z jednej strony 

może zaskakiwać, zważywszy w szczególności fakt, że Stargard od dawna postrzegany jest 

jako miasto o największej (lub jednej z największych) atrakcyjności turystycznej 

w województwie, szczególnie w kontekście turystyki historycznej i tematycznych szlaków 

kulturowych. Oceną potencjału turystyczno-kulturowego objęto jednak znacznie większy 

obszar powiatu stargardzkiego, którego atrakcyjność wciąż pozostawia wiele do życzenia 

i odznacza się sporym kontrastem w stosunku do samego miasta. Ostateczny obraz powiatu 

jest zatem uśrednioną oceną potencjału zarówno bardzo atrakcyjnego turystycznie Stargardu, 

jak i pozostałej, słabiej rozwiniętej pod tym względem części regionu. Biorąc pod uwagę 

wspomniany kontrast, ostateczny wynik oceny i zakwalifikowanie powiatu do jednostek 

o średnim potencjale turystyczno-kulturowym należy postrzegać jako dobry, adekwatny do 

rzeczywistości rezultat. Trudno jednak porównać analizowany mikroregion do innych, 

podobnych obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Powiat stargardzki jest 

bowiem dopiero trzecim regionem z terenu województwa, który poddano waloryzacji  

z punktu widzenia potencjału turystyczno-kulturowego. Dotychczasowe analizy dotyczyły 

jedynie powiatów koszalińskiego (wraz z Koszalinem jako miastem na prawach powiatu) 

oraz kołobrzeskiego, i wskazały na ich duży (Koszalin wraz powiatem – 272 pkt. W 2014 r.) 

i średni (powiat kołobrzeski – 181 pkt. w 2014) potencjał z punktu widzenia turystyki 

kulturowej. Stargard, podobnie jak Kołobrzeg należy do największych i najważniejszych 

(zarówno w czasach historycznych, jak i obecnie) miast Pomorza Zachodniego i podobnie jak 

on, został silnie zniszczony podczas działań wojennych. Bazując na nielicznie zachowanych, 

ale niezwykle cennych elementach dziedzictwa Pomorza, jak również współczesnych 

działaniach na rzecz budowania nowej tożsamości regionu, kreowane są w tych miejscach 

tematyczne oferty turystyki kulturowej. Jak zauważono już w poprzednich opracowaniach 

oceny potencjału turystyczno-kulturowego, jej wyniki nie pozostają niezmienne [m.in. Mikos 

v. Rohrscheidt 2010; Gorączko, Targowski 2018, s. 135] i w dużej mierze zależą od 

aktywności lokalnych społeczności i liderów w tworzeniu dobrze zorganizowanej przestrzeni 

turystyki kulturowej swojej „małej ojczyzny”. Waloryzacje powinny być zatem powtarzane 

co 4-5 lat, a w przypadku regionów o dużej dynamice zmian, nawet częściej. Taką sytuację 

obserwuje się w przypadku powiatu stargardzkiego. Pierwszą inwentaryzację krajoznawczą 

regionu autor przeprowadził już w 2013 roku, waloryzując obszar na potrzeby publikacji 

„Kanonu Krajoznawczego Województwa Zachodniopomorskiego” [Duda i in. 2014] oraz 

przebiegu planowanych szlaków tematycznych. Porównując otrzymane wówczas wyniki 

z publikowanymi obecnie danymi z roku 2018 wskazują na znaczną poprawę atrakcyjności 

turystyczno-kulturowej (wzrost punktów o około 10-20%) i wyraźny trend dalej idących 

zmian. W dużej mierze dotyczy on samego Stargardu jako miasta o bogatej historii i dużym 

znaczeniu zachowanych średniowiecznych zabytków. Wyraźną poprawę potencjału 

zaobserwowano tu jeszcze wcześniej – w 2010 r., kiedy gotycka kolegiata NMP wraz  

z zespołem historycznych miejskich fortyfikacji zostały uznane za Pomnik Historii. Drugim 

takim kamieniem milowym była decyzja o współpracy Stargardu z niemieckim 

Neubrandenburgiem i powołanie do życia projektu rewitalizacji średniowiecznych murów 

obronnych wraz z basteją, w której powstało multimedialne Muzeum Archeologiczno-

Historyczne. Powyższe przykłady pokazują dynamikę zmian analizowanego obszaru,  

co przekłada się na szybki rozwój przestrzeni turystyki kulturowej również w całym regionie.  



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

131 

Przy okazji należy również wspomnieć o nielicznych, ale dość istotnych problemach, 

z którymi autor próbował się zmierzyć podczas prac waloryzacyjnych. Ich główną przyczyną 

były trudności z dopasowaniem i klasyfikacją niektórych zasobów turystycznych regionu 

w kontekście ściśle określonych punktów arkusza waloryzacyjnego. Dla przykładu – punkt 

widokowy na wieży kolegiaty Mariackiej w Stargardzie, będący elementem części III.B. 

formularza, jest obecnie zamknięty ze względu na remont klatki schodowej wewnątrz 

gotyckiej wieży kościoła i poprawa bezpieczeństwa przebywania tam grup turystów. Zgodnie 

z przyjętymi zasadami punkt ten nie powinien być objęty waloryzacją. Ostatecznie, 

przyznano punktowi temu rangę funkcjonującej atrakcji (1 pkt.) ze względu na przejściowy 

stan obecny miejsca i zapewnienie gestorów miejsca o ponownym otwarciu wieży  

w najbliższym sezonie turystycznym. Problematyczne zdaniem autora jest również 

zakwalifikowanie kolegiaty jako „Inny obiekt sakralny o znacznych walorach 

architektonicznych” (4 pkt.). Stargardzki kościół jest jedną z najważniejszych zabytkowych 

świątyń na całym Pomorzu (nie tylko po polskiej stronie), reprezentującą wzorcowy wręcz 

styku gotyku ceglanego z elementami dekoracyjnymi unikatowymi w skali całej Europy.  

Jest również wpisany na listę Pomników Historii. Nie jest to jednak ani katedra, ani 

sanktuarium, jak również nie posiada tytułu bazyliki, co podnosiłoby kategorie obiektu  

w ocenie waloryzacyjnej. Ostatecznie, z powodu braku odpowiedniej kategorii, kościół 

zakwalifikowano do wspomnianej grupy „innych obiektów”, jednak z poczuciem pewnego 

niedosytu związanego z niedocenieniem miejsca. 

W formularzu zabrakło także miejsca na elementy niematerialnego dziedzictwa 

kulturalnego regionu, jak np. legendy, historie czy ciekawe postacie i ich życie, które 

ostatecznie miało wpływ na postrzeganie dzisiejszego genius loci miejsca. W przypadku 

powiatu stargardzkiego mają one niebagatelny wpływ na obraz turystyczno-kulturowy 

regionu. Fascynujące legendy są bowiem osnową prowadzonego tutaj (okazjonalnie) 

zwiedzania fabularyzowanego, np. w Sownie wokół historii o błaźnie Mikołaju czy  

w Marianowie wokół historii o Sydonii von Borcke, pomorskiej szlachciance posądzonej  

o czary.  

Powiat stargardzki należy do największych mikroregionów w województwie 

zachodniopomorskim. Jego bogata historia związana jest ściśle z rozwojem największego,  

po Szczecinie ośrodka miejskiego tej części Księstwa Pomorskiego – Stargardem (od 1950  

do 2015 Stargard Szczeciński). Miasto, należące przez wieki do związku hanzeatyckiego, 

szybko się bogaciło i rozwijało, co przełożyło się na powstanie wspaniałych  

i monumentalnych gotyckich budynków i fortyfikacji, będących dziś największą atrakcją 

turystyczną Stargardu. W okolicznych wsiach bogacący się mieszkańcy zakładali swoje 

majątki – pałace, rodowe dwory i założenia parkowo-pałacowe, które mimo zniszczeń 

wojennych zadziwiają oryginalnością i rozmachem architektonicznym. Współczesna 

turystyka kulturowa regionu skupia się w przeważającej części na Stargardzie i jego 

zachowanych elementach dziedzictwa. Do najważniejszych obiektów kultury materialnej 

należą gotyckie obiekty sakralne, ze stargardzką kolegiatą pw. NMP Królowej Świata, 

kościołem pojoannickim św. Jana Chrzciciela (również w Stargardzie) oraz dawnym 

kompleksem klasztornym zakonu cysterek w Marianowie na czele. Szczególną wartość 

przedstawia kolegiata, która niegdyś jako jedyny zabytek klasy „0” w województwie,  

a obecnie jeden z trzech regionalnych Pomników Historii, stanowi najcenniejszy obiekt 

historyczny powiatu. Położony na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego Stargard posiada 

także zachowany średniowieczny układ urbanistyczny wraz z częścią miejskich murów 

obronnych, baszt, bram i bastei. Niektóre z umocnień (np. Brama Młyńska, Baszta Morze 

Czerwone) są wyjątkowe w skali tej części Europy. Poza Stargardem przestrzeń turystyki 

kulturowej jest dość silnie rozproszona i bazuje jedynie na kilku cennych elementach,  

jak np. zespole pocysterskim w Marianowie czy miejscem podpisania umowy pokojowej  

tzw. Wojny Pszennej pomiędzy Stargardem i Szczecinem w Kobylance. 
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Powiat stargardzki jest obszarem silnie zróżnicowanym pod względem 

krajobrazowym i przyrodniczym. To właśnie w oparciu o zasoby naturalne rozwija się 

turystyka w regionie. Liczne jeziora, w tym kilka świetnie zagospodarowanych  

i przystosowanych do wypoczynku i rekreacji (np. jeziora Miedwie i Ińsko) oraz 

polodowcowa rzeźba terenu sprawiają, że powiat cieszy się dużą popularnością wśród 

miłośników turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, wodnej i konnej). Na terenie Ińskiego 

Parku Krajobrazowego istnieją możliwości rozwoju turystyki kulturowo-przyrodniczej 

(pojęcie wyjaśnione m.in. przez Mikos v. Rohrscheidt [2010, s.155; 2016, s.203]) bazującej 

na relacjach pomiędzy działaniami człowieka i kształtowaniem przez niego krajobrazu  

a zasobami przyrodniczymi Wysoczyzny Ińskiej. W tej części powiatu powstają również 

pierwsze produkty turystyki edukacyjnej nawiązującej m.in. do dziedzictwa kulinarnego 

regionu (np. w Marianowie – Chlebowy Dom, Ińsko – restauracja rybna „Morena”). 

Biorąc pod uwagę potencjał turystyczny analizowanego mikroregionu, stan rozwoju 

infrastruktury noclegowej i gastronomicznej na jego obszarze można uznać za wystarczający, 

chociaż niemal w całości skoncentrowany w stolicy powiatu – Stargardzie. Baza noclegowa, 

podobnie zresztą jak i gastronomiczna, jest zróżnicowana i dostępna prawie we wszystkich 

formach (poza najwyższymi kategoriami – 5- i 4-gwiazdkowych obiektów). Najliczniejszą 

grupę stanowią jednak gospodarstwa agroturystyczne, funkcjonujące głównie w atrakcyjnych 

pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejscach (nad jeziorami, na Wysoczyźnie 

Ińskiej, w okolicach Dobrzan, Marianowa i Ińska). Kilka z działających obiektów oferuje 

regionalną kuchnię z certyfikatem jakości i oryginalności dziedzictwa kulinarnego Pomorza 

Zachodniego, co znacznie podnosi oryginalność a tym samym atrakcyjność turystyczna 

miejsca. 

Powiat stargardzki charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną. Sam 

Stargard uważany jest za ważny węzeł kolejowy i drogowy. Krzyżują się tu drogi krajowe 

DK10 (Szczecin – Toruń – Płońsk) i DK20 (Stargard – Gdynia), które częściowo posiadają 

status drogi ekspresowej (S10). Duży dworzec kolejowy w Stargardzie, przebudowywany 

obecnie na Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, obsługuje linie kolejowe do Szczecina, 

Poznania, Gdańska i Piły (przez Wałcz i Kalisz Pomorski). W niedużej odległości 43 km 

(około 45 min jazdy samochodem) znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy NSZZ 

Solidarność Szczecin-Goleniów, obsługujący m.in. loty do Irlandii, Anglii i Norwegii  

(od przyszłego sezonu również do Danii). Dobrą alternatywą są dwa duże lotniska w Berlinie, 

które dzięki połączeniom autostradowym (A6 przebiega zaledwie 20 km od Stargardu)  

są dostępne w ciągu 2,5 godz. jazdy samochodem. Sieć drogowa w powiecie jest dość dobrze 

rozwinięta, a większe miejscowości regionu (Stargard, Ińsko, Dobrzany, Suchań, Dolice) 

połączone są stałymi liniami autobusowymi oraz minibusów, obsługiwanych m.in. przez UT 

Szurgot z podstargardzkiego Pęzina lub POL-Bus ze Suchania. 

 

 

IV. Powiat stargardzki jako destynacja turystyki kulturowej 

 

Duże dysproporcje w rozkładzie potencjału turystyczno-kulturowego na terenie 

powiatu stargardzkiego wynikają przede wszystkim z funkcjonowania jednego silnego 

ośrodka, jakim jest Stargard. Generuje on największy ruch turystyczny w regionie, który 

widoczny jest nie tylko na tle powiatu, ale również znacznej części województwa. Dobrze 

zorganizowana informacja turystyczna oraz prężnie działające organizacje kreujące produkty 

turystyczne i kształtujące atrakcyjność miasta (np. Towarzystwo Przyjaciół Stargardu  

czy PTTK) przyczyniły się do umocnienia wizerunku Stargardu, jako pożądanej destynacji. 

To dzięki nim stworzona została marka miasta z rozpoznawalnym logo i silnie określoną 

strategią rozwoju (w tym mocno ukierunkowaną na rozwój turystyki kulturowej). „Stargard – 

klejnot Pomorza” oraz „Star-gard – gwiazdozbiór gotyku” to dwa najlepiej wypromowane 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

133 

hasła promocyjne, wokół których stworzona została wizualizacja oraz ukierunkowane 

działania i strategia rozwoju turystycznego. Obydwa dotyczą najcenniejszych walorów 

miasta, jakimi są jego historia i bogactwo architektury gotyckiej. Przy okazji wskazany został 

kierunek rozwoju przestrzeni turystycznej Stargardu, silnie nawiązujący do elementów 

dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza. Warto również podkreślić ponadprzeciętną 

aktywność wspomnianego już wyżej Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, którego działalność 

skupia się nie tylko na popularyzacji dziedzictwa kulturowego miasta i okolic, edukacji 

regionalnej i pracach wydawniczych, ale również szeroko pojmowanej informacji i promocji 

Stargardu na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu stargardzkiego i interpretacja jej 

wyników pozwoliły na wskazanie kilku form turystyki kulturowej, które wydają się mieć 

w regionie najlepsze warunki rozwojowe i mają szansę stać się w niedalekiej przyszłości 

celem podróży turysty kulturowego. 

 

Turystyka dziedzictwa kulturowego 

 Pomimo iż w wyniku działań ostatniej wojny tak w Stargardzie, jak i na terenie całego 

powiatu nie pozostało wiele z historycznej zabudowy miasta (zaledwie 22 znaczące obiekty 

zabytkowe w mieście i ok. 30 na terenie całego powiatu), ocalały lub częściowo 

zrekonstruowany zespół budowli przedstawia niezwykle cenną wartość, głównie ze względu 

na ich unikatowość i wysoką rangę artystyczną poszczególnych obiektów. Dominującym 

stylem jest tu gotyk, a materiałem budowlanym – duża średniowieczna cegła. O dużym 

znaczeniu zabytkowych obiektów Stargardu świadczy włączenie miasta w struktury 

Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, a najcenniejsze miejsca powiatu wchodzą w skład 

Europejskiego Szlaku Cysterskiego (dawne opactwo cysterek w Marianowie) oraz 

powstającego właśnie Szlaku Gryfitów [Duda 2018, s. 95-112]. Ponadto, stargardzka 

kolegiata NMP Królowej Świata została w 1010 r. uznana za Pomnik Historii, czym 

podkreślono jej znaczenie dla dziedzictwa kulturowego regionu i całego kraju. Region tzw. 

Ziemi Stargardzkiej od wieków stanowił także kluczowy obszar dla rozwoju Księstwa 

Pomorskiego, a jego strategiczne znaczenie podkreślali również pomorscy władcy – książęta 

z dynastii Gryfitów. Swoje siedziby miały tu m.in. ważne rodziny szlacheckie, których 

majątki przetrwały w różnym stanie do czasów współczesnych. Do najcenniejszych należy 

zamek w Pęzinie (ok. 10 km od Stargardu), który został zbudowany przez joannitów,  

ale przez stulecia należał do znamienitych rodów – von Borcke i von Puttkamer.  

W położonym nieco dalej na południe Krępcewie, swoje posiadłości posiadali natomiast 

Wedlowie, jeden z najważniejszych rodów rycerskich dawnej Nowej Marchii.  

 Potencjał regionu i jego znaczenie w historii Księstwa Pomorskiego powinny stanowić 

podstawę budowania przestrzeni turystyki dziedzictwa oraz markowych produktów 

bazujących na elementach tradycji i kultury pomorskiej. Ich bazę mogłyby tworzyć istniejące 

i tworzone tematyczne szlaki kulturowe, przebiegające przez teren powiatu. Autor 

opracowania widzi jednak potrzebę ich znacznie większej promocji, jak również zwiększenia 

nakładów w budowanie wokół nich działań, wydarzeń oraz mikro-produktów turystycznych. 

Istnieje również potrzeba poprawy jakości informacji i oznakowania w kontekście 

przynależności miejsc i obiektów do szlaku. Współpraca pomiędzy poszczególnymi 

obiektami i zintegrowany system informacyjny pozwoli dodatkowo na wzajemne 

promowanie się wszystkich włączonych w strukturę szlaku obiektów. Zdaniem autora, 

wynikającym bezpośrednio z przeprowadzonej analizy, tego typu elementy wymagają jeszcze 

poprawy, co w kontekście rozwoju przestrzeni turystyki kulturowej staje się jednym  

z priorytetów. 

Wartość średniowiecznych zabytków Stargardu i jego okolic, ich ranga i obecność  

na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego pozwalają na wskazanie regionu jako jednego 

z głównych celów turystyki kulturowej. Turystyka dziedzictwa kulturowego już dziś stanowi 
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tu jeden z głównych motywów turystyki przyjazdowej. Dodatkowo sprzyja temu doskonałe 

połączenie komunikacyjne (drogowe i kolejowe) ze Szczecinem, a także z innymi regionami 

Polski i zagranicy. Sytuację z pewnością mogłaby jeszcze poprawić dobrze rozwinięta baza 

noclegowa. Pomimo raczej wystarczającej liczby miejsc w kilkudziesięciu hotelach, hostelach 

i pensjonatach, ciągle brakuje obiektów o najwyższych standardach (4- i 5-gwiazdkowych). 

Taka sytuacja nie skłania odwiedzających do dłuższego pozostania w mieście, pozostawiając 

Stargard miejscem krótkich, jednodniowych wypadów krajoznawczych i historycznych. 

Do zasobów dziedzictwa kulturowego należą również elementy dziedzictwa 

niematerialnego, które w okolicach Stargardu przejawiają się w postaci licznych legend, 

opowieści i historii częściowo legendarnych, związanych z wydarzeniami lub postaciami 

historycznymi. Turystyka kulturowa w regionie może być zatem rozwijana w oparciu  

o miejsca, których interpretacja prowadzona być może w sposób narracyjny. Przykładami 

mogą być Kobylanka i historia wybuchu oraz szczęśliwego zakończenia tzw. wojny pszennej 

pomiędzy Szczecinem a Stargardem, czy Sowno wraz z historią nieszczęśliwej śmierci 

książęcego błazna Mikołaja. W Marianowie motywem przewodnim staje się natomiast postać 

szlachcianki – Sydonii von Borcke, która została posądzona o rzucenie klątwy na ród 

Gryfitów i za czary spalona na stosie. 

 

Turystyka przyrodniczo-kulturowa 

 Urozmaicona rzeźba terenu powiatu stargardzkiego, ukształtowana po ostatnim 

zlodowaceniu, stanowi jeden z największych walorów turystycznych badanego obszaru. 

Wiele z występujących tu form należy do wyjątkowych w skali całego Niżu 

Środkowoeuropejskiego. W bezpośredniej okolicy Stargardu znajduje się rozległe pole 

drumlinowe, które jest jednym z największych obszarów tego typu rzeźby w Europie  

i rozciąga się aż po Nowogard, ok. 40 km na północ od miasta. Występują tu również liczne 

piaszczysto-gliniaste pagóry morenowe, pośród których miejscami zachowały się sporej 

wielkości wały ozów (rezerwat Ozy Kiczarowskie). Tak wykształcony krajobraz obfituje 

sporej wielkości głazy narzutowe i większe bloki skalne, od wczesnego średniowiecza 

wykorzystywane jako materiał budowlany. Powszechnie dostępny kamień polny stał się 

podstawą wznoszonych już w XIII i XIV w. kościołów, murów fortyfikacji miejskich oraz 

zamków. W krajobrazie kulturowym regionu wyróżniają się zatem zachowane do dziś liczne 

budowle kamienne, w tym przede wszystkim niewielkie kaplice i wiejskie kościoły.  

Do najcenniejszych należą m.in. świątynie w Grzędzicach, Odargowie, Pęzinie, Gogolewie 

czy Suchaniu.  

 Potencjał dla rozwoju turystyki kulturowo-przyrodniczej uwidacznia się w dość dużej 

lesistości regionu (23%) i obecności licznych jezior, w tym kilku o doskonałych walorach 

wypoczynkowo-kapieliskowych. Problemem jednak jest zbyt słabo rozwinięta sieć 

znakowanych szlaków turystycznych, a zwłaszcza w kontekście jej równomiernego 

rozmieszczenia na terenie powiatu. Istniejące szlaki piesze i rowerowe skupione są głównie 

w regionie Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz jeziora Miedwie, co czyni te obszary 

najbardziej atrakcyjnymi dla wędrówek krajoznawczych i turystyki aktywnej. Przez teren 

powiatu przechodzi tylko jeden, długodystansowy znakowany szlak pieszy – czerwony Szlak 

im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, wiodący ze Stargardu przez Marianowo, Dobrzany  

i dalej (już poza analizowanym obszarem) przez Recz, Drawno, Strzelce Krajeńskie, Gorzów 

Wlkp. do Kostrzyna nad Odrą. Ważnym elementem krajobrazu powiatu jest dolina Iny, która 

powyżej Stargardu przyjmuje dopływy Małej Iny i Krąpieli i płynąc dalej na północ staje się 

malowniczo meandrującą rzeką wzdłuż której już w VIII w. zakładano licznie grody. Ślady 

dawnych grodzisk widoczne są w starorzeczach Iny do dziś. 

 Analizując potencjał przyrodniczo-kulturowy regionu należy pamiętać o dość licznie 

występujących założeniach parkowo-pałacowych, będących pozostałościami majątków 

znanych pomorskich rodzin szlacheckich. Niestety, zdecydowana większość z nich zachowała 
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się w szczątkowej formie, jako zdziczałe obszary parkowo-leśne (bez zachowanych obiektów 

pałacowych) lub niedostępne założenia parkowe, będące obecnie w rękach prywatnych i nie 

przystosowanych do zwiedzania. Istnieje jednak kilka z nich, które ze względu na dość dobry 

dostęp i stan zachowania mogą stać się podstawą budowania lokalnych lub regionalnych 

produktów turystycznych. Do najlepiej rozwiniętych należą park przy zamku w Pęzinie, wraz 

z pomnikowymi okazami starych drezw.m.in. cypryśnika błotnego, jak również park 

przypałacowy w Małkocinie, użytkowany wraz z pałacem jako kompleks konferencyjny 

Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 Jedną z najciekawszych form założeń przyrodniczych regionu są parki miejskie 

w Stargardzie oraz świetnie zachowany ciąg plantów wzdłuż średniowiecznych murów 

obronnych. Ten prawie trzykilometrowy pas zieleni o łącznej powierzchni ponad 30 ha 

stanowi jedno z ciekawszych rozwiązań architektury krajobrazu. W skali Polski 

porównywalny może być jedynie z plantami w Krakowie. Stargardzki pas zieleni przeplata 

sieć zaplanowanych ścieżek i alej, często wysadzanych pomnikowymi platanami i innymi 

dość egzotycznymi gatunkami drzew (np. tulipanowce amerykańskie). 

 

Turystyka kulinarna i edukacyjna 

 Zasoby przyrodnicze, duża lesistość i wiejski charakter powiatu sprzyjają rozwojowi 

turystyki bazującej na kulinarnym dziedzictwie regionu, tradycjach ludowych oraz edukacji 

wiejskiej i rolniczej. Na badanym obszarze zinwentaryzowano trzy obszary o największym 

potencjale dla rozwoju turystyki kulinarnej i związanej z nią edukacji regionalnej. Pierwszym 

z nich jest region jeziora Miedwie, które znane jest m.in. z licznie występującej w jego 

wodach siei i sielawy. Ryby te introdukowane tu zostały już w XIII w. przez cystersów  

z pobliskiego opactwa w Kołbaczu. Obecnie potrawy z siei posiadają certyfikat produktu 

tradycyjnego województwa zachodniopomorskiego.  

W położonym na skraju Wysoczyzny Ińskiej Marianowie, od kilkunastu lat 

prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne o cechach zagrody edukacyjnej (jednak bez 

oficjalnego certyfikatu takowej) „Chlebowy Dom”. Prowadzone tam warsztaty wypieków 

tradycyjnego chleba pomorskiego oraz możliwości skosztowania bądź zakupu regionalnych 

potraw należą do największych atrakcji turystyki dzieci i młodzieży ze szkół całego powiatu. 

Inny rodzaj działalności, która na Pomorzu Zachodnim cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem, jest produkcja wina. Tradycje winiarstwa w tym regionie sięgają czasów 

średniowiecznych, jednakże zarówno klimat miejsca, jak i gleby czy inne uwarunkowania 

przyrodnicze, nie pozwalają na swobodny rozwój tego typu aktywności. W okolicach 

Stargardu (na polach w okolicach wsi Trzebiatów) powstała jednak w ostatnich latach 

tradycyjna winnica „Sydonia”, produkująca nagradzane już wielokrotnie białe i różowe wina. 

Przy odpowiednim zagospodarowaniu i stworzeniu niewielkiego nawet centrum edukacyjno-

gastronomicznego (na wzór winnicy „Turnau” w zachodniopomorskich Baniewicach) 

stargardzka winnica mogłaby stać się regionalnym celem turystyki winnej (enoturystyki), 

nawiązując w ten sposób do historycznych tradycji odwiedzania pomorskich winnic, która 

sięga początkami czasów przełomu XVIII i XIX wieku. 
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Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej 
 

Pytanie 81 

 

Trasy miejskie nie tylko dla turystów? 
 

Autor: dr hab. prof. UKW Dariusz Dąbrowski, Bydgoszcz 

 

TREŚĆ: Analizując zagadnienia związane z funkcjonowaniem miejskich tras turystycznych 

i systemów stałych oznaczeń dla turystów w miastach [zob. choćby Mikos v. Rohrscheidt 

2009, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta 

turystyczna] zwykle zwraca się uwagę na problemy związane z ich szeroko pojętą 

eksploracją turystyczną. Tymczasem – jak się wydaje – zarówno trasy, jak i oznaczenia 

atrakcji mogą odgrywać i odgrywają inne ważne funkcje społeczne i kulturowe.  

Jak - w związku z tym - powinno przedstawiać się kształtowanie takich tras oraz treści  

i formy oznaczeń? W jakim stopniu ich budowanie powinno uwzględniać utrzymanie 

harmonii między ukierunkowaniem na turystów (mających swoje priorytety) i miejscowych 

odbiorców (mających swoje własne)? Jak mogłaby wyglądać wspólna platforma 

pozwalająca na osiągnięcie maksymalnej efektywności w oddziaływaniu na obie 

wymienione grupy? 
 

 

Odpowiedzi: 

 

dr hab. Krzysztof Kasprzak, em. prof. nadzw. UP w Poznaniu 

 

Harmonia wyraża porządek, równowagę, łączność, zgodność, ład i symetrię.  

Dążymy, przynajmniej teoretycznie, aby zrównoważony ład miał miejsce, tak w przestrzeni, 

jak i w społeczeństwie. Praktyka ostatnich 25 lat wskazuje jednak, że to założenie wręcz 

utopijne, swoiste retoryczne hasło z którego mało co wynikło. Patetyczne określenie i jak 

potrzeba instrument polityczny. Jak się okazuje całkowicie nieskuteczny. Utrwala się bowiem 

niby-ład, w którym jesteśmy podrzędnymi aktorami, grającymi niechciane drugoplanowe 

role. Mają one być, nie wiedzieć czemu, z jakiegoś względu poprawne, np. politycznie, czy 

kulturowo, bo takie są niekiedy aktualne oczekiwania.  

Harmonia (zrównoważenie) w przypadku turystyki miałaby m.in. polegać  

na równoczesnym ukierunkowaniu na turystów i odbiorców miejscowych. Potrzeby jednych  

i drugich mogą być podobne (zwiedzają muzeum, oglądają zabytki, uczestniczą w koncercie 

lub spektaklu teatralnym), ale i różne w przypadku tego samego obiektu. Ogród botaniczny, 

czy zabytkowy park, traktowane są przez mieszkańców jako miejsce odpoczynku, ciszy  

i nastrojowych spacerów, do którego przychodzą przez wiele lat. Dla turystów to na ogół 

tylko jedno z miejsc do zwiedzenia. Często w tłumie, z którego inni tak bardzo chcieli się 

wyrwać. W wielu przypadkach wspólna platforma oddziaływania jest mało możliwa.  

Albo jest tak długo możliwa, jak istnieje jakiś czynnik wiążący oddziałujące na siebie grupy, 

w naszym przypadku turystów i mieszkańców. Wiążą ich pieniądze (jedni zarabiają  

na drugich), a odpychają powstające konflikty w wyniku zupełnie innych potrzeb obu grup. 

Jakakolwiek wiarygodna próba uniwersalnego pomiaru efektywności ich oddziaływania  

na siebie jest mało prawdopodobna. 

W masowo odwiedzanych przez turystów miastach coraz trudniej jest nie tylko 

utrzymywać, ale w ogóle mówić o możliwościach jakiejś harmonii. Turyści stają się grupą 

wysoce niepożądaną. Mieszkańcy nie chcą już na turystach zarabiać, bo mają zupełnie inne 

wymagania. To zwłaszcza spokojne życie w miejscach których genius jeszcze istnieje  



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

138 

i w miastach, z których lares urbani jeszcze nie uciekły. Tak samo niepożądaną grupą turyści 

są na wielu terenach przyrodniczo cennych (np. Tatry, Pieniny). Ale w tym przypadku 

„harmonia” między turystami i mieszkańcami w jednym zakresie istnieje – jedni i drudzy 

niszczą wszystko dookoła. Swoista moda bycia nad Morskim Okiem, czy na Giewoncie  

z jednej strony, a z drugiej chęć szybkiego, ale jak się wkrótce okaże chwilowego zysku, 

przysłania możliwość jakiegokolwiek zrównoważenia i porozumienia. Niekontrolowany tłum 

w górach to nie spektakl teatralny, ale karykatura turystyki z orgią postaw i działań 

destrukcyjnych.  

Wartości przyrodnicze to nie produkt za który pobiera się opłatę i dostosowuje  

do potrzeb klienta. To klient-turysta musi podporządkować się rygorom związanym z ochroną 

obiektów przyrodniczych. W wielu miejscach atrakcyjnych przyrodniczo ograniczenie ruchu 

turystycznego jest konieczne dla możliwości dalszego ich zachowania. Niekiedy jest to 

całkowita eliminacja turystów (np. niektóre rezerwaty, część obszarów parków narodowych  

i obszarów NATURA 2000, jaskinie, bunkry). Negatywne oddziaływanie na środowisko 

winno być ograniczone także z szacunku dla lokalnej społeczności i dziedzictwa kulturowego. 

Sterowanie zwiedzaniem obiektów przyrodniczych będzie jednak możliwe tylko wtedy, kiedy 

lokalna społeczność zrozumie ich wartość, zarówno przyrodniczą, jak i kulturową.  

Jak nie zrozumie to nie będzie chciała ich chronić tylko eksploatować do samego końca. 

Żadnego zrównoważonego ukierunkowania w takiej sytuacji nie będzie. 

Potrzeby turystów winny być zaspokajane bez zmniejszania szans mieszkańców  

na spokojne życie. W dzielnicach, w których mieszkamy to tak naprawdę turystów  

nie chcemy. Będzie spokojniej, bezpieczniej, taniej, czyściej, nie spadną wartości naszych 

nieruchomości i zadbamy o nasze dobro wspólne, które turystów w ogóle nie obchodzi. A jest 

to wszystko niezwykle ważne nie tylko z naszego indywidualnego punktu widzenia, ale także 

większej zbiorowości, bowiem odbywa się w warunkach braku w naszym kraju opłaty 

turystycznej. Istniejąca w niektórych miejscowościach opłata miejscowa, powszechnie zwana 

„opłatą klimatyczną” jest natomiast całkowitym nieporozumieniem. Pobierana jest bowiem 

także w sytuacjach występowania np. smogu i wszelakich innych zanieczyszczeń. U podstaw 

jej wprowadzenia przed kilkudziesięciu laty było przeświadczenie, że atrakcyjne turystycznie 

położenie gminy nie jest szansą, ale ogromnym balastem i ograniczeniem.  

W zasadzie to turystów jednak chcemy, ale nie w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. 

Turystyka masowa, czy turystyka 3e (entertainment, excitment, education), oby nie odbywała 

się pod naszymi oknami w otwartych całą dobę pubach, czy wprost na ulicy, zwłaszcza  

w części entertainment i excitment. Szlak turystyczny nich sobie nawet i będzie, byle jak 

najdalej od nas. To pewne podobieństwo do szczególnego konfliktu społecznego jakim jest 

syndrom NIMBY (Not In My Back Yard), związany jednak z lokalizacją niektórych 

inwestycji, które chociaż potrzebne to jednak nam przeszkadzają. Rozumiany jest on jako 

negatywna postawa grupy ludzi lub małych zbiorowości przeciwko planowanym  

w sąsiedztwie ich zamieszkania inwestycji, które mogą przynieść im straty psychiczne, 

fizyczne lub ekonomiczne. Mają one wpływ na pogorszenia jakości życia lokalnej 

społeczności, np. ze względu na hałas, obniżenie walorów estetycznych. Niektóre z nich 

mogą być pośrednio lub bezpośrednio związane z turystyką, np. obiekty komunalne, 

transportowe, sportowe, czy świadczące usługi erotyczne. Ten ostatni przykład można 

odnieść do lokalizacji klubów go-go na Starym Mieście w Poznaniu, czyli w części 

historycznego zespołu miejskiego uznanego za pomnik historii. Konflikty tego typu są 

wyrazem organizowania się różnych typów społeczności lokalnych wobec dotykających je 

procesów, w tym także turystyfikacji. Integrują one społeczności lokalne, wyłaniają lokalnych 

nieformalnych liderów i pozytywnie nastawiają do aktywnego udziału w życiu publicznym 

lokalnego społeczeństwa. 

 

 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

139 

dr Marcin Gorączko, UP-T Bydgoszcz 
 

To bardzo trafnie sformułowane pytanie, umożliwiające konfrontację dwóch ciekawych 

zagadnień, podjętych ostatnio na Gnieźnieńskim Forum Turystyki Kulturowej. Z jednej 

strony mamy do czynienia z narastającą tendencją do wprowadzania usług turystycznych  

w obszary i tematykę dotąd niezagospodarowane pod kątem tego typu aktywności.  

Jeśli odbywa się to z inicjatywy, w porozumieniu lub przynajmniej za wiedzą miejscowych, 

to takie przedsięwzięcie należy ocenić pozytywnie. Ale co z przypadkami, kiedy tak jednak 

nie jest? Najlepszym przykładem tego zjawiska są wycieczki na nowohuckie blokowiska 

[Czajkowski i in. 2018] stanowiące okazję do snucia opowieści o a) siermiężnych  

lub b) ciekawych (do wyboru) realiach PRL. Gdzie znajduje się granica pomiędzy 

przestrzenią publiczną i przestrzenią udostępnioną, które możemy śmiało wykorzystać  

do budowy naszej oferty turystycznej a przestrzenią prywatną, w której nawet sami 

zdecydowanie nie życzylibyśmy sobie obcych, tym bardziej jeśli mieliby na nas patrzeć jak 

na wyposażenie skansenu? O tym, że rozgraniczenie to jest płynne i zmienne w czasie 

przekonuje dyskusja dotycząca zjawiska overtourismu [Borzyszkowski i in. 2018]. 

Mieszkańcy dotkniętych nim obszarów recepcji zaczęli postrzegać turystykę jako niemożliwą 

do zniesienia uciążliwość, wręcz plagę, mimo iż zapewne nie aż tak dawno temu jawiła im się 

ona głównie jako motor postępu, źródło dochodów i czynnik aktywizujący lokalną 

społeczność. Coś tutaj wyraźnie wymknęło się spod kontroli i zaczęło żyć własnym życiem, 

niezależnie od działań decydentów, oczekiwań turystów czy poglądów zwykłych 

mieszkańców. Myślę, że w taką pułapkę przesytu może wpaść każdy i wszędzie,  

że zagrożenie to nie dotyczy tylko najbardziej obecnie uczęszczanych miejsc. Chociaż  

w przypadku Wenecji przywołanej w kilku miejscach tej dyskusji nie mogę oprzeć się 

podejrzeniom, że oburzenie jej mieszkańców nie tyle jest związane z tłokiem, co z faktem,  

że odwiedzający dojeżdżają do miasta, zamiast nocować oraz „bezczelnie” omijają miejscowe 

restauracje decydując się na suchy prowiant. Faktem jest, że przyjemnie się myśli o turystyce 

czyniącej samo dobro, ku zadowoleniu i przyjezdnych i tych na miejscu. Natomiast po prostu 

straszne jest doświadczać kiedy jedni i drudzy odnoszą się do siebie z nienawiścią, trwając  

w jakimś chorym, toksycznym związku, by nawiązać do tatrzańskiego wątku z wypowiedzi 

prof. Kasprzaka. Zarobione pieniądze już tak nie cieszą, a wypoczynek okazuje się męką. 

Wszystko to jest jakoś idiotyczne, a mimo to trwa. Dowodzi to, że rozwój turystyki nie 

powinien przybierać formy ekspansji bez jakichkolwiek ograniczeń i w myśl zasady 

„wszystko na sprzedaż”. Osobiście cenię sobie bardzo przedsięwzięcia turystyczne (w tym 

trasy miejskie, a także pozamiejskie) podejmowane oddolnie, z inicjatywy lokalnych 

stowarzyszeń, organizacji, charyzmatycznych liderów itp. W ich przypadku, przynajmniej we 

wczesnej fazie, obserwuję autentyczne zaangażowanie, zapał i taką jakby świeżość wizji. 

Problemem jest to, że nie tak łatwo w tym uniesieniu przez dłuższy czas wytrwać. Dlatego 

lepiej, jeśli są one wspierane (ale nie merytorycznie) i stymulowane przez samorząd. 

Generalnie mniej bowiem wierzę w powodzenie projektów, których inicjatorami są urzędy,  

a jeśli są one realizowane wyłącznie własnymi siłami struktur zajmujących się z obowiązku 

organizacją i promocją turystyki, to nie wierzę w nie w ogóle.  
Potraktujmy systemy stałych oznaczeń dla turystów jako swoisty wskaźnik relacji 

występującej pomiędzy ich pomysłodawcą/zarządzającym, turystami, lokalną społecznością  

i łączącą wszystkie te podmioty trasą turystyczną. Oznaczenia utrzymywane przez cały czas 

w dobrym stanie świadczą o nieprzemijającym zaangażowaniu zarządzającego  

w przedsięwzięcie, a pośrednio również o jego użyteczności dla turystów. Niszczejące 

oznaczenia to dowód na brak zainteresowania trasą jednych i najprawdopodobniej drugich. 

Czy ich ciągłe dewastowanie nie wskazuje na konflikt ze społecznością lokalną, brak 

akceptacji z jej strony lub przynajmniej obojętność? Ktoś tu chyba został zlekceważony jako 

podmiot właśnie. W podobny sposób można określić adresata zawartych na oznaczeniach 

treści. Mogą z nich korzystać jedynie przyjezdni, ale zdarza się, że zostały one tak pomyślane, 
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by zainteresować również miejscowych mieszkańców. Są wreszcie trasy, które tak naprawdę 

nie interesują nikogo: ani ich pomysłodawców ani turystów-użytkowników, ponieważ tych 

ostatnich nigdy nie było i raczej nie będzie. Są to takie nietrafione zupełnie projekty, 

istniejące jedynie na papierze czy raczej w wykazach elektronicznych. Niestety zbyt często 

trasy turystyczne okazują się efemerydami, ponieważ w budżecie projektu nie przewidziano 

środków na odtworzenie oznaczeń, na modyfikację wyjściowej koncepcji trasy czy też na jej 

dalszą promocję. Na październikowej konferencji w Poznaniu sporo uwagi poświęcono 

formie i treści oznakowań turystycznych. Wydaje mi się, iż doświadczenia krajowe są już na 

tyle bogate, że można i warto pokusić się o opracowanie jakiś wytycznych w tym zakresie, 

podręcznika dobrych praktyk. Co się sprawdziło w konkretnej sytuacji, a co nie? Czego 

unikać? Jak dodatkowo „ nie zaśmiecać” przestrzeni przeładowanej bodźcami wizualnymi? 

Ale to raczej temat na inną dyskusję. 
 

Literatura:  
 

Czajkowski S., Mikos v. Rohrscheidt A., Duda T., Kasprzak K., Raszka B., Gorączko M. 2018, 

Wycieczki po współczesnych osiedlach mieszkaniowych a turystyka kulturowa, Gnieźnieńskie 

Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Turystyka Kulturowa, 4, 144-159. 
Borzyszkowski J., Kruczek Z., Lewandowska I., Gorączko M., Raszka B., Kasprzak K., Niezgoda A. , 

Zmyślony P., Mikos v. Rohrscheidt A. 2018, Overturism w turystyce kulturowej, Gnieźnieńskie 

Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Turystyka Kulturowa, 2, 134-150.  
 

 

dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński 
 

Problemy związane z zarządzaniem i odpowiednim wykorzystaniem znakowanych 

miejskich tras turystycznych (czy innych systemów stałych oznaczeń dla turystów  

w miastach), wydają się coraz częściej stanowić przedmiot dyskusji nie tylko wśród osób czy 

organizacji odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni turystycznej miasta, ale także 

lokalnych społeczności – mieszkańców, którzy dostrzegają w tego typu urządzeniach 

narzędzia do budowania i utrwalania poczucia własnej tożsamości i identyfikowania się  

z miejscem.  

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce znaczący wzrost liczby takich systemów,  

a niemal wszystkie większe miasta oferują przyjezdnym lepiej lub gorzej przygotowane 

produkty turystyczne, których rdzeniem jest tematyczna trasa o charakterze kulturowym, 

historycznym czy nawet przyrodniczym. Wpisane w krajobraz kulturowy miasta znakowane 

trasy z jednej strony są odpowiedzią na zapotrzebowanie turystów, zwiedzających na własną 

rękę, bez wparcia wykwalifikowanych przewodników miejskich. Z drugiej strony jednak 

kanalizują ruch turystyczny zgodnie z wcześniej założonymi przez organizatorów zasadami, 

do ściśle określonych obiektów i wzdłuż przygotowanych przez nich dróg. Niestety, aspekty 

związane z atrakcyjnością kulturowo-historyczną poszczególnych miejsc oraz ich znaczeniem 

dla rozwoju przestrzeni turystycznej miasta nie zawsze są zbieżne z postrzeganiem ich przez 

lokalnych mieszkańców, co wywoływać może pewien dyskomfort, a w niektórych skrajnych 

przypadkach nawet konflikty na linii „turyści–mieszkańcy” (np: Kraków, Kazimierz Dolny, 

Barcelona, Dubrownik itp.). Wydaje się jednak, że w wielu przypadkach konfliktów takich 

można byłoby uniknąć (lub chociaż w znacznym stopniu załagodzić) poprzez różnorakie 

działania zmierzające do włączenia lokalnych społeczności (miejscowych odbiorców)  

w kreowanie, czy choćby na dalszym etapie – kształtowanie, tego typu ofert. Oczywiście 

zdaję sobie sprawę ze swojego dość idealistycznego podejścia do tematu, ale znane mi 

przykłady z kilku miejsc w Polsce i w Europie pokazują jednak, że takie działania mają 

miejsce i przynoszą nadspodziewanie dobre efekty. 

W Szczecinie od wielu lat funkcjonują dwie oznakowane i rozpoznawalne już  

w przestrzeni miejskie trasy turystyczne, z których jedna ma charakter liniowy (dosłownie 
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jest to charakterystyczna czerwona linia wyrysowana na chodnikach i ulicach miasta), druga 

natomiast stanowi zbiór miejsc opisanych i zaznaczonych zarówno w przestrzeni miejskiej, 

jak i na przygotowanych do trasy mapach. Miejski Szlak Turystyczny (tzw. czerwony szlak) 

to długa na około 7 km trasa obejmująca 42 najważniejsze (najbardziej atrakcyjne) miejsca  

i obiekty. Został utworzony z inicjatywy władz miasta oraz Regionalnego Oddziału PTTK  

i oznakowany w przestrzeni w postaci czerwonej przerywanej linii wyrysowanej wzdłuż ulic  

i chodników miasta. Przy każdym z interesujących obiektów jest tablica informacyjna,  

a na chodniku znajduje się odpowiedni numer (korespondujący z odpowiednią numeracją  

na wydanej przez PTTK mapie i przewodniku). Trasa ta jest często wykorzystywana, 

zwłaszcza wśród indywidualnych turystów zarówno z Polski jak i z zagranicy (głównie 

Niemców), choć przez pewien czas postrzegana była jako obcy element w przestrzeni 

kulturowej Szczecina, a wielu mieszkańcom przeszkadzała dość mocno rzucająca się w oczy 

czerwona linia na chodnikach. Kiedy jednak przeprowadzono konsultacje związane  

z rozbudową trasy i włączeniem w jej przebieg kilku nowych, powstałych w ostatnich latach 

obiektów o dużej atrakcyjności turystycznej, okazało się, że sporo zmian zaproponowanych 

zostało właśnie przez miejscowych odbiorców szlaku. Ich zaangażowanie w rozwój trasy 

doprowadziło do pewnego przewartościowania atrakcyjności szlaku i włączenie w jego 

przebieg miejsc do tej pory pomijanych przez turystów. Tego typu działania jeszcze bardziej 

widoczne są w przypadku drugiej ze wspomnianych przeze mnie powyżej tras miejskich  

w Szczecinie – trasy „Niezwykli Szczecinianie i ich kamienice”. Warto wspomnieć, że idea 

powstania tej trasy była niemal całkowicie oddolna i wyszła od samych mieszkańców miasta. 

XIX- i XX-wieczne wieczne kamienice czynszowe, zajmujące sporą część kwartałów 

śródmieścia Szczecina, do tej pory były raczej kojarzone z dość specyficzną, robotniczą 

tkanką miejską i ze względu na różny stan zachowania cieszyły się słabym zainteresowaniem 

turystycznym. Zachęcani przez przewodników turystycznych oraz zrzeszenia lokalnych 

krajoznawców i miłośników historii Szczecina, mieszkańcy wyciągali ciekawe historie 

związane z dawnymi (przedwojennymi – niemieckimi i powojennymi – polskimi) lokatorami 

kamienic, zwłaszcza tymi, którzy znani byli na arenie krajowej czy międzynarodowej,  

m.in. piosenkarka Helena Majdaniec, pisarz Alfred Döblin, rzeźbiarz Bernhardt Heiliger.  

Z czasem na budynkach umieszczono tablice informujące o słynnych mieszkańcach, a od 

czasu do czasu organizowane są inscenizacje związane z konkretnymi postaciami przy 

miejscu ich zamieszkania. Trasa ta jest konsekwentnie rozbudowywana i obejmuje już nie 

tylko kamienice w centrum miasta, ale także wille na peryferyjnych osiedlach (m.in. dom,  

w którym mieszkał przez pewien czas Konstanty Ildefons Gałczyński). Stanowi doskonały 

przykład funkcjonującego w przestrzeni miejskiej systemu, który w dużej mierze służy 

miejscowej społeczności, jako element jej identyfikacji i dowód budowanej stopniowo 

tożsamości powojennego Szczecina. Pozytywnym efektem powstania takiego szlaku są 

również cykliczne wycieczki poznawcze organizowane przez środowisko przewodnickie 

Szczecina skierowane do mieszkańców miasta, które cieszą się ogromną popularnością. 

Podsumowując swoją wypowiedź chciałbym wskazać na społeczny i kulturotwórczy 

wymiar tworzonych tras w miejskiej przestrzeni turystycznej. Ich odpowiednie zaplanowanie 

i włączenie w ich kreowanie lokalnej społeczności jako potencjalnych odbiorców pozwala  

na stabilny i zrównoważony rozwój ruchu turystyki kulturowej w mieście, nie powodując  

(lub znacznie łagodząc) tym samym ewentualne konflikty, jakie często rodzą się na tym polu. 

Warto wykorzystywać dobre praktyki w tym zakresie, jakie sprawdziły się już w innych 

miejscach Europy. Moim zdaniem jednym z najlepszych tego typu przykładów jest 

zintegrowany system miejskich tras turystycznych w katalońskiej Gironie (La cul de la lleona 

– les llegendes de Girona) powstały jako platforma wspólnego działania na rzecz promocji  

i turystyki w mieście pomiędzy władzami Girony, organizacjami turystycznymi  

i mieszkańcami miasta.  
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dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt prof. GSW, Poznań/Gniezno 

 

W odpowiedzi na zadane pytanie moi poprzednicy wskazali już na kilka istotnych 

elementów żywej, to jest spełniającej swoje cele kulturowej trasy turystycznej. Należą do 

nich: zrównoważenie potrzeb lokalnych mieszkańców i turystów (prof. K. Kasprzak), które 

uwalnia te oferty i systemy eksploatacji od uzależnienia tylko od potrzeb i aktywności tych 

ostatnich, profesjonalnie i konsekwentnie prowadzona promocja turystyczna  

(dr M. Gorączko), która pozycjonuje je w świadomości operatorów wycieczek, gestorów 

pakietów turystycznych i zainteresowanych indywidualnych odwiedzających poszukujących 

sposobów na zagospodarowanie swojego czasu w obszarze recepcji a tym samym (pośrednio 

lub bezpośrednio) pobudza popyt odwiedzających na zapoznanie się z ich walorami, wreszcie 

włączenie mieszkańców - a przynajmniej ich aktywnych reprezentantów - w procesy 

tworzenia tras (dr T. Duda), co owocuje nie tylko trwałym zapisaniem w ich świadomości 

samych systemów i idei dziedzictwa (które one reprezentują i interpretują), jak i utrzymaniem 

zainteresowania ich konserwacją i ochroną związanej z nimi infrastruktury. Nie powracając 

już do tych rekomendacji, które uważam za słuszne i adekwatne do potrzeb, chciałbym 

wzmocnić je z jednej strony przez przywołanie jednego z dwóch zasadniczych celów 

tworzenia i funkcjonowania szlaków kulturowych (których lokalną wersją są trasy),  

a z drugiej – przez wskazanie na jeden z organizacyjnych wymiarów ich organizacji,  

który przekłada się na ich ożywienie jako trwałych elementów oferty kulturalnej 

angażujących przynajmniej niektóre grupy lokalnych interesariuszy – zarówno turystyki  

i kultury. W odniesieniu do tego pierwszego wesprę się ważnym stwierdzeniem krajowego 

teoretyka szlaków dziedzictwa Łukasza Gawła [2011, s. 71-72], który podkreśla, że ich 

funkcjonowanie jako oferty na rynku ofert turystycznych (jakkolwiek odpowiada dwóm ich 

ważnym wymiarom: ekonomicznemu oraz zagospodarowania atrakcji) żadną miarą nie 

wyczerpuje społecznego znaczenia tych systemów. Ono bowiem posiada także swój wymiar 

pozaekonomiczny, odnoszący się w pierwszym rzędzie do wzmacniania świadomości 

kulturowej mieszkańców, docenienia przez nich walorów (antropogenicznych) własnej małej 

ojczyzny oraz ich inspirowania do kultywowania tych walorów (to w bardziej  

w niematerialnym odniesieniu) i ich chronienia (zwłaszcza w wymiarze materialnym).  

W tym kontekście partycypacja mieszkańców reprezentowanych przez środowiska aktywnie 

pielęgnujące i popularyzujące dziedzictwo w tworzeniu szlaków i tras oraz zachęcanie ich  

do udziału w eksploatacji i ożywianiu tychże jawią się nie tylko jako pożądane, ale istotnie 

niezbędne w ramach realizacji celów tych linearnych systemów. Z kolei odwołując się  

do analizy mojego autorstwa zawartej w publikacji wspomnianej w pytaniu [Mikos  

v. Rohrscheidt 2009 s. 107-108] oraz do monografii poświęconej szlakom kulturowym,  

jako nadrzędnej w tym wypadku grupie systemów eksploatacji turystycznej i jednocześnie 

produktów [Mikos v. Rohrscheidt 2010, s. 51-60] pozwolę sobie wskazać na jeden  

ze sposobów rozwiązania problemu zasygnalizowanego pytaniem. Otóż możliwe jest 

powiązanie zasadniczych funkcji każdej trasy tematycznej przez konsekwentną realizację 

procesu zarządczego: planowanego, inicjowanego i koordynowanego przez jej zarządców, 

tego procesu, który roboczo nazwałem materializacją szlaku (trasy) i od lat pod ta nazwą 

rekomenduję. Podobnie jak w wypadku szlaku kulturowego, materializacja lokalnej trasy 

tematycznej łączy gwarancję podtrzymywania jej funkcji ekonomicznej (związanej z ofertą 

zwiedzania, jej promocją i sprzedażą-eksploatacją przez turystów) oraz jej funkcji 

interpretacyjnej, porządkującej świadectwa dziedzictwa, generującej doświadczenia 

turystyczne związane z jego przekazem i odbiorem oraz umożliwiającej narracje tematyczne 

dzięki spójności tematycznej walorów i tematyki trasy (jako reprezentacji idei w ujęciu 

niematerialnym lub serii obiektów powiązanych wspólną genezą, historią lub profilem 

użytkowym w ujęciu materialnym). W ramach takiego procesu już samo kształtowanie 

struktury walorów tras (a więc dobór ich obiektów) względnie jego modyfikacja  
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w materializacji wtórnej powinny być oparte nie tylko o zbieżność profilową tych obiektów 

(czy spójność treści asocjowanych z miejscami z nadrzędną ideą wyznaczającą tematykę całej 

trasy), ale uwzględniać także wartość samego obiektu/miejsca jako stacji (ogniwa) 

interpretacji opartej o dostępność fizyczną i o przekaz treści na miejscu. To oznacza potrzebę 

zaangażowania gospodarzy lub innych osób gotowych do interakcji z turystami nie tylko jako 

autorów tych treści, ale jako interpretatorów walorów. To zaangażowanie ma kluczowe 

znaczenie w „ożywianiu” oferty, to jest animowaniu doświadczeń opartych o technologie  

lub kontakty interpersonalne – tzw. mikroeventów proponowanych w systemie ciągłym  

(w np. w muzeach i na wystawach), regularnym (uruchamianych w określonych dniach  

i godzinach) cyklicznych lub rezerwowanych do jednorazowego wykonania przez 

organizatorów wycieczek na warunkach odpłatności. Część z tych mikroeventów może 

przybrać formę pokazów, degustacji, inscenizacji czy tzw. obsługowych gier tematycznych - 

a więc modułów angażujących pojedynczych ludzi lub ich grupy, prawie zawsze 

zamieszkujących na miejscu i jakoś zaangażowanych już to w przedsięwzięcia kultywowania 

i ożywiania dziedzictwa, w animację lokalnego życia kulturalnego, w komercyjną 

interpretację dziedzictwa jako np. przewodnicy lub w tworzenie oferty (np. kulinarnej) dla 

miejscowych mieszkańców. Tym samym wymienione grupy – jako najbardziej 

zainteresowane w istnieniu trasy - zostają wciągnięte w jej funkcjonowanie, dzięki czemu jej 

koordynator pozyskuje partnerów (być może stale działających w kierowanej przez niego 

sieci) dla urozmaicania i ożywiania związanych z trasą propozycji dla turystów  

i organizatorów turystyki, a ona sama - swoich lokalnych interesariuszy, obrońców  

i popularyzatorów. Naturalne dla działania takiej sieci są inicjatywy zainteresowania trasą  

i jej (wzbogaconą przez nich ofertą) także miejscowych partnerów instytucjonalnych jak 

szkoły (w wymiarze edukacji regionalnej) ośrodki kultury (edukacji ustawicznej) czy 

podmioty komercyjne zlokalizowane w pobliżu (jak hotele), które mogą pośredniczyć 

propozycje trasy dla swoich uczniów / bywalców / klientów. Natomiast najbardziej 

intensywnym świadectwem funkcjonowania trasy i zaangażowania w nią wymienionych 

interesariuszy może być doroczny event organizowany w rocznicę albo w innym 

wyznaczonym dniu jakoś związanym z jej profilem, to jest tytułowym aspektem 

eksploatowanego przez nią dziedzictwa. Materialność trasy (lub przynajmniej konsekwentne 

zabieganie o nią) nie tylko więc zapewnia trwałą identyfikację czy wymusza powołanie jej 

gestora (jako koordynatora i partnera organizatorów turystyki), zadaniuje go do prowadzenia 

monitoring stanu trasy, jej obiektów oznaczeń i opisów, ale też wzbogaca te działania o jej 

wewnętrzną (na własnym terenie) i zewnętrzną promocję oraz o dbanie o estetykę całej jej 

przestrzeni (albo monitowanie w tej sprawie samorządu lub organizacji turystycznych),  

a także ogniskuje działania gospodarzy rozlicznych atrakcji składających się na trasę  

do zaangażowania nie tylko w minimalny, prezentacyjny wymiar jej oferty (udostępnienie 

walorów) ale i w jej życie (w tym organizację mikroeventów) oraz mobilizuje innych 

lokalnych interesariuszy (w tym pracowników instytucji kultury, wolontariuszy, gości, 

członków stowarzyszeń itd.) do współdziałania w tworzeniu i rozbudowywaniu doświadczeń 

dla turystów jako własnej, satysfakcjonującej i czasem opłacalnej działalności. Szczegółowe 

postulaty w tym zakresie powinny być zawsze odniesione do typu walorów (np. budowli lub 

narracji) tworzących trasę i do składu jej lokalnych interesariuszy, tylko tak bowiem można 

optymalnie wykorzystać znaczenie tych pierwszych dla miejscowej ludności oraz najsilniej 

motywować tych drugich, przedkładając im korzystne z punktu widzenia ich potrzeb i celów 

metody angażowania w roczny cykl życia systemu jako sieci relacji społecznych  

i w komercyjną ofertę produktu tematycznego dla gości. Takie rekomendacje były 

przedmiotem odrębnych rozważań związanych m.in. z tworzeniem miejskich tras 

historycznych [Mikos v. Rohrscheidt 2018a, s. 103-106] czy tras terenowych w ramach 

jednego z krajowych szlaków dziedzictwa militarnego [m.in. Mikos v. Rohrscheidt 2018b,  

s. 238-242]. 
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dr Piotr Kociszewski, Wydział GiSR UW, Biuro Podróży PITUR, Warszawa  

 

Moi przedmówcy poruszyli już wiele zagadnień, charakteryzując omawiane zjawisko  

w wielowymiarowej skali. Pozwolę sobie zatem na krótki komentarz w formie 

rozbudowanych punktów, odnoszących się do – w mojej opinii – istotnych aspektów 

funkcjonowania miejskich tras turystycznych. 

Różnorodność odbiorców. Współczesny charakter turystyki, tj. coraz większe 

rozdrobnienie form, ale i segmentacja na poszczególne grupy odbiorców powoduje,  

iż odbiorcami / użytkownikami miejskich tras turystycznych może być jednocześnie wiele 

różnych kategorii turystów. Począwszy od turystów indywidualnych (w różnym wieku /  

o różnym wykształceniu / o różnym stopniu zainteresowania motywacji) po różne kategorie 

turystów grupowych (od grup dzieci i młodzieży, poprzez studentów, w stronę grup 

zwiedzających w ramach pakietu organizatora turystyki po grupy seniorów). To szerokie 

spektrum powinno generować charakter miejskich tras turystycznych, a więc niejako ich 

kompleksowość i dostępność, niejako w zgodzie z podejściem w planowaniu w ogóle 

architektury, ale szczególnie zagospodarowania turystycznego – tj. projektowania 

uniwersalnego (ang. design for all). Oczywiście, zawsze zależy to od konkretnego kontekstu 

danej trasy, a jej tematyka, przebieg, charakter umożliwi wskazanie konkretnych grup 

odbiorców. To szerokie podejście to jednak również propozycja wyjścia poza utarte 

schematy, niestety tkwiące jeszcze w głowach wielu decydentów – tj. trasy dedykowane tylko 

turystom. Zapomina się o niesamowitym potencjale turystyki miejskiej i coraz bardziej 

rozwijającym się zainteresowaniu mieszkańców właśnie swoim miastem, nie tylko 

oczywistymi punktami, ale i jego zakamarkami. Przykład Warszawy bardzo dobrze ilustruje 

to zjawisko. Coraz więcej podmiotów – zarówno publicznych (np. władze poszczególnych 

dzielnic), jak i np. z sektora organizacji pozarządowych organizuje w sezonie od wiosny  

do jesieni wiele spacerów po mieście, nie zawsze oczywistymi trasami (do wątku tego 

powrócę w punkcie 2). 

W kontekście wspomnianej różnorodności odbiorców miejskich tras turystycznych 

warto wspomnieć również o celach edukacyjnych i możliwości ich kreatywnego 

wykorzystania przez nauczycieli. W ramach edukacji regionalnej – o swoim miejscu 

zamieszkania, jego dziedzictwie i potencjale można przecież wyruszyć właśnie na zwiedzanie 

danego miasta. Łączy się to z postulatem jednego z Przedmówców – prof. Mikosa  

von Rohrscheidt, aby nie brakowało również ubogacenia takowych tras m.in. wydarzeniami  

i obecnością animatorów. 

Trasa wirtualna versus realna. Postawione pytanie o miejskie trasy turystyczne,  

w obliczu postępującej w turystyce cyfryzacji i w ogóle innowacyjności metod, kieruje  

w stronę zastanowienia jaki powinien być charakter owych szlaków ? Autor zapewne miał na 

myśli ich stały, wizualny charakter, jednak nawiązując do punktu 1 i różnych grup odbiorców 

należy mieć świadomość coraz większej liczby użytkowników, którzy przestrzeń poznają 
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dzięki aplikacjom w urządzeniach mobilnych. To zatem zadanie dla ich organizatora / 

zarządcy, aby odpowiednio umieć wyjść naprzeciw potrzebom poszczególnych grup 

użytkowników. Może to jednocześnie sfera do wykorzystania we wspomnianej już edukacji? 

Trasy miejskie z punktu widzenia organizatora turystyki. Na omawiane miejskie trasy 

turystycznej patrzę również z punktu widzenia przedsiębiorcy – organizatora turystyki 

działającego głównie w sferze turystyki kulturowej. Moje doświadczenie w tym zakresie – 

przede wszystkim miast polskich pokazuje, że takowe trasy mogą stać się podstawą tworzenia 

interesującego i oryginalnego, a przez to konkurencyjnego produktu, który przedstawia się 

klientom jako konkretną ofertę – pakiet turystyczny. Sposobem komercjalizacji tras jest 

najczęściej usługa przewodnicka, stąd zatem kolejny postulat – właściwego szkolenia 

przewodników miejskich, którzy stają się narratorami, interpretatorami – czyli niejako 

„głosem” danej trasy. To także postulat szerszej promocji tras miejskich wśród organizatorów 

turystyki i ułatwiania im funkcjonowania, poprzez proponowanie gotowego produktu.  

Co oznacza to w praktyce – a więc pomoc / pośrednictwo w organizacji i odpowiedzialności 

za poszczególne części realizacji danej trasy.  

 

 

dr hab. Dariusz Dąbrowski prof. UKW Bydgoszcz 

 

Dziękując za wszystkie cenne głosy, które padły w wywołanej moim pytaniem dyskusji, 

chciałbym – po pierwsze – ustosunkować się do niektórych z podniesionych przez jej 

uczestników kwestii, po drugie, przedstawić dwa przykłady dotyczące konstruowania 

systemu oznaczeń i ich znaczenia dla uczestników turystyki kulturowej oraz społeczności 

lokalnej. 

Jak sądzę, istotne w dyskusji okazało się zaprezentowanie swych poglądów przez 

reprezentantów różnych „odnóg" badawczych turystyki kulturowej.  

Dr Piotr Kociszewski słusznie zauważył duże zróżnicowanie stopnia przygotowania 

(poziomu wyjściowej wiedzy), a więc i oczekiwań, odbiorców wobec oznakowań tras 

miejskich (i nie tylko miejskich), co wpływa na konieczność odpowiedniego skonstruowania 

paneli (tzn. opracowania graficznego i wypełnienia treścią – uwaga D.D.) i innych elementów 

systemu. Słusznie też P. Kociszewski uwypuklił konieczność równoległego funkcjonowania 

tras realnych i wirtualnych. Dodałbym, że rdzeń w postaci oznaczeń stałych przy obecnym 

rozwoju środków technicznych może być (dzięki linkowaniu) znakomicie uzupełniany przez 

elementy wiedzy wirtualnej. 

Dr. Tomasz Duda w cennej odpowiedzi również zwrócił uwagę na niekoniecznie 

zbieżne oczekiwania turystów i mieszkańców wobec systemu oznaczeń.  

Moim zdaniem, bardzo ważnym aspektem wypowiedzi dr. Dudy jest przedstawienie  

na przykładach szczecińskich roli, jaką może odegrać budowa systemu w aktywizacji 

społeczności lokalnej (interakcja może zachodzić i w drugą stronę) i wzmacnianiu 

patriotyzmu lokalnego, nie oglądającego się na pryncypia oficjalnej, państwowej  

„gry patriotyzmem". 

Dr Marcin Gorączko podniósł bardzo istotny problem konieczności skrzętnego 

przestrzegania granic między przestrzeniami publiczną/udostępnianą i prywatną. 

Nie obawiałbym się jednak naruszania przestrzeni prywatnej przez rozwiązania, które 

planuję przedstawić jako przykłady tworzenia systemu oznaczeń tras miejskich lub 

zaniechania takiego działania. Moja propozycja niczego takiego nie zakłada. Wprost 

przeciwnie, pokazuję m.in. sytuacje blokowania przez zbytnią, źle podjętą ochronę szeroko 

rozumianej przestrzeni prywatnej (w tym należącej do kościoła katolickiego) wprowadzania 

do przestrzeni miejskiej nowych atraktorów interesującego nas typu, ale też równoległego 

wzmacniania samowiedzy miejscowych na temat różnych walorów swego miasta.  



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

146 

Prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt słusznie zwrócił uwagę na konieczność zabiegania  

o nadanie trasie charakteru materialnej, co z natury rzeczy zwiększa jej siłę oddziaływania  

i zarazem – możliwości identyfikacji z nią zarówno twórców, jak i odbiorców. Cenna jest też 

uwaga na temat walorów takich struktur jako ośrodków, wokół których da się organizować 

różnorodne wydarzenia (nie użyję terminu: mikroevent). 

Wypowiedź prof. Krzysztofa Kasprzaka to głos, który najmocniej odniósł się  

do sytuacji zachodzącej w wielkich centrach turystycznych. Obawy Dyskutanta są – 

oczywiście – słuszne, lecz, jak pokażę niżej, miejscowi wcale nie muszą „cierpieć" z powodu 

wzbogacania ich miast o właściwie skonstruowane systemy oznaczeń stałych, uzupełnionych 

o elementy przekazu wirtualnego. Co więcej, te systemy nie są związane wyłącznie  

z wielkimi centrami turyzmu. Chodzi – jak zobaczymy – o zjawisko muzealizacji przestrzeni 

w różnych ośrodkach, nawet takich, gdzie odwiedzających jest niewielu. 

Sedno problemu – moim zdaniem – tkwi gdzie indziej. Postaram się pokazać walory 

edukacyjne takiego systemu, a więc korzystne zarazem dla miejscowych, jak i dla turystów. 

Krótko mówiąc, będące rozwiązaniem harmonijnym co do funkcji i celów.  

Natomiast – jak uważam – alternatywne propozycję oznaczeń stałych (połączonych  

z elementami wirtualnymi) dla wielkich centrów turyzmu mogą paradoksalnie również 

odegrać pozytywną rolę w rozładowywaniu tłoku.  

Jak wiemy, bo każdy z nas to niejednokrotnie obserwował, w czasach masowej 

turystyki kulturowej (wiem, to oksymoron, jeśli nie skrajna ironia) dzikie tłumy ludzi 

spragnionych zobaczyć atrakcje z grupy „must see" w praktyce skanalizowane są na niewielu 

ulicach, na niewielkiej przestrzeni. Często wystarczy przejść 20 metrów, aby znaleźć się  

w ciszy i spokoju. Może alternatywne propozycje trochę by ten tłok rozluźniły? Choć pewnie 

nie, bo przecież przytłaczająca większość współczesnych „turystów kulturowych" must see to, 

o czym wyczytało w papkowatych, przykrojonych pod masowy gust przewodnikach.  

A może jednak, właściwie przygotowana, wyrażona systemem opatrzonych linkami 

oznaczeń stałych oferta lokalna, z natury rzeczy bogatsza niż uogólniające przewodniki 

„zbiorcze", zachęci kogoś do zejścia z „jedynej słusznej trasy"? Oby tak się stało. W każdym 

razie, i tak – moim zdaniem – korzyść z muzealizacji przestrzeni poprzez opatrywanie jej 

oznaczeniami, które zaprezentowane zostaną niżej, odniosą przynajmniej miejscowi. 

Tyle odniesień do głosów w dyskusji. Przed przejściem do tekstu, który stał się 

zaczynem debaty, jeszcze jedna refleksja uogólniająca.  

Większość dyskutantów odniosła się do relacji między mieszkańcami a turystami  

w wielkich centrach turystycznych – istotnie – nierzadko zadeptywanych. Ja jednak chciałem 

zadając pytanie i pisząc tekst będący dla niego podstawą, zwrócić uwagę na korzyści płynące 

z procesu muzealizacji przestrzeni miejskiej w dowolnym ośrodku, nawet takim, w którym 

ruch turystyczny jest znikomy. Użyty w pytaniu termin „harmonia" odnosi się głównie 

właśnie do przekazu skierowanego do obu wymienionych grup odbiorców jednocześnie  

i w zbliżonym stopniu. 

W teście umieszczonym niżej, przedstawiam też konkretne propozycje co do zasad 

przygotowywania takiego harmonijnego systemu, będącego – co mocno podkreślam – 

przejawem muzealizacji przestrzeni.  

 

O potrzebie rozwoju szlaków turystycznych w miastach na przykładzie 

rozwiązania istniejącego w Wąbrzeźnie 

 
Tekst ten ma głównie wymiar praktyczny, związany z zainteresowaniami autora 

zarówno jako turysty kulturowego a więc odbiorcy, jak i badacza. W tym miejscu muszę 

zaprezentować kilka uwag wstępnych. Oczywiście, szlaki turystyczno-kulturowe w miastach 

są zjawiskiem dobrze znanym. Jest ich, trzeba przyznać z zadowoleniem, coraz więcej.  

Od nieco ponad dekady rozwija się też w Polsce system nowoczesnych turystyczno-
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kulturowych oznaczeń stałych, będący ważnym elementem tychże szlaków. Jakość oznaczeń 

jest zresztą różna, od rozwiązań słabych (np. Przemyśl) po całkiem dobre (choćby Toruń).  

Tak się składa, że ostatnio miałem okazję zapoznać się z artykułem, którego autor 

zastanawia się, co historyk sztuki ma do zaoferowania badaczowi turystyki [Ziarkowska 

2018]. Ze swojej strony, podejmuję tutaj próbę analogiczną, chcąc pokazać co badaczowi 

turystyki może zaoferować muzealnik. Jako osoba nie pracująca w muzeum, nie będę pisał  

o godzinach otwarcia tych placówek czy o systemie biletów łączonych, choć to oczywiście 

ważne zagadnienia. Tym bardziej – parafrazując wnioski z eseju Umberto Eco o bibliotekach 

[Eco 2007, s. 15–21] – nie będę przekonywał Czytelników, że najlepsze byłoby dla muzeów, 

gdyby nikt ich nie odwiedzał. 

Jednym z postulatów „nowego” muzealnictwa, zgłoszonych swego czasu przez Petera 

van Menscha jest „muzealizowanie instytucji kulturalnych i komercyjnych” [Mensch 1987,  

s. 17, 191]. Tę zasadę można rozszerzyć na otwarte przestrzenie miast i wsi za pomocą 

wprowadzania fachowo skonstruowanego systemu oznaczeń (nie tylko zresztą stałych,  

o czym niżej) wybranych obiektów i miejsc. Oczywiście, również w literaturze o profilu 

turystyczno-kulturowym rozważania na temat oznaczeń się pojawiają [zob. choćby Gross, 

Zimmerman, Buchholz 2006], a w praktyce, jak już zaznaczyłem, stosowana jest moc 

różnorodnych rozwiązań. Moje doświadczenia pozwalają jednak na wyciągnięcie wniosku,  

że wciąż wymagana jest refleksja nad udoskonaleniem stosowanych zasad, gdyż często ich 

jakość pozostawia wiele do życzenia.  

Sygnalizuję przy tym, co będzie potrzebne przy prezentacji materiału stanowiącego 

rdzeń tematyczny mojego tekstu, że pełen/wzorcowy system stałych oznaczeń terenowych 

powinien składać się z następujących elementów: 

- tablice/panele oznajmujące/zapraszające, które nie powinny być mylone  

z tzw. brązowymi znakami, funkcjonującymi w ramach systemu znaków drogowych 

(warto dodać, że kompetentnie na temat wypowiadał się Piotr Gryszel [P. Gryszel]. 

Zob. też bardzo interesujące rozważania o różnego rodzaju turystycznych 

oznaczeniach drogowych Jerzego Gruszczyńskiego [Gruszczyński 2011, I, s. 46–53; 

idem 2011, II, s. 34–41; idem 2011, III, s. 116–123]; 

- tablice/panele miejsc węzłowych; 

- tabliczki poszczególnych obiektów; 

- indykatory.  

Tę strukturę (z pewnymi różnicami terminologicznymi) przedstawiłem zresztą już 

dekadę temu [Dąbrowski 2008, s. 197]. 

Równolegle do systemu stałych oznaczeń terenowych powinny funkcjonować 

odpowiednio przygotowane druki (miniprzewodniki, booklety) oraz strona 

internetowa/aplikacja.  

Z mocą podkreślam przy tym, że współwystępowanie wymienionych trzech elementów 

jest nader istotne. Każdy z nich ma bowiem inne zadania do spełnienia. Żaden z nich nie 

może być po prostu zastąpiony przez inny. Specyfika oznaczanego miejsca może przy tym 

zadecydować o usunięciu któregoś z modułów składających się na system wzorcowy. 

Tak właśnie miało miejsce w wypadku nie będącego ośrodkiem turystycznym, 

położonego w centrum ziemi chełmińskiej Wąbrzeźna (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie  

w praktyce, całkowicie świadomie ograniczono się wyłącznie do tablic/paneli miejsc 

węzłowych oraz założono sprzężoną z elementami systemu oznaczeń stałych stronę 

internetową Turystyczne Wąbrzeźno. 

                                                 
1 Holenderski autor miał – prawdę mówiąc – inny aspekt zagadnienia na myśli (pojawienie się innych niż muzea 

miejsc eksponowania „muzealiów”, związanych z działanością kolekcjonerów traktujących tę aktywność  

w kategoriach komercyjnych, tworzenie kolekcji przez instytucje komercyjne). Jednak hasło samo w sobie jest 

nader lotne i świetnie koresponduje z ideą „muzealizacji” przestrzeni urbanistyczno-architektonicznych.  



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018) 

148 

Nim jednak przejdę do prezentacji zrealizowanego w Wąbrzeźnie projektu, ostatnia 

uwaga wstępna. System oznaczeń turystyczno-kulturowych w rzeczywistości nie jest 

skierowany wyłącznie do turystów. Krąg jego odbiorców jest zdecydowanie szerszy. 

Przypominam sobie wymowne stwierdzenie, które pojawiło w trakcie prowadzonej przeze 

mnie korespondencji z Iną Verrept, odpowiedzialną za przygotowanie 3 pilotażowych tablic 

miejsc węzłowych, które umieszczono w wybranych punktach Brugii w 2005 r. Mimo, że jak 

doskonale wiadomo, jest to jedna z popularniejszych destynacji w Belgii2, według opinii  

Iny Verrept istotnym motywatorem dla uruchomienia projektu była chęć przekazania 

profesjonalnie przygotowanych i efektownie zwizualizowanych wiadomości o wybranych 

częściach miasta i znajdujących się tam obiektach miejscowym3.  

Edukacyjno-wychowawcza funkcja ewidentnie odgrywa bardzo dużą rolę w wypadku 

rozwiązania wąbrzeskiego. Potwierdzają to – choć nie jestem w stanie przedstawić dowodu  

w postaci wyników badań – opinie mieszkańców. Zainteresowanie wykazują zarówno 

indywidualni odbiorcy, jak i grupy zorganizowane. W drugim z wymienionych wypadków 

chodzi o młodzież szkolną, dla której organizowane są zajęcia z wykorzystaniem paneli 

wchodzących w skład systemu, w oparciu o tablice organizowano również spacery dla osób 

uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu III Wieku, z kolei stowarzyszenie Inicjatywa 

przeprowadziło na tej bazie gry terenowe4. 

Pora przejść do prezentacji systemu stworzonego w Wąbrzeźnie. Jego wizualizacja 

dostępna jest na stronie Turystyczne Wąbrzeźno (http://turystyczne.wabrzezno.com). Powstał 

on w 2016 r. z inicjatywy władz miasta, szczególnie zaś wiceburmistrza, Wojciecha Berezy, 

który wraz z pracownikami Miejskiej i Powiatowej Biblioteki: Aleksandrą Kurek, Sabiną 

Olszewską i Anną Borowską, przygotowywał merytoryczne wypełnienie projektu, a także 

wraz z mówiącym te słowa był autorem jego koncepcji wizualnej. Ściślej mówiąc, Wojciech 

Bereza zaproponował zastosowanie nawiązujących do formuły słupów ogłoszeniowych, 

metalowo-plastikowej walcowatej konstrukcji, w której transparentnej części,  

za pleksiglasową osłoną umieszczono papierowe, możliwe do wymiany postery będące 

właściwą merytoryczną częścią w taki sposób skonstruowanego panelu miejsc węzłowych. 

Propozycją Dariusza Dąbrowskiego było przyjęcie formuły papierowego, wymiennego 

posteru, graficzny układ treści i materiałów ikonograficznych w nim pomieszczonych, będący 

adaptacją modelu brugijskiego, a także liczba oraz lokalizacja paneli. Zaproponowałem przy 

tym, aby postery można było nabyć jako pamiątkę z Wąbrzeźna. Nie została ta idea 

zrealizowana, jednak w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej dostępne są zakładki  

z mapką obiektów i ich wyobrażeniami. 

W skład systemu weszło 8 identycznych pod względem plastycznym paneli 

rozmieszczonych w najważniejszych dla dziejów Wąbrzeźna miejscach. Na każdym z nich, 

składającym się z dwóch podstawowych, poziomych stref obwiedzionych ramą, oprócz części 

ikonograficzno-treściowej prezentowanej w języku polskim (górna strefa) oraz angielskich, 

niemieckich i rosyjskich wersji językowych opisu (strefa dolna) umieszczono linki do strony 

Turystyczne Wąbrzeźno, a także mapkę z zaznaczonym położeniem wszystkich paneli. 

Podkreślić należy, że każdy z paneli jest obustronny i zawiera po dwa postery. Jest to istotna 

modyfikacja w stosunku do jednostronnego założenia brugijskiego, dająca możliwość 

zaprezentowania znacznie większej liczby materiału. 

Drugi istotny element projektu stanowi strona internetowa Turystyczne Wąbrzeźno 

(http://turystyczne.wabrzezno.com). Zawiera ona – jak zaznaczylem wyżej – wizerunki 

paneli, mapę z ich lokalizacją, różnego rodzaju rozszerzenia wiadomości prezentowanych  

                                                 
2 W 2015 r. Brugię odwiedziło 7,8 mln turystów 

(https://www.vrt.be/vrtnws/en/2016/01/26/7_8_million_peoplevisitedbruges-1-2556392/) dostęp 23 X 2018 r.  
3 „We tried to combine information for tourists with stories that are interesting for the inhabitants of Bruges too” 

(z maila do mnie z 11 IV 2008 r.).  
4 Informacje uzyskane od dyrektor Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Wąbrzeźnie, p. Aleksandry Kurek. 
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w tablicach, a także całkiem sporą grupę odsyłaczy, jak na przykład publikacje: Józefa 

Stańczewskiego, Zarys historji miasta Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 1924; Jerzego Frycza i Jerzego 

Kmiecińskiego, Studium historyczno-urbanistyczne m. Wąbrzeźna, Toruń 1956 czy linki  

do dwóch opublikowanych na łamach „Turystyki Kulturowej” artykułów piszącego te słowa. 

Odnosząc się na koniec do głosów zaprezentowanych w dyskusji, chciałbym podkreślić, 

że stworzony system przeznaczony jest w równej mierze dla miejscowych, jak  

i turystów (choć w tym wypadku chodzi o liczby niewielkie). Jest to więc – co wykazały 

doświadczenia jego administratorów znane mi z relacji ustnych – struktura wypełniająca 

postulat systemu harmonijnego. Wiadomo mi, że posiada on sprawdzony potencjał 

ogniskowania wokół siebie różnych wydarzeń lub przynajmniej bycia tychże elementem 

składowym. Trudno powiedzieć, by było to przedsięwzięcie materialnie dochodowe, ale czy 

zawsze i na wszystkim trzeba zarabiać? Krajoznawcy i turyści kulturowi powinni zdawać 

sobie sprawę z tego, że ich aktywność często w przeważającej mierze rozgrywa się w sferze 

niematerialnej. Wartość taka jak budowanie samoświadomości miejscowych (patriotyzmu 

lokalnego) jest czymś istotniejszym niż podnoszenie „wskaźników odwiedzalności”,  

choć oczywiście w zarabianiu nie ma nic zdrożnego. 
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