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Przedmowa

Oddawany do rąk Czytelnika kolejny trzeci numer Zeszytów
Naukowych serii geograficzno-turystycznej zawiera zarówno artykuły o
tematyce geograficznej (S.Wąsowska, B. Woronko; U. Kossowska-
Cezak), jak i o szerokim spektrum zagadnień dotyczących turystyki. Są
wśród nich artykuły o tematyce regionalnej dotyczące Polski (L.
Wachocka-Kotkowska, K. Smętkiewicz; M. Ludwikowska-Kędzia, K.
Koper; B. Boratyn, P. Gębica), jak i różnych regionów świata (M. Łacek;
P. Gębica, P. Libelt; B. Krawczyk; P. Różycki; P. Różycki, P. Fudalej). W
prezentowanym numerze znajduje się również artykuł dotyczący usług
hotelarskich (J. Dąbrowski), jak i artykuł metodyczny dotyczący
wykorzystania metody modelowej do oceny przydatności turystycznej
regionu (U. Białek). Na szczególną uwagę zasługuje artykuł poświęcony
edukacji dla zrównoważonego rozwoju opracowany na podstawie
bogatej dokumentacji zebranej w Australii (M. M. Wilczyńska-
Wołoszyn).

Godnym podkreślenia jest rodowód autorów. Są wśród nich
przedstawiciele kilku różnych ośrodków uniwersyteckich i wyższych
uczelni w Polsce, Polskiej Akademii Nauk, praktycy pracujący w
biurach turystycznych, jak również jedna autorka (geograf,
geomorfolog) pracująca od kilkudziesięciu lat w szkolnictwie średnim w
Australii. 

Zeszyty Naukowe serii geograficzno-turystycznej, które ukazują się w
cyklu rocznym, zawdzięczają wydanie oraz piękną oprawę graficzną
zeszytu (kolorowe fotografie i ryciny) Monice i Andrzejowi Ciepiela,
którzy dofinansowują ich druk. Redaktorki tomu składają im serdeczne
podziękowanie.

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
dr Urszula Kossowska-Cezak  
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Syl wia Wą sow ska1, Bar ba ra Wo ron ko1

CE CHY TEK STU RAL NE SA HA RYJ SKICH PY ŁÓW

EOLICZ NYCH AKU MU LO WA NYCH 

W ŚROD KO WEJ I PÓŁ NOC NEJ TU NEZ JI

FE ATU RES OF SUR FA CE TE XTU RE OF SA HA RAN AEOLIAN DUST
AC CU MU LA TED IN THE CEN TRAL AND NORTH 

TU NI SIA 

Abs trakt
Sa ha ra jest uwa ża na za głów ne źró dło py łu eolicz ne go na świe cie.

Rok rocz nie do at mos fe ry wy wie wa ne jest od 500 do na wet 1000 mln ton
py łu. W ce lu okre śle nia po ten cjal nych ob sza rów źró dło wych py łów
eolicz nych oraz wa run ków ich trans por tu i de po zy cji do ko na no szcze gó -
ło wej cha rak te ry sty ki py łu aku mu lo wa ne go w Tu ne zji. Ma te riał do ba dań
po bra no w cza sie trwa nia bu rzy py ło wej w oa zie Ne fta (środ ko wa Tu ne -
zja) i por cie El Kan to ui. Ze bra ny ma te riał pod da no ana li zom: uziar nie nia,
mi kro mor fo lo gii po wierzch ni ziarn frak cji py la stej w ska nin go wym mi -
kro sko pie elek tro no wym (SEM), skła du pier wiast ko we go ziarn i sko rup
na ich po wierzch ni, strat po pra że niu i za war to ści wę gla nu wap nia. Do -
dat ko wo prze ana li zo wa no sy tu ację me te oro lo gicz ną w dniach wy stą pie -
nia bu rzy, jak i w okre sie bez po śred nio ją po prze dza ją cym.

Uzy ska ne wy ni ki po ka zu ją, że w py łach eolicz nych aku mu lo wa nych
w Tu ne zji do mi nu ją ziar na frak cji ila stej i bar dzo drob no py la stej. Cha rak -
te ry zu je je in ten syw ne osko ru pie nie po wierzch ni. W skła dzie mi ne ral nym
ba da nych py łów do mi nu je kwarc, z nie wiel ką do miesz ką ska le ni i okru -
chów skał wę gla no wych. Udział ma te rii or ga nicz nej wy no si od 4 do 5%.

1 Wy dział Geo gra fii i Stu diów Re gio nal nych, Uni wer sy tet War szaw ski, ul. Kra kow skie Przed mie -
ście 30, 00-927 War sza wa
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Ze wzglę du na bar dzo drob no ziar ni sty ma te riał ba da ne py ły mo żna
za kwa li fi ko wać ja ko small dust, czy li ma te riał po cho dzą cy z roz wie wa nia
er gów i wy schnię tych je zior, funk cjo nu ją cych na Sa ha rze kil ka ty się cy lat
te mu. Wa żnym źró dłem by ły rów nież roz wie wa ne wę gla no we po kry wy
gle bo we. Praw do po dob nie w więk szo ści przy pad ków by ły one prze no -
szo ne w agre ga tach, pod le ga jąc za rów no krót ko - jak i dłu go dy stan so we -
mu trans por to wi. Aku mu la cja ma te ria łu py la ste go za cho dzi ła za rów no
ja ko de po zy cja mo kra z opa dem at mos fe rycz nym, jak i de po zy cja su cha.

Sło wa klu czo we: py ły eolicz ne, ce chy tek stu ral ne, Sa ha ra, Tu ne zja,
sy tu acja me te oro lo gicz na, ob szar źró dło wy, aku mu la cja eolicz na, ana li -
za w SEM 

Abs tract
Sa ha ra is tho ught to be the ma in world so ur ce of aeolian dust. Eve ry

year the amo unt of dust blown in to the at mo sphe re re aches 500 or
even 1000 mil lion tons. De ta iled cha rac te ri stics of dust ac cu mu la ted in
Tu ni sia we re do ne to es ta blish the po ten tial so ur ce are as of aeolian dust
and its con di tions of trans port and de po si tion. Re se arch ma te rial was
sam pled du ring the dust storms in Ne fta Oasis (cen tral Tu ni sia) and EL
Kan to ui Har bor. De ta iled ana ly ses of col lec ted sam ples in c lu ded gra nu -
lo me tric com po si tion and mi cro mor pho lo gy of the sur fa ce of silt frac -
tion gra ins un der a scan ning elec tron mi cro sco pe (SEM), the ele men tal
com po si tion of gra ins and the ir sur fa ce cru sts, qu an ti fy the loss on igni -
tion and the con tent of cal cium car bo na te. The me te oro lo gi cal si tu ation
du ring men tio ned storms and in the an te ce dent pe riod was in ve sti ga ted
as a back gro und.

Ob ta ined re sults in di ca te that aeolian du sts ac cu mu la ted in Tu ni sia
are do mi na ted by clay frac tion and ve ry fi ne silt frac tion with cha rac te -
ri stic in ten si ve cru sts on the ir sur fa ces. Qu artz is the ma in mi ne ral ac -
com pa nied with a small ad di tion of feld spar and crumbs of car bo na te
rocks. The con tri bu tion of or ga nic mat ter va ries from 4 to 5%.

In ve sti ga ted dust de po sits con sist of ve ry small gra ins so may be clas -
si fied as „small dust” co ming from wind -blown ergs and play as exi sting
a few tho usand years ago in Sa ha ra. Im por tant so ur ces are al so wind -
-blown car bo na te so il co vers. In the ma jo ri ty they we re pro ba bly trans -
por ted as ag gre ga tes for lon ger and shor ter di stan ces. The ac cu mu la tion
of dust ma te rial oc cur red as a wet de po si tion du ring pre ci pi ta tion and as
a dry de po si tion as well.

10
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Key words: aeolian dust, te xtu ral fe atu res of gra ins, Sa ha ra, Tu ni sia,
me te oro lo gi cal con di tions, so ur ce re gion, aeolian ac cu mu la tion, SEM
ana ly sis 

Wpro wa dze nie

Py ły eolicz ne są jed nym z ele men tów skła do wych geo sys te mu ob sza -
rów pu styn nych (La ity 2008). Pro ce sy de fla cji osa dów py la stych i abra -
zja od gry wa ją nie zmier nie istot ną ro lę w kształ to wa niu rzeź by ob sza rów
ali men ta cyj nych (Gou die, Mid dle ton 2001), aku mu la cja na to miast –
miejsc ich osta tecz nej de po zy cji. Po nad to, w istot ny spo sób wpły wa jąc
na kli mat (Rid gwell 2003), uczest ni czą w two rze niu gle by (Menéndez
i in. 2007; Y.Q. Yang i in. 2008), pro ce sach bio lo gicz nych (Chen,
Chen 2008) oraz mo gą sku tecz nie utrud nić funk cjo no wa nie czło wie ka
(Gou die 2002, 2009; Gou die, Mid dle ton 2001; Small i in. 2001). 

Sa ha ra jest uwa ża na za głów ne źró dło py łów eolicz nych na świe cie,
rok rocz nie do star cza jąc 500-1000 mln ton ma te ria łu do at mos fe ry (Gou -
die 2009). Za gad nie nie źró dła tych py łów, kie run ków trans por tu oraz
wa run ków, w ja kich na stę pu je ich uru cha mia nie i de po zy cja, jest jed nym
z naj istot niej szych za gad nień po ru sza nych w li te ra tu rze przed mio tu
(Gou die 2002; Law ren ce, Neff 2009). Szcze gól nie wa żne sta ło się to
na ob sza rze Sa ha ry w okre sie ostat nich kil ku dzie się ciu lat, za spra wą
zna czą ce go wzro stu czę sto ści burz py ło wych, bę dą cych wy ni kiem po stę -
pu ją ce go pu styn nie nia oraz dzia łal no ści czło wie ka (Gou die 2009; Gou -
die, Mid dle ton 2001). 

Py ły eolicz ne wy wie wa ne z Sa ha ry są rów nież przed mio tem ba dań
pre zen to wa nych w ni niej szym ar ty ku le. Głów nym pro ble mem sta wia -
nym przez au tor ki jest: (1) uzy ska nie peł nej cha rak te ry sty ki tek stu ral nej
py łów sa ha ryj skich aku mu lo wa nych w Tu ne zji, (2) okre śle nie wa run ków
trans por tu i de po zy cji py łów eolicz nych oraz (3) na wią zu jąc do sy tu acji
me te oro lo gicz nej w dniach wy stą pie nia burz py ło wych, wy ty po wa nie
po ten cjal nych ob sza rów źró dło wych py łów eolicz nych aku mu lo wa nych
w pół noc nej i środ ko wej Tu ne zji.

11
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Ob szar ba dań

Pył eolicz ny pod da ny szcze gó ło wym ba da niom tek stu ral nym zo stał
po bra ny w por cie El Kan to ui (35°53’38,40” N; 10°35’52,80” E), po ło żo -
nym w pół noc no -wschod niej czę ści Tu ne zji, na wy brze żu Mo rza Sy cy lij -
skie go, na pół noc od du że go ośrod ka tu ry stycz ne go So us se, oraz w oa zie
Ne fta (33°52’34,05” N; 7°52’49,17” E), zlo ka li zo wa nej w za chod niej
czę ści kra ju, gra ni czą cej od za cho du z Al gie rią, a od po łu dnia z wy sy cha -
ją cym je zio rem Szott -el -Dże rid (ryc. 1). Zo stał on ze bra ny wcze sną wio -
sną – od po wied nio 28 i 30 mar ca 2009 r. pod czas bu rzy py ło wej. Był to
okres, w któ rym nad ob sza rem Tu ne zji wie ją sil ne, su che wia try po łu -
dnio we i po łu dnio wo -za chod nie. Do cho dzi wów czas do trans por tu
i aku mu la cji ogrom nej ilo ści ma te ria łu py la ste go z in te rio ru Sa ha ry. Aku -
mu la cja py łów w El Kan to ui na stę po wa ła ja ko „de po zy cja su cha”, na to -
miast w Nef cie wraz z desz czem ja ko „de po zy cja mo kra”.

12

Ryc. 1. Miejsca poboru materiału pylastego na obszarze Tunezji: oaza Nefta 
i port El Kantoui
Fig. 1. Places in Tunisia, where dust samples were collected: Nefta oasis and El Kantoui
haven
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Me to dy ba dań

W ce lu do ko na nia peł niej cha rak te ry sty ki tek stu ral nej py łów sa ha ryj -
skich aku mu lo wa nych na ob sza rze Tu ne zji dwie prób ki osa dów py la -
stych, po bra nych pod czas bu rzy py ło wej, pod da no ana li zie: (1) uziar nie -
nia me to dą la se ro wą, (2) skła du pier wiast ko we go ziarn oraz sko rup
na ich po wierzch ni z wy ko rzy sta niem mi kro son dy EDS, (3) mi kro mor -
fo lo gii po wierzch ni ziarn prze pro wa dzo ną w ska nin go wym mi kro sko pie
elek tro no wym (SEM), (4) strat po pra że niu oraz (5) za war to ści Ca CO3.
Po nad to w ce lu okre śle nia hi po te tycz nych ob sza rów źró dło wych prze -
ana li zo wa no sy tu ację me te oro lo gicz ną w okre sie po bo ru pró bek.

Przed przy stą pie niem do ana li zy w SEM w przy pad ku oby dwu pró -
bek wy ko na no pre pa ra ty prosz ko we, umiesz cza jąc ziar na na sto licz kach
do SEM o śred ni cy 0,5 cm. Ana li zę skła du pier wiast ko we go wy ko ny wa -
no na prób kach nie na py lo nych, przy po więk sze niu 60-150 ra zy. Wy ko -
na no ją w tzw. tech ni ce MAP PING, za po mo cą mi kro son dy EDS, bę dą -
cej przy staw ką do ska nin go we go mi kro sko pu elek tro no we go (SEM).
Mi kro son da – de tek tor pro mie nio wa nia rent ge now skie go – do ko nu je
ana li zy ja ko ścio wej pier wiast ków: Na, Mg, Al, Si, Au, P, S, Cl, K, Ca, Ti,
Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, pier wiast ków ziem rzad kich oraz pier wiast ków śla -
do wych. Mi kro son da zbie ra in for ma cje z po wierzch ni ziar na do głę bo -
ko ści oko ło 2 μm. Wy ni ki ana li zy po słu ży ły do wy li cze nia przy bli żo ne go
skła du mi ne ral ne go po szcze gól nych pró bek.

Ana li zę mi kro mor fo lo gii po wierzch ni ziarn py la stych prze pro wa -
dzo no w ska nin go wym mi kro sko pie elek tro no wym (SEM). Ana li za po -
le ga ła na ska ta lo go wa niu form mi kro rzeź by wy stę pu ją cych na po -
wierzch ni ana li zo wa nych ziarn, stop nia ich urzeź bie nia oraz cha rak te ru
i stop nia osko ru pie nia. W tym ce lu po słu żo no się kla sy fi ka cją za pro po -
no wa ną przez Wo ron ko (2001, 2007), roz sze rzo ną o mi kro struk tu ry za -
war te w pra cy Ma ha ney’a (2002) oraz Hel land i Hol mes (1997). Jed no -
cze śnie wy ró żnio no dwa ty py sko rup: po strzę pio ną, okre śla ną ja ko łu -
sko wo -ziar ni sta (ang. pla ty) oraz gład ką i bul wia stą (ang. smo oth). Ana -
li zie w SEM pod da no prób ki bez ich wcze śniej sze go prze sie wa nia i wy -
tra wia nia. Ka żdo ra zo wo ana li zo wa no lo so wo wy bra nych 30 ziarn frak -
cji 0,062/0,063–0,002 mm, przy po więk sze niu od 500 do 2500 ra zy.

Ana li zę strat po pra że niu wy ko na no, spa la jąc osad w pie cu mu flo -
wym w tem pe ra tu rze 550°C. Ana li zę za war to ści Ca CO3 wy ko na no me -
to dą Sche iblera (My śliń ska 2006). 

13
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Wy ni ki ba dań

Ne fta
Py ły eolicz ne aku mu lo wa ne w Nef cie ce chu je śred nia śred ni ca ziarn

(Mz) rów na 9,42 phi (1,5 mm), wy sor to wa nie (ơ1) 2,59 i sko śność (Sk1)
rów na -0,42. Udział frak cji piasz czy stej (>0,063 mm) wy no si za le d wie
ok. 6% osa du, ziar na frak cji py la stej 25%, do mi nu ją na to miast ziar -
na frak cji ila stej (<0,004 mm), sta no wią ok. 69%, w tym ziar na o śred ni -
cy od 9 do 11 μm ok. 27% (ryc. 2). 

Ana li za skła du pier wiast ko we go wy ka za ła, że ok. 92,1% ziarn to
kwarc. Udział ska le ni po ta so wych i so do wych łącz nie wy no si 4,53%,
a wę gla nów jest pra wie 2,0%. Po nad to stwier dzo no obec ność gip su
– 0,85% oraz pla gio kla zów – 0,42% (ryc. 3).

Za war tość Ca CO3 w prób ce do cho dzi do 10,2%, na to miast stra ty
po pra że niu wy no szą 4,0%.

Wy ni ki ana li zy mi kro mor fo lo gii po wierzch ni ziarn w SEM po ka zu ją
bar dzo du żą ró żno rod ność ty pów po wierzch ni. 70% z nich ce chu je ni ski
sto pień urzeź bie nia po wierzch ni (ang. low re lief) i cał ko wi ty brak ziarn
o bar dzo zró żni co wa nej mi kro rzeź bie (ryc. 4). Zde cy do wa ną więk szość
z nich cha rak te ry zu je obec ność sko ru py na po wierzch ni. Do mi nu ją ziar -
na osko ru pio ne sko ru pą ty pu pla ty (fot. 1A -F); stwier dzo no ją na 67% ba -

14

Ryc. 2. Skład granulometryczny pyłów eolicznych ze stanowiska Nefta
Fig. 2. Granulometrical composition of Nefta’s aeolian dust
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da nych ziarn. Na pod kre śle nie za słu gu je jed nak fakt, że sto pień osko ru -
pie nia po wierzch ni jest bar dzo ró żny, od ini cjal ne go, wi docz ne go je dy nie
w for mie po je dyn czych, izo lo wa nych strzę pów sko ru py, niema sku ją cych
pier wot nej mi kro rzeź by ziarn (fot. 1B), do bar dzo in ten syw ne go, okry wa -
ją ce go po wierzch nię ca łe go ziar na gru pą po wło ką, wy rów nu ją cą mi kro za -
głę bie nia wi docz ne na po wierzch ni i po wo du ją cą za okrą gle nie kra wę dzi
i na ro ży (fot. 1A, C -F). Nie któ re z ziarn wy ró żnia ją się wy stę po wa niem
obu ty pów osko ru pie nia – na wy pu kłych frag men tach po wierzch ni sko ru -
py ty pu smo oth i w mi kro za głę bie niach pla ty. Efek tem wie trze nia che -
micz ne go są rów nież mi kro struk tu ry zwią za ne z tra wie niem po wierzch ni.
Pro ces ten za zna cza się w for mie li nij nych mi kro struk tur ne ga tyw nych ty -
pu so lu tion cre vas ses oraz po wierzch ni okre śla nej ja ko dis so lu tion sur fa ce.
Są one ob ser wo wa ne na ok. 30% ziarn. Efek ty me cha nicz ne go nisz cze nia
po wierzch ni ziarn za zna cza ją się w for mie mi kro struk tur blo ko wych (ang.
bre aka ge blocks > 10 μm), ob ser wo wa nych na ok. 7% ziarn oraz pła skich
frag men tów prze ła mów musz lo wych, okre śla nych ja ko frac tu res fa ces. Jed -
na kże czę stość wy stę po wa nia mi kro struk tur zwią za nych z nisz cze niem
me cha nicz nym na po wierzch ni po je dyn cze go ziar na jest bar dzo ma ła.
Na po wierzch ni wszyst kich ana li zo wa nych ziarn stwier dzo no obec ność
czą stek mi ne ral nych (ang. ad he ring par tic les) (ryc. 4; fot. 1A -F), przy twier -
dzo nych na sku tek dzia ła nia sił elek tro sta tycz nych. 

Ryc. 3. Przybliżony skład mineralogiczny pyłów eolicznych z Nefty
Fig. 3. Approximate mineralogical composition of Nefta’s aeolian dust
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Ryc. 4. Udział procentowy mikrostruktur identyfikowanych na powierzchni ziarn frakcji
pylastej ze stanowiska Nefta
Fig. 4. Proportional share of microstructures identifying on the Nefta’s silt grains surface
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El Kan to ui
Wy ni ki ana li zy uziar nie nia po ka zu ją, że śred nia śred ni ca ziarn Mz

wy no si 9,20 phi (1,7μm), wy sor to wa nie (ơ1) 2,17 i sko śność -0,42. Ziar -
na frak cji piasz czy stej sta no wią 4%, py ły 29%, po dob nie jak w prób ce
z Ne fty do mi nu ją ziar na frak cji ila stej (<0,004 mm) (ryc. 5), któ re sta no -
wią 67%. Wy ni ki ana li zy Sche iblera wska zu ją, że wę glan wap nia sta no -
wi 35,5% osa du. Wy ni ki strat po pra że niu po ka zu ją, że za war tość ma te -
rii or ga nicz nej w prób ce wy no si 5,2%. 

Po dob nie jak w py łach z Ne fty, w skła dzie mi ne ral nym do mi nu ją
ziar na kwar cu. Ich udział wy no si 94,7%. Sta ty sty ki do peł nia ją ska le nie
po ta so we (2,5%), ska le nie so do we (0,2%) i do lo mi ty (2,5%). Stwier -
dzo no rów nież obec ność po je dyn czych ziarn gip su (0,1%) (ryc. 6). 

Wy ni ki ana li zy mi kro mor fo lo gii po wierzch ni ziarn po ka zu ją, że po -
dob nie jak w przy pad ku py łów z Ne fty, do mi nu ją ziar na o nie wiel kim
stop niu urzeź bie nia po wierzch ni (ang. low re lief; 60%). Wy stę pu ją jed -
na k rów nież ziar na o więk szych mi kro de ni we la cjach (ang. me dium re -
lief; 36%) oraz po je dyn cze o bar dzo uroz ma ico nej mi kro rzeź bie (ang.
high re lief; 3%) (ryc. 7). Wie trze nie che micz ne na ba da nych ziar nach za -
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Fot. 1. Mikromorfologia powierzchni ziarn frakcji pylastej ze stanowiska Nefta: A–
ziarna kwarcu oskorupione skorupą typu platy; B – ziarno kwarcu o inicjalnym stopniu
oskorupienia skorupą typu platy; C-F – ziarno kwarcu o intensywnym oskorupieniu
skorupą typu platy, z przylegającymi do jego powierzchni mniejszymi cząstkami
mineralnymi
Phot. 1. Micromorphology of Nefta’s silt grains surface: A – grains with platy
precipitation; B – initial coated quartz grain of platy type of precipitation; C-F –
intensive coated of platy type precipitation with adhering particles on it’s surface 
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zna cza się w dwo ja ki spo sób: osko ru pie nia i tra wie nia. Pierw szy z pro ce -
sów jest ob ser wo wa ny na wszyst kich ba da nych ziar nach. Wśród nich
do mi nu ją te o gład kiej i wy rów na nej sko ru pie, okre śla nej ja ko smo oth
(fot. 2A). Nie za le żnie jed na k od ty pu sko ru py na więk szo ści z nich za -
awan so wa nie pro ce su jest nie wiel kie, wręcz ini cjal ne (fot. 2 B -E). Obok
nich wy stę pu je nie wiel ka gru pa ziarn o gru bej, ma sku ją cej pier wot ną
po wierzch nię sko ru pie (fot. 2A, F). Tra wie nie che micz ne za zna cza się
w po sta ci di so lu tion sur fa ce, któ rą uroz ma ica ją po je dyn cze so lu tion pits
oraz ka wer ny (ang. ca vern). Wie trze nie me cha nicz ne za pi sa ło się w for -
mie prze ła mów musz lo wych, za rów no >10 μm (17%), jak i bar dzo ma -
łych <10 μm (13%). Po nad to zi den ty fi ko wa no po je dyn cze cu rved gro -
oves oraz frac tu res fa ces. Z ty mi mi kro struk tu ra mi łą czą się świe że, 
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Ryc. 5. Skład granulometryczny pyłów eolicznych z El Kantoui
Fig. 5. Granulometrical composition of El Kantoui’s aeolian dust

Ryc. 6. Przybliżony skład mineralogiczny pyłów eolicznych z El Kantoui
Fig. 6. Approximate mineralogical composition of El Kantoui’s aeolian dust
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nie osko ru pio ne po wierzch nie (ang. fresh sur fa ce), któ re stwier dzo no
na 35% ziarn, oraz kan cia ste i ostre po wierzch nie (ang. sharp fe atu res)
(fot. 2C, E). Czę stość wy stę po wa nia mi kro struk tur bę dą cych efek tem
me cha nicz ne go nisz cze nia na po wierzch ni po je dyn czych ziarn jest jed -
nak zwy kle nie wiel ka (ryc. 7). 

19

Ryc. 7. Udział procentowy mikrostruktur identyfikowanych na powierzchni ziarn frakcji
pylastej ze stanowiska El Kantoui
Fig. 7. Proportional share of microstructures identifying on the El Kantoui’s silt grains
surface
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Dys ku sja

Źró dło osa dów py la stych

Za in te re so wa nia ba da czy te ma ty ką trans por tu py łów eolicz nych
z ob sza rów pu styn nych kon cen tru ją się na kil ku za gad nie niach: (1) ska li
współ cze snej de fla cji (Bri stow. i in. 2009; Gou die 2002; Stu ut i in. 2009),
(2) kie run ku, w któ rym są trans por to wa ne py ły (Pye 1987; Gas se
i in. 1990; Lit t mann 1991; Franzén i in. 1995; Nihlén, Mat ts son 1996;
Mid dle ton 1997; Gou die 2009), (3) wia trów zdol nych po wo do wać de -
fla cję na ob sza rach źró dło wych (McTa nish, Wal ker 1982; Pye 1987; Li -
ving ston, War ren 1996; Gou die, Mid dle ton 2001; Chen, Fry re ar 2002)
oraz po dej mo wa ne są pró by okre śle nia źró dła ma te ria łu py la ste go (Gas -
se i in. 1990; Lit t mann 1991; Co udé-Gaus sen 1991; Nihlén, Mat ts -
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Fot. 2. Mikromorfologia powierzchni ziarn frakcji pylastej ze stanowiska El Kantoui: A
– fragment powierzchni ziarna oskorupionego grubą skorupą typu smooth; B – ziarna
kwarcu o różnym stopniu oskorupienia, z fragmentami świeżych i ostrych powierzchni;
C – ziarna kwarcu o inicjalnym stopniu oskorupienia; D – ziarno kwarcu o
zaokraglonych krawędziach i niewielkim stopniu oskorupienia; E – ziarna kwarcu o
inicjalnym stopniu oskorupienia; F – ziarno oskorupione skorupą smooth
Phot. 2. Micromorphology of El Kantoui’s silt grains surface: A – fragment of the quartz
grain’s surface coated by thick smooth precipitation; B – different incrustation degree of
quartz grains with parts of fresh and sharp surfaces; C – initial incrustation degree of
quartz grains; D – quartz grain with rounded edges and slight degree of coated; E –
initial form of precipitation of quartz grain; F – quartz grain covered by smooth
precipitation

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:22  Strona 20



son 1996; Shaw 1997; Gou die 2002; Clark i in. 2004; Evans i in. 2004;
Khi ri i in. 2004; Stu ut i in. 2009; Pro spe ro i in. 2002; Wa shing ton
i in. 2003; Schwan ghart, Schütt, 2008; War ren i in. 2007). Ostat ni z pro -
ble mów jest szcze gól nie trud ny do roz wią za nia, po nie waż roz le głe ob -
sza ry pu styń, w tym rów nież Sa ha ry, są nie roz po zna ne lub nie do sta tecz -
nie do brze po zna ne.

Zna na sy tu acja me te oro lo gicz na, ja ka by ła pod ko niec mar ca 2009
nad pół noc ną Afry ką, tj. w dniach wy stą pie nia bu rzy py ło wej nad Tu ne -
zją, oraz ce chy tek stu ral ne py łów eolicz nych po bra nych w trak cie trwa -
nia zja wi ska po zwa la ją pod jąć pró bę okre śle nia po ten cjal nych ob sza -
rów źró dło wych ana li zo wa nych py łów oraz wa run ków ich trans por tu
i de po zy cji.

Pod ko niec mar ca 2009 r. nad Eu ro pą roz wi nę ły się trzy ośrod ki ni -
skie go ci śnie nia: je den mię dzy Is lan dią i Wy spa mi Bry tyj ski mi oraz dwa
na wschód od Pol ski. Jed no cze śnie nad środ ko wym Atlan ty kiem i pół -
noc ną Afry ką roz wi nął się po tę żny ośro dek wy so kie go ci śnie nia, któ ry
w ko lej nych dniach prze su wał się w kie run ku wschod nim i da lej ku azja -
tyc kiej czę ści Ro sji (http//:www.wet te rzen tra le.de/top kar ten/). Umo żli -
wi ło to roz bu do wę ukła du ni skie go ci śnie nia nad Eu ro pą Za chod nią,
któ ry prze su wa jąc się wzdłuż Pół wy spu Ibe ryj skie go na po łu dnie, wdarł
się sze ro ką za to ką na ob szar Ma ro ka i Al gie rii. Zwią za ny z nim front
chłod ny jest od po wie dzial ny za trans port osa dów py la stych znad Sa ha ry
w kie run ku Eu ro py. Jest to ty po wa sy tu acja me te oro lo gicz na, przy któ -
rej do cho dzi do wy no sze nia ma te ria łu z Sa ha ry w kie run ku po łu dnio wej
Eu ro py (Gu erzo ni i in. 1997).

Po ło że nie ośrod ków ba rycz nych su ge ru je, że naj bar dziej praw do -
po dob nym źró dłem py łów eolicz nych aku mu lo wa nych w środ ko wej
i pół noc nej Tu ne zji pod ko niec mar ca 2009 r. mógł być Wiel ki Erg
Wschod ni, a więc po łu dnio wa Tu ne zja i wschod nia Al gie ria, Szott -el -Je -
rid oraz za chod nia Li bia (ryc. 1). Wiel ki Erg Wschod ni znaj du je się
w od le gło ści ok. 200-300 km od miej sca osta tecz nej de po zy cji, na to miast
Szott -el -Je rid w bez po śred nim są siedz twie oa zy Ne fta. Oce nia się, że te
ob sza ry są jed nym z głów nych źró deł py łu eolicz ne go trans por to wa ne go
w kie run ku Sar dy nii (Stu ut i in. 2009) wzdłuż dro gi, na któ rej le żą miej -
sco wo ści uję te w ar ty ku le.

Przy bli żo ny skład mi ne ra lo gicz ny obu ba da nych pró bek po ka zu je,
że roz wie wa niu ule ga ły osa dy prak tycz nie mo no mi ne ral ne, w po -
nad 90% zło żo ne z ziarn kwar cu oraz mi ne ra łów ila stych. Mo że to po -
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twier dzać wnio ski wy su wa ne na pod sta wie ana li zy sy tu acji me te oro lo -
gicz nej, że część ma te ria łu po cho dzi z roz wie wa nia sta rych er gów. Jed -
no cze śnie w obu ba da nych prób kach stwier dzo no wy so ki udział wę gla -
nów. W py łach z El Kan to ui wy no si on 35,5%, a w Nef cie 10%. Wska -
zu je to, że do trans por tu by ły włą cza ne rów nież zwie trze li ny skał wę gla -
no wych lub bo ga te w wę glan wap nia gle by stre fy śród ziem no mor skiej.
Mo gą po twier dzić to wy ni ki strat po pra że niu. W po dob nych osa dach
Co udé-Gaus sen (1991) wi dzi źró dło sa ha ryj skich py łów eolicz nych. Po -
nad to mo no mi ne ral ny skład obu pró bek wska zu je na je den ob szar źró -
dło wy. Stu ut i in. (2009) źró dło kwar co wych py łów eolicz nych wi dzą
w ob rę bie Afry ki Pół noc nej, w sa ha ryj skich er gach, agre ga tów mi ne ra -
łów ila stych na to miast w stre fie Sa he lu.

Do dat ko wych in for ma cji o źró dle osa dów do star cza cha rak ter mi -
kro rzeź by po wierzch ni ziarn frak cji py la stej, a więc tej, któ ra w ba da -
nych prób kach sta no wi je dy nie ok. ¼ osa du. Mi mo iż Ne fta i El Kan to -
ui le żą na tej sa mej dro dze trans por tu py łów z in te rio ru Sa ha ry w kie run -
ku pół noc nej Tu ne zji i da lej ku Eu ro pie i by ły one po bra ne pod czas tej
sa mej bu rzy py ło wej, ich mi kro rzeź ba ró żni się zna czą co. Mo że to świad -
czyć o nie co od mien nych ob sza rach źró dło wych ma te ria łu py la ste go.
Ce chą wspól ną obu pró bek jest obec ność ziarn o ró żnym stop niu osko -
ru pie nia, w więk szo ści przy pad ków nie wiel ki, a nie jed no krot nie wręcz
ini cjal ny, obok nich jed na k wy stę pu ją ziar na o gru bej sko ru pie. Po za tym
py ły z El Kan to ui cha rak te ry zu je bar dziej uroz ma ico na mi kro rzeź ba
oraz do mi na cja ziarn osko ru pio nych sko ru pą ty pu smo oth. Po za tym po -
ja wia ją się ziar na cał ko wi cie świe że i kan cia ste. Na po wierzch ni ziarn
z Ne fty do mi nu je na to miast osko ru pie nie sko ru pą ty pu pla ty. Ta ki ob raz
po wierzch ni ziarn wska zu je na co naj mniej dwa po ten cjal ne źró dła osa -
dów. Pierw szym z nich mo gły być ob sza ry Wiel kie go Er gu Wschod nie -
go, gdzie pro ce sy osko ru pia nia za cho dzi ły od bar dzo daw na (rzę du pa -
ru ty się cy lat), pro wa dząc do wy kształ ce nia mią ższej i gład kiej sko ru py.
W wa run kach skraj nie su chych i go rą cych pro ces osko ru pia nia prze bie -
ga bar dzo szyb ko i in ten syw ne (My ciel ska -Do wgiał lo 1992; Pell, Chi -
vas 1995), pro wa dząc do po wsta nia sko ru py ty pu smo oth. Klu czo wą ro -
lę od gry wa w tych wa run kach ro sa, któ ra mo że roz pusz czać po wierzch -
nię ziarn kwar co wych (hi po te za Ku enen de sert dew) (Ku enen, Per -
dok 1962). Ma to miej sce w wa run kach wy so kie go pH (Luc ci, Ca -
sa 1968; Krin sey, Do orn kamp 1973), któ re na ob sza rach o kli ma cie su -
chym i go rą cym jest na ogół bar dzo wy so kie (Li ving ston, War ren 1996).
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Do roz pusz cza nia do cho dzi, gdy na stę pu je za gęsz cza nie roz two ru, a to
pro wa dzi do pod wy ższe nia pH. Dal szy wzrost tem pe ra tu ry pro wa dzi
do wy trą ca nia wcze śniej roz pusz czo nych skład ni ków roz two ru (Krin -
sley, Do orn kamp 1978). Pro ces roz pusz cza nia i wy trą ca nia krze mion ki
na stę pu je w cy klu dzień – noc (Krin sley, McCoy 1978). 

Ziar na osko ru pio ne gru bą sko ru pą o po strzę pio nej po wierzch ni ty -
pu pla ty, two rzą się praw do po dob nie w bar dziej wil got nych wa run kach,
przy du żej za war to ści mi ne ra łów ila stych w osa dzie (Wo ron -
ko 2000, 2007). Te go ty pu ziar na, po cho dzą ce z den su chych je zior pół -
noc ne go obrze że nia Sa ha ry, opi su je Co udé-Gaus sen (1991). 

Obec ność ziarn o nie wiel kim stop niu osko ru pie nia i cał ko wi cie kan -
cia stych mo że wska zy wać na roz wie wa nie mło dych zwie trze lin, któ re by -
ły wy sta wio ne na pro ces wie trze nia che micz ne go sto sun ko wo krót ko
(Co udé-Gaus sen 1991; Wo ron ko 2006). 

Wa run ki trans por tu i de po zy cji

Ko lej nych in for ma cji o źró dle osa dów, a przede wszyst kim wa run -
kach trans por tu i de po zy cji, do star cza ana li za uziar nie nia. Py ły eolicz ne
zde po no wa ne w Tu ne zji to przede wszyst kim cząst ki frak cji ila stej
(ryc. 2, 5). Praw do po dob nie ta ki ob raz uziar nie nia jest efek tem przy go -
to wa nia ma te ria łu do la se ro wej ana li zy uziar nie nia, kie dy to osad jest
pod da wa ny dys per ga cji, tym sa mym roz bi ciu ule ga ją wszel kie agre ga ty.
Do dat ko wo nie wiel kie ró żni ce w roz kła dzie uziar nie nia mię dzy osa dem
z El Kan to ui, któ ry aku mu lo wa ny był ja ko „de po zy cja su cha”, a py ła mi
z oa zy Ne fta, któ rych de po zy cja na stę po wa ła wraz z desz czem („de po zy -
cja mo kra”), wska zy wa ło by na trans port py łów w for mie agre ga tów. Co -
udé-Gaus sen (1991) rów nież tę for mę trans por tu ma te ria łu py la ste go
uwa ża za do mi nu ją cą. Do dat ko wo Li ving sto ne i War ren (1996) po dzie -
li li pył eolicz ny na dwie po pu la cje, bio rąc pod uwa gę wiel kość ma te ria -
łu uczest ni czą ce go w trans por cie: lar ge dust i fine dust. Pierw szy obej mu -
je ziar na py łu z prze dzia łu frak cji 16-63 μm (pył gru bo - i bar dzo gru bo -
ziar ni sty). Ich trans port od by wa się w su spen sji, naj czę ściej na nie wiel ką
od le głość (20-50-100 km; Evans i in. 2004), cho ciaż zna ne są przy pad ki,
gdzie ziar na >200 μm by ły stwier dza ne na ob sza rze od le głym o ty sią ce
ki lo me trów od ich po ten cjal ne go źró dła (Lit t mann 1991). Mi mo to uwa -
ża się, że re pre zen tu ją one lo kal ne źró dło osa du. Na to miast fine dust
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two rzą ziar na o śred ni cy 4–8 μm, a naj czę ściej 2-4 μm (pył drob no - i bar -
dzo drob no ziar ni sty oraz gru by ił). Trans port tak drob nych czą stek mo -
że od by wać się na bar dzo du że od le gło ści, a de po zy cja na stę pu je głów -
nie wraz z desz czem. Ich głów nym skład ni kiem są mi ne ra ły ila ste. Głów -
nym źró dłem tak drob ne go ma te ria łu jest pół noc na Afry ka, w tym osa dy
wy schnię tych den je zior, er gi oraz dna su chych ko ryt rzecz nych (Gou die,
Mid dle ton 2001). Lit t mann (1991) na to miast wi dzi ich źró dło w stre fie
Sa he lu, okre śla jąc je mia nem „Sa he lian par tic le”. Do trans por tu są włą -
cza ne w for mie agre ga tów mi ne ra łów ila stych, co jest zde ter mi no wa ny
przez pier wot ną struk tu rę osa dów je zior nych (Evans i in. 2004). Źró -
dłem tak drob nych frak cji są rów nież wy so ko ener ge tycz ne ko li zje, za -
cho dzą ce w cza sie trans por tu w sal ta cji w wa run kach pu styn nych. Dla -
te go też dzie li się fine dust na pył mo no mi ne ral ny oraz CMA (ang. Clay
Mi ne ral Ag glo me ra te). Pył mo no mi ne ral ny two rzą zwy kle ziar na kwar cu
o śred ni cy po nad 4 μm. Ich źró dła upa tru je się w ob rę bie er gów sa ha ryj -
skich. Lar ge dust jest okre śla ny ja ko „sta ry”, a fine dust ja ko „no wy”
(Stu ut i in. 2009).

Aku mu la cja osa dów py la stych w Nef cie na stą pi ła wraz z desz czem,
kie dy to, cząst ki py łu mo gły sta no wić ją dra kon den sa cji. Jest to naj bar dziej
po wszech ny spo sób aku mu la cji py łu eolicz ne go (Pye 1987; Te gen,
Fung 1994). W El Kan to ui na to miast ob ser wo wa no de po zy cję su chą, któ -
ra mo gła być spo wo do wa na kil ko ma przy czy na mi: zmniej sze niem pręd ko -
ści wia tru, a tym sa mym i tur bu len cji lub po ja wie niem się bar dziej szorst -
kie go pod ło ża zwią za ne go z obec no ścią np. ro ślin no ści lub ob sza ru za bu -
do wa ne go (Pye 1987). Zwa żyw szy na fakt, że El Kan to ui le ży nad mo -
rzem, de po zy cja mo gła za cho dzić na fron cie at mos fe rycz nym, na sty ku
dwóch mas po wie trza – wil got nej znad mo rza i su chej znad Sa ha ry. 

Pod su mo wa nie

Uzy ska ne wy ni ki i ana li za sy tu acji me te oro lo gicz nej po zwa la ją są dzić,
że pył eolicz ny aku mu lo wa ny pod ko niec mar ca w środ ko wej i pół noc nej
Tu ne zji ma swe źró dło głów nie w Wiel kim Er gu Wschod nim, od le głym
o ok. 200-300 km, oraz dnach wy schnię tych je zior pół noc nej Sa ha ry,
w tym Szott -el -Je rid. Roz wie wa niu ule ga ły rów nież zwie trze li ny skał wę -
gla no wych oraz gle by. Re pre zen tu ją one kla sycz ne fine dust. Aku mu la cja
osa dów py la stych od by wa ła się w oa zie Ne fta ja ko de po zy cja mo kra, wraz
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z desz czem, na to miast w El Kan to ui mo że być efek tem spad ku pręd ko ści
wia tru, po ja wie niem się bar dziej szorst kie go pod ło ża, zwią za ne go z obec -
no ścią np. ro ślin no ści lub ob sza ru za bu do wa ne go lub, też kon tak tu
dwóch mas po wie trza – wil got nej znad mo rza i su chej znad Sa ha ry. 

Po dzię ko wa nie

Au tor ki ser decz nie dzię ku ją Fun da cji na Rzecz Stu den tów i Ab sol -
wen tów Uni wer sy te tu War szaw skie go „Uni ver si ta tis Var so vien sis”
za wspar cie fi nan so we w po sta ci czę ści środ ków nie zbęd nych do re ali za -
cji pro jek tu. 
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Ur szu la Kos sow ska -Ce za k1

WA RUN KI TER MICZ NE I DŁU GOŚĆ ZIM 

W WARS ZA WIE (1932/33 – 2009/10)

THER MIC CON DI TIONS AND LEN GHT OF WIN TERS IN
WAR SAW (1932/33 – 2009/10)

Abs trakt 
W ar ty ku le roz pa trzo no śred nią tem pe ra tu rę po wie trza pod czas zi -

my ka len da rzo wej (mie sią ce od grud nia do lu te go) oraz dłu gość zi my
ter micz nej (okres ze śred nią tem pe ra tu rą po ni żej 0oC) w War sza wie
w la tach 1932/33 – 2009/10. Śred nia tem pe ra tu ra pod czas zi my ka len -
da rzo wej wy no si -1,9oC; w ba da nym okre sie zmie nia ła się od -9,2oC
(1939/40) do +2,5oC (1989/90). Zi ma ter micz na śred nio za czy na się 10
grud nia, koń czy 1 mar ca i trwa 82 dni. Stwier dzo no 4 se zo ny bez zim
ter micz nych (0 dni), a naj dłu ższa zi ma trwa ła 138 dni (1941/42). Oka za -
ło się, że naj chłod niej sze zi my ka len da rzo we są za ra zem naj dłu ższy mi zi -
ma mi ter micz ny mi, a naj cie plej sze – naj krót szy mi (tem pe ra tu ra śred nia
po ni żej -7oC – dłu gość po nad 110 dni; tem pe ra tu ra po wy żej +0,5oC
– dłu gość po ni żej mie sią ca), ale spo ra dycz nie zda rza ją się zi my dłu gie
i ła god ne (tem pe ra tu ra po wy żej -0,5oC, dłu gość po nad 3 mie sią ce).
W okre sie ba da nych 78 lat śred nia tem pe ra tu ra zi my ka len da rzo wej
wzra sta ła o 0,3oC/10 lat, a dłu gość skra ca ła się o 4 dni/10 lat. Jest to jed -
nym z prze ja wów współ cze sne go ocie ple nia.

Sło wa klu czo we: zi ma ka len da rzo wa, zi ma ter micz na, dłu gość zi my,
War sza wa 

Abs tract 
In the pa per the me an air tem pe ra tu re du ring ca len dar win ters (De -

cem ber, Ja nu ary and Fe bru ary) as well as the du ra tion of ther mic win ters
(the pe riod with the me an tem pe ra tu re be low 0oC) in the War saw

1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
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(1932/33 – 2009/2010) is ana ly sed. The ave ra ge tem pe ra tu re du ring the
ca len dar win ter is -1,9oC; it chan ged from -9,2 (1939/40) to +2,5oC
(1989/90). The ter mic win ter on the ave ra ge star ted 10 De cem ber, fi ni -
shed 1 March, the me an du ra tion is 82 days. The we re 4 se asons wi tho -
ut ter mic win ters (0 days), the lon gest one la sted 138 days. The au thor
has sta ted that the col dest ca len dar win ters we re al so the lon gest ther mic
win ters (me an tem pe ra tu re be low -7oC – du ra tion over 110 days, me an
tem pe ra tu re abo ve +0,5oC – du ra tion shor ter then one month), but ra -
re ly the win ters of long du ra tion and mild we re al so po ssi ble (me an tem -
pe ra tu re abo ve -0,5oC, du ra tion lon ger then 3 mon ths). Du ring the in ve -
sti ga ted 78 cold se asons the me an tem pe ra tu re of ca len dar win ters in cre -
ased 0,3oC/10 years and the length of ter mic win ters re du ced 4 days/10
years. It is one the symp toms of the con tem po ra ry war ming.

Key words: ca len dar win ters, ther mic win ters, win ter length, War saw 

Wpro wa dze nie

Zi ma jest po rą ro ku od zna cza ją cą się w przej ścio wym kli ma cie Pol -
ski naj więk szą zmien no ścią tak wy stę pu ją cych w jej cza sie wa run ków ter -
micz nych, jak i cza sem jej trwa nia (Kos sow ska -Ce zak 2005). Zmien ność
ta do ty czy za rów no ko lej nych lat, jak i okre sów wie lo let nich. Ce lem ni -
niej sze go opra co wa nia jest przed sta wie nie tej zmien no ści w ostat nich
kil ku dzie się ciu la tach aż do ostat niej zi my na pod sta wie naj dłu ższej jed -
no rod nej se rii ob ser wa cyj nej z War sza wy, tzn. ze sta cji syn op tycz nej
War sza wa Okę cie, dzia ła ją cej na te re nie lot ni ska, uru cho mio nej je sie -
nią 1932 r. Na le ży tu pod kre ślić jed no rod ność tej se rii ob ser wa cyj nej,
od po cząt ku jej ist nie nia bo wiem sta cja znaj du je się – mi mo pew nych
prze su nięć – w tym sa mym, otwar tym te re nie. Sta cja ta jest zlo ka li zo wa -
na na po łu dnio wo -za chod nich krań cach mia sta, po za ob sza rem za bu do -
wa nym, za tem uzy ska ne wy ni ki mo żna uznać za re pre zen ta tyw ne dla
więk sze go ob sza ru wschod niej czę ści Ko tli ny War szaw skiej.

Pod sta wą opra co wa nia są war to ści śred nie mie sięcz ne tem pe ra tu ry
po wie trza od paź dzier ni ka do kwiet nia z lat od 1932 do 2010.

We dług Słow ni ka me te oro lo gicz ne go (2003) zi ma to „naj chłod niej sza
po ra ro ku; w stre fie umiar ko wa nej na pół ku li pół noc nej obej mu je mie -
sią ce od grud nia do lu te go; zi ma ter micz na jest de fi nio wa na ja ko okres
ze śred nią tem pe ra tu rą do bo wą po ni żej 0oC”.
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Przy to czo no w isto cie dwie ró żne de fi ni cje uka zu ją dwo ja ki punkt
wi dze nia na tę po rę ro ku: ja ko okres o sta łej dłu go ści, obej mu ją cy 3 ko -
lej ne mie sią ce: gru dzień, sty czeń i lu ty, od zna cza ją cy się wiel kim zró żni -
co wa niem wa run ków po go do wych, w tym ter micz nych, w po szcze gól -
nych la tach, bądź ja ko okres o zró żni co wa nej dłu go ści, lecz speł nia ją cy
wa ru nek, że tem pe ra tu ra śred nia po zo sta je ujem na.

W ni niej szym opra co wa niu uwzględ nio no oby dwa te punk ty wi dze -
nia: roz pa trzo no war to ści śred nie i za kres zmien no ści tem pe ra tu ry
w kwar ta le od grud nia do lu te go, da lej na zy wa nym zi mą ka len da rzo wą,
w cią gu 78 se zo nów, jak też ob li czo no dłu gość zim ter micz nych w ko lej -
nych se zo nach i ich zmien ność.

Przy ob li cza niu dłu go ści zim po słu żo no się uprosz czo ną me to dą, za -
pro po no wa ną przez Gu miń skie go (1950). Jest ona opar ta na war to -
ściach śred nich mie sięcz nych tem pe ra tu ry, przy za ło że niu, że tem pe ra tu -
ra rów na śred niej mie sięcz nej przy pa da na środ ko wy dzień mie sią ca,
a zmia na tem pe ra tu ry w cza sie za cho dzi li nio wo mię dzy środ ko wy mi
dnia mi ko lej nych mie się cy. Jest to oczy wi ście du że uprosz cze nie, me to -
da ta bo wiem zo sta ła za pro po no wa na do ob li cza nia dat po cząt ku i koń -
ca pór ro ku (a w re zul ta cie ich dłu go ści) na pod sta wie war to ści mie sięcz -
nych śred nich wie lo let nich. Jak wy ka za ła Pio tro wicz (2000), już na pod -
sta wie śred nich 10-let nich uzy sku je się wy nik wy star cza ją co do kład ny.
Dłu gość zi my w za sa dzie po win no się wy zna czać na pod sta wie war to ści
co dzien nych tem pe ra tu ry śred niej do bo wej, przy czym są tu sto so wa ne
ró żne me to dy ze wzglę du na nie kie dy na wet kil ka krot ne prze cho dze nie
tem pera tu ry przez „próg” 0oC, zwłasz cza na po cząt ku i koń cu naj chłod -
niej sze go okre su ro ku; me to dy te zo sta ły opi sa ne przez Pio tro wicz
(2002). Uzy ska na me to dą Gu miń skie go dłu gość zi my jest tyl ko pew nym
wskaź ni kiem. Tym nie mniej, jak wy ka za ły ba da nia Mar sza i Żmudz kiej
(2002), w więk szo ści se zo nów da ty po cząt ku i koń ca pór ro ku uzy ska ne
tą me to dą są zbli żo ne lub zgod ne z wy zna czo ny mi na pod sta wie war to -
ści co dzien nych.

Przy czy ną przy ję cia me to dy uprosz czo nej jest brak da nych co dzien -
nych z kil ku na stu pierw szych lat dzia łal no ści sta cji, m.in. ze wzglę du
na prze rwy spo wo do wa ne dzia ła nia mi wo jen ny mi i Po wsta niem War -
szaw skim. Zde cy do wa no się jed nak na ob ję cie ana li zą ca łe go okre su
od po cząt ku ist nie nia sta cji na Okę ciu, po nie waż w la tach 40. XX wie ku
wy stą pi ło kil ka bar dzo ostrych zim, in te re su ją cych z punk tu wi dze nia ce -
lu pod ję tej pra cy. War to ści śred nie mie sięcz ne tem pe ra tu ry z okre sów

33

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:22  Strona 33



przerw w po mia rach uzu peł nio no me to da mi po wszech nie przy ję ty mi
w kli ma to lo gii (Kos sow ska -Ce zak i in. 2000).

Wa run ki ter micz ne zi my ka len da rzo wej

W War sza wie w wie lo le ciu 1932/33 – 2009/10 śred nia tem pe ra tu ra po -
wie trza w grud niu wy nio sła -0,8oC, w stycz niu -3,1oC i w lu tym -1,9oC,
z cze go wy ni ka śred nia wie lo let nia war tość tem pe ra tu ry w zi mie -1,9oC.
W po szcze gól nych zi mach ka len da rzo wych tem pe ra tu ra zmie nia ła się od
-9,2oC (1939/40) do +2,5oC (1989/90), przy czym naj wię cej by ło zim
z temper a tu rą od -0,9 do 0,0oC (17, czy li 21,8%) i od -1,9 do -1,0oC (15,
czyli 19,2%); w prze dzia le od -2,9 do 0,0oC zna la zło się pra wie 59% zim
(45 z 78). Zim z tem pe ra tu rą po ni żej -5,0oC by ło 10 (12,8%), a z tem pe ra -
tu rą do dat nią 12 (15,4%). Ozna cza to, że zi my z tem pe ra tu rą po wy żej śred -
niej wie lo let niej zda rza ją się czę ściej niż te z tem pe ra tu rą po ni żej śred niej,
ale wiel kość od chy leń do dat nich od śred niej jest zde cy do wa nie mniej sza
(najwięk sze o +4,4oC) niż od chy leń ujem nych (naj więk sze o -7,3oC). Ze sta -
wie nie 10 naj chłod niej szych i naj cie plej szych zim po da no w tab. 1.

Acz kol wiek tem pe ra tu ra w po szcze gól nych zi mach zmie nia się sil nie
z ro ku na rok, w ba da nym okre sie za zna czy ła się wy raź na ten den cja
wzro sto wa (ryc. 1). Wzrost ten wy no si śred nio 0,3oC na 10 lat (jest to
zmia na istot na sta ty stycz nie na po zio mie 5%). Po twier dze nie te go wzro -
stu znaj du je my w tab. 1: naj wię cej (4 spo śród 10) naj chłod niej szych zim
by ło w la tach 1940., a w cią gu ostat nie go ćwierć wie cza tyl ko jed na; spo -
śród 11 naj cie plej szych zim aż 10 wy stą pi ło w cią gu ostat nich 30 lat.
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Ryc. 1. Przebieg wieloletni średniej temperatury powietrza w zimie w Warszawie
(1932/3 – 2009/10)

Fig. 1. Long term course of mean winter temperature in Warsaw (1932/3 – 2009/10)
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Ta be la 1. Naj chłod niej sze i naj cie plej sze zi my w War sza wie (1932/3 – 2009/10)

Ta ble 1. The col dest and the war mest win ters in War saw (1932/3 – 2009/10)

Więk szy za kres zmien no ści niż w po szcze gól nych zi mach tem pe ra tu -
ra wy ka zu je w mie sią cach zi mo wych: od -12,8oC (sty czeń 1940)
do +4,7oC (lu ty 1990). W ta be li 2 po da no ze sta wie nie 25 (tzn. po ok.
10%) naj chłod niej szych i naj cie plej szych mie się cy zi mo wy ch 78 -le cia.
Naj więk szym za kre sem zmien no ści tem pe ra tu ry wy ró żnia się lu ty – od
-12,2 do +4,7oC, tzn. 16,9oC, nie wie le mniej szym sty czeń – od -12,8
do +3,7oC, tzn. 16,8oC, a naj mniej szym gru dzień – od -8,5 do 3,9oC,
tzn. 12,4oC.

Naj wię cej spo śród naj zim niej szych mie się cy (5 z 26 – tab. 2) by ło
w la tach 1940., a zu peł nie ich nie by ło w la tach 1990.; po ro ku 2000 by -
ło ich 3. W 5 zi mach stwier dzo no po dwa z tych naj zim niej szych mie się -
cy, w ka żdym przy pad ku był to sty czeń i lu ty: 1940, 1947, 1954, 1963
i 1985. We wszyst kich tych la tach by ła jed na z naj chłod niej szych zim
(tab. 1). Spo śród tych naj zim niej szych mie się cy po nad po ło wa (14 z 26)
wcho dzi ła do naj chłod niej szych zim (mie sią ce te w tab. 2 ozna czo no
gwiazdką).
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Ta be la 2. Naj chłod niej sze i naj cie plej sze mie sią ce zi mo we w War sza wie (1932/3

– 2009/10)

Ta ble 2. The col dest and the war mest win ter mon ths in War saw (1932/3 – 2009/10)

Naj cie plej sze mie sią ce zi mo we nie wy stę po wa ły w la tach 1960.,
a więk szość z nich (15 z 27) przy pa dła na ostat nie 30 lat. By ło 5 zim
z dwo ma spo śród naj cie plej szych mie się cy, przy czym trzy krot nie był to
gru dzień i sty czeń: 1974/75, 1993/94 i 2006/07, po nad to sty czeń i lu -
ty 1989 i 1990. Wszyst kie te zi my na le ża ły do 10 naj cie plej szych. W skład
naj cie plej szych zim we szło 16 spo śród 27 naj cie plej szych mie się cy
(w tab. 2 ozna czo ne gwiazdką).

Nie by ło ani jed nej zi my, w któ rej zna la zły by się je den z mie się cy naj -
chłod niej szych i naj cie plej szych.

Prze gląd naj chłod niej szych i naj cie plej szych zim (tab. 1) wy ka zu je,
że w ich skład wcho dził z re gu ły je den lub dwa mie sią ce od po wied nio
naj chłod niej sze i naj cie plej sze (tab. 2), cze go zresz tą na le ża ło się spo dzie -
wać. Zna la zły się jed nak wy jąt ki: pod czas bar dzo chłod nej zi my 1995/96
ża den mie siąc nie na le żał do 10% naj chłod niej szych, a pod czas ła god nej
zi my 1987/88 ża den z mie się cy nie na le żał do 10% naj cie plej szych.
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Po szcze gól ne zi my ró żnią się nie tyl ko za kre sem zmien no ści tem pe -
ra tu ry wcho dzą cych w jej skład mie się cy, a w re zul ta cie i ca łej zi my, ale
też prze bie giem tem pe ra tu ry w cza sie. Pod czas prze cięt nej zi my w wie -
lo le ciu naj chłod niej szy jest sty czeń (-3,1oC), cie plej szy lu ty (-1,9oC) i naj -
cie plej szy gru dzień (-0,8oC), co we dług wzra sta ją cej tem pe ra tu ry mo żna
ozna czyć ja ko SLG. Pod czas roz pa try wa ne go wie lo le cia ta ki typ był też
naj częst szy (31%); by ły to też zi my naj chłod niej sze (śred nio -3,0oC,
tab. 3). Dość czę ste (20%) by ły też zi my z lu tym chłod niej szym od stycz -
nia (LSG), rów nież z tem pe ra tu rą ni ższą od śred niej z ca łe go wie lo le cia
(-2,3oC), oraz z grud niem chłod niej szym od lu te go (SGL, 19%), cie plej -
sze niż prze cięt ne (-1,3oC). Spo śród po zo sta łych ty pów zwra ca uwa gę
typ bę dą cy od wrot no ścią śred nie go i za ra zem naj częst sze go – GLS,
z naj cie plej szym stycz niem, któ ry zda rza się naj rza dziej (6%) i jest chłod -
niej szy niż prze cięt nie (-2,7oC). Po zo sta łe dwa ty py GSL (15%) i LGS
(9%) są nie zbyt czę ste i są to ty py naj cie plej sze (od po wied nio -0,9 i
-0,2oC).

Ta be la 3. Ty py zim – udział i śred nia tem pe ra tu ra w War sza wie (1932/3 – 2009/10)

Ta ble 3. Win ters ty pes – fre qu en cy and me an tem pe ra tu re in War saw (1932/3

– 2009/10)

Wiel ka zmien ność tem pe ra tu ry – tak jej war to ści, jak i prze bie gu
– do ty czy nie tyl ko zi my ka len da rzo wej, ale ta kże mie się cy są sied nich,
tzn. li sto pa da i mar ca. Dość czę sto bo wiem zda rza się li sto pad chłod niej -
szy od grud nia (7 ra zy w 78-le ciu) oraz ma rzec chłod niej szy od lu te go
(rów nież 7 ra zy). Spo ra dycz nie zda rza się na wet, że li sto pad lub ma rzec
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jest naj chłod niej szym mie sią cem ca łe go se zo nu, tzn. śred nia tem pe ra tu ra
pod czas zi my ka len da rzo wej jest wy ższa niż w mi nio nym li sto pa dzie lub
na stę pu ją cym mar cu. Pod czas ba da ne go wie lo le cia stwier dzo no po dwa
ta kie przy pad ki: li sto pad 1988 (0,1oC) i zi ma 1988/89 (2,3oC) oraz li sto -
pad 1993 (-2,7oC) i zi ma 1993/94 (0,5oC), zi ma 1951/52 (-0,1oC) i ma -
rzec 1952 (-3,0oC) oraz zi ma 1957/58 (-1,4oC) i ma rzec 1958 (-3,0oC).

Ta wiel ka zmien ność wa run ków ter micz nych w naj chłod niej szym
okre sie ro ku w na szym kli ma cie – tak z ro ku na rok, jak i mie sią ca
na mie siąc – ozna cza, że po ja wie nie się okre ślo nej (ni skiej lub wy so kiej,
tem pe ra tu ry na po cząt ku zi my nie mo że być pod sta wą do pro gno zo -
wania ani war to ści, ani prze bie gu tem pe ra tu ry w na stęp nych mie sią cach.

Dłu gość zim ter micz nych

Jak wspo mnia no na wstę pie, dłu gość zim ja ko okre su z ujem ną śred -
nią do bo wą tem pe ra tu rą po wie trza, ob li czo no na pod sta wie war to ści
śred nich mie sięcz nych tem pe ra tu ry. Z jej śred nich wie lo let nich war to ści
w li sto pa dzie (3,1oC) i grud niu (-0,8oC) oraz w lu tym (-1,9oC) i mar cu
(2,0oC) wy ni ka, że śred nia da ta po cząt ku zi my przy pa da na 10 grud nia,
koń ca na 1 mar ca, a jej śred nia dłu gość wy no si 82 dni (tab. 4).

Ta be la 4. Da ty po cząt ku i koń ca oraz dłu gość zi my w War sza wie (1932/3 – 2009/10)

Ta ble 4. Da tes of start and end as well as length of win tes in War saw (1932/3 – 2009/10)

* Cha rak te ry sty ki do ty czą zim, w któ rych wy stą pi ła zi ma ter micz na

* Cha rac te ri stics con cern the se asons with ther mic win ter
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W wy ni ku wiel kiej zmien no ści tak war to ści, jak i prze bie gu tem pe ra -
tu ry w chłod nym okre sie ro ku, rów nie du żej zmien no ści ule ga ta kże dłu -
gość zi my (rys. 2). W ba da nym wie lo le ciu 1932/33 – 2009/10 da ta po -
cząt ku zi my zmie ni ła się od 7 li sto pa da (1993) do 9 lu te go (1975 i 2007),
da ta koń ca zaś od 28 grud nia (1997) do 28 mar ca (1958) (tab. 4). Ozna -
cza to, że w jed nym se zo nie chłod nym zi ma mo że się skoń czyć znacz nie
wcze śniej, niż w in nym roz po cząć, a za kres zmian dat po cząt ku i koń ca
zi my (ok. 3 mie się cy) jest więk szy niż jej śred nia dłu gość (82 dni). Mo żli -
we są rów nież se zo ny chłod ne w ogó le bez zi my ter micz nej; w ba da nym
wie lo le ciu by ło ich 4: 1986/87, 1987/88, 1988/89 i 2006/07.

Rys. 2. Dłu gość zim w War sza wie (1932/3 – 2009/10)

Fig. 2. Win ter leng ths in War saw (1932/3 – 2009/10)

Po ten cjal na dłu go ść zi my, tzn. okres od mo żli wej naj wcze śniej szej
da ty po cząt ku do naj póź niej szej da ty jej koń ca, wy no si 142 dni. Naj czę -
ściej jed nak wy stę pu ją zi my o dłu go ści zbli żo nej do śred niej – zi my
o dłu go ści od 71 do 90 dni sta no wią 28%, a od 50 do 100 dni – 59%
wszyst kich zim. Re kor do wo dłu ga zi ma (1941/42) by ła za le d wie o 4 dni
krót sza od zi my po ten cjal nej – trwa ła od 9 li sto pa da 1941 do 26 mar -
ca 1942, tzn. 138 dni. Bar dzo dłu ga (129 dni) by ła też zi ma 1995/96.
W ta be li 5 po da no ze sta wie nie 10 naj dłu ższych i naj krótszych zim; ka żda
z naj dłu ższych li czy 110 dni lub wię cej. Zim trwa ją cych po wy żej 100 dni
by ło w wie lo le ciu 15 (19%).

Naj krót sza zi ma to cał ko wi ty jej brak (0 dni); ta kich przy pad ków by -
ło 4 (5%). Naj krót sze rze czy wi ste zi my li czy ły po 10 dni (tab. 5). Zim
trwa ją cych od 10 do 30 dni by ło rów nież 4 (5%).
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Nie któ re zi my by ły prze ry wa ne okre sa mi z tem pe ra tu rą do dat nią; ta -
kich zim by ło 5 (rys. 2). By ły to prze rwy ró żnej dłu go ści – od kil ku aż
do 56 dni. Szcze gól nie god na uwag jest tu zi ma 1993/94 (tab. 5), kie dy
to zi ma li czo na od pierw sze go dnia (7 li sto pa da) do ostat nie go (26 lu te -
go) li czy ła 112 dni, któ ra jed nak skła da ła się z dwóch czę ści (7 li sto pa da
– 3 grud nia, tj. 27 dni i 29 stycz nia – 26 lu te go, tj. 29 dni), roz dzie lo -
nych 56-dnio wą prze rwą, tzn. rów ną co do dłu go ści su mie oby dwu czę -
ści zi my. Dłu ga, bo 30-dnio wa prze rwa wy stą pi ła ta kże pod czas zi -
my 1943/44 (rys. 2).

Ta be la 5. Naj dłu ższe i naj krót sze zi my w War sza wie (1932/3 – 2009/10)

Ta ble 5. The lon gest and the shor test win ters in War saw (1932/3 – 2009/10)

Mi mo wiel kiej zmien no ści z ro ku na rok, za zna cza się wy raź na ten -
den cja do skra ca nia się zi my – wy no si ona pra wie 4 dni na 10 lat (ten -
den cja istot na sta ty stycz nie na po zio mie 5%). To skra ca nie się zi my za -
cho dzi na sku tek co raz póź niej sze go jej po cząt ku (o ok. 1,5 dnia na 10
lat; ten den cja na gra ni cy istot no ści), jak i – znacz nie wy raź niej sze go – co -
raz wcze śniej sze go jej koń ca (przy spie sze nie o ok. 2,5 dnia na 10 lat; ten -
den cja istot na sta ty stycz nie na po zio mie 5%).
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Wy stę po wa nie ten den cji do skra ca nia się zim po świad cza ją da ne
w ta be li 5: 8 spo śród 10 naj dłu ższych zim by ło przed ro kiem 1970, a 8
naj krót szych po ro ku 1980.

Tem pe ra tu ra po wie trza pod czas zi my ka len da rzo wej 
a dłu gość zi my ter micz nej

Zi ma ka len da rzo wa i zi ma ter micz na są wy zna czo ne na zu peł nie in -
nych pod sta wach, na su wa się jed nak py ta nie, czy za cho dzi zwią zek mię -
dzy ostro ścią zi my ka len da rzo wej i dłu go ścią zi my ter micz nej w da nym
se zo nie. Ze sta wie nie da nych z ta be l 1 i 5 wy da je się po twier dzać ist nie -
nie ta kie go związ ku: spo śród 10 naj chłod niej szych zim po ło wa fi gu ru je
rów nież w wy ka zie zim naj dłu ższych (1939/40, 1941/42, 1946/47,
1962/63, 1995/96), a spo śród 11 zim naj cie plej szych aż 9 na le ży jed no -
cze śnie do 10 naj krót szych.

W ce lu spraw dze nia te go związ ku ob li czo no współ czyn nik ko re la cji
mię dzy śred nią tem per a tu rą zi my ka len da rzo wej i dłu go ścią zi my ter -
micz nej; osią gnął on wy so ką war tość r = 0,757 (o bar dzo wy so kiej istot -
no ści sta ty stycz nej 0,01%). Ozna cza to, że rze czy wi ście im chłod niej sza
jest zi ma ka len da rzo wa, tym dłu ższa jest zi ma ter micz na i na od wrót.
Spad ko wi tem pe ra tu ry zi my ka len da rzo wej o 1oC od po wia da wy dłu że -
nie zi my ter micz nej o 10 dni.

Pra wi dło wość ta znaj du je licz ne po twier dze nia, np. wszyst kie naj -
chłod niej sze zi my z tab.1 by ły dłu gie (co naj mniej 94 dni). Stwier dzo no
jed nak wy jąt ki – zi my dłu gie, ale cie płe; by ło ich w ba da nym 78-le ciu
trzy. Przede wszyst kim na le ży tu wy mie nić omó wio ną wcze śniej zi -
mę 1993/94, skła da ją cą się z dwóch czę ści, roz dzie lo nych 56-dnio wym
„mię dzy zi miem”. Se zon chłod ny 1993/94 był nie ty po wy, bo wiem naj -
chłod niej szym mie sią cem był li sto pad, po któ rym na stą pi ła cie pła zi ma
ka len da rzo wa (0,5oC). Dla te go też zi ma li czo na od pierw sze go dnia (7 li -
sto pa da) do ostat nie go (26 lu te go) oka za ła się dłu ga. Po zo sta łe dwie
długie i cie płe zi my to 1943/44 (-0,4oC, 94 dni, w tym 30-dnio wa prze -
rwa) oraz 1948/49 (-0,4oC, 111 dni).

Nie stwier dzo no na to miast ani jed ne go przy pad ku zi my chłod nej
i krót kiej, co zresz tą wy ni ka z sa mej de fi ni cji zi my ka len da rzo wej – po ja -
wia nie się po je dyn cze go bar dzo chłod ne go mie sią ca nie mo że mieć bo -
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wiem de cy du ją ce go wpły wu na ni ską śred nią tem pe ra tu rę zi my ka len da -
rzo wej, je śli tyl ko po zo sta łe mie sią ce nie są też do sta tecz nie chłod ne.
Prze gląd naj chłod niej szych mie się cy (tab. 2) zresz tą wy ka zu je, że nie kie -
dy wy stę pu ją one ko lej no pod czas tej sa mej zi my (1939/40, 1946/47,
1953/54, 1962/63 i 1984/85), a je śli na wet bar dzo zim ny mie siąc jest tyl -
ko je den (lu ty 1956 i lu ty 1986, sty czeń 1987, 2006 i 2010), to w po zo sta -
łych mie sią cach tem pe ra tu ra śred nia z re gu ły jest też ujem na, a więc skła -
da ją się one na mniej lub bar dziej dłu gą zi mę (przy nam niej ok. 70 dni,
tzn. o prze cięt nej dłu go ści). Za je dy ny wy ją tek mie sią ca zim ne go pod -
czas względ nie krót kiej zi my (49 dni) mo żna uznać sty czeń 1950 r. 
(-6,6oC, tem pe ra tu ra ca łej zi my -1,0oC).

Czy tem pe ra tu ra po wie trza w zi mie mo że być pod sta wą do prze -
wi dy wa nia tem pe ra tu ry w naj bli ższym le cie?

Ist nie je po pu lar ny po gląd, że je śli zi ma jest mroź na, to na stę pu ją ce
po niej la to bę dzie cie płe. Kon fron ta cja śred niej tem pe ra tu ry pod czas zi -
my ka len da rzo wej z tem pe ra tu rą na stę pu ją ce go po niej ka len da rzo we go
la ta (czer wiec, li piec, sier pień) te go po glą du zu peł nie nie po twier dza:
praw do po do bień stwo wy stą pie nia cie płe go la ta po chłod nej zi mie jest
na wet nie co mniej sze niż cie płe go la ta po cie płej zi mie. Prak tycz nie jed -
nak z ta kim sa mym praw do po do bień stwem mo że my ocze ki wać la ta cie -
płe go, nor mal ne go lub chłod ne go po ka żdej ka te go rii zi my: ła god nej,
prze cięt nej czy mroź nej. Znaj du je to do bit ne po twier dze nie w war to ści
współ czyn ni ka ko re la cji mię dzy tem pe ra tu rą zi my i ko lej ne go la ta, któ ry
prak tycz nie wy no si ze ro (r = 0,08).

W ba da nym 78-le ciu stwier dzo no za le d wie je den przy pa dek (w 1963
r.) po ja wie nie się go rą ce go la ta (18,9oC, śred nio 17,8oC) po ostrej zi mie
(-8,4oC, śred nio -1,9oC), na to miast dwa (2007 i 2008 r.) go rą ce go la ta
po cie płej zi mie (od po wied nio 18,9 i 2,2oC oraz 19,0 i 1,5oC). Nie zna le -
zio no ani jed ne go ro ku, w któ rym wy stą pi ło by chłod ne la to po zde cy do -
wa nie ostrej lub – prze ciw nie – cie płej zi mie. Tem pe ra tu ra mi nio nej zi -
my nie ma za tem żad nej war to ści pro gno stycz nej w od nie sie niu do nad -
cho dzą ce go la ta.
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Pod su mo wa nie i wnio ski

Zi ma, ja ko naj chłod niej szy okres ro ku, ma dwo ja ki sens: jest to
okres 3-mie sięcz ny, obej mu ją cy gru dzień, sty czeń i lu ty – zi ma ka len da -
rzo wa, jak i okres z ujem ną śred nią tem pe ra tu rą po wietrza – zi ma ter -
micz na. Cha rak ter zi my w da nym ro ku z oby dwu tych punk tów wi dze -
nia jest jed nak sil nie po wią za ny: zi my naj chłod niej sze to jed no cze śnie zi -
my naj dłu ższe (po ni żej -5oC – po nad 90 dni, po ni żej -7oC – po nad 110
dni), naj cie plej sze zaś – naj krót sze (po wy żej 0,5oC – po ni żej mie sią ca),
cho ciaż spo ra dycz nie zda rza ją się zi my dłu gie i dość cie płe (po wy żej 
-0,5oC i trwa ją ce po nad 90 dni).

Śred nia tem pe ra tu ra pod czas ca łej zi my i w jej ko lej nych mie sią cach,
jak też jej dłu gość są nie zwy kle zró żni co wa ne i zmien ne z ro ku na rok.
Śred nia tem pe ra tu ra w zi mie w War sza wie w okre sie 1932/33 – 2009/10
wy nio sła -1,9oC, ale w naj chłod niej szej zi mie spa dła do -9,2oC (1939/40),
a w naj cie plej szej osią gnę ła +2,5oC (1989/90).

War to tu za uwa żyć, że wiel ka zmien ność tem pe ra tu ry po wie trza
w zi mie w jesz cze więk szym stop niu do ty czy po je dyn czych dni: śred nia
tem pe ra tu ra w naj chłod niej szym dniu mo że spaść na wet po ni żej -25oC,
a w naj cie plej szym dniu stycz nio wym mo że być na wet wy ższa niż w naj -
chłod niej szym dniu lip co wym – od po wied nio 11,5 i 10,5oC.

Prze cięt nie zi ma trwa 82 dni – od 10 grud nia do 1 mar ca. Naj wcze -
śniej za czę ła 7 li sto pa da (1993), naj póź niej 9 lu te go (1975), a naj wcze śniej
skoń czy ła się 28 grud nia (1997), naj póź niej zaś 28 mar ca (1958). Da ty po -
cząt ku i końca zi my zmie nia ją się za tem w gra ni cach trzech mie się cy, tzn.
za kres ich zmien no ści jest więk szy niż śred nia dłu gość zi my. Ozna cza to
też, że w jed nym ro ku zi ma mo że skoń czyć się wcze śniej, niż w in nym
roz po cząć. Naj dłu ższa zi ma trwa ła 138 dni (1941/42), ale też by ły 4 se zo -
ny w ogó le bez zi my ter micz nej (1987/88, 1988/89, 1989/90 i 2007/08.

Tak wiel ka zmien ność tem pe ra tu ry i dłu go ści zim jest zwią za -
na z cha rak te rem cyr ku la cji at mos fe rycz nej w na szej stre fie geo gra ficz -
nej: cią głą wę drów ką ni żów z za cho du na wschód, przy no szą cych cie płe
i wil got ne po wie trze znad oce anu, na prze mian z roz bu do wy wa niem się
wy żów nad wschod nią Eu ro pą bądź Skan dy na wią, po wo du ją cych na -
pływ zim ne go po wie trza po lar ne go kon ty nen tal ne go lub ark tycz ne go
(Kos sow ska -Ce zak, 1997).
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Wiel ka zmien ność cyr ku la cji jest też przy czy ną, że ani po czą tek zi my
nie mo że być pod sta wą pro gno zy tem pe ra tu ry na ca łą zi mę, ani cha rak -
ter ter micz ny zi my – pod sta wą pro gno zy na nad cho dzą ce la to.

Mi mo tej wiel kiej i po zor nie nie re gu lar nej zmien no ści tak tem pe ra -
tu ry, jak i dłu go ści zim, za zna cza się wy raź na ten den cja do ocie pla nia się
zim (o 0,3oC na 10 lat) i ich skra ca nia (o 4 dni na 10 lat) na sku tek nie -
znacz ne go opóź nia nia ich po cząt ku (o 1,5 dnia na 10 lat) i wy raź niej sze -
go przy spie sze nia ich koń ca (o 2,5 dnia na 10 lat). Jest to jed nym z prze -
ja wów współ cze sne go ocie ple nia.
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Ma rian na Ła ce k1

OSTAŃ CE ŚROD KO WEJ AU STRA LII 

IN SEL BERGS IN CEN TRAL PART OF AU STRA LIA

Abs trakt
Oko ło 400 km na po łu dnio -za chód od Ali ce Springs są usy tu owa ne

dwie naj słyn niej sze au stra lij skie for my te re nu – Ulu ru/Ay ers Rock oraz
Ka ta Tju ta/The Ol gas. Oby dwa te wznie sie nia to wierz choł ki pia skow -
co wych łań cu chów gór skich, któ re cią gną się pod war stwą po kry wa ją -
cych je pia sków.

Gó ra Ulu ru jest uwa ża na za naj więk szy na świe cie mo no lit, któ ry ja -
ko osta niec wzno si się 348 m po nad ota cza ją cą go rów ni ną. Gó ra jest
zbu do wa na z pia skow ców ar ko zo wych. Cha rak te ry stycz ne uło że nie
warstw pia skow ca świad czy, że osa dza nie od by wa ło się w for mie sto żka
alu wial ne go na dnie mo rza, któ re roz cią ga ło się po pół noc nej stro nie gór
Mus gra ve Ran ges w erze pa le ozo icz nej i pro te ozo icz nej. 

Oko ło 30 km w kie run ku za chod nim znaj du ją się wznie sie nia Ka ta
Tju ta. Są one zbu do wa ne z kon glo me ra tów, któ re po wsta ły w tym sa -
mym cza sie co pia skow ce Ulu ru. W od ró żnie niu do Ulu ru ostań ce Ka ta
Tju ta za cho wa ły się ja ko sze reg ko puł oraz za okrą glo nych ko lumn roz -
dzie lo nych głę bo ki mi ero zyj ny mi wą wo za mi. Ostań ce Ka ta Tju ta są
ok. 200 m wy ższe od Ulu ru.

Za rów no Ulu ru, jak i Ka ta Tju ta ma ją ogrom ne zna cze nie dla abo ry -
ge nów z ple mie nia Anan gu, któ rzy uwa ża ją sie bie za pra wo wi tych wła -
ści cie li tych te re nów.

Sło wa klu czo we: ostań ce, mo no lit, sło ne je zio ra, ba sen tek to nicz ny,
ru chy gó ro twór cze, ska ły wul ka nicz ne, ska ły osa do we, kon glo me ra ty,
wie trze nie, ko cioł ki ewor syj ne, abo ry ge ni, Wąż Tę czo wy

1 Marianna Łacek (mlacek@optusnet.com.au)
16 Elizabeth St. Ashfield, NSW 2131
Australia
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Abs tract
Si tu ated ap pro xi ma te ly 400 km So uth West of Ali ce Springs, are two

of Au stra lia’s most fa mo us fe atu res – Ulu ru/Ay ers Rock and Ka ta Tju -
ta/The Ol gas. Both of the se land forms are in fact the ve ry tips of sand -
sto ne hills bu ried un der lay ers of sand. Ulu ru is con si de red to be the
world’s lar gest mo no lith. The in sel berg ri ses 348 m abo ve the de sert flo -
or and is ma de of ar ko se sand sto ne. Fe atu res re la ted to de po si tion of the
se di ment in di ca te that it was for med as an al lu vial fan at the bot tom of
a sea that sur ro un ded the nor thern si de of the Mus gra ve Ran ges du ring
the Pa le ozo ic and Pro te ozo ic eras. 

Thir ty ki lo me ters to the West lies ano ther in sel berg, Ka ta Tju ta,
which is ma de of a con glo me ra te that was for med in the sa me pe riod as
the sand sto ne of Ulu ru. Yet, unli ke Ulu ru, Ka ta Tju ta is pre se rved in the
form of sphe ri cal do mes se pa ra ted by de ep gor ges. 

Both Ulu ru and Ka ta Tju ta ha ve a spe cial spi ri tu al si gni fi can ce for
the Abo ri gi nal tri be, Anan gu – who re gard them se lves as the owners of
this land.

Key words: in sel bergs, mo no lith, salt la kes, tec to nic ba sin, oro ge nic
mo ve ments, vol ca nic rocks, se di men tal rocks, con glo me ra tes, we athe -
ring, po tho les, Abo ri gi nes, Ra in bow ser pent 

Wstęp

Oko ło 400 km na po łu dnio -za chód od Ali ce Springs pła skie, pół pu -
styn ne ob sza ry au stra lij skie go in te rio ru za czy na ją uroz ma icać po je dyn -
cze, od izo lo wa ne wznie sie nia skal ne. Trzy naj bar dziej zna ne to Mt. Con -
ner, Ulu ru (Ay ers Rock) oraz Ka ta Tju ta (The Ol gas). Szcze gól ną po pu -
lar ność zdo by ła so bie gó ra Ulu ru. Przy po mi na ona ciel sko ja kie goś gi -
gan tycz ne go stwo ra, któ ry le ży przy cza jo ny wśród piasz czy stych wydm
pół pu sty ni. Gó ra Ulu ru słyn na jest z te go, że zmie nia swo ją bar wę w za -
le żno ści od po ry ro ku, od po go dy, a na wet od po ry dnia. 

Kie dy na rów nin ną oko li cę pół pu sty ni wy peł za ją cie nie zbli ża ją ce go
się już za cho du, gó ra Ulu ru (fot. 1) pro mie nie je na tle sza ro ści nad cią ga -
ją ce go zmro ku. Ob la na bla ska mi za cho dzą ce go słoń ca roz bły ska przez
dłu ższą chwi lę ja rzą cą, czer wo ną łu ną. Wraz z gęst nie ją cym mro kiem gó -
ra przy bie ra zim ny, sza ra wy ko lor, a po nie waż zmrok w ob sza rach pod -
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zwrot ni ko wych trwa krót ko – za chwi lę ma ja czy je dy nie ja ko ciem na, ta -
jem ni cza bry ła na tle roz gwie żdżo ne go, bez chmur ne go nie ba.

Po dob nym ja skra wo czer wo nym bla skiem ob le wa ją Ulu ru pro mie nie
słoń ca o wscho dzie. Póź niej szym ran kiem oraz w cią gu dnia gó ra przy -
oble ka się w ko lo ry brą zu i żół ci. 

Przy po chmur nym nie bie, a w szcze gól no ści pod czas spo ra dycz nych
opa dów desz czu, Ulu ru mo że przy brać ko lor fio le to wy, czę ściej jed nak
ma wów czas bar wę me ta licz no -sza rą, z wy raź nie za zna cza ją cy mi się pio -
no wy mi ciem ny mi prę ga mi. To czar ne glo ny roz wi ja ją się w row ko wa -
tych za głę bie niach po wierzch ni gó ry, któ ry mi spły wa wo da desz czo wa.

Ulu ru wzno si się 348 m po nad ota cza ją cą rów ni ną (863 m n.p.m.).
Ob wód mo no li tu wy no si 9,5 km (Bow ler 1968).

Znaj du ją ce się o bli sko 30 km na za chód wznie sie nia Ka ta Tju ta (Mt
Ol ga al bo po pu lar nie The Ol gas) ze szczy tu Ulu ru wy glą da ją jak basz ty,
ko pu ły i za okrą glo ne wie ży ce o fio le to wej bar wie (fot. 2). W su mie jest
ich 36 i zaj mu ją po wierzch nię bli sko 22 km2. Roz dzie lo ne są jed -
na od dru giej głę bo ki mi do li na mi i wą wo za mi, któ re po wsta ły ja ko roz -
cię cia ero zyj ne, wy ko rzy stu ją ce drob ne pęk nię cia w ska le. Ostań ce Ka ta
Tju ta są o ok. 200 m wy ższe od Ulu ru. Naj wy ższy szczyt – Ol ga wzno si
się bli sko 550 m nad ota cza ją cą rów ni ną (1066 m n.p.m.) (Bow ler 1968).

W kie run ku pół noc nym roz cią ga się jed no z naj więk szych sło nych
je zior Au stra lii: La ke Ama deus – Je zio ro Ama de usza. Ma ono ok. 10 km
sze ro ko ści i ma po nad 180 km dłu go ści. Ta fla so li lśni w słoń cu po dob -
nie jak lód. Je zio ro jest su che, je dy nie tyl ko w środ ko wej je go czę ści znaj -
du je się błot ni ste, za so lo ne ba jor ko. Je zio ro to zaj mu je środ ko wą część
ba se nu tek to nicz ne go o ta kiej sa mej na zwie (Ama deus Ba sin). Pła skie
dno ba se nu to syn kli na, któ ra po wsta ła na sku tek wy gię cia pro te ro zo icz -
nych i pa le ozo icz nych skał (bli sko 8 000 m mią ższo ści) pod czas póź niej -
szych (her cyń skich) ru chów gó ro twór czych. Obec nie dno tej syn kli ny
wy ście lo ne jest pa ro me tro wą war stwą osa dów po cho dzą cych z ota cza ją -
cych ją ma sy wów gór skich – Mac do nald Ran ges na pół no cy oraz Mus -
gra we Ran ges na po łu dniu (Bow ler 1968). 

Przez bia łe go czło wie ka ob sza ry te zo sta ły od kry te do pie ro pod ko -
niec XIX wie ku, kie dy to w ślad za bu dow ni czy mi Au stra lij skiej Trans -
kon ty nen tal nej Li nii Te le gra ficz nej wy ru szy li ta kże i od kryw cy, m.in Er -
nest Gi les i Wil liam Gos se. W 1872 r. E. Gi les ba da jąc oko li ce Kings Ka -
ny on, do strzegł po dru giej stro nie ba se nu Je zio ra Ama de usza za okrą glo -
ne gło wi ce i i ko pu ły wzgórz, któ re na zwał Mo unt Ol ga na cześć hisz -
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Fot.1.Ulu ru – Wi dok ogól ny. Pół pu sty nię po ra sta ją tra wy, mię dzy in ny mi kę py spi ni fex. 

Phot. 1.Ulu ru – Ge ne ral view. Se mi de sert is co ve red by gras ses, in c lu ding spi ni fex.

Fot./Phot.: To mek Ła cek

Fot.2. Za okrą glo ne gło wi ce i basz ty Ka ta Tju ta / The Ol gas

Phot. 2. Ro un ded do mes and to wers of Ka ta Tju ta / The Ol gas

Fot./ Phot.: To mek Ła cek
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pań skiej kró lo wej. Rok póź niej W. Gos se do strzegł in ną gó rę, któ rej
kształt i wy gląd go za uro czył. Na zwał tę gó rę Ay ers Rock, dla uho no ro -
wa nia ów cze sne go gu ber na to ra Au stra lii Po łu dnio wej, któ rym był Sir
Hen ry Ay ers. Oby dwie na zwy, za rów no The Ol gas jak też i Ay ers Rock,
by ły uży wa ne przez rów ne 100 lat (Sce nic Wan ders … 1976)

Bu do wa geo lo gicz na i roz wój rzeź by

Wkrót ce po na nie sie niu na ma pę Au stra lii gór Ay ers Rock oraz Mo -
unt Ol ga po ja wi ło się kil ka teo rii pró bu ją cych wy ja śnić po cho dze nie
tych nie zwy kłych form te re nu. Jed ną z po cząt ko wych hi po tez by ła su ge -
stia, że są to po tę żne odła my skal ne, za grze ba ne w pia sku wydm pół pu -
sty ni. Skąd się jed nak tam wzię ły? Ja kie si ły i skąd je przy tran spor to wa -
ły? Na te py ta nia nie po tra fio no zna leźć od po wie dzi.

Ba da nia geo lo gicz ne wy ka za ły, że za rów no Ulu ru, jak i Ka ta Tju ta są
ostań ca mi ma sy wu gór skie go, któ ry po dob nie jak Mus gra ve, Mann i Pe -
ter mann Ran ges wzno sił się na te re nach obec nie po kry tych piasz czy sty -
mi wy dma mi. Po kry wa pia sku nie jest tu taj jed no li ta. Na pół noc od Ulu -
ru się ga ona za le d wie 4 m, na po łu dniu prze kra cza 20 m, a mię dzy Ulu -
ru i Ka ta Tju ta roz cią ga się głę bo ka do li na, za sy pa na osa da mi ró żnej ge -
ne zy o mią ższo ści prze kra cza ją cej 100 m (Twi da le, Camp bell 2005).

Ulu ru to mo no lit zbu do wa ny z pia skow ców ar ko zo wych cha rak te ry zu -
ją cych się wiel ką ilo ścią ska le ni (ok. 50%) oraz kwar cu (25-35%) i okru -
chów skal nych (15-25%). Ziar na się ga ją 2-4 mm śred ni cy, są prze wa żnie
ostro kra wę dzi ste lub lek ko za okrą glo ne. W pia skow cach drob no ziar ni -
stych mo żna za ob ser wo wać do bre wy sor to wa nie zia ren, ale wraz ze zwięk -
sza ją cym się ich roz mia rem sto pień wy sor to wa nia osa du ma le je. We frag -
men tach skal nych prze wa ża ją ba zal ty, co su ge ro wa ło by, że ma ją one po cho -
dze nie wul ka nicz ne (wy lew ne). Praw do po dob nie po cho dzą z gra ni to we go
blo ku Mus gra ve Ran ges na po łu dniu, któ ry, sfał do wa ny pod czas oro ge ne -
zy ka le doń skiej, ma licz ne in tru zje skał wul ka nicz nych (m.in ba zal tów). 

Świe ża ska ła ar ko zo wa jest sza re go ko lo ru, ale pro ce sy wie trze nia
do pro wa dzi ły do utle nia nia związ ków ma ją cych że la zo, na da jąc im czer -
wo no -brą zo wa wy ko lor.

W pia skow cu da się za uwa żyć wy raź nie śla dy warstw o prze kąt nym
war stwo wa niu, łącz nie z za cho wa ny mi ri ple mar ka mi. Ana li za se dy men -
to lo gicz na osa dów wska zu je, że ma te riał był trans por to wa ny na krót kiej
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od le gło ści, a na stęp nie osa dza ny w spo sób ty po wy dla sto żków na pły wo -
wych w ota cza ją cym mo rzu (Twi da le, Camp bell 2005).

Ka ta Tju ta /The Ol gas są zbu do wa ne z kon glo me ra tów (fot. 3) po -
cho dzą cych z te go sa me go okre su co pia skow ce Ulu ru. Rów nież i te oto -
cza ki zo sta ły za ku mu lo wa ne w po bli żu ero do wa ne go lą du. Nie był to
jed nak ten sam sto żek na pły wo wy, z któ re go po wsta ła gó ra Ulu ru. Oto -
cza ki wcho dzą ce w skład kon glo me ra tów w prze wa ża ją cej więk szo ści
skła da ją się z gra ni tów i ba zal tów. W le pisz czu mo żna wy od ręb nić
kwarc, chlo ry ty i epi do ty. Aku mu la cja prze bie ga ła tu taj od dziel nie
od po bli skie go sto żka, w któ rym osa dza ły się pia ski i odłam ki skał, two -
rzą ce te raz pia skow ce Ulu ru.

Aku mu la cja by ła wy ni kiem wzmo żo nej ero zji oraz trans por tu ze ro do -
wa ne go ma te ria łu z ma sy wów Mus gra ve Ran ges, któ re zo sta ły wy dźwi -
gnię te pod czas ka le doń skich ru chów gó ro twór czych. Przy pusz cza się, że
pia skow ce ar ko zo we Ulu ru i kon glo me ra ty Ka ta Tju ta po cho dzą z okre su
kam bru. Brak wy sor to wa nia oraz ostre kra wę dzie zia ren do wo dzą gwał -
tow nej ero zji skał gra ni to wych z po wsta ją cych na po łu dniu gó ro two rów
oraz na krót ko trwa ły pro ces tra spor to wa nia ze ro do wa ne go ma te ria łu. 

Po cząt ko wa ho ry zon tal na aku mu la cja zo sta ła na stęp nie za bu rzo -
na przez ko lej ne ru chy gó ro twór cze – her cyń skie, z okre su de woń skie go.
Zo sta ły wte dy wy dźwi gnię te ma sy wy gór skie znaj du ją ce się w oko li cy
Ali ce Springs, a wcze śniej sze ska ły osa do we ule gły zgnie ce niu i po fał do -
wa niu w ol brzy mie an ty kli ny (Twi da le, Har ris 1977).

W wy ni ku ero zji, któ ra to wa rzy szy ka żde mu wy pię trza niu z an ty kli -
ny, po zo sta ły tyl ko nie wiel kie frag men ty form. Świad czą o tym pra wie
pio no wo usta wio ne war stwy pia skow ców ar ko zo wych two rzą cych Ulu -
ru (fot.4) oraz po zio me war stwy kon glo me ra tów Ka ta Tju ta.

Ulu ru i Ka ta Tju ta to ty po we przy kła dy ostań ców. Są one wierz choł -
ka mi znaj du ją ce go się pod war stwą luź nych osa dów ma sy wu gór skie go.

Co spra wi ło, że za cho wa ły się do tej po ry i – jak na pi sał w swo im
dzien ni ku E. Gi les – „...trwa ją ja ko pa miąt ki pra daw nych dzie jów Zie mi.
Na wet Czas, ten naj sku tecz niej szy ma gik, któ re mu po słusz ne są wi chry
i oce any, bez sku tecz nie wy si lał się tu taj. Za rów no Mt Ol ga, jak i Ay ers
Rock trwa ją nie zmien nie tak, jak po wsta ły.”

Nie ste ty, z tą nie zmien no ścią nie jest tak, jak wy obra żał so bie E. Gi les.
For my te re nu pod le ga ją nie usta ją cej, cho ciaż zwy kle po wol nej zmia nie.

Po ustą pie niu mo rza de woń skie go roz po czę ły się in ten syw ne pro ce -
sy wie trze nio we, ata ku ją ce wy nu rza ją ce się z mórz ma sy wy skał osa do -
wych. Stop nio wo zo sta ły one otu lo ne gru bą war stwą zwie trze li ny (Twi -
da le, Camp bell 2005).
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Fot. 3. Wy raź ne war stwo wa nie kon glo me ra tów Ka ta Tju ta. Przy kład wie trze nia se lek -
tyw ne go
Phot. 3. Cle ar lay ers of Ka ta Tju ta's con glo me ra tes. Exam ples of se lec ti ve we athe ring
Fot./Phot.: To mek Ła cek

Fot. 4. Wo da desz czo wa two rzy ka ska dy na zbo czu Ulu ru, a u pod sta wy sto żek na pły -
wo wy
Phot. 4. Ra in wa ter flows off Ulu ru for ming ca sca des and an al lu vial co ne at its ba se
Fot./Phot.: To mek Ła cek
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Fot. 6. U pod sta wy Ulu ru
two rzą się otwar te ja ski nie
Phot. 6. Ga ping mo uth ca -
ves are be ing for med at the
ba se of Ulu ru
Fot./Phot.: To mek Ła cek

Fot.5. Ja ski nie u pod sta wy Ulu ru, ob ry wy
Phot. 5. Cliff -fo ot ca ves at the ba se of Ulu ru, fal len pie ces of rock
Fot./Phot.: To mek Ła cek
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W okre sie kre do wym, na sku tek fał do wa nia al pej skie go, na stą pi ło
ko lej ne znacz ne wy dźwi gnię cie ca łe go te go ob sza ru. Świad czą o tym po -
kła dy wę gla bru nat ne go zna le zio ne w dnie za sy pa nej po kła da mi luź nych
osa dów wspo mnia nej głę bo kiej do li ny, któ ra cią gnie się po mię dzy Ulu ru
a Ka ta Tju ta.

Ru chy oro ge ne zy al pej skiej wy wo ła ły pro ce sy in ten syw nej ero zji, któ re
do pro wa dzi ły do usu nię cia na gro ma dzo nej zwie trze li ny i od sło nię cia na -
gich skał – ostań ców. Ich stro mość spo wo do wa ła gro ma dze nie się wil go ci
u pod sta wy ostań ców. Utrzy mu ją ca się tam przez dłu gi czas wil goć wy ko -
rzy sty wa ła ka żde na wet naj mniej sze pęk nię cie, ata ku jąc ska łę od jej pod sta -
wy. Tam za zna czy ły się naj in ten syw niej pro ce sy wie trze nia. Po wsta wa ły ró -
żne go ty pu za głę bie nia, przy po mi na ją ce for my kra so we. Kie dy na stą pi ło
ko lej ne pod nie sie nie te re nu (praw do po dob nie w koń cu trze cio rzę du),
zwie trze li na za le ga ją ca za głę bie nia skal ne zo sta ła usu nię ta i uka za ła się se -
ria ja skiń, któ re znaj du ją się obec nie 35-60 m po wy żej pod sta wy Ulu ru.
W nie któ rych miej scach głę bo kie wcię cia w pod sta wę ostań ca do pro wa dzi -
ły do obe rwa nia się blo ków skal nych (fot. 5), któ re le żą te raz obok. Pro ces
wie trze nia pod po wierzch nio we go trwa w dal szym cią gu. Do pro wa dził on
do po wsta nia ko lej nej se rii ja skiń. Nie któ re z nich są otwar te, przy po mi na -
jąc swo im kształ tem za da szo ną, głę bo ko wcię tą we ran dę (fot. 6). 

Kli mat 

Oko li ce Ulu ru i Ka ta Tju ta znaj du ją się w cen trum kli ma tu pół pu -
styn ne go. Kli mat ten ce chu je przede wszyst kim zni ko ma ilość opa dów
Nie do ty czy to jed nak sa mych ostań ców Ulu ru i Ka ta Tju ta, któ re wzno -
szą się wy raź nie po nad ota cza ją cą je rów ni nę. Tam opa dy się ga ją na -
wet 300 mm rocz nie. 

We dług Au stra lij skie go Biu ra Me te oro lo gicz ne go śred nie opa dy
rocz ne na Ulu ru/ Ay ers Rock w la tach 1983-2010 wy no si ły 276,8 mm.
W la tach 1964-1983 śred nie opa dy by ły wy ższe i wy no si ły 328,2 mm.
Wpływ na znacz ne pod wy ższe nie śred nich opa dów w tam tym okre sie
miał wy jąt ko wo wil got ny rok 1973. Wów czas w pu styn nych i pół pu styn -
nych re gio nach środ ko wej Au stra lii spa dło aż 1500 mm desz czu. Na ca -
ły ko lej ny rok „Czer wo ne Cen trum Au stra lii” za mie ni ło się w „Zie lo ną
Au stra lię” (Au stra lian Bu re au of Me te oro lo gy 2010). 

Pra wie wszyst kie opa dy w tym re gio nie to rzad kie, ale nie zwy kle sil ne,
ulew ne desz cze. Spie czo na gle ba, któ ra po kry wa oko li ce ostań ców, nie jest
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w sta nie przy jąć tak wiel kie go nad mia ru wo dy. Ca ły te ren za mie nia się
wów czas w płyt kie je zio ro. Wo da po wo li opa da i na tych miast jesz cze nie -
daw na pół pu sty nia przy bie ra wy gląd zie lo ne go ogro du. Za kwi ta ją pięk ne,
ko lo ro we kwia ty (fot. 11), po ja wia ją się owa dy i pta ki. Z kry jó wek wy peł za -
ją ga dy. Trwa to za le d wie kil ka dni. Po tem wszyst ko wra ca do swo jej pół pu -
styn nej co dzien no ści. Tyl ko ka ska dy Ulu ru jesz cze przez ja kiś czas bę dą
fos fo ry zo wać, na da jąc ca łe mu mo no li to wi ta jem ni czą, fio le to wą bar wę. 

Raz na kil ka lub kil ka na ście lat ob ser wu je się po tę żną in wer sję  i wte -
dy desz cze pa da ją w środ ko wej Au stra lii bez prze rwy przez kil ka ty go -
dni, a na wet mie się cy. Przez ca ły ko lej ny rok „Czer wo na Au stra lia” za -
mie nia się w „Zie lo ną”. 

Śred nia tem pe ra tu ra w dwu let nich mie sią cach – grud niu i stycz niu
się ga 40oC. Tem pe ra tu ra mak sy mal na w le cie prze kra cza 47oC. „Zi mą”,
tzn. w czerw cu i lip cu, wy stę pu ją du że do bo we wa ha nia tem pe ra tu ry.
Dni są zwy kle cie płe i przy jem ne, z tem pe ra tu rą prze kra cza ją cą 20oC,
na to miast no cą tem pe ra tu ra mo że spaść po ni żej ze ra, na wet do -5oC.
Śred nio w cią gu ro ku wy stę pu je za le d wie kil ka po chmur nych dni (The
Pic to rial Atlas of Au stra lia, 1977).

Abo ry ge ni z ple mie nia Anan gu wy od ręb nia ją w tym ob sza rze aż 5 pór
ro ku. Po dyk to wa ne są one przede wszyst kim do stęp no ścią po ży wie nia.

Sier pień, wrze sień i po czą tek paź dzier ni ka to naj przy jem niej szy okres
W tym cza sie wie je cie pły wiatr z pół no cy i z za cho du. Roz kwi ta ją ro śli ny
ja dal ne, ro dzą się mło de zwie rzę ta, z zi mo wych kry jó wek wy cho dzą ga dy.

Ko niec paź dzier ni ka, li sto pad i gru dzień to okres, kie dy dra stycz nie
zmniej sza się ilość do stęp ne go po ży wie nia. Dni sta ją się co raz bar dziej
go rą ce. Na nie bie po ja wia ją się chmu ry, ale nie ste ty nie desz czo we, mo -
gą na to miast wy stą pić wy ła do wa nia at mos fe rycz ne, któ re są przy czy ną
wie lu po ża rów.

Sty czeń, lu ty i ma rzec to okres, kie dy mo żna się spo dzie wać desz czu.
Po wtór nie za kwi ta ją ro śli ny ja dal ne, cza sem mo że być na wet pod do stat -
kiem na sion i owo ców.

Kwie cień i maj – roz po czy na ją się chłod niej sze no ce. Ga dy za ko pu ją
się do snu zi mo we go. Po łu dnio wo -za chod ni wiatr przy no si chmu ry, któ -
re przez ca łe ra no otu la ją szczy ty gór. Nie ste ty, nie przy no szą one desz czu.

Czer wiec i li piec – jest zim no. Ran kiem po ja wia ją się przy mroz ki. Zie -
mię po kry wa ro sa. W ob ni że niach za le ga mgła. Nie ste ty, nie ma desz czu.
Pod czas ta kich zim nych no cy ma leń kie abo ry geń skie dzie ci są za ko py -
wa ne w cie płym po pie le wy ga słe go ogni ska.
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Współ cze sne pro ce sy wie trze nia i ero zji

Na ga ska ła Ulu ru jest przez ca ły dzień wy sta wio na na dzia ła nie pro -
mie ni sło necz nych. Ró żno rod ność bu do wy spra wia, że na grze wa nie jest
zró żni co wa ne. Po wierzch nia nie roz sze rza się rów no mier nie. Po dob nie
nie kur czy się rów no mier nie pod czas noc ne go chło du. Po stę pu je pro ces
wie trze nia se lek tyw ne go, wzmo żo ny jesz cze do dat ko wo ero zją wia tru,
któ ry nie tyl ko wy wie wa drob ne ziar na pia sku, ale ude rza jąc ni mi w ścia -
nę skal ną, po wo du je dal sze jej nisz cze nie. Śla dy ta kie go wie trze nia przy -
bie ra ją nie raz fan ta stycz ne kształ ty (fot. 7). Przy kła dem te go mo że być
słyn ny „Mózg”, znaj du ją cy się w gór nej czę ści wschod nie go sto ku mo no -
li tu (fot. 8).

Ata ku ją ce ska łę pro ce sy wie trze nia fi zycz ne go oraz ero zja nie do pro -
wa dzi ły jed nak do roz człon ko wa nia te go mo no li tu na mniej sze frag men -
ty, wy gła dzi ły je dy nie je go szczyt i za okrą gli ły zbo cza. Wie trze nie fi zycz -
ne po le ga bo wiem tu taj głów nie na złusz cza niu się ze wnętrz nych warstw
skal nych i zsu wa niu frag men tów po zbo czach ostań ców. Ich roz mia ry są
zró żni co wa ne. Nie któ re są po tę żne. Za przy kład mo że słu żyć bli sko 100-
me tro wy wą ski pas ska ły, któ ry zsu nął się i stoi obec nie na pod ło żu opar -
ty o mo no lit. Po pu lar ną no si on na zwę kan gu rze go ogo na.

Szczyt Ulu ru jest lek ko spa dzi sty i za okrą glo ny. Zbo cza opa da ją stro -
mo, od ci na jąc się nie mal pod ką tem pro stym od pod sta wy. Gro ma dzi się
tam zwie trze li na, któ rą po ra sta buj na ro ślin ność, two rząc jak gdy by zie -
lo ny wie niec – oa zę wśród pu sty ni. Sta łe za wil go ce nie pod sta wy mo no li -
tu po wo du je je go in ten syw ne wie trze nie che micz ne (fot. 9).

Na po wierzch ni zbo czy Ulu ru wy raź nie za ry so wu ją się że bra, szcze -
gól nie wi docz ne na po łu dnio wej i pół noc nej stro nie ostań ca, gdzie wy -
eks po no wa ne jest czo ło ska ły.W kil ku miej scach po szcze gól ne że bra do -
cho dzą na wet do 4 m wy so ko ści. Uwa run ko wa ne są one struk tu rą i tek -
stu rą ska ły. War stwy pia skow ca, któ re – jak by ło wspo mnia ne – od kła da -
ły się w for mie sto żka na pły wo we go, ró żnią się mię dzy so bą od por no -
ścią. Za le ży to m.in. od le pisz cza (kwar co we lub wę gla no we), a ta kże
od pro por cji udzia łu skład ni ków – kwar cu, ska le ni oraz oto cza ków skal -
nych (Twi da le, Camp bell 2005). Wy da wać by się mo gło wręcz nie praw -
do po dob ne, ale w tym pół pu styn nym kli ma cie wła śnie wo da jest głów -
nym czyn ni kiem ero zyj nym. Spły wa jąc ze zbo czy mo no li tu pod czas
ulew ne go desz czu, wy ko rzy stu je ona ka żde wgłę bie nie w ska le. Drą ży tę
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ska łę swo im prą dem i nie sio nym ma te ria łem zwie trze li no wym. Po wsta ją
spek ta ku lar ne ka ska dy, któ re mo gą trwać na wet przez kil ka na ście go -
dzin po usta niu desz czu. Nie sio ne z wo dą oto cza ki bom bar du ją ka żdą
nie rów ność, two rząc nie zli czo ne ko cioł ki ewor syj ne. Są one zwy kle nie -
wiel kie, o śred ni cy ok. 40 cm (fot. 10). Ma ją pła skie, po kry te pia skiem
dno. Na ko pu la stym szczy cie mo no li tu znaj du je się kil ka więk szych ko -
tłów. Są one cy lin drycz ne, a śred ni ca nie któ rych do cho dzi do 2 m.

Abo ry ge ni – pra wo wi ci wła ści cie le

Nie zwy kłość wspo mnia nych form spra wia, że łą czą się z ni mi licz ne
le gen dy tu byl czych ple mion au stra lij skich, któ rych obec ność na tych te -
re nach da tu je się od co naj mniej 10 tys. lat. Wła ści cie la mi świę tej gó ry
Ulu ru oraz Ka tja Tju ta by li człon ko wie ple mie nia Anan gu. Na tyl nych
ścia nach otwar tych ja skiń umiej sco wio ne są abo ry geń skie ma lo wi dła, li -
czą ce pa rę ty się cy lat. Są one jak otwar te księ gi, na któ rych za pi sa na jest
hi sto ria po ko leń tu byl czej lud no ści. Z ka żdym za ło mem skal nym, z ka -
żdą ja ski nią Ulu ru zwią za ne są wie rze nia abo ry ge nów. Tu taj od by wa ły
się świę te ry tu ały i ce re mo nie. Jest, na przy kład, ja ski nia prze zna czo -
na dla ini cja cji chłop ców i żad na ko bie ta nie mo że tam mieć wstę pu; in -
na jest prze zna czo na dla dziew cząt, gdzie nie wol no wejść żad ne mu mę -
żczyź nie (Ru le, Go od man 1979)

Tu byl cy wie rzą, że ze szczy tu Ulu ru roz po czę ło się Stwa rza nie. Tam
bo wiem w jed nym z naj więk szych ko tłów ewor syj nych, któ re go wo da ni -
gdy nie wy sy cha, miesz ka Tę czo wy Wąż. Wy do staw szy się tym otwo rem
z głę bi zie mi, do pro wa dził on do stwo rze nia ca łej oko li cy.

Abo ry ge ni prze ka zu ją w le gen dach kil ka wer sji do ty czą cych po wsta -
nia swo jej świę tej gó ry, któ rej na zwa Ulu ru zna czy Mat ka Zie mia. Na po -
cząt ku, jesz cze przed Cza sem Snów, czy li przed „Dre am Ti me” ca ły
świat wy glą dał pła sko, bez żad nych szcze gól nych form te re nu. Trwa ło to
aż do po ja wie nia się Du chów Stwa rza nia, któ re ogar nę ły ten ląd, po wo -
łu jąc do ży cia ro śli ny, zwie rzę ta, lu dzi oraz two rząc rzeź bę te re nu ta ką,
jak wi dzi my ją współ cze śnie. Ulu ru zbu do wa li dwaj chłop cy, któ rzy pod -
czas stwa rza nia po desz czu ba wi li się w bło cie. Po skoń czo nej za ba wie,
kie dy wiel ka ska ła zo sta ła już ule pio na, chłop cy uda li się na wschód. Nie
wia do mo dla cze go za czę li się sprze czać i bić. Po py cha jąc je den dru gie go
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Fot. 7. Wietrzenie powierzchni Uluru
Phot. 7. Uluru weathering
Fot./Phot.: Tomek Łacek

Fot. 8. Przykład wietrzenia selekcyjnego („Mózg”)
Phot. 8. An example of selective weathering (“The Brain”)
Fot./Phot.: Tomek Łacek
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Fot. 9. Podstawę Uluru otacza wąski pas zieleni
Phot. 9. The base of Uluru surrounded by a narrow belt of vegetation
Fot./Phot.: Tomek Łacek 

Fot. 10. Kociołki eworsyjne na zboczu Uluru
Phot. 10. Potholes on the slope of Uluru
Fot./Phot.: Tomek Łacek

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:23  Strona 58



do tar li na szczyt po bli skiej gó ry (Mt. Con ner). Zo sta li tam za ka rę za mie -
nie ni w dwa gła zy, znaj du ją ce się do dziś na szczy cie te go sto li wa.

In na le gen da mó wi o an tycz nych wę żach, któ re sta cza jąc tu taj wal kę,
do te go stop nia wy stra szy ły zie mię, że do pro wa dzi ły do jej wy gię cia się,
a więc po wsta nia Ulu ru. 

Zna na jest ta kże le gen da o dwu du chach przod ków, któ rzy zo sta li
za pro sze ni na ucztę. Po dro dze jed nak uwa gę ich przy cią gnę ła sły ną ca
z pięk no ści śpią ca Ko bie ta -Jasz czur ka. Na przy ję cie nie do tar li. Roz gnie -
wa ny go spo darz przy wo łał złe go du cha. Ten po ja wił się w po sta ci z bło -
ta, któ ra oży ła ja ko din go. Wy wią za ła się wal ka, w któ rej stra ci li ży cie
obaj li de rzy. Zie mia pod nio sła się ze zgro zy w miej scu prze la nej krwi, za -
mie nia jąc się w czer wo ną ska łę Ulu ru. 

Ist nie je jesz cze jed na le gen da, któ ra wy da je się być naj bli ższa praw -
dy. Tłu ma czy ona, że Ulu ru był kie dyś czę ścią Mus gra ve Ran ges, ale
w pew nym okre sie wy bu chła kłót nia wśród gór i ta ska ła zde cy do wa ła
się odłą czyć. W swo jej wę drów ce na pół noc za trzy ma ła się w tym miej -
scu, gdzie jest dzi siaj. Spodo ba ło jej się tu taj. Po ko cha ła to miej sce i po -
zo sta ła w nim na za wsze. 

We dług miej sco wych wie rzeń Ulu ru do tej po ry za miesz ku je wie le
du chów. Są to m.in.: struś emu – Ka laya, plisz ka – Tjin tir -tjin tir pa, jasz -
czur ka – Lung ka ta, ja do wi ty wąż – Li ru i wal czą cy z nim py ton Ku ny ia.
Du chy te pil nie strze gą miejsc, któ re przez abo ry ge nów uwa ża ne są
za świę te. Nie do po my śle nia jest wy kro cze nie prze ciw ko usta lo nym
przez po ko le nia pra wom. Nie wol no np. za brać na pa miąt kę żad ne go
odłam ka ska ły z Ulu ru. Czło wie ka, któ ry by te go do ko nał, mo że spo tkać
nie szczę ście. Po dob no zna ne są przy pad ki po wa żnych po wi kłań zdro -
wot nych u tu ry stów, któ rzy wró ci li do do mu z pa miąt ko wym oka zem
skal nym z Ulu ru (Ru le, Go od man 1979).

Po dob nie jak Ulu ru, miej scem świę tym jest też Ka ta Tju ta, któ rej na -
zwa ozna cza w ję zy ku Anan gu Wie le Głów. We dług le gend abo ry geń -
skich, w ba stio nach i wie ży cach Ka ta Tju ta ma ją swo je schro nie nie du -
chy. Tu byl cy ota cza ją te miej sca czcią i uda ją się tam je dy nie w okre ślo -
nych ce lach ry tu al nych.
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Flo ra i fau na

W oko li cach Ulu ru i Ka ta Tju ta wy stę pu ją pra wie wszyst kie ro śli ny,
ja kie mo żna zna leźć w środ ko wej Au stra lii. Wie le z nich to rzad ko spo -
ty ka ne oka zy, któ re są pod ochro ną (fot. 11). Nie któ re to ro śli ny en de -
micz ne. Wśród drzew naj czę ściej spo ty ka na jest aka cja Mul ga, a ta kże
eu ka lip tus Cen tra lian Blo odwo od. Abo ry ge ni wy ko rzy sty wa li je do ro -
bie nia na rzę dzi – ta kich jak dzi dy, bu me ran gi oraz mi ski. Czer wo na ży -
wi ca z drze wa Blo odwo od słu ży ła do de zyn fek cji oraz ja ko le kar stwo
na ka szel i prze zię bie nie.

Wo kół pod sta wy Ulu ru ro śnie pa proć Ad dler’s Ton gue Fern. Nie ste -
ty, wie le oka zów tej pa pro ci znik nę ło w ostat nich kil ku na stu la tach.

Wy dmy po ra sta nie zwy kle od por na, ostra tra wa spi ni fex (Au stra lia's
Wil der ness…1988).

Aby re ge ne ro wać ob sza ry znisz czo ne ero zją, wpro wa dzo no wie lo let -
nią od por ną tra wę (Cen chrus ci lia ris). Po kil ku la tach sta ła się ona praw -
dzi wą pla gą, ata ku je bo wiem na wet urzą dze nia wod ne i ka na li za cyj ne.

Jesz cze do nie daw na w oko li cy Ulu ru ży ło prze szło 40 ró żnych ga -
tun ków ssa ków. Obec nie licz ba ich jest o po ło wę mniej sza. Naj czę ściej
spo ty ka ne są tor ba cze: po pu lar ny Bru sh ta il Po ssum, kil ka ro dza jów wal -
la bies, któ re wy glą da ją jak ma łe kan gur ki – za ję czy wal la by i skal ny wal -
la by. Są tam rów nież kan gu ry – m.in naj więk szy z nich kan gur czer wo ny
(fot. 12). Jest ta kże pies din go.

Wy stę pu je wie le ro dza jów wę ży – m.in. py to ny. Nie zli czo na ilość żab,
któ re za grze ba ne w pia sku mo gą prze trwać na wet kil ka na ście lat, cze ka jąc
na deszcz. Są ol brzy mie jasz czur ki, a wśród nich Go an na, oraz jasz czur ka
pu styn na – Skink. Szcze li ny i ja ski nie stwa rza ją ide al ne wa run ki dla nie to -
pe rzy. Wśród ptac twa spo ty ka ne są dzi kie in dy ki oraz stru sie emu.

Spo śród 27 ga tun ków zwie rząt za miesz ku ją cych Park Na ro do wy Ulu ru
– Ka ta Tju ta aż sześć to zwie rzę ta spro wa dzo ne przez Eu ro pej czy ków. Są to:
mysz do mo wa, wiel błąd, kot, pies, lis i kró lik (Au stra lia's Wil der ness…1988).

Tu ry sty ka

Ay ers Rock i The Ol gas od wie lu lat sta no wi ły jed ną z głów nych
atrak cji tu ry stycz nych Au stra lii. Już na po cząt ku lat 60. ubie głe go wie ku
licz ba tu ry stów prze kra cza ła rocz nie 5000 osób. Te re ny te są do dziś
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Fot. 11. Pustynna roślina „Mulla – Mulla” (Ptilotus latifolius). W dali Uluru z
pierścieniem zieleni u podstawy
Phot.11. „Mulla – Mulla” (Pilotus latifolius) desert plant. In the background, Uluru
surrounded by a ring of greenery 
Fot./Phot.: Tomek Łacek
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miej scem licz nych wy cie czek tu ry stycz nych. Ka żde go dnia póź nym po -
po łu dniem au to ka ry i sa mo cho dy oso bo we za trzy mu ją się u pod nó ża
wydm oka la ją cych za chod nią stro nę Ulu ru. Na szczy ty wydm wspi na ją
się tu ry ści uzbro je ni w ró żne go ro dza ju sprzęt fo to gra ficz ny, aby uwiecz -
nić nie za po mnia ny wi dok – Ulu ru o za cho dzie słoń ca.

Abo ry ge ni ze zgro zą pa trzy li, jak bia li lu dzie ła mią ich od wie ków
usta lo ne pra wa: nisz czą śla dy ich prze szło ści, bez myśl nie do ty ka jąc ma -
lo wi deł na ścia nach, fo to gra fu jąc miej sca, któ re za wsze ob ję te by ły ści słą
ta jem ni cą. Po nad to pło szą zwie rzy nę oraz nisz czą ro śli ny, któ re słu ży ły
im za po ży wie nie. Pró bo wa li do ma gać się przy zna nia im kil ku pod sta -
wo wych praw. Nie ste ty, bez sku tecz nie.

W 1968 r. abo ry ge ni po raz pierw szy zo sta li uzna ni ja ko oby wa te le
w au stra lij skim spi sie lud no ści. Wcze śniej ra zem z au stra lij ską flo rą i fau -
ną pod le ga li mi ni ster stwu śro do wi ska.

Na sku tek wie lu na ci sków i pro te stów wła dze Au stra lii w ro ku 1972
zde cy do wa ły się od dać Ulu ru i Ka ta Tju ta z po wro tem ich pra wo wi tym
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Fot. 12. Kangur czerwony w jednej z dolin Kata Tjuta. Drzewo eukaliptusowe oraz kępy
trawy spinifex
Phot. 12. Red Kangaroo in one of the Kata Tjuta Valleys. A Gumtree and
clumps of spinifex
Fot./Phot.: Tomek Łacek
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wła ści cie lom, któ ry mi by ły ple mio na Anan gu. Abo ry ge ni pra wie na tych -
miast wy dzie rża wi li ten te ren wła dzom Te ry to rium Pół noc ne go. W ro -
ku 1985 po wstał tu taj Park Na ro do wy Ulu ru – Ka ta Tju ta. Gó ra Ulu ru
zo sta ła wpi sa na na li stę świa to we go dzie dzic twa przy ro dy nie oży wio nej
(UNE SCO) (Na tio nal Park… 2002).

Roz po czę ła się rów nież de ba ta na te mat ofi cjal nych nazw tych dwu
mo no li tów. Naj pierw do na zwy an giel skiej Ay ers Rock i The Ol gas do da -
no abo ry geń ską. Nie usa tys fak cjo no wa ło to jed nak pra wo wi tych wła ści -
cie li tych ob sza rów. Osta tecz na de cy zja za pa dła w 2002 r. Uzna no dwu -
czło no we na zwy, z tym jed nak że pierw sza bę dzie abo ry geń ska, a dru ga
bry tyj ska. Jest więc Ulu ru / Ay ers Rock oraz Ka ta Tju ta / The Ol gas (The
Pic to rial Atlas of Au stra lia, 1977).

Tuż po za gra ni ca mi par ku na ro do we go zo stał zlo ka li zo wa ny wiel ki
ośro dek tu ry stycz ny z ho te lem, słyn ną re stau ra cją pod gwiaz da mi, ba se na -
mi ką pie lo wy mi, sa lą wy sta wo wą, w któ rej kró lu je sztu ka abo ry geń ska,
oraz z wszel ki mi udo god nie nia mi dla tu ry stów. Ca ły ten obiekt jest za si la ny
ener gią sło necz ną. Wo kół po wsta ła osa da Yula ra li czą ca po nad 3 tys. miesz -
kań ców. Więk szość miejsc pra cy ob sa dzo na jest w tym ośrod ku przez abo -
ry ge nów. Ro lę prze wod ni ków przy zwie dza niu Ulu ru peł nią abo ry ge ni z lo -
kal ne go ple mie nia Anan gu. Jed nym z nich jest Pad dy Ulu ru. Twier dzi on,
że z otwar tym ra si zmem się nie spo ty ka, choć na po rząd ku dzien nym zda -
rza ją się tu ry ści, któ rzy zwra ca jąc się do nie go, mó wią gło śniej, dzie ląc wy -
ra zy na sy la by, pod czas gdy je go ję zyk an giel ski jest bo gat szy niż tych osób.

Rocz nie od wie dza Ulu ru 50-60 tys. tu ry stów. Jest to 10 ra zy wię cej niż
przed utwo rze niem par ku na ro do we go. Ta ka licz ba tu ry stów sta no wi po -
wa żne za gro że nie dla te go śro do wi ska. Znisz czo ne, zdep ta ne i roz je cha ne
kę py traw, któ re umac nia ły wy dmy, znisz czo ne śro do wi sko ga dów i gry zo -
ni – wszyst ko to sta no wi po wa żne za chwia nie rów no wa gi w tym bar dzo
wra żli wym śro do wi sku. Nie ule ga wąt pli wo ści, że bu ty tu ry stów sta no wią
je den z głów nych czyn ni ków ero zyj nych mo no li tu (Na tio nal Park… 2002).

Od ręb nym pro ble mem sta je się wspi nacz ka na Ulu ru. Jest to od lat jed -
na z głów nych atrak cji tu ry stycz nych. Te raz co raz czę ściej sły chać gło sy do -
ma ga ją ce się za ka zu tej for my tu ry sty ki i spor tu. W kil ku miej scach wspi -
nacz ka nie jest bez piecz na. Zda rzy ło się wie le wy pad ków śmier tel nych i to
za rów no na sku tek od pad nię cia, jak też i z po wo du ata ków ser ca. 

Dla tu byl ców ta kie trak to wa nie ich świę tej gó ry jest nie do przy ję cia.
Przez ca łe wie ki na szczyt Ulu ru wstęp mie li tyl ko wy jąt ko wo wy bra ni
mło dzi chłop cy po okre sie ini cja cji.
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Jak wy by ście się czu li, mó wi Pad dy Ulu ru, gdy by go ście, któ rym po -
zwo li li ście przyjść do wa szej świą ty ni, nie re spek to wa li pod sta wo wych
praw obo wią zu ją cych w ta kim miej scu? 

Wkrót ce ma zo stać opra co wa ny 10-punk to wy ko deks tu ry sty zwie -
dza ją ce go Ulu ru.

LI TE RA TU RA

Au stra lian Bu re au of Me te oro lo gy, 2010, Can ber ra. 

Au stra lia's Wil der ness He ri ta ge, vol. 1: World He ri ta ge Are as vol. 2: Fau na and
Flo ra, 1988, Au stra lian Con se rva tion Fo un da tion, Syd ney.

Bow ler J.M., 1968, Au stra lian Land form Exam ple. Au stra lian Geo gra pher, 11.

Na tio nal Park and Wil de li fe Se rvi ces, 2002, Can ber ra.

Ru le H., Go od man S., 1979, Gul pi lil’s Sto ries of the Dre am ti me. Col lins, Syd ney.

Sce nic Wan ders of Au stra lia, 1976, Re ader’s Di gest, Syd ney. 

The Pic to rial Atlas of Au stra lia, 1977. Rig by Li mi ted, Syd ney.

Twi da le C.R., Camp bell E.M., 2005, Au stra lian Land forms. Ro sen berg Pu bli -
shing, NSW Au stra lia.

Twi da le C.R., Har ris W.K., 1977, The Age of Ay ers Rock and the Ol gas. Cen tral
Au stra lia Trans ac tions of the Roy al So cie ty of So uth Au stra lia.

64

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:23  Strona 64



Ma ria M. Wil czyń ska -Wo ło szy n1

EDU KA CJA DLA ZRÓW NO WA ŻO NE GO 

ROZ WO JU NA PRZY KŁA DACH Z AU STRA LII

EDU CA TION FOR SU STA INA BLE DE VE LOP MENT ON THE
EXAM PLES FROM AU STRA LIA 

Abs trakt
Od ra por tu U Than ta mi nę ło pra wie 40 lat. Mi mo wie lu kon fe ren cji

i pod pi sa nych umów mię dzy na ro do wych, na dal wdra ża nie kon cep cji
roz wo ju zrów no wa żo ne go prze bie ga wol no, a nie ko rzyst ne zmia ny
w śro do wi sku na tu ral nym po tę gu ją się. Au stra lia do świad czo na w prze -
szło ści wie lo ma klę ska mi eko lo gicz ny mi przo du je obec nie we wpro wa -
dza niu w ży cie ró żnych roz wią zań ma ją cych na ce lu zmi ni ma li zo wa nie
kosz tów, ja kie po no si nad mier nie eks plo ato wa na przy ro da. W wie lu kra -
jach, rów nież w Pol sce, po dej mu je się ró żno rod ne dzia ła nia, jed nak ni -
gdzie sys tem spo łecz nych, go spo dar czych i śro do wi sko wych prze mian
nie jest tak wie lo to ro wo sko or dy no wa ny jak w Au stra lii. Szcze gól nie in -
te re su ją cy jest spraw ny sys tem prze ka zy wa nia spo łe czeń stwu wie dzy
o śro do wi sku i roz bu do wa ny, sku tecz ny pro gram edu ka cji spo łe czeń -
stwa dla idei roz wo ju zrów no wa żo ne go.

Sło wa klu czo we: zrów no wa żo ny roz wój, edu ka cja, Au stra lia

Abs tract
The re port by U Thant was ne ar ly 40 years ago. In spi te of ma ny in -

ter na tio nal de ba tes and co nven tions si gned, in tro du cing idea of su sta -
ina ble de ve lop ment in to li fe pro ce eds slow ly but unfa vo ra ble chan ges in
the envi ron ment in cre ased. Au stra lia, which suf fe red in the past by nu -
me ro us eco lo gi cal di sa sters, is now the first one in in tro du cing the im -
pro ve ments that mi ni mi ze the co sts which is pa id by na tu re explo ited

1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
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bey ond me asu re. In a lot of co un tries in c lu ding Po land the re are ta ken
dif fe rent ac ti vi ties, but no whe re the so cial, eco no mi cal and envi ron men -
tal sys tem of chan ges are co or di na ted va rio usly as it is in Au stra lia. Espe -
cial ly in te re sting is the qu ick trans fer sys tem abo ut envi ron men tal pro -
blems to the so cie ty and wi de ef fec ti ve edu ca tio nal pro gram for so cie ty
for idea of su sta ina ble de ve lop ment.

Key words: su sta ina ble de ve lop ment, edu ca tion, Au stra lia

Wpro wa dze nie

Po ję cie zrów no wa żo ne go roz wo ju po ja wi ło się w po cząt -
kach XIX wie ku w od nie sie niu do prób two rze nia sa mo re gu lu ją cych się
sys te mów w go spo dar ce le śnej. Do pie ro jed nak w dru giej po ło -
wie XX wie ku na bra ło szer sze go zna cze nia, od no szą ce go się do ra cjo nal -
ne go go spo da ro wa nia wszel ki mi za so ba mi Zie mi. By ła to od po wiedź
na nie ko rzyst ne zmia ny w śro do wi sku, nisz cze nie wie lu eko sys te mów
i wy mie ra nie licz nych ga tun ków ro ślin i zwie rząt, w wy ni ku szyb kie go
po stę pu tech no lo gicz ne go i urba ni za cji oraz szyb kie go wzro stu licz by
lud no ści. Świa do mość tych za gro żeń po zo sta wa ła jed nak w wą skim gro -
nie spe cja li stów przez wie le dzie się cio le ci. W tym opra co wa niu zo sta ną
przy to czo ne tyl ko wy da rze nia, któ re w szcze gól ny spo sób za wa ży ły
na ewo lu cji idei roz wo ju zrów no wa żo ne go i ewo lu cji edu ka cji spo łe -
czeństw w tym za kre sie.

Naj wa żniej sze świa to we ini cja ty wy na rzecz roz wo ju 
zrów no wa żo ne go

Za prze ło mo wy dla roz wo ju idei roz wo ju zrów no wa żo ne go uzna je
się rok 1968, kie dy to po raz pierw szy za gro że nie glo bal nym kry zy sem
śro do wi ska sta ło się przed mio tem dys ku sji na naj wy ższym szcze blu fo -
rum mię dzy na ro do we go. Wy da rze niem, któ re wstrzą snę ło opi nią pu -
blicz ną, był Ra port U Than ta, Se kre ta rza Ge ne ral ne go ONZ, przed sta -
wio ny na se sji Zgro ma dze nia Ogól ne go. Ra port Czło wiek i je go śro do wi -
sko za wie ra omó wie nie naj po wa żniej szych za gro żeń dla śro do wi ska na -
tu ral ne go i zdro wia czło wie ka oraz uza sad nie nie ko niecz no ści stwo rze -
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nia ogól no świa to we go sys te mu ochro ny wszyst kich ele men tów te goż
śro do wi ska. Jest on uzna wa ny za po czą tek mię dzy na ro do we go pra wa
do ty czą ce go śro do wi ska. W na stęp nym ro ku Sa thu U Thant ogło sił apel
o za ini cjo wa nie ak cji ra to wa nia Zie mi po przez ogra ni cze nie de gra da cji
śro do wi ska. Bez po śred nim na stęp stwem Ra por tu U Than ta by ła za pro -
po no wa na przez nie go kon fe ren cja Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo -
nych Czło wiek i Śro do wi sko w Sztok hol mie w 1972 r. Za owo co wa ła ona
wy pra co wa niem za sad po li ty ki ochro ny śro do wi ska kie ro wa nych do rzą -
dów i na ro dów świa ta.

Re la cje czło wiek – śro do wi sko sta ły się w na stęp nych la tach przed -
mio tem za in te re so wa nia ró żnych in sty tu cji mię dzy na ro do wych (ONZ,
UNE SCO, Unia Eu ro pej ska) oraz kra jo wych, re gio nal nych i lo kal nych.
Po wsta ło wie le mię dzy na ro do wych i kra jo wych pro gra mów ochro ny
śro do wi ska. Od by ły się set ki mię dzy na ro do wych kon fe ren cji, opra co wa -
no i ra ty fi ko wa no wie le do ku men tów o zna cze niu mię dzy na ro do wym. 

Jed nym z wa żnych kro ków dla idei zrów no wa żo ne go roz wo ju by ło
po wo ła nie przez ONZ w 1983 r. Świa to wej Ko mi sji ds. Śro do wi ska
i Roz wo ju Na ro dów Zjed no czo nych (Ko mi sja Brun dland – od na zwi ska
pierw szej jej prze wod ni czą cej), któ ra opra co wa ła m. in. po li tycz ną kon -
cep cję roz wo ju zrów no wa żo ne go opu bli ko wa ną w ro ku 1987 w ra por cie
Na sza wspól na przy szłość. W ra por cie tym po raz pierw szy zde fi nio wa no
po ję cie zrów no wa żo ne go roz wo ju (su sta ina ble de ve lop ment) ja ko „pro -
ce su ma ją ce go na ce lu za spo ko je nie aspi ra cji roz wo jo wych obec ne go po -
ko le nia, w spo sób umo żli wia ją cy re ali za cję tych sa mych dą żeń na stęp -
nym po ko le niom”. W tak sfor mu ło wa nym wy ja śnie niu po ję cia za ak cen -
to wa ny jest prio ry tet ce lu. Cel ten w naj ogól niej szym sen sie jest po -
wszech nie ak cep to wa ny, po nie waż zrów no wa żo ny roz wój wy da je się
obec nie je dy ną ra cjo nal ną dro gą roz wo ju eko no micz ne go, w świe tle do -
nie sień o ka ta stro fach eko lo gicz nych i prze wi dy wa nych za gro że niach
na ska lę glo bal ną. Go rzej jest z je go re ali za cją, gdyż nie ła twe jest wy pra -
co wa nie wspól nych spo so bów sku tecz ne go dzia ła nia ak cep to wal nych
dla spo łe czeństw ży ją cych w ró żnych śro do wi skach i znaj du ją cych się
na ró żnym po zio mie roz wo ju go spo dar cze go.

Na stęp nym zna czą cym kro kiem dla idei roz wo ju zrów no wa żo ne go
i wpro wa dza niu jej w ży cie by ła kon fe ren cja ONZ Śro do wi sko i roz wój
w Rio de Ja ne iro w 1992 r., zwa na Szczy tem Zie mi ze wzglę du na re pre -
zen ta cję pra wie wszyst kich państw świa ta, jak też wa żność oma wia nych
pro ble mów glo bal nych. Za owo co wa ła ona m. in. opra co wa niem Kar ty
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Zie mi (De kla ra cja z Rio), za wie ra ją cej zbiór 27 pod sta wo wych za sad
zrów no wa żo ne go roz wo ju, uwa ża ny za je go naj bar dziej szcze gó ło wą de -
fi ni cję. Za szcze gól nie wa żne uzna no to, że spra wy ochro ny śro do wi ska
po win ny być łą czo ne z roz wo jem spo łecz nym i go spo dar czym oraz że
dzia ła nia na rzecz roz wo ju zrów no wa żo ne go po win ny być po dej mo wa -
ne rów no cze śnie w ska li glo bal nej, kra jo wej, re gio nal nej i lo kal nej. Sy -
gno wa no też je den z naj wa żniej szych do ku men tów: Agen da 21 (ang. Ac -
tion Pro gram me – Agen da 21 – pro gram dzia ła nia na XXI wiek), 500-
stro ni co wy do ku ment za wie ra ją cy glo bal ny pro gram dzia łań spo łecz -
nych, go spo dar czych i eko lo gicz nych.

Wa żnym wy da rze niem po za kon fe ren cja mi ONZ sta ła się też Kon -
wen cja o do stę pie do in for ma cji, udzia le spo łe czeń stwa w po dej mo wa niu
de cy zji oraz do stę pie do spra wie dli wo ści w spra wach do ty czą cych śro do wi -
ska, zwa na Kon wen cją z Aar hus, pod pi sa na w 1998 r. w Aar hus (Da nia)
pod czas IV Pa neu ro pej skiej Kon fe ren cji Mi ni strów Ochro ny Śro do wi -
ska. W tre ści kon wen cji znaj du je się wie le od nie sień do ko niecz no ści
i spo so bów prze ka zy wa nia wie dzy na te mat sta nu śro do wi ska oraz zdro -
wia i bez pie czeń stwa lu dzi.

Ko lej na wiel ka kon fe ren cja ONZ – Świa to wy Szczyt Zrów no ważo ne -
go Roz wo ju od by ła się w Jo han nes bur gu w 2002 r. Głów nym jej ce lem
by ło spraw dze nie i pod su mo wa nie stop nia re ali za cji usta leń Agen dy 21
na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju (pierw sze wstęp ne pod su mo wa nie
mia ło miej sce w ro ku 1997). Wnio ski oka za ły się pe sy mi stycz ne. Wcze -
śniej za war te po ro zu mie nia i pod pi sa ne zo bo wią za nia nie zo sta ły zre ali -
zo wa ne przez więk szość sy gna ta riu szy kon wen cji. Stan śro do wi ska w ska -
li glo bal nej nie tyl ko się nie po pra wił, ale uległ dal sze mu po gor sze niu,
wzro sło też tem po dal szej de gra da cji przy ro dy. Kon fe ren cja za owo co wa -
ła przy ję ciem na naj bli ższe dzie się cio le cie ra dy kal ne go pla nu dzia łań, za -
war te go w do ku men tach koń co wych Plan dzia łań i De kla ra cja po li tycz na. 

Nie ste ty, mi mo ogól nej ak cep ta cji kon cep cji zrów no wa żo ne go roz -
wo ju, wpro wa dza nie jej w ży cie na po ty ka na znacz ne trud no ści. Być mo -
że, że zwo len ni cy idei prze ce nia ją za gro że nia, a skraj ni prze ciw ni cy za -
pew ne ich nie do ce nia ją. Roz rzut po staw jest ogrom ny, od skraj nie pro -
eko lo gicz nych – nie na ru szal no ści ist nie ją cej przy ro dy, po po sta wy ró -
żnych śro do wisk biz ne so wych uto żsa mia ją cych zrów no wa żo ny roz wój
z in no wa cyj no ścią i suk ce sem eko no micz nym. Na prze szko dzie sta ją też
ró żni ce w po zio mie roz wo ju go spo dar cze go państw i ró żnych grup spo -
łecz nych. Na to na kła da ją się sprzecz no ści in te re sów na ka żdym szcze blu
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or ga ni za cji spo łe czeństw, od glo bal ne go, po przez kra jo we, re gio nal ne
i lo kal ne po wy ma ga nia po je dyn cze go czło wie ka. Na dal więc ludz kość
kro czy dro gą wy zna cza ną pra wa mi eko no micz ny mi, z zy ska mi i stra ta mi
li czo ny mi w sfe rze ma te rial nej, z po mi nię ciem kosz tów, na ja kie na ra ża -
na jest przy ro da. Po wszech ny jest brak zro zu mie nia po wa gi sy tu acji
i brak świa do mo ści ko niecz nych zmian. W dal szym cią gu wie dza o me -
cha ni zmach rzą dzą cych przy ro dą i za gro że niach, ja kie stwa rza eks plo zja
de mo gra ficz na, szyb ki po stęp tech no lo gicz ny i nad mier na eks plo ata cja
śro do wi ska, ist nie je tyl ko w świa do mo ści nie wiel kiej czę ści spo łe czeń -
stwa, głów nie na ukow ców i eks per tów zaj mu ją cych się re la cja mi czło -
wiek – przy ro da. Uwa dze mię dzy na ro do we go gre mium nie umknął pro -
blem zbyt wol ne go tem pa wdra ża nia roz wo ju zrów no wa żo ne go i je go
przy czyn. Uzna no, że więk szą wa gę na le ży przy kła dać do edu ka cji spo -
łe czeństw. Do ko or dy no wa nia ró żnych ini cja tyw i pro gra mów edu ka cyj -
nych zo sta ło zo bo wią za ne UNE SCO.

Naj wa żniej sze świa to we ini cja ty wy na rzecz edu ka cji 
dla roz wo ju zrów no wa żo ne go

Ce lem edu ka cji po win no być m. in. uświa do mie nie spo łe czeń stwom,
że ka żdy z miesz kań ców Zie mi ma swój in dy wi du al ny wpływ na pro ce sy
przy rod ni cze, spo łecz ne i eko no micz ne i że mu si za ak cep to wać ko niecz -
ne ustęp stwa na rzecz przy ro dy. To nasz kon sump cyj ny styl ży cia, na sta -
wio ny na gro ma dze nie dóbr, jest mo to rem roz wo ju go spo dar ki wy nisz -
cza ją cej śro do wi sko. Spo sób my śle nia o przy ro dzie i jej zda wa ło by się
nie wy czer pal nych za so bach mu si ulec zmia nie pod wpły wem od po wied -
nich dzia łań edu ka cyj nych. W ko lej no opra co wy wa nych do ku men tach
i pod pi sy wa nych kon wen cjach mo żna do strzec wzra sta ją cą świa do mość
zna cze nia edu ka cji dla roz wo ju zrów no wa żo ne go.

Do naj wa żniej szych do ku men tów wy zna cza ją cych ce le, te ma ty kę
i spo so by re ali za cji edu ka cji dla roz wo ju zrów no wa żo ne go na le żą
przede wszyst kim: opra co wa na na fo rum Unii Eu ro pej skiej Kon wen cja
o do stę pie do in for ma cji, udzia le spo łe czeń stwa w po dej mo wa niu de cy zji
oraz do stę pie do spra wie dli wo ści w spra wach do ty czą cych śro do wi ska
(1987), za wie ra ją ca pod sta wy praw ne przy go to wa nia spo łe czeństw
do prze ję cia ini cja ty wy i od po wie dzial no ści za roz wój zrów no wa żo ny,
oraz Agen da 21 (1992), do któ rej wpro wa dzo no idee za war te w wy żej
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wy mie nio nej Kon wen cji. Agen da 21 sta ła się pierw szym ogól no świa to -
wym do ku men tem, w któ rym edu ka cję uzna no za bar dzo wa żne na rzę -
dzie sys te mu in for ma cji i przed sta wio no jej funk cje i za kres dzia ła nia we
wdra ża niu kon cep cji roz wo ju zrów no wa żo ne go. Aspek ty edu ka cyj ne
pro ble mu są za war te głów nie w czę ści trze ciej Wzmac nia nie ro li głów -
nych grup spo łecz nych i or ga ni za cji, w któ rej ce le i za kre sy dzia łań
na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju wy zna czo no po szcze gól nym spo łecz -
no ściom. Szcze gól nie in te re su ją ce są roz dzia ły: 25. Dzie ci i mło dzież
w trwa łym i zrów no wa żo nym roz wo ju oraz 26. Ro la lud no ści miej sco wej
(grup et nicz nych) w trwa łym i zrów no wa żo nym roz wo ju. W czę ści czwar -
tej Mo żli wo ści re ali za cyj ne znaj du je my rów nież roz dzia ły wy ty cza ją ce ce -
le edu ka cji dla roz wo ju zrów no wa żo ne go, szcze gól nie roz dział 35. Na -
uka dla trwa łe go i zrów no wa żo ne go roz wo ju oraz 36. Pro mo wa nie na -
ucza nia, kształ to wa nia świa do mo ści spo łecz nej i szko le nia w za kre sie trwa -
łe go i zrów no wa żo ne go roz wo ju.

Jed nym z re zul ta tów Szczy tu Zie mi w Jo han nes bur gu w 2002 r. by ło
za re ko men do wa nie przez ONZ pro po no wa nej przez Ja po nię i Szwe cję
De ka dy Edu ka cji dla Zrów no wa żo ne go Roz wo ju. W trzy mie sią ce póź -
niej De ka da zo sta ła za twier dzo na przez Ge ne ral ne Zgro ma dze nie Na ro -
dów Zjed no czo nych, a do ko or dy no wa nia prac te go pro gra mu zo sta ło
zo bli go wa ne UNE SCO. Ce lem De ka dy Edu ka cji dla Zrów no wa żo ne go
Roz wo ju 2005-2014 (De ca de of Edu ca tion for Su sta ina ble De ve lop ment
– DESD) jest za pew nie nie mo żli wo ści:

– ugrun to wa nia w świa do mo ści spo łecz nej idei zrów no wa żo ne go
roz wo ju,

– wy ko rzy sta nia wszel kich form kształ ce nia i wy cho wa nia do pro pa -
go wa nia tej idei,

– zwięk sze nia ro li edu ka cji dla zrów no wa żo ne go roz wo ju.
W ra mach te go pro gra mu po wsta ło wie le pu bli ka cji i ma te ria łów

szko le nio wych z pro po zy cja mi spo so bów kształ to wa nia sys te mów war -
to ści i zmia ny świa do mo ści lu dzi w od nie sie niu do przy ro dy, a ta kże
przy go to wa nia obec ne go po ko le nia do opty ma li zo wa nia spo łecz nych,
eko no micz nych i śro do wi sko wych dzia łań, któ rym ludz kość mu si sta wić
czo ło w XXI wie ku. 
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Edu ka cyj ne aspek ty wdra ża nia roz wo ju zrów no wa żo ne go 
– do świad cze nia au stra lij skie

Hi sto rycz ne uwa run ko wa nia au stra lij skiej dro gi do roz wo ju zrów no -
wa żo ne go 

Au stra lia nie bez po wo du przo du je w po szu ki wa niu roz wią zań
zgod nych z ideą roz wo ju zrów no wa żo ne go. Ten ląd od izo lo wa ny przez
mi lio ny lat od in nych kon ty nen tów ma wy jąt ko wy sys tem przy rod ni czy,
w któ rym więk szość flo ry, a zwłasz cza fau ny to en de mi ty (83% ssa -
ków, 89% ga dów, 90% ryb, 93% pła zów). Wpro wa dze nie tam ob cych
ga tun ków ro ślin czy zwie rząt w eko sys tem po zba wio ny od po wied nich
me cha ni zmów sa mo re gu la cji skut ko wa ło klę ską eko lo gicz ną. 

Mia łam oka zję za ob ser wo wać zmia ny wo kół je zio ra Bi bra na obrze -
żach Perth. Pod czas ostat nie go po by tu w 2008 r. po ka za no mi, jak w cią -
gu kil ku lat zmie nił się eko sys tem brze gów je zio ra. Zo sta ły one po ro śnię -
te eu ro pej skim ga tun kiem pał ki wod nej, za wle czo nej tu praw do po dob -
nie przy pad ko wo. Wy par ła ona ro dzi me ga tun ki ro ślin przy brze żnych,
w tym pra wie cał ko wi cie miej sco wy ga tu nek pał ki wod nej – drob niej szy
i o mniej oka za łym kwia to sta nie.

Od przy by cia Eu ro pej czy ków Au stra lię na wie dza ły wie lo krot nie klę -
ski eko lo gicz ne. W re zul ta cie lek cje da ne spo łe czeń stwu przez przy ro dę
nie by ły ni gdzie tak na tych mia sto we, bo le sne i tak kosz tow ne, jak w Au -
stra lii. Przy kła dem mo że być klę ska spo wo do wa na spro wa dze niem
w 1787 r. kil ku dzie się ciu sa dzo nek opun cji do ho dow li że ru ją cych na nich
ko sze ni li – owa dów, z któ rych wy ra bia no w owym cza sie bar dzo dro gi
barw nik. Z bie giem lat opun cje roz prze strze ni ły się tak, że po ok. 120 la -
tach zaj mo wa ły 25 mi lio nów hek ta rów grun tów we wschod niej czę ści Au -
stra lii. Ple ni ły się, za ra sta jąc po la i pa stwi ska tak szyb ko, że nie po ma ga ło
ani wy ci na nie i wy pa la nie, ani sto so wa nie dro gich środ ków che micz nych.
Trze ba by ło aż 17 lat ba dań nad szkod ni ka mi że ru ją cy mi na opun cji i ich
wpły wem na miej sco wą flo rę, aby zde cy do wać się osta tecz nie na roz wią za -
nie – roz rzu ce nie wśród za ro śli trzech bi lio nów jaj wy bra ne go owa da że -
ru ją ce go na opun cji. Po sied miu la tach klę ska zo sta ła opa no wa na.

Do naj bar dziej zna nych za li cza na jest klę ska spo wo do wa na przez 24
kró li ki spro wa dzo ne w 1859 r. do po lo wań. W ła god nym kli ma cie Au -
stra lii i śro do wi sku bez na tu ral nych wro gów już po kil ku la tach kró li ki
sta ły się pla gą nie tyl ko w ma jąt ku nie for tun ne go my śli we go, ale i w ca łej
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oko li cy. Ob li czo no, że jed na pa ra kró li ków w tam tych wa run kach mo że
mieć po dwóch la tach 100 000 po tom ków. Znacz ne ogra ni cze nie zbio rów
i pa szy dla zwie rząt za gra ża ło gło dem. Żad ne środ ki pod ję te przez po -
szcze gól nych far me rów nie skut ko wa ły, a in wa zja kró li ków roz prze strze -
nia ła się szyb ko na znacz ne ob sza ry kon ty nen tu. Kosz ty zmniej szo nych
zbio rów, kosz ty ochro ny pól i kosz ty wal ki z kró li ka mi by ły ogrom ne.
Ogra ni cze nie po pu la cji kró li ków osią gnię to do pie ro po pra wie 100 la -
tach, wpro wa dza jąc wi ru sa myk so ma to zy – za raź li wej cho ro by, po wie lo -
let nich ba da niach wy klu cza ją cych je go wpływ na miej sco wą fau nę.

Jed nym z dzia łań chro nią cych ho dow lę owiec i by dła przed wy ja da -
ją cy mi pa szę kró li ka mi i kan gu ra mi oraz przed za bi ja ją cy mi by dło i owce
zdzi cza ły mi psa mi din go by ły pło ty bu do wa ne po cząt ko wo wzdłuż po -
sia dło ści ziem skich. W la tach 1880-1885 ogro dze nia po łą czo no i uzu peł -
nio no, two rząc je den płot (Din go Fen ce). Ma on dłu gość 5614 km i obec -
nie osła nia dość sku tecz nie przed din go po łu dnio wo -wschod nią część
Au stra lii (fot. 1).

Kró li ków i opun cji nie uda ło się w ca ło ści wy eli mi no wać ze śro do wi -
ska, po dob nie jak in nych spro wa dzo nych do Au stra lii ro ślin i zwie rząt.
Kosz ty z tym zwią za ne Au stra lia po no si do dziś. Sta łym dzia ła niem jest
co rocz ne wy kła da nie na ol brzy mich ob sza rach bu szu trut ki prze ciw ssa -
kom ło ży sko wym, m. in. kró li kom, li som, zdzi cza łym ko tom i psom za -
gra ża ją cym ro dzi mej fau nie, któ ra nie po tra fi ani bro nić się, ani chro nić
przed nie zna ny mi dra pie żni ka mi. W bu szu czę sto mo żna spo tkać ta bli ce
in for mu ją ce o wy ło żo nej trut ce, aby nie spusz czać tam psów ze smy czy.

Kon se kwen cją tych ne ga tyw nych do świad czeń są m. in. bar dzo ry go -
ry stycz ne prze pi sy ogól no kra jo we za bra nia ją ce prze wo że nia przez gra ni -
cę ja kich kol wiek pro duk tów po cho dze nia or ga nicz ne go ani w for mie
świe żej, ani prze two rzo nej. Na lot ni sku wi ta ją pod ró żnych pla ka ty
ostrze ga ją ce o wy so kich ka rach (w 2008 r. by ło to 5000 do la rów) za nie -
pod po rząd ko wa nie się tym prze pi som. Ka żde mu prze kra cza ją ce mu gra -
ni cę sta wia ne jest stan dar do we py ta nie, czy w ba ga żach nie ma pro duk -
tów żyw no ścio wych. Nie za le żnie od te go wszyst kie ba ga że są pod da wa -
ne kon tro li z po mo cą spe cjal nie do te go ce lu szko lo nych psów.

Au stra lia bar dzo wcze śnie do świad czy ła szko dli wych dla ro dzi mej
przy ro dy skut ków nie prze my śla nych de cy zji i znacz nie wy prze dzi ła in ne
kra je w po szu ki wa niu roz wią zań pro ble mów nie tyl ko w ska li lo kal nej,
ale też re gio nal nej i ogól no kra jo wej. Za pew nio ny jest przy tym bar dzo
spraw ny prze pływ in for ma cji i zgod ne współ dzia ła nie mię dzy po szcze -
gól ny mi szcze bla mi ad mi ni stra cji. Po dob nie spraw nie dzia ła prze pływ
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in for ma cji od śro do wisk na uko wych do spo łe czeń stwa. In for ma cje do -
ty czą ce śro do wi ska, zgod nie z Kon wen cją z Aar hus, są do stęp ne w przej -
rzy stej i zro zu mia łej dla ka żde go for mie.

Wkład au stra lij skie go szkol nic twa w edu ka cję dla roz wo ju zrów no wa -
żo ne go

Przy ję ty kie ru nek kształ to wa nia po staw zgod nych z ideą roz wo ju
zrów no wa żo ne go jest per fek cyj nie re ali zo wa ny na wszyst kich szcze blach
sys te mu kształ ce nia: w do ku men tach mi ni ste rial nych, w per ma nent nym
kształ ce niu i do kształ ca niu na uczy cie li, w pro gra mach i me to dach na -
ucza nia wszyst kich przed mio tów, w pla nach dy dak tycz no -wy cho waw -
czo -or ga ni za cyj nych szkół, na eg za mi nach, np. ma tu ral nych.

Fot. 1. Din go Fen ce – to płot o wy so ko ści 180 cm po nad po wierzch nię grun tu i wko pa -
ny w zie mię na głę bo kość 30 cm. Na pierw szym pla nie wi docz ny jest prze jazd prze ci na -
ją cy płot zbu do wa ny z szyn. Trze ba do brze znać zwy cza je i mo żli wo ści zwie rząt, aby wy -
my ślić tak pro ste za bez pie cze nie, któ re go nie mo gą po ko nać ani zwie rzę ta ho dow la ne,
ani din go. Płot jest sta le kon ser wo wa ny. Dwu oso bo we ze spo ły pa tro lu ją ka żde go ty go -
dnia po 300 km ogro dze nia
Phot. 1. Din go Fen ce – the fen ce is 180 cm high and extends for 30 cm un der gro und. In
the front of the pic tu re, the re is vi si ble the ro ad cros sing di vi ding the fen ce bu ild with
ra il. This sim ple se cu ri ty is a ma ster pie ce: thanks to the know led ge of ani mals' ha bits
and po ssi bi li ties, no she ep and no cat tle nor din go can cross the pla ce. The fen ce is per -
ma nen tly ma in ta ined. Two per son te ams pa trol and ta ke ca re abo ut 300 km sec tion of
the fen ce on ce eve ry we ek 
Fot./Phot.: M. M. Wil czyń ska -Wo ło szyn
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Du żą wa gę przy kła da się do ak tu al no ści wie dzy prze ka zy wa nej
w szko le, w związ ku z czym ka żdy na uczy ciel ma obo wią zek per ma nent -
ne go do kształ ca nia się. Urlop na uczy cie la trwa ty le sa mo co ka żde go in ne -
go pra cow ni ka. Część okre su wa ka cji uczniow skich jest za go spo da ro wa -
na m. in. na obo wiąz ko we do kształ ca nie. Uczel nie wy ższe or ga ni zu ją licz -
ne kur sy ak tu ali za cji wie dzy z in for ma cja mi o no wych pu bli ka cjach, wie -
dzy o śro do wi sku naj bli ższe go oto cze nia, o no wych środ kach dy dak tycz -
nych, o ró żnych for mach ak tyw no ści pro po no wa nych dla uczniów przez
par ki na ro do we, ogro dy zoo lo gicz ne, za kła dy pra cy, ośrod ki za jęć te re no -
wych itp. Jest to oka zja do czę ste go, bez po śred nie go kon tak tu świa ta na -
uki z ludź mi prze ka zu ją cy mi wie dzę dzie ciom, mło dzie ży i po śred nio spo -
łe czeń stwu. Wy ma ga nia sta wia ne uczel niom i na uczy cie lom do ty czą ce
szyb kie go prze ka zy wa nia ak tu al nej wie dzy spo łe czeń stwu przy czy nia ją się
tym sa mym do pod no sze nia po zio mu na ucza nia w szko le.

Kształ ce nie i wy cho wa nie w szko le opie ra się na Pod sta wie pro gra -
mo wej kształ ce nia. Ogól ne za ło że nia i wy ma ga nia kształ ce nia są spo rzą -
dza ne na szcze blu ogól no kra jo wym dla Au stra lii i No wej Ze lan dii, ale
ka żdy ze sta nów two rzy wła sną pod sta wę pro gra mo wą. Pod sta wy pro -
gra mo we są opra co wy wa ne przez kom pe tent nych spe cja li stów z ró żnych
dzie dzin i pod da wa ne dys ku sji w wie lu śro do wi skach re pre zen tu ją cych
po szcze gól ne dzie dzi ny na uki i ga łę zie go spo dar ki. Pod sta wa pro gra mo -
wa kształ ce nia dla Au stra lii Za chod niej za wie ra ce le, tre ści i wa run ki re -
ali za cji obej mu ją ce kształ ce nie i wy cho wa nie w kla sach od 0 do 12, czy li
do ma tu ry. Jest to do ku ment lo gicz ny, spój ny, nie za wie ra ją cy we wnętrz -
nych sprzecz no ści. Ca ły do ku ment li czy po nad 320 stron, ale je go ogól -
ne za ło że nia i struk tu ra są przed sta wio ne w syn te tycz nej for mie za le d wie
na jed nej stro nie for ma tu A4 (ryc. 1).

W gór nej czę ści stro ny wy mie nio no współ cze sne i przy szłe uwa run -
ko wa nia oraz kształ to wa ne war to ści sta no wią ce pod sta wę do bo ru ce lów
i tre ści na ucza nia. Z uwzględ nie niem tych uwa run ko wań i war to ści są
for mu ło wa ne za kre sy ma te ria łu i osią gnię cia uczniów w po szcze gól nych
ob sza rach przed mio to wych.

Bli ższe przyj rze nie się obec nym i przy szłym uwa run ko wa niom po -
zwa la stwier dzić, że wszyst kie ma ją wpływ na spo łecz ne, go spo dar cze
i śro do wi sko we aspek ty zrów no wa żo ne go roz wo ju. Uwa run ko wa nia te
od no szą się do ca ło kształ tu dzia łal no ści czło wie ka, któ ra ma słu żyć po -
pra wie kom for tu ży cia czło wie ka i po le ga w szcze gól no ści na po zy tyw -
nych zmia nach w wa run kach so cjal nych i ła go dze niu nie pew no ści do ty -
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czą cych stan dar dów ży cia. Uwzględ nia ne są rów nież glo bal ne pro ble my
śro do wi sko we, z za ło że niem po szu ki wa nia roz wią zań, a przy naj mniej ła -
go dze nia ich skut ków. Za wa żne ele men ty funk cjo no wa nia współ cze -
snych spo łe czeństw są uwa ża ne ta kże glo bal ne współ za le żno ści eko no -
micz ne, któ re ma ją bez po śred ni wpływ na wa run ki ży cia tych spo łe -
czeństw i wy ma ga ją uzgod nień mię dzy na ro do wych.

Na tę kon cep cję na kie ro wa ny jest rów nież sys tem war to ści. Wszyst kie
war to ści wy mie nio ne w za ło że niach Pod sta wy pro gra mo wej ma ją zna cze -
nie w kształ to wa niu po staw zgod nych z ideą roz wo ju zrów no wa żo ne go.
Wie dza i roz wój in dy wi du al nych zdol no ści są nie zbęd ne do roz po zna nia
pro ble mów śro do wi sko wych i po szu ki wa nia wła ści wych roz wią zań. Ak -
cep ta cja sa me go sie bie oraz ak cep ta cja, po sza no wa nie i tro ska o in nych,
a ta kże o in ne or ga ni zmy za miesz ku ją ce Zie mię sprzy ja ją kształ to wa niu
od po wied nich po staw. Wszyst ko to jest nie zbęd ne do przy ję cia od po wie -
dzial no ści spo łecz nej i oso bi stej za swo je oto cze nie, swój re gion i swój kraj.

Wy mie nio ne uwa run ko wa nia i war to ści, zgod nie z za ło że nia mi Pod -
sta wy pro gra mo wej po win ny być i są uwzględ nia ne we wszyst kich ob sza -
rach przed mio to wych na wszyst kich po zio mach na ucza nia.

Wska zu je na to sza ry trój kąt bie gną cy od nich do osią gnięć uczniów
(ryc. 1). Szcze gól nie przy dat ne do kształ to wa nia wie dzy i po staw
uczniów zgod nych z kon cep cją roz wo ju zrów no wa żo ne go są dwa ob sza -
ry przed mio to we:

– na uk przy rod ni czych (Scien ce) – obej mu ją ce na uki przy rod ni cze,
w tym nie któ re ele men ty geo gra fii fi zycz nej;

– spo łe czeń stwo i śro do wi sko (So cie ty and Envi ron ment) – obej mu -
ją ce na uki eko no micz ne i spo łecz ne, w tym geo gra fię.

Wy zna czo ne w ten spo sób prio ry te ty kształ ce nia i wy cho wa nia da ją
do brą pod sta wę do przy go to wa nia uczniów do ży cia w przy szło ści
z uwzględ nie niem kon cep cji roz wo ju zrów no wa żo ne go. Bli ższe wczy ta -
nie się w za ło że nia po szcze gól nych ob sza rów przed mio to wych po zwa la
do strzec ogrom ne bo gac two ujęć pro ble ma ty ki. To nie jest tyl ko ucze nie
się o pro ble mach wy ni ka ją cych z dzia łal no ści czło wie ka w śro do wi sku
(na uki przy rod ni cze i spo łecz no -eko no micz ne), ale rów nież np. za da nia
na ob li cza nie mo żli wych oszczęd no ści su row ców (na uki ma te ma tycz ne),
uwra żli wia nie na do bro ogól ne, do bro in nych, do bro przy ro dy oraz po -
szu ki wa nie mo żli wych roz wią zań w po dej ściu do przy ro dy i dzia łal no ści
czło wie ka w ró żnych tra dy cjach i kul tu rach (hi sto ria, ję zy ki ob ce, sztu -
ka, zdro wie i wy cho wa nie fi zycz ne).
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Jak głę bo ko prze my śla ny jest ten spo sób kształ ce nia, mo żna ła twiej
do strzec w kon kret nych for mach pra cy z ucznia mi. Po słu żę się tu przy -
kła dem dwóch prac do mo wych uczniów i ich wy ko rzy sta nia w pro ce sie
zdo by wa nia wie dzy oraz kształ to wa nia umie jęt no ści i po staw.

Ucznio wie w cią gu ro ku szkol ne go wy ko nu ją w ra mach ró żnych
przed mio tów na ka żdym po zio mie na ucza nia po kil ka ob szer nych prac
do mo wych. Są do nich po da wa ne na pi śmie bar dzo szcze gó ło we wy ma -
ga nia (bar dzo wy so kie w po rów na niu z pra ca mi na szych uczniów). Te -
ma ty i wy ma ga nia otrzy mu ją ucznio wie naj czę ściej z wy prze dze niem 2
do 4 ty go dni. Pra ca jest oce nia na kom plek so wo z ró żnych punk tów wi -
dze nia wraz wy ko rzy sta niem przez ucznia umie jęt no ści zdo by wa nych
na in nych przed mio tach, jak np. kom plet ność wy ma ga nej tre ści, pra wi -
dło wość sto so wa nia ter mi no lo gii na uko wej, pra wi dło wość ję zy ko wa (ko -
re la cja z na uką ję zy ka oj czy ste go), for ma i treść ilu stra cji (ko re la cja z pla -
sty ką), opra co wa nia stro ny ty tu ło wej pod wzglę dem in for ma cyj nym
i gra ficz nym oraz od da nia pra cy w wy zna czo nym ter mi nie.

Przy kład pierw szy sta no wi pra ca prze wi dzia na dla uczniów je de na -
sto let nich (kla sa 5). Ka żdy z uczniów otrzy mał ja ko te mat opra co wa nia
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Fig. 1. General foundations of Curriculum Framework in Western Australia
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in ny ga tu nek pa ją ka, wszyst kie ga tun ki by ły wy bra ne spo śród wy stę pu -
ją cych w lo kal nym śro do wi sku. Wy ma ga no od uczniów po da nia na zwy
po tocz nej i na uko wej, opi su sie dli ska, w któ rym wy stę pu je, opi su wy glą -
du pa ją ka i wła sno ręcz nie wy ko na nych ry sun ków z opi sem czę ści cia ła
(na za ję ciach z pla sty ki ucznio wie uczą się, jak wy ko ny wać ry sun ki
na pod sta wie go to wych wzo rów), opi su roz mia rów, opi su ro dza ju po ży -
wie nia i spo so bu je go zdo by wa nia, opi su ja do wi to ści, skut ków uką sze -
nia i spo so bów po stę po wa nia w przy pad ku uką sze nia. Pra ce pi sem ne
by ły oce nia ne we dług po da nych wcze śniej kry te riów. Dru ga oce na by ła
za pre zen ta cję ust ną o ści śle okre ślo nym cza sie wy po wie dzi. Opra co wa -
nie ca ło ści te ma ty ki obej mo wa ło 5 eta pów, pod czas któ rych ucznio wie
zdo by wa li okre ślo ną wie dzę i umie jęt no ści (tab. 1).

Ta be la 1. Prze bieg, treść i efek ty pro ce su ucze nia się o pa ją kach

Ta ble 1. Co ur se, con ta in and ef fects of the le ar ning pro cess abo ut spi ders
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Zdo by ta w ten spo sób wie dza o ce chach po zna nych ga tun ków zwie -
rząt i śro do wisk ich ży cia wy po sa ża uczniów w sze reg prak tycz nych umie -
jęt no ści po zwa la ją cych na uni ka nie za gro żeń i ak cep ta cję ko eg zy sten cji
z ga tun ka mi nie szko dzą cy mi czło wie ko wi. O trwa ło ści i funk cjo nal no ści
tej wie dzy mo że świad czyć fakt, że po trzech la tach od na pi sa nia tej pra -
cy mia łam oka zję sko rzy stać z wie dzy jej au tor ki. Bę dąc z wi zy tą w Au -
stra lii, na tknę łam się w ogród ku przy do mo wym na pa ją ka ukry te go w po -
chwie li ścio wej na pniu pal my. Do ro śli (imi gran ci) nie wie dzie li, co zro -
bić i wte dy 13-let nie dziec ko nie tyl ko roz po zna ło gniaz do pa ją ka ja do wi -
te go, wska za ło sam ca i sa mi cę, ale też oce ni ło za gro że nie dla miesz kań -
ców zbyt bli sko po ło żo ne go do mu i pod ję ło de cy zję o przy krej ko niecz -
no ści znisz cze nia gniaz da. Wie dzia ło rów nież, jak to zro bić szyb ko i sku -
tecz nie. W ten spo sób wie dza zdo by ta w szko le nie tyl ko oka za ła się przy -
dat na w prak ty ce, ale też zo sta ła prze ka za na do ro słym.

Dru gim przy kła dem jest pra ca z che mii na te mat pla sti ków prze zna czo -
na dla uczniów pierw szej kla sy li ceum (wiek 14 lat). Ucznio wie otrzy ma li
wy ma ga nia do wy ko na nia pra cy wraz z ta be lą, w któ rej ze sta wio no na zwy
che micz ne sze ściu ro dza jów pla sti ków ogól ne go sto so wa nia, z ry sun ka mi
ko dów iden ty fi ka cyj nych do re cy klin gu. Aby wy ko nać pra cę, na le ża ło:
1) roz po znać ro dza je opa ko wań pla sti ko wych znaj du ją cych się w go spo -

dar stwie do mo wym (w kuch ni, lo dów ce, spi żar ni) i oce nić czy tel ność
i umiej sco wie nie ko dów do re cy klin gu,

2) ze sta wić wy ni ki ba dań w ta be li i zin ter pre to wać da ne z punk tu wi dze -
nia mo żli wo ści ogra ni cze nia zu ży cia su row ców na tu ral nych,

3) prze pro wa dzić w ro dzi nie dys ku sję nad mo żli wo ścią i pra wi dło wo ścią
po wtór ne go wy ko rzy sta nia opa ko wań w go spo dar stwie do mo wym,

4) prze pro wa dzić wy wiad na te mat or ga ni za cji od bio ru od pa dów do re -
cy klin gu we wła snej dziel ni cy, oso bi ście w urzę dzie, te le fo nicz nie lub
przez In ter net. Urzęd ni cy ma ją obo wią zek udzie la nia kom pe tent nych
i wy czer pu ją cych od po wie dzi,

5) opi sać pro ble my z re cy klin giem na tle wy bra nej pu bli ka cji (obo wiąz -
ko we by ło sko rzy sta nie z przy naj mniej jed ne go ar ty ku łu na uko we go),

6) po dać wła sne lub prze dys ku to wa ne w ro dzi nie pro po zy cje po pra wy
re cy klin gu we wła snym do mu i w za miesz ki wa nym osie dlu.

Opra co wa nie ca ło ści te ma ty ki obej mo wa ło 5 eta pów (tab. 2).
W trak cie wy ko ny wa nia pra cy ucznio wie zdo by wa li wie dzę po trzeb ną
do oce ny opa ko wań i mo żli wo ści ich po now ne go uży cia. Pra ca ta ka nie
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jest tyl ko ćwi cze niem, wnio ski prze dys ku to wa ne i opra co wa ne przez
uczniów są zgła sza ne do od po wied nich urzę dów, a urzę dy ma ją obo wią -
zek roz pa trzeć spra wę w cią gu mie sią ca i prze słać od po wiedź do nadaw -
cy wraz z jej uza sad nie niem. W ten spo sób ucznio wie wie dzą, że wy ko -
nu ją coś po ży tecz ne go. Uczą się, jak na le ży ta kie ini cja ty wy przy go to wy -
wać, jak w spo sób kom pe tent ny uza sad niać swo je ra cje, gdzie kie ro wać
po stu la ty, ja kie pro ce du ry są sto so wa ne dla od dol nych ini cja tyw i cze go
mo żna wy ma gać od władz. Przy ta kich oka zjach szko ła prze ka zu je ak tu -
al ną wie dzę i no wo cze sne jej uję cia nie tyl ko uczniom, ale też po śred nio
wie lu człon kom spo łecz no ści.

Ta be la 2. Prze bieg, treść i efek ty pro ce su ucze nia się o pla sti kach
Ta ble 2. Co ur se, con ta in and ef fects of the le ar ning pro cess abo ut pla stics
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Ucznio wie pi szą wie le prac in dy wi du al nych przez ca ły czas na uki
w szko le, czę sto na pod sta wie ma te ria łu po cho dzą ce go z ob ser wa cji naj -
bli ższe go oto cze nia. Dzię ki te mu le piej po zna ją wła sne śro do wi sko wraz
z kon flik ta mi wy ni ka ją cy mi z ko niecz no ści użyt ko wa nia za so bów przy -
ro dy przez czło wie ka. Te ma ty ka i wy ma ga nia do pi sem nych prac do mo -
wych na kła nia ją uczniów wy wia dów i dys ku sji w ro dzi nie i wśród przy -
ja ciół do mu o ró żnych spra wach śro do wi sko wych, jak to by ło w przy -
pad ku pra cy z che mii. Ro dzi ny są za pra sza ne do szkół na spe cjal ne spo -
tka nia dys ku syj ne oraz do uczest ni cze nia w pra cach or ga ni zo wa nych
przez szko łę. Prze ka zy wa ne po przez szko łę idee i dys ku sje nad ni mi
prze ni ka ją więc ró żny mi dro ga mi do ro dzin i in nych grup spo łecz nych
i wpły wa ją na po sta wę ca łe go spo łe czeń stwa.

Upo wszech nia nie wie dzy przy rod ni czej w spo łe czeń stwie
i wy cho wa nie w du chu roz wo ju zrów no wa żo ne go

Za wa żny ele ment wdra ża nia roz wo ju zrów no wa żo ne go uwa ża ny
jest do stęp spo łe czeń stwa do wie dzy o śro do wi sku i je go ak tu al nym sta -
nie (Kon wen cja o do stę pie do in for ma cji … Art. 4 i 5). W Au stra lii upo -
wszech nia nie wie dzy przy rod ni czej w spo łe czeń stwie od by wa się nie tyl -
ko po przez szko łę, ale ta kże po przez in ne in sty tu cje. Wa żne funk cje edu -
ka cyj ne peł nią przede wszyst kim par ki na ro do we i re zer wa ty, ogro dy
zoo lo gicz ne i oce ana ria, a też ośrod ki wy po czyn ko we.

Przy kła dem roz po wszech nia nia w spo łe czeń stwie wie dzy o przy ro -
dzie mo że być po my sło wa ta bli ca w ZOO w Perth przy klat kach z mał -
pa mi stre fy rów ni ko wej (fot. 2). Jej treść sta no wi po rów na nie co dzien nej
ak tyw no ści oran gu ta nów w na tu rze i w ZOO (po dob ne po ry po sił ków
i wy po czyn ków) oraz za chę ce nie do po rów na nia z wła sny mi co dzien ny -
mi czyn no ścia mi za war te w py ta niu „Jak ty spę dzasz swój czas?”. Ze sta -
wie nie to nie wąt pli wie skła nia do re flek sji nad po do bień stwa mi i po zwa -
la uzmy sło wić so bie, że czło wiek też jest czę ścią przy ro dy i po wi nien
z nią żyć w har mo nii i przy jaź ni. 

Ka żdy in te re su ją cy obiekt przy rod ni czy w par kach na ro do wych jest
rze czo wo opi sa ny w kil ku zda niach i czę sto zi lu stro wa ny ry sun ka mi, ma -
pa mi, prze kro ja mi geo lo gicz ny mi, sche ma ta mi itp. Ta bli ce za wie ra ją też
zwy kle prze sła nie lub apel o ochro nę da ne go obiek tu, wy ra żo ne bez po -
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Fot. 2. Ta bli ca przed klat ką z oran gu ta na mi w ZOO w Perth skła nia do re flek sji
nad związ ka mi czło wie ka z przy ro dą
Phot. 2. The ta ble in the front of the ca ge with oran gu tans in the ZOO in Perth. Com -
pa ri son of oran gu tans da ily ac ti vi ty and that of man ma kes you think abo ut the con nec -
tion of man and na tu re
Fot./Phot.: M. M. Wil czyń ska -Wo ło szyn
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śred nio lub w ła twym do od czy ta nia
kon tek ście. For ma in for ma cji: ry sun -
ki, krót kie tek sty, ich po dział na aka -
pi ty, wy ró żnie nia w tek ście za chę ca ją
do za po zna nia się z in for ma cją,
a zręcz nie sfor mu ło wa ne ape le skła -
nia ją tu ry stów do po stę po wa nia zgod -
ne go z ich prze sła niem.

Jed nym z przy kła dów mo że być
ta bli ca usta wio na nad nie wiel kim sło -
nym je zio rem The tis, na pół noc
od Perth, z uni kal ną ko lo nią stro ma to -
to li tów (fot. 3). Przy ty tu le jest ry su nek
uła twia ją cy roz po zna nie obiek tu w te -
re nie. W trzech zda niach pierw sze go
aka pi tu za war to naj wa żniej sze in for -
ma cje o stro ma to li tach i ich po wsta -
niu: „Je zio ro The tis jest jed nym z kil ku
miejsc na Zie mi, gdzie wy stę pu ją na ra -
sta ją ce stro ma to li ty. Tu two rzą wa pien -
ne bu ły w przy brze żnej stre fie je zio ra.
Stro ma to li ty po wsta ją w wo dzie w wy -
ni ku wią za nia i wy trą ca nia wę gla nu
wap nia przez ko lo nie mi kro or ga ni -
zmów zwa nych Cy ano bac te ria (si ni -
ce)”. Dru gi aka pit kie ru je na szą uwa gę

na nad zwy czaj ną war tość te go obiek tu w ska li świa ta: „Stro ma to li ty ro -
sną bar dzo wol no. Te z je zio ra The tis ma ją po nad 1200 lat. Ska mie nia ło -
ści po dob ne do nich, li czą ce 3,5 mi liar da lat, zna le zio no w Pil ba ra. Są to
naj star sze śla dy ży cia na Zie mi”. W trze cim aka pi cie znaj du je się apel
o za cho wa nie te go dzie dzic twa przy rod ni cze go, wraz ze wska za niem, jak
na le ży o nie za dbać: „Chroń na sze sta ro daw ne dzie dzic two. Eko sys tem
stro ma to li tów jest bar dzo de li kat ny. Pro si my, po móż go chro nić. Nie
chodź po stro ma to li tach, nie odła muj ka wał ków. Nie za nie czysz czaj je -
zio ra”.

Po dob ną wy mo wę ma in na ta bli ca, skie ro wa na głów nie do dzie ci
wraz z ro dzi ca mi od wie dza ją cych park na ro do wy Wal po le – Nor na lu pe.
Na ście żce edu ka cyj nej znaj du ją się opi sy ga tun ków, wie ku i roz mia rów
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Fot. 3. Tablica informacyjna dla
turystów Stromatolity z jeziora Thetis
z apelem o poszanowanie tego miejsca
Phot. 3. The information table for
tourists Lake Thetis Stromatolites with
appeal to take care of the place
Fot./Phot.: M. M. Wilczyńska-
Wołoszyn
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Fot. 4. Zestaw tablic w korytarzu domku do wynajęcia w Coral Bay  przedstawiający
rośliny i zwierzęta niebezpieczne dla człowieka żyjące w oceanie i na pustyni w tej okolicy
Phot. 4. Set of tables in the corridor of the cottage in Coral Bay showing the local plants
and animals which may be dangerous to people
Fot./Phot.: M. M. Wilczyńska-Wołoszyn
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po szcze gól nych drzew. Przy naj star szym eu ka lip tu sie znaj du je się ma ła ta -
blicz ka za ty tu ło wa na „Proś ba drze wa tin gle”, o tre ści: „Je stem drze wem
tin gle. Mo je ko rze nie kar mią mnie. Pro szę, po zo stań na ście żce i nie
depcz po nich.” Wszy scy pod po rząd ko wa li się tej „proś bie”, fo to gra fu jąc
się przy in nym drze wie wy zna czo nym do te go ce lu cza so wo (co pe wien
czas ro bi się do stęp do in ne go drze wa, aby nie ob cią żać te go jed ne go).

Z po my sło wą po pu la ry za cją wie dzy przy rod ni czej mo żna się spo tkać
w ka żdym miej scu. Przy kła dem mo że być im po nu ją cy ze staw ma te ria łów
in for ma cyj nych dla ma leń kie go let ni sko we go osie dla Co ral Bay. W wy -
naj mo wa nym na urlop dom ku by ły: ko lo ro we pla ka ty na te mat nie bez -
piecz nych ro ślin i zwie rząt wy stę pu ją cych w oko li cy (fot. 4), zdję cia lot -
ni cze i sa te li tar ne oraz ma py, ta bli ce z ko lo ro wy mi ry sun ka mi ryb ży ją -
cych w wo dach przy brze żnych itp. W punk cie in for ma cji tu ry stycz nej
by ło mnó stwo ró żnych ulo tek, wie le z nich za wie ra ło bar dzo szcze gó ło -
we in for ma cje o tu tej szych wa run kach, np. fa zy Księ ży ca i prze wi dy wa -
na wy so kość pły wów na bie żą cy mie siąc. Wszyst kie te ma te ria ły zo sta ły
opra co wa ne dla oto czo ne go pu sty nią, od da lo ne go od naj bli ższej miej -
sco wo ści o po nad 120 ki lo me trów Co ral Bay, po ło żo ne go nad Oce anem
In dyj skim, któ re trud no na zwać miej sco wo ścią, bo nie ma sta łych miesz -
kań ców. Okre so wo za trud nia ni pra cow ni cy miesz ka ją w dom kach kem -
pin go wych. Na wy po sa że nie te go miej sca skła da się kil ka do mów do wy -
na ję cia (w peł ni wy po sa żo nych, ale bez po ście li i ob słu gi, klucz „pod wy -
cie racz ką”), kem ping, re stau ra cja, in for ma cja tu ry stycz na, skle py – spo -
żyw czy, z pa miąt ka mi i odzie żą spor to wą oraz skry ta wśród wydm elek -
trow nia sło necz na. 

Ta kie szcze gó ło we ma te ria ły, prze zna czo ne dla od bior ców o ró żnym
po zio mie przy go to wa nia, od prze cięt ne go tu ry sty do spe cja li sty w da nej
dzie dzi nie, np. opra co wa nia geo lo gicz ne, bo ta nicz ne itp. znaj du ją się
nie mal w ka żdym in te re su ją cym przy rod ni czo miej scu w Au stra lii. Mo -
żna się do my ślać, że wie lu lu dzi mu sia ło brać udział w opra co wa niu tych
ma te ria łów – spe cja li ści z ró żnych dzie dzin, gra fi cy, dru ka rze itp. 

Jesz cze in nym przy kła dem dzia łań wy cho waw czych jest ulot ka
z proś bą o niedo kar mia nie pta ków, wraz z wy ja śnie niem po wo dów tej
proś by. Ulot ka by ła wrę cza na wraz z klu czem do po ko ju noc le go we go
w kem pin gu na po łu dnio wo -za chod nim wy brze żu Au stra lii. Za wie ra ła
ry sun ki oko licz nych pta ków oraz tekst: „Pro si my, nie do kar miaj dzi kich
zwie rząt. Są dzisz, że do kar mia jąc je, ro bisz im przy słu gę, w rze czy wis to -
ści pro wa dzi to do wie lu pro ble mów:
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1) Wzrost agre sji. Pta ki spo dzie wa jąc się, że zo sta ną na kar mio ne, mo -
gą stać się agre syw ne, gdy przy nie siesz żyw ność na ten te ren. Ku ka bu ry
są zna ne z umie jęt no ści chwy ta nia w lo cie je dze nia z rąk, a na wet z ust.
W tej oko li cy zda rzy ło się kil ka przy pad ków zra nie nia ma łych dzie ci.

2) Brak rów no wa gi ży wie nio wej. Wie lu lu dzi nie ro zu mie, że ży wie -
nie pta ków po kar mem wy so ko prze two rzo nym, ta kim jak chleb, mo że
wy rzą dzić im krzyw dę lub na wet spo wo do wać śmierć.

3) Nie na tu ral ny wzrost po pu la cji. Przez do kar mia nie mo żesz spo wo -
dować nie na tu ral ny wzrost li czeb no ści nie któ rych ga tun ków pro wa dzą -
cy do za chwia nia rów no wa gi bio lo gicz nej, np. bar dziej agre syw ne ku ka -
bu ry i sro ki mo gą wy przeć ze śro do wi ska mniej sze ga tun ki (np. plisz ki,
strzy ży ki, ru dzi ki) po przez agre syw ne za cho wa nia i po lo wa nia. Ta ka
sztucz nie po więk szo na po pu la cja zu ży wa na tu ral ne źró dła po ży wie nia,
za gra ża jąc ga tun kom mniej agre syw nym.

4) Zra nie nie pta ków. Gdy pta ki przy zwy cza ja ją się do lu dzi, tra cą na -
tu ral ny strach przed ni mi. Na przy kład, pe li ka ny zna ne są z te go, że po -
tra fią w lo cie po ry wać ry by z węd ki. Mo że to spo wo do wać po łknię cie
ha czy ka i za plą ta nie się w żył kę. W tej oko li cy zgi nę ło kil ka pta ków zra -
nio nych w ten spo sób.” Ob szer na in for ma cja koń czy się ape lem: „Ce ni -
my na szą lo kal ną fau nę. Nie stań się win nym zra nie nia lub śmier ci tych
pta ków. Ciesz się ni mi w ich na tu ral nym śro do wi sku”.

Treść ulot ki opra co wa nej przez De par ta ment Śro do wi ska i Ochro ny
rzą du Au stra lii Za chod niej świet nie współ gra ła z wiel kim ma lo wi dłem
na ścia nie bu dyn ku (ini cja ty wa lo kal na), na któ rym przed sta wio no w re -
ali stycz ny spo sób kil ka dzie siąt ga tun ków pta ków wy stę pu ją cych w oko li -
cy na tle śro do wisk, w któ rych ży ją (w bu szu, nad po bli skim je zio rem).

In na z ko lei ini cja ty wa lo kal na mia ła na ce lu po ka za nie, że w uza sad -
nio nych przy pad kach do kar mia nie jest do pusz czal ne pod wa run kiem je -
go pra wi dło wo ści (fot. 5) pod wzglę dem ro dza ju i ilo ści po ży wie nia oraz
spo so bu kar mie nia. O tym, gdzie i o któ rej go dzi nie w Kal ba ri od bę dzie
się do kar mia nie dzi kich pe li ka nów, in for mo wa no nas wszę dzie: przy za -
ła twia niu noc le gów, w skle pie, na uli cy. Punk tu al nie o godz. 10.00 ra no
po ja wi ły się pe li ka ny, pa ra ro dzi ców z mło dym oraz w chwi lę po nich
czło wiek z wia drem z nie wiel ką ilo ścią ryb. Rzu ca jąc ry by pe li ka nom,
któ re chwy ta ły je w lo cie, opo wia dał nad zwy czaj barw ne hi sto rie o ich
oby cza jach i cha rak te rach po szcze gól nych osob ni ków. Wy ja śnił też, że
ce lo wo są kar mio ne ską po i tyl ko raz dzien nie, aby nie od wy kły od sa mo -
dziel ne go zdo by wa nia po ży wie nia.
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Opi sa ne dzia ła nia są po dej mo wa ne przede wszyst kim przez ró żne
in sty tu cje rzą do we i or ga ni za cje po za rzą do we, ale też przez wła dze lo kal -
ne, a na wet in dy wi du al ne oso by (np. ta bli ca przy dro dze in for mu ją ca
o prze kra cza niu Zwrot ni ka Ko zio ro żca jest wy ko na na na zle ce nie pry -
wat nej, pod pi sa nej na zwi skiem oso by). Te ró żno ra kie ini cja ty wy uzu peł -
nia ją się na wza jem i two rzą spój ny sys tem zgod ny z ogól no kra jo wy mi
usta wa mi.

W Au stra lii wy pra co wa no pro ce du ry po zwa la ją ce na udział spo łe -
czeń stwa w po dej mo wa niu de cy zji (Kon wen cja o do stę pie do in for ma cji,
udzia le spo łe czeń stwa w po dej mo wa niu de cy zji… Art. 8). Za przy kład
mo gą po słu żyć spo so by wpro wa dza nia no wych ustaw, zwłasz cza do ty -
czą cych dzia łań na rzecz śro do wi ska. Uchwa le nie usta wy jest po prze dzo -
ne okre sem wy ja śnia nia spo łe czeń stwu po wo dów wpro wa dze nia no -
wych ure gu lo wań praw nych, spo dzie wa nych efek tów i in nych aspek tów,
np. jak na le ży no wy prze pis ro zu mieć, ko go i od kie dy obo wią zu je, ja kie
ma zna cze nie dla prze cięt ne go oby wa te la i dla spo łe czeń stwa. Zna czą cą

Fot. 5. Do kar mia nie dzi kich pe li ka nów w Kal ba ri, Au stra lia Za chod nia
Phot. 5. Fe eding wild pe li cans in Kal ba ri, We stern Au stra lia
Fot./Phot.: M. M. Wil czyń ska -Wo ło szyn
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ro lę od gry wa ją szko ły, pra sa, ra dio i te le wi zja. W dys ku sjach uczest ni czą
nie tyl ko po li ty cy i praw ni cy, ale ta kże zwy kli oby wa te le, a na wet ucznio -
wie szkół. Słu żby sta no we i okrę go we są otwar te na wszel kie pro po zy cje
oby wa te li do ty czą ce no wych ini cja tyw lub wy eli mi no wa nia nie pra wi dło -
wo ści i pro ble mów wy ni ka ją cych ze sprzecz no ści in te re sów.

Dzię ki te mu ca łe spo łe czeń stwo uczest ni czy w two rze niu pra wa,
z peł ną świa do mo ścią od po wie dzial no ści za je go wpro wa dze nie lub od -
rzu ce nie. To wa rzy szy te mu prze ko na nie, że drob ne ustęp stwa ogra nicza -
ją ce w nie wiel kim stop niu wol ność jed nost ki są w spo łe czeń stwie nie -
zbęd ne do bez kon flik to we go współ ży cia z in ny mi ludź mi i z przy ro dą.

Wpro wa dze nie no we go prze pi su, któ re spo łe czeń stwo zna i ak cep -
tu je, koń czy wszel kie dys ku sje. Przy cho dzi czas pod po rząd ko wa nia się
no we mu pra wu. Przez pe wien czas (np. 1 mie siąc) od po wied nie słu żby
ogra ni cza ją się do po uczeń, po tem pra wo jest kon se kwent nie eg ze kwo -
wa ne. Nie ma spo łecz ne go przy zwo le nia na ła ma nie pra wa, do ty czy to
na wet drob nych wy kro czeń. Ła ma nie prze pi sów spo ty ka się z ne ga tyw -
ną re ak cją oby wa te li, po le ga ją cą na życz li wym po ucze niu (bo ktoś mo że
nie wie dzieć, jak na le ży po stę po wać), na oka za niu bra ku ak cep ta cji,
wresz cie na zgło sze niu do od po wied nich słu żb. Wła ści we słu żby re agu -
ją na tych miast roz mo wą lub po ucze niem, przy czym cza sem są przyj mo -
wa ne roz sąd ne wy ja śnie nia wi no waj cy. Po wtó rze nie wy kro cze nia po wo -
du je jed nak nie odwo łal nie ka rę pie nię żną lub skie ro wa nie na od po wied -
nie szko le nie. Świa do me, wie lo krot ne nie prze strze ga nie pra wa lub spra -
wy bar dzo po wa żne tra fia ją do są du.

Przy kła dem sku tecz ne go, wie lo to ro we go dzia ła nia mo że być ak cja
za po cząt ko wa na w po ło wie lat 1980. w ska li ca łe go kon ty nen tu. Spe cjal -
nie po wo ła na ogól no kra jo wa Ra da „Za cho waj pięk no Au stra lii” mia ła
czu wać nad wpro wa dze niem w ży cie ha sła za war te go w jej na zwie.
Pierw szym eta pem te go sze ro ko za kro jo ne go pro gra mu by ło prze ko na -
nie spo łe czeń stwa o tym, jak wa żne dla sa mych lu dzi (es te ty ka), dla go -
spo dar ki (ogra ni cze nie wy dat ków na usu wa nie śmie ci) i przy ro dy (ogra -
ni cze nie szko dli wych wpły wów i za cho wa nie jej pięk na) jest nie za śmie -
ca nie swe go oto cze nia. Na tym eta pie po moc ne by ły wszyst kie me dia
i szko ły. Na czel ne ha sło te go pro gra mu Ke ep your Co un try Be au ti ful (za -
cho waj pięk no swe go oto cze nia) by ło wszę dzie, na wet na pięk nie zdo -
bio nych au stra lij ski mi kwia ta mi to reb kach na śmie ci roz da wa nych
na sta cjach ben zy no wych (fot. 6). Wpro wa dzo no też kon se kwen cje
praw ne (ka ry).

87

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:23  Strona 87



88

Pod ję te przez wła dze sta ra nia po pra wy sy tu acji i sko or dy no wa ne
dzia ła nia za rów no władz sta no wych, jak i lo kal nych sta ły się szyb ko wi -
docz ne. Zni kły śmie cie z ulic, oko lic do mów i po bo czy dróg w bu szu.
Szczyt ne ce le i sku tecz ność ak cji sta ły się trwa łym spo so bem na za cho -
wa nie ła du w śro do wi sku. Mia łam oka zję za ob ser wo wać to i 14 lat, i 20

lat póź niej, pod czas mo ich ko lej nych
wi zyt w Au stra lii Za chod niej w ro -
ku 2002 i 2008. Wy ty czo ny kie ru nek
dzia łań po zo stał, zmie ni ła się tyl ko
część prze pi sów wy ko naw czych, z nie -
któ rych mniej sku tecz nych ini cja tyw
zre zy gno wa no, aby wpro wa dzić no we.
W tym cza sie ład i czy stość za go ści ły tu
na sta łe.

Uli ce w mie ście są sta ran nie utrzy -
ma ne, ob sa dzo ne ro dzi my mi drze wa -
mi lub krze wa mi. Ni gdzie nie wi dać
żad nych śmie ci ani zde wa sto wa nej zie -
le ni. Rów nie czy sto jest po za mia sta mi,
po nie waż nikt nie wy rzu ca od pad ków
przez okna sa mo cho dów. Miej sca
na week en do wy od po czy nek czy pik -
nik są funk cjo nal nie za pro jek to wa ne
i pięk nie utrzy ma ne. Wszel kie urzą -
dze nia (np. to a le ty, kuch nie do gril lo -
wa nia pod dasz ka mi) są w ide al nym
sta nie.

Efek ty wy ja śnień i ape li (co zro bić,
po co i jak) są wi docz ne na wet na pust -
ko wiach. Na pu sty ni, w od le gło ści pra -
wie 100 km od naj bli ższej miej sco wo -
ści Le ar mo uth, le ży pięk ny ka nion
Shotho le. Mo żna się tam do stać dro gą

grun to wą, two rzą cą na koń cu funk cjo nal ną pę tlę do za wró ce nia. Je dy -
nym wy po sa że niem tu ry stycz nym jest tu to a le ta – ma ły, schlud ny, czy -
ściut ki do mek, z jed nym sta lo wym se de sem, bez spłucz ki (fot. 7). Wy -
star cza wia der ko z mo pem i wo dą z ja kimś środ kiem  de zyn fe ku ją cym
oraz proś ba o prze my cie se de su po uży ciu, aby by ło czy sto i pach ną co.

Fot. 6. To reb ka na od pad ki z ha słem rzą do we -
go pro gra mu: Za cho waj pięk no swe go oto cze nia
oraz in for ma cją, jak to ro bić: „Pro si my, użyj tej
to reb ki w swo im sa mo cho dzie, a po tem użyj
jesz cze raz i jesz cze raz”
Phot. 6. Gar ba ge bag with the ap pe al of the go -
vern ment pro gram: Ke ep your co un try be au ti -
ful and in struc tion how to do this
Fot./Phot.: M. M. Wil czyń ska -Wo ło szyn
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Ktoś to do star cza na tę bez wod ną pu sty nię i kom plet ne od lu dzie, nie
wia do mo kie dy i jak. W oto cze niu wszę dzie by ło czy sto, jak by
przed chwi lą ktoś po sprzą tał, choć nie by ło ko szy na śmie cie (bo kto
miał by je opró żniać?).

Au stra lij czy cy nie po zo sta wia ją od pa dów, pu szek, bu te lek itp.
w miej scu pu blicz nym. Od pa dy za bie ra ją ze so bą, aby je wy rzu cić we
wła ści wym miej scu, po nie waż wszy scy wie dzą, że koszt sprzą ta nia mu -
sia ło by po nieść spo łe czeń stwo (to zna czy rów nież ka żdy z je go człon -
ków). Jak mi wy ja śnio no, jest to na wyk ukształ to wa ny przez la ta po by tu
w szko le, gdzie kon se kwent nie i w ry go ry stycz ny spo sób, od kla sy ze ro -
wej do ma tu ry, prze strze ga się za sa dy po zo sta wia nia swo je go miej sca na -
uki w ide al nym sta nie. Ża den na uczy ciel nie opu ści pra cow ni i nie wy pu -
ści uczniów, do pó ki nie jest ona ide al nie przy go to wa na na przy ję cie na -
stęp nych uczniów.
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Fot. 7. Kanion Shothole. Jedynym wyposażeniem turystycznym tego miejsca na pustyni
jest toaleta (na pierwszym planie, w dole)
Phot. 7. Shothole Canyon. The only touristic infrastructure of the place in a desert is the
toilet (on the front of the picture, bottom)
Fot./Phot.: M. M. Wilczyńska-Wołoszyn
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Efek ty tej kon se kwent nej pra cy wy cho waw czej mia łam oka zję za ob -
ser wo wać w Perth pod czas świę ta na ro do we go Au stra lia Day. W par ku
miej skim, cią gną cym się ki lo me tra mi wzdłuż rze ki Swan, już od ra -
na gro ma dzi li się lu dzie, świę tu jąc ten dzień tra dy cyj nie na wol nym po -
wie trzu. Two rzy li to wa rzy skie i ro dzin ne grup ki, sie dząc na tra wie,
na przy nie sio nych ze so bą ko cach lub skła da nych krze seł kach, mie li ze
so bą ka nap ki i na po je. Za cho wy wa li się bar dzo spo koj nie, bez pod no -
sze nia gło sów i prze krzy ki wa nia się, mu zy ka z prze no śnych apa ra tów by -
ła przy ci szo na, aby ni ko mu nie prze szka dzać. W wie lo ty sięcz nym tłu mie
świę tu ją cych dzie ci, mło dzie ży, do ro słych i se nio rów nikt nie spra wiał
wra że nia, że mo że być pod wpły wem al ko ho lu (w tym dniu obo wią zu je
za kaz pi cia). Atrak cję świę ta sta no wi ły po ka zy lot ni cze oraz go dzin ny
po kaz sztucz nych ogni. Wie czo rem lu dzie roz cho dzi li się spa ce rem
do par kin gów od da lo nych o ok. 1 km od par ku. Mo je zdu mie nie wzbu -
dził fakt, że po tym wie lo ty sięcz nym tłu mie park po zo stał w ide al nym
sta nie, wszyst kie od pa dy zo sta ły za bra ne do ple ca ków lub umiesz czo ne
w przy go to wa nych po jem ni kach.

Jesz cze in ną zdu mie wa ją cą sy tu ację mia łam oka zję za ob ser wo wać
pod czas zwie dza nia ja skiń w po łu dnio wo -za chod niej czę ści wy brze ża Au -
stra lii. Z pię ciu ja skiń ze wspa nia ły mi for ma mi kra so wy mi, dwie by ły
prze zna czo ne do in dy wi du al ne go zwie dza nia. Przed wej ściem by ły in for -
ma cje o tym, jak wie le ty się cy lat przy ro da two rzy ła te cu dow ne for my
i apel o ich za cho wa nie dla przy szłych po ko leń. Jed na z ja skiń by ła wy po -
sa żo na w drew nia ne po de sty i oświe tle nie elek trycz ne z czuj ni ka mi ru chu
ste ru ją cy mi włą cza niem i wy łą cza niem świa teł w po szcze gól nych czę -
ściach ja ski ni. W dru giej ja ski ni przed wej ściem roz da no ka ski i la tar ki
oraz wy ja śnio no, ja ką wy jąt ko wą atrak cją jest zwie dza nie ja ski ni w spo sób
przy po mi na ją cy eks plo ra cję, ale jed no cze śnie ja ką wiel ką od po wie dzial -
ność po wie rza się ka żde mu za ten cud na tu ry. Ob ser wo wa łam in nych
pod czas zwie dza nia i po dzi wia łam, ja ką za cho wy wa no ostro żność, aby
na wet przy pad kiem nie uszko dzić cze goś (np. w jed nym miej scu strop ze
sta lak ty ta mi był na wy so ko ści ok. 120 cm). Ma łym dzie ciom ro dzi ce wy -
ja śnia li, dla cze go trze ba być ostro żnym i bar dzo je pil no wa li. Za bie ra nie
„pa mią tek” ni ko mu na wet nie przy cho dzi ło do gło wy.

Ta kich za cho wań nie da się osią gnąć jed no ra zo wym na ka zem, jest to
z pew no ścią trwa ły na wyk kształ to wa ny sys te ma tycz nie, i w szko le
i w ka żdym in nym miej scu. Obej mu je nie tyl ko co naj mniej trzy po ko le -
nia Au stra lij czy ków, ale też imi gran tów (trze ba pa mię tać, że 20% miesz -
kań ców Au stra lii uro dzi ło się po za jej gra ni ca mi).
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Przy go to wa nie spo łe czeń stwa do re ali za cji za le ceń Agen dy 21
w Au stra lii

Na ło że nie na ca łe spo łe czeń stwo obo wiąz ków zwią za nych z dba ło -
ścią o śro do wi sko jest istot nym ele men tem spe cy ficz nej dla Au stra lii or -
ga ni za cji ży cia i umo żli wia bez kon flik to we wpro wa dze nie za le ceń kon -
cep cji roz wo ju zrów no wa żo ne go. Po słu żę się tu przy kła da mi za ob ser wo -
wa nych efek tów dzia łań obej mu ją cych nie któ re dzie dzi ny dzia łal no ści
czło wie ka w ko lej no ści za le ceń Agen dy 21. Je den z roz dzia łów tej agen -
dy do ty czy zmia ny mo de lu kon sump cji (rozdz. 4), w ce lu ogra ni cze nia
ne ga tyw ne go wpły wu czło wie ka na śro do wi sko. Jej re ali za cja w Au stra -
lii po stę pu je dość wol no, ale szyb ciej niż w in nych kra jach.

Jed no z za ob ser wo wa nych dzia łań wy cho waw czych po le ga na ogra -
ni cza niu eks po no wa nia sta tu su ma te rial ne go. W szko le prze ja wia się to
m. in. po przez od lat obo wią zu ją ce we wszyst kich ro dza jach szkół pod -
sta wo wych i śred nich mun dur ki i kon se kwent nie eg ze kwo wa ny za kaz
no sze nia ja kich kol wiek ozdób na te re nie szkół. To nie ze wnętrz ny wy -
gląd (uto żsa mia ny z chwa le niem się za mo żno ścią ro dzi ców) ma wy ró -
żniać spo śród in nych, ale roz wój wła snych zdol no ści i za let cha rak te ru.
Ta kie ukie run ko wa nie am bi cji mo że pro cen to wać na przy szłość, ale już
obec nie w Au stra lii nie na le ży do do bre go to nu afi szo wa nie się za mo -
żno ścią, np. nie wi dać du żych ró żnic mię dzy osie dla mi bo gat szych
i bied niej szych. Do my są wy god ne i funk cjo nal ne, ale na ze wnątrz wy glą -
da ją dość skrom ne (nie spo ty ka się re zy den cji pa ła co wych wśród ogrom -
nych ogro dów). Ró żni ce wy ni ka ją ra czej z cen grun tów i atrak cyj no ści
kra jo bra zo wej oto cze nia. Mo żna to uznać za pe wien krok na przód
w pró bach ogra ni cze nia nad mier ne go gro ma dze nia dóbr ma te rial nych
i w ten spo sób oszczę dza nia za so bów śro do wi ska.

W ce lu ogra ni cze nia zu ży cia za so bów wo dy za le ca się stop nio we
wpro wa dza nie zmian w skła dzie ga tun ko wym ro ślin w ogród kach przy -
do mo wych. Pro mo wa ne jest wy ko rzy sta nie ro ślin au stra lij skich, przy sto -
so wa nych do prze trwa nia okre sów su szy. W tym ce lu roz wi nię to fa cho -
we do radz two, obo wiąz ko wo udzie la ne w skle pach ogrod ni czych. Two -
rzo ne są też wzor ce w po sta ci cie ka wie ze sta wio nych kom po zy cji zie le ni
miej skiej, przede wszyst kim w par kach i na skwe rach oraz wo kół ró -
żnych in sty tu cji uży tecz no ści pu blicz nej, przede wszyst kim szkół i uczel -
ni. Har mo nij nie skom po no wa na w tym du chu i sta ran nie utrzy ma na zie -
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leń za chę ca do na śla do wa nia ta kich wzo rów w ogród kach przy do mo -
wych.

W edu ka cji spo łe czeń stwa du żą ro lę od gry wa ją ró żne śro do wi ska za -
wo do we, a szcze gól nie jest to wi docz ne w słu żbie zdro wia. Ochro -
na i pro mo cja ludz kie go zdro wia (Agen da 21, rozdz. 6) jest przed mio -
tem dzia łań rzą du re ali zo wa nym przez pla ców ki lecz nic twa, a ta kże edu -
ka cję spo łe czeń stwa.

Słu żba zdro wia jest świet nie zor ga ni zo wa na. Cho rym za pew nia się
nie tyl ko kom pe tent ną opie kę le kar sko-pie lę gniar ską, ale dba się też
o ich po trze by psy chicz ne. W przy pad ku dłu ższych od wie dzin mo żna
sko rzy stać z po sił ków i sal do wy po czyn ku, w ra zie po trze by mo żna też
spę dzić noc w szpi ta lu bli sko cho re go. Do brze zor ga ni zo wa ny jest rów -
nież wo lon ta riat. Wo lon ta riu sze, za nim zo sta ną wpusz cze ni do szpi ta la,
prze cho dzą szko le nia, aby wie dzieć, w ja kim za kre sie i w ja ki spo sób
mo gą speł niać ży cze nia cho rych w za le żno ści od cho ro by i sta nu pa cjen -
ta. Prze cho dzą też przy go to wa nie psy cho lo gicz ne, aby orien to wać się,
np. o czym i w ja ki spo sób roz ma wiać z cho ry mi dzieć mi, do ro sły mi czy
se nio ra mi. Ta ką opie ką są obej mo wa ni szcze gól nie cho rzy, któ rych z ró -
żnych wzglę dów nikt nie od wie dza. Wo lon ta riu sze ma ją wy zna cza ne dy -
żu ry i po zgło sze niu na od dział otrzy mu ją od per so ne lu bar dzo kon kret -
ne po le ce nia, od no szą ce się do przy dzie lo nych do opie ki cho rych. Kom -
pe ten cja w spra wach cho rych jest rów nież wy ma ga na od wszel kich in -
nych za wo dów w ja ki kol wiek spo sób zwią za nych z lecz nic twem.
Na przy kład, w te stach na eg za min z bu kie ciar stwa (trzy let nie stu dia,
bez któ rych nie mo żna otrzy mać li cen cji na pro wa dze nie kwia ciar ni) by -
ły py ta nia do ty czą ce do radz twa w spra wach bu kie tów do szpi ta li (ja kie
od mia ny kwia tów mo żna włą czyć do bu kie tu dla pa cjen ta, np. od ra dza -
ne jest przy no sze nie kwia tów sil nie pach ną cych do szpi ta li po ło żni czych,
szcze gól nie li lii, nie na le ży przy no sić kwia tów na nie któ re od dzia ły, np.
na in ten syw ną te ra pię, itp.)

Lecz nic two jest w du żym stop niu na sta wio ne na pro fi lak ty kę. W wy -
kształ ce niu le ka rzy i pie lę gnia rek kła dzie się du ży na cisk na przy go to wa -
nie do wcze sne go wy kry wa nia cho rób i sto so wa nia od po wied nio wcze -
śnie środ ków za po bie ga ją cych za cho ro wa niom. Przy kła dem ta kich dzia -
łań jest pro fi lak ty ka ra ka skó ry. Pro wa dzo ne w tym kie run ku ba da nia
na uko we, wie dza o je go przy czy nach i spo so bach za po bie ga nia jest szyb -
ko roz po wszech nia na w spo łe czeń stwie. In for ma cje są prze ka zy wa ne
przez le ka rzy i pie lę gniar ki, przez me dia, a ta kże szko ły.
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Na po cząt ku ka żde go la ta przy po mi na się o skut kach po ło że nia Au -
stra lii w stre fie zwrot ni ko wej (du że na sło necz nie nie) oraz w sto sun ko wo
bli skim są siedz twie An tark ty dy i dziu ry ozo no wej. Ka żde se zo no we po -
więk sze nie się dziu ry ozo no wej jest na tych miast po da wa ne do pu blicz -
nej wia do mo ści wraz z in for ma cja mi, jak się chro nić się przed bez po -
śred nim pro mie nio wa niem lub dla cze go trze ba sto so wać sil ne fil try UV.
Wie lo krot nie przy po mi na ne są też ewen tu al ne skut ki oraz ob ja śnia ne
i po ka zy wa ne ob ja wy. Do roz po zna wa nia naj mniej szych ob ja wów ra ka
i kie ro wa nia pa cjen tów na od po wied nie ba da nia są prze szko le ni nie tyl -
ko le ka rze spe cja li ści, ale ca ła słu żba zdro wia, włącz nie ze sto ma to lo ga -
mi, far ma ceu ta mi itp. oraz wszyst kie in ne za wo dy zwią za ne z bli skim
kon tak tem z dru gim czło wie kiem, np. ma ni kiu rzyst ki, ko sme tycz ki, fry -
zje rzy. O tym, że wie dza ta rze czy wi ście funk cjo nu je w spo łe czeń stwie,
prze ko na łam się oso bi ście, gdy kil ka osób nie za le żnie od sie bie zwró ci ło
mi uwa gę na ma ły czar ny pie przyk na ra mie niu, mo gą cy być po cząt kiem
ra ka skó ry. Wy stra szo no mnie sku tecz nie i po po wro cie do Pol ski
na wszel ki wy pa dek go usu nę łam.

W szko łach wiel ką wa gę przy kła da się do za jęć na zwa nych zdro wie
i wy cho wa nie fi zycz ne. Są one re ali zo wa ne w wy mia rze 3-4 go dzin ty go -
dnio wo i słu żą po zna niu i wpro wa dza niu w ży cie za sad za cho wa nia
zdro wia i tę ży zny fi zycz nej. Do brym przy kła dem mo że być uzu peł nie nie
mun dur ka szkol ne go o ka pe lu sik chro nią cy gło wę i twarz przed słoń cem
i kon se kwent ne eg ze kwo wa nie je go no sze nia pod czas za jęć na wol nym
po wie trzu, np. pod czas lek cji wy cho wa nia fi zycz ne go (fot. 8). Pro mo wa -
nie zdro wia po le ga rów nież na or ga ni zo wa niu licz nych za wo dów mię -
dzy kla so wych, mię dzysz kol nych, okrę go wych i sta no wych z ró żnych
dys cy plin spor to wych. Ka żdy in dy wi du al ny lub ze spo ło wy udział w ta -
kich roz gryw kach i ka żde osią gnię cie jest od no to wa ne w pu bli ko wa nej
rok rocz nie kro ni ce szko ły i któ rą wszy scy ucznio wie otrzy mu ją na pa -
miąt kę ka żde go ro ku.

In nym przy kła dem dba ło ści o zdro wie spo łe czeń stwa jest na tych -
mia sto we prze ka zy wa nie spo łe czeń stwu rze tel nych wy ni ków ba dań ar ty -
ku łów żyw no ścio wych. W tym przy pad ku głów ną ro lę od grywa ją me dia,
ale rów nież kur sy go to wa nia w szko łach czy in for ma cje prze ka zy wa ne
przez per so nel skle pów z żyw no ścią. Do ty czy to na wet ta kich zda wa ło -
by się nie po zor nych in for ma cji, jak np. od kry cie, że koń ce wa rzyw ko -
rze nio wych, np. mar chew ki, pie trusz ki (któ re jak za uwa żo no, są omi ja -
ne przez szkod ni ki) za wie ra ją tok sy ny chro nią ce sto żek wzro stu. Prak -
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tycz nym wnio skiem i jed no cze śnie za le ce niem jest przy ci na nie
przed spo ży ciem koń ców tych ko rze ni od do łu.

Na tych i in nych przy kła dach wi dać, jak do brze funk cjo nu je sys tem
prze pły wu in for ma cji od świa ta na uki do spo łe czeń stwa. Bu dzi to w spo -
łe czeń stwie świa do mość war to ści wie dzy i po trze by wspie ra nia na uki
oraz prze świad cze nie o dba ło ści rzą du i lu dzi na uki o po trze by spo łe -
czeń stwa.

In ne ini cja ty wy do ty czą dzia łań za po bie ga ją cych wy le sia niu (Agen -
da 21, rozdz. 11) oraz pro mo wa nia trwa łe go i zrów no wa żo ne go roz wo -
ju osie dli ludz kich (Agen da 21, rozdz. 21). Na obrze żach Perth, w związ -
ku z prze wi dy wa nym roz wo jem mia sta, wy zna czo no ob sza ry po ro śnię te
bu szem i po dzie lo no je na dział ki o po wierzch ni 2 ha. Ta ki te ren, tzw.
hob by farm, mo żna ku pić sto sun ko wo nie dro go pod wa run kiem za go -
spo da ro wa nia nie wię cej niż 20% je go po wierzch ni i po zo sta wie nia nie -
na ru szo ne go bu szu na po zo sta łej czę ści. Dział ki ma ją do kład nie zin wen -
ta ry zo wa ną ro ślin ność ro dzi mą i wpro wa dze nie ja kich kol wiek zmian

Fot. 8. Dzieci w kapelusikach przeciwsłonecznych na boisku szkolnym oczekujące na
rozpoczęcie zajęć z wychowania fizycznego
Phot. 8. The children with hat to protect the head from the sun radiation in the
playground waiting for the beginning of the sport lesson
Fot./Phot.: M. M. Wilczyńska-Wołoszyn
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gro zi nie odwo łal nie bar dzo wy so ki mi ka ra mi. Do obo wiąz ków wła ści -
cie li na le ży chro nie nie ro ślin no ści na tu ral nej, mię dzy in ny mi przed po -
ża ra mi. Mo żna wy stą pić o po więk sze nie ob sza ru za go spo da ro wa ne go,
ale na wet przy prze ko ny wu ją cym uza sad nie niu zgo da jest udzie la na bar -
dzo rzad ko. Do tak za go spo da ro wy wa ne go ob sza ru ko niecz na by ła bu -
do wa dróg do jaz do wych. Aby za cho wać pięk ne sta re drze wa ro sną ce
pier wot nie w bu szu, zbu do wa no krę tą, omi ja ją cą je dro gę (ryc. 9).

Ta dba łość o wspól ne do bro, po czu cie od po wie dzial no ści i do bra or -
ga ni za cja do ty czy na wet sy tu acji, w któ rych z ró żnych po wo dów mu si być
coś znisz czo ne, np. po kry wa ro ślin na przy bu do wie no wej dro gi. Ogła sza
się wte dy w me diach, że z wy zna czo nych miejsc, w wy zna czo nym ter mi -
nie ka żdy mo że za brać do wol ne ro śli ny do ogród ków przy do mo wych,
aby ura to wać ich mo żli wie jak naj wię cej. To wa rzy szy te mu peł na in for -
ma cja o tym, któ re ga tun ki na pew no nie przyj mą się w ogro dach, jak po -
szcze gól ne ga tun ki zno szą prze sa dza nie i jak dbać o nie, za nim za do mo -
wią się na do bre w no wym miej scu. Ro śli ny ta kie wy ko rzy stu je się też
przy urzą dza niu zie le ni miej skiej, gdzie wy raź nie pre fe ro wa ne są ga tun ki

Fot. 9. Nowo wybudowana kręta droga do osiedla omijająca piękne stare drzewa
herbaciane, pozostawione z pierwotnego buszu
Phot. 9. Newly build winding road to the settlement avoiding the beautiful old tea trees
left from original bush
Fot./Phot.: M. M. Wilczyńska-Wołoszyn
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ro dzi me. W jed nym z par ków w Perth wi dzia łam prze sa dzo nych w ten
spo sób kil ka na ście tra wia stych drzew. Ich pnie prze kra cza ły 1 m wy so ko -
ści, mu sia ły więc być już sta re, po nie waż te mu ga tun ko wi pień za czy -
na ro snąć do pie ro po 20 la tach, a przy ro sty rocz ne są nie wiel kie.

Dzia ła nia na rzecz Kom plek so we go pla no wa nia i za rzą dza nia za so -
ba mi Zie mi (Agen da 21, rozdz. 10) obej mu ją sze ro ki za kres ini cja tyw od -
no szą cych się się przede wszyst kim do po szu ki wa nia roz wią zań na sku -
tecz ne i jak naj mniej szko dzą ce śro do wi sku tech no lo gie oszczęd no ści su -
row ców i neu tra li za cji od pa dów. Po szu ki wa nie od po wied nich tech no lo -
gii le ży w ge stii na uki, ale w Au stra lii uwa ża się, że im wcze śniej zo sta nie
ukształ to wa ne na sta wie nie na ten kie ru nek my śle nia, tym więk sza jest
szan sa na od kry cia w tej dzie dzi nie. Ta kie wy cho wa nie mo że w przy szło -
ści za owo co wać po my sła mi na oszczę dza nie su row ców w ró żnych dzie -
dzi nach go spo dar ki.

Dzia ła nia edu ka cyj ne w tym kie run ku roz po czy na się bar dzo wcze -
śnie. W przed szko lu rzad ko uży wa się do prac pla stycz nych ma te ria łów
no wych. Wy ko rzy stu je się przy no szo ne przez ro dzi ców ścin ki ko lo ro -
wych wstą żek od kwia tów, pa pie rów po opa ko wa niach pre zen tów, ga zet
itp. po to, aby po ka zać, że ta kie ma te ria ły za miast wy lą do wać na wy sy pi -
sku śmie ci, mo gą być po now nie wy ko rzy sta ne. W tym bo ga tym kra ju
prze ko nu je się uczniów i ich ro dzi ców do oszczę dza nia ma te ria łów pi -
śmien nych, np. aby ka żdy ołó wek był wy pi sa ny do koń ca i ka żdy ze szyt
za pi sa ny do koń ca. Pod ko niec ro ku wy ry wa ne są za pi sa ne kart ki i ze szy -
ty uży wa się da lej w no wym ro ku szkol nym.

Prze ko na nie ucznia, że ka żdy z nas oso bi ście mo że dzia łać dla przy -
ro dy, kształ tu je się przede wszyst kim w prak tycz nym dzia ła niu, nie tyl ko
ucząc o pro ble mach śro do wi sko wych. Słu żą te mu rów nież od po wied nie
za da nia z ma te ma ty ki, np. na ob li cza nie, ile trze ba by ło by wy ciąć do dat -
ko wych drzew, gdy by ka żdy uczeń tej kla sy wy rzu cił nie do koń czo ne ze -
szy ty ze wszyst kich przed mio tów, ile – gdy by wszy scy ucznio wie tej szko -
ły tak po stą pi li, a ile – gdy by wszy scy ucznio wie w ca łej Au stra lii, a ta kże
ile – przy by ło by do dat ko wych od pa dów na wy sy pi skach z nie do koń czo -
nych ze szy tów i nie wy pi sa nych ołów ków. Ten kie ru nek wy cho wa nia jest
ob li czo ny na na sta wie nie my śle nia na da le ką przy szłość, aby obec ni
ucznio wie by li przy go to wa ni na po szu ki wa nie roz wią zań pro ble mów
w przy szło ści na ka żdym sta no wi sku pra cy.

Dzia ła nia Au stra lii w za kre sie ochro ny ró żno rod no ści bio lo gicz nej
(Agen da 21, rozdz. 15) ma ją dłu gą tra dy cję. Za po czą tek praw nej ochro -
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ny przy ro dy uzna je się w Au stra lii rok 1879 – rok, w któ rym utwo rzo no
pierw szy park na ro do wy nad Za to ką Hac king na po łu dnie od Syd ney, ja -
ko dru gi na świe cie po Yel low sto ne w USA (1872 r.). Wkrót ce po wsta ły
in ne par ki na ro do we i stop nio wo roz bu do wa no sys tem ob sza rów chro -
nio nych. Obec nie w Au stra lii zaj mu ją one 10,8% po wierzch ni lą do wej
i 7% wód przy brze żnych (więk szy udział ob sza rów chro nio nych ma ją
tyl ko pra wie bez lud ne Gren lan dia i An tark ty da).

Re zer wa ty nie za wsze mo gą mieć stre fy ochron ne w po sta ci pa sa zie -
le ni, szcze gól nie te wy zna cza ne na te re nach zur ba ni zo wa nych. W ta kich
przy pad kach ochro na przed pło sze niem zwie rząt i za pew nie niem spo ko -
ju jest pro wa dzo na w in ny spo sób. Na są sia du ją cych z re zer wa ta mi dro -
gach sto su je się znacz ne ogra ni cze nie na tę że nia ru chu. Osią ga się to,
usta wia jąc zna ki ogra ni cza ją ce znacz nie do pusz czal ną pręd kość ru chu

Fot. 10. Perth. Po lewej stronie jezdni znajduje się rezerwat, a po prawej osiedle
mieszkaniowe. Na tej ulicy co kilkaset metrów wykonano zwężenie jezdni wymuszające
ruch wahadłowy. Samochód trzeba zatrzymać przed przerywaną linią na jezdni (na
pierwszym planie) i sprawdzić, czy nie nadjeżdża samochód z przeciwka. Pierwszeństwo
ma ten, kto pierwszy wjechał na zwężenie
Phot. 10. On the left of the road there is reserve, and on the right is the housing estate.
On this road every hundreds meters is gut reducing road traffic. The car must stop
before the line to check if another car is coming from the opposite direction. The priority
belongs to the first car on the narrowing 
Fot./Phot.: M. M. Wilczyńska-Wołoszyn
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oraz zna ki ostrze gaw cze na ka zu ją ce zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na da -
ny ga tu nek zwie rzę cia. Spo tka łam na wet znak „uwa ga na żół wie i kacz -
ki”, co wy wo łu je roz ba wie nie na wet wśród miej sco wej lud no ści, ale jest
przyj mo wa ne ze zro zu mie niem. No wym po my słem na zmniej sze nie
prze pu sto wo ści ta kich dróg jest wy bu do wa nie za pór wy mu sza ją cych
zwol nio ny ruch wa ha dło wy (fot. 10).

Ochro na ga tun ko wa w Au stra lii jest rów nież sze ro ko roz wi nię ta.
Usta wą o ochro nie śro do wi ska na tu ral ne go i bio ró żno rod no ści z 1999 r.
ob ję to ochro ną ca łą ro dzi mą fau nę. Wy ją tek sta no wi kan gur ru dy, któ ry
roz mno żył się nad mier nie tam, gdzie wcze śniej brak wo dy ogra ni czał je -
go po pu la cję, po nie waż na uczył się ko rzy stać z po ideł dla owiec.

W prak ty ce ca ła ro dzi ma przy ro da Au stra lii jest chro nio na, np.
na wy cię cie ja kiej kol wiek ro śli ny z na tu ral ne go eko sys te mu trze ba mieć
spe cjal ne ze zwo le nie. Usta no wio ne są wy so kie ka ry za nisz cze nie ro ślin -
no ści, np. w ro ku 2002 za ze rwa nie kwia tu lub ga łąz ki w bu szu gro zi ła
ka ra 200 do la rów au stra lij skich, a w par ku miej skim lub na ob sza rze
chro nio nym – 400 do la rów. Pra wo to nie jest mar twe, po nie waż Au stra -
lia po tra fi ła prze ko nać spo łe czeń stwo, że pa trio tycz nym i spo łecz nym
obo wiąz kiem ka żde go jest re ago wa nie na na ru sza nie prze pi sów. Mo żna
się w ta kich przy pad kach spo tkać z oka za niem bra ku ak cep ta cji, mo że
być zwró co na uwa ga, a na wet zgło sze nie do od po wied nich słu żb, któ re
re agu ją za wsze.

Au stra lia kon se kwent nie bro ni się przed in wa zją ob cych ga tun ków
ro ślin z oba wy przed znisz cze niem na tu ral nych eko sys te mów. Dzia ła nia,
ja kie pod ję to dla ochro ny ro dzi mych eko sys te mów, po le ga ją m. in.
na mo ni to ro wa niu na tu ral nych eko sys te mów pod ką tem ga tun ków ob -
cych dla da ne go śro do wi ska, np. eu ro pej skich, a na wet po cho dzą cych
z in nych re gio nów Au stra lii. Po cząt ko wo par ki na ro do we, a obec nie
rów nież wszyst kie in ne eko sys te my, szcze gól nie w oko li cach gę ściej za -
lud nio nych, są prze szu ki wa ne przez prze szko lo nych wo lon ta riu szy,
głów nie stu den tów kie run ków przy rod ni czych i lud ność miej sco wą. Do -
ko nu ją oni prze glą du ca łych po ła ci bu szu, zna ku jąc po ło że nie nie po żą -
da nych ro ślin. In for ma cje te są prze ka zy wa ne od po wied nim słu żbom,
któ re spraw dza ją za uwa żo ne nie pra wi dło wo ści i sys te ma tycz nie je usu -
wa ją, aby nie po wo do wa ły zmian w ro dzi mych eko sys te mach.

Spo łe czeń stwo jest rów nież prze ko ny wa ne do ak cep ta cji idei współ -
ist nie nia czło wie ka z dzi ką przy ro dą wszę dzie tam, gdzie jest to mo żli we.
Za przy kład ta kie go dzia ła nia mo żna uznać obec ność dzi kich kan gu rów
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na no wym cmen ta rzu urzą dzo nym na obrze żach Perth (fot. 11). Cmen -
tarz ce lo wo nie jest ogro dzo ny, kan gu ry nie są pło szo ne i mo żna do nich
po dejść na od le głość kil ku me trów. Sta ło się to na wet ro dza jem atrak cji
tu ry stycz nej. Kan gu ry przy cho dzą z wi docz ne go w tle bu szu w po szu ki -
wa niu po ży wie nia, głów nie traw i kwia tów. Ten no wo wpro wa dzo ny
zwy czaj jest trak to wa ny ja ko ro dzaj re kom pen sa ty za znisz cze nie na tu -
ral nych śro do wisk tych zwie rząt.

In nym przy kła dem dzia łań, trud nych do za ak cep to wa nia w Eu ro pie,
jest to le ro wa nie w par ku miej skim na wet ja do wi tych wę ży, je śli ta kie wy -
stę pu ją w da nym eko sys te mie, np. przy wej ściu do par ku miej skie go
w Me lvil le są ta bli ce z in for ma cja mi dla wła ści cie li psów (ryc. 12).
Na gór nej ta bli cy jest ma pa par ku z wy zna czo ny mi ob sza ra mi o ró żnych
ogra ni cze niach dla psów. Treść dol nej brzmi „Wę że są na tu ral nym ele -
men tem te go śro do wi ska. Pro si my, bądź ostro żny”. Zręcz ne ze sta wie nie
ta blic dzia ła wy cho waw czo. W tej sy tu acji trud no o nie chęć do prze pi -
sów, któ re su ge ru ją głę bo ką tro skę władz o bez pie czeń stwo lu dzi i ich
ulu bień ców. Sy tu acja ta jest ak cep to wa na przez spo łecz ność lo kal ną.

Fot. 11. Nowy cmentarz w Perth i dzikie kangury, których obecność w tym miejscu jest
akceptowana przez społeczeństwo
Phot. 11. New cementary in Perth and wild canguroos, accepted in the place by the
society
Fot./Phot.: M. M. Wilczyńska-Wołoszyn
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W za kre sie ochro ny oce anów, wszyst kich ro dza jów mórz, w tym
śród lą do wych i otwar tych, te re nów stref przy brze żnych oraz ochro ny,
ra cjo nal ne go wy ko rzy sty wa nia i roz wo ju ży wych za so bów mo rza
(Agen da 21, rozdz. 17) mo żna za ob ser wo wać rów nież wie le ini cja tyw.
Przede wszyst kim znacz na część wód przy brze żnych zo sta ła za li czo -
na do ob sza rów chro nio nych. Mor skie par ki na ro do we, w tym Wiel ka
Ra fa Ko ra lo wa, sta no wi ły w 2002 r. 7% wód te ry to rial ny ch Au stra lii. Po -
nad to, w oba wie przed nad mier nym wy eks plo ato wa niem, dla kil ku ob -
sza rów ry bo łów stwa mor skie go Au stra lii usta lo no przy dzia ły odło wo we,
w ce lu za cho wa nia od po wied niej li czeb no ści po pu la cji wie lu ga tun ków.
W przy pad ku wa le ni wszyst kie ich ga tun ki są chro nio ne w wo dach au -
stra lij skich. Au stra lia na le ży do Mię dzy na ro do wej Ko mi sji Wie lo ryb nic -
twa i zde cy do wa nie prze ciw sta wia się ko mer cyj nym po ło wom wa le ni,
rów nież czyn nie. Wy sy ła ne są ło dzie pa tro lo we w ce lu po wstrzy ma nia
przed po ło wa mi wa le ni. Od cza su do cza su zda rza ją się z te go po wo du
za tar gi z jed nost ka mi ja poń ski mi do cie ra ją cy mi w tym ce lu aż na wo dy
ota cza ją ce Au stra lię. W cza sie mo je go po by tu w Au stra lii w 2008 r. by ły
na ten te mat do nie sie nia pra so we.

Prze pi sy praw ne ogra ni cza ją ce po ło wy od no szą się rów nież do in -
dy wi du al ne go węd ko wa nia na wła sne po trze by. Po za pra są lo kal ną,
dru ko wa ny mi ulot ka mi oraz in for ma cja mi w In ter ne cie słu żą te mu
zręcz nie opra co wa ne ta bli ce in for ma cyj ne usta wio ne w od po wied nich
miej scach wy brze ża. Pierw sza ta bli ca (fot. 13) od no si się do tzw. re kre -
acyj ne go po ło wu kra bów na za chod nim wy brze żu Au stra lii Za chod niej
i sy gno wa na jest przez De par ta ment Ry bo łów stwa rzą du Au stra lii Za -
chod niej. Na ta bli cy tej wy mie nio no naj wa żniej sze prze pi sy obo wią zu -
ją ce przy po ło wach kra ba Błę kit ne go Pły wa ka (sam ce ma ją sko ru py
w pięk nym błę kit nym ko lo rze). W kil ku zda niach z od po wied ni mi wy -
ró żnie nia mi w tek ście i ry sun ka mi wy ja śnio no do kład nie, co i jak trze ba
zro bić, aby być w zgo dzie z pra wem. Dzię ki te mu in for ma cje są ła twe
do zro zu mie nia i za pa mię ta nia: „LI MIT MI NI MAL NE GO ROZ MIA -
RU – 127 mm. Kra ba na le ży mie rzyć w naj szer szej czę ści sko ru py. Kra -
by po ni żej te go roz mia ru i kra by z ikrą na le ży wrzu cić do wo dy w cią -
gu 5 min. ZA KAZ PO ŁO WU SIE CIĄ DO KRE WE TEK obo wią zu je
ca ły rok. LI MIT PO ŁO WU BEZ ŁO DZI od 1 li sto pa da 2007 – 10 kra -
bów dzien nie na oso bę. LI MIT PO ŁO WU Z ŁO DZI od 1 li sto pa -
da 2007 – 20 kra bów dzien nie, gdy na ło dzi są 2 oso by lub wię cej. Mak -
si mum 10 rzu tów ko sza. OKRES OCHRON NY KRA BA – z po wo du
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Fot. 12. Ta bli ce przy wej ściu do par ku miej skie go w Me lvil le na przed mie ściach Perth
Phot. 12. The ta bles by the en tran ce of the town park in Me lvil le in the sub ur bia of
Perth
Fot./Phot.: M. M. Wil czyń ska -Wo ło szyn
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Fot. 13. Tablica informacyjna dla wędkarzy: Połów krabów w regionie Wybrzeża
Zachodniego
Phot. 13. The information table for anglers: Crabbing in the West Coast region
Fot./Phot.: M. M. Wilczyńska-Wołoszyn
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Fot. 14. Tablica informacyjna dla wędkarzy Rekreacyjny połów ryb w Zatoce Upper
Spencer 
Phot. 14. The information table for anglers Recreational Fishing Upper Spencer Gulf
Fot./Phot.: M. M. Wilczyńska-Wołoszyn
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tar ła, w Pe el -Ha rvey obo wią zu je za kaz po ło wu kra bów od 1 wrze śnia
do 31 paź dzier ni ka ka żde go ro ku. W spra wie nie le gal nych po ło wów
dzwoń pod po da ny nu mer, czyn ny 24 godz. 7 dni w ty go dniu. Dal sze
in for ma cje: e -ma il i kon tak ty do re gio nal nych biur w czte rech miej sco -
wo ściach wzdłuż wy brze ża”.

Bra łam udział w po ło wie kra bów z ło dzi w oko li cy Man du rah na po -
łu dnie od Perth. Wła ści ciel ło dzi miał miar kę, ta ką jak na ry sun ku, i ka -
żdy sa miec kra ba wyj mo wa ny z ko sza był do kład nie co do mi li me tra
mie rzo ny i zbyt ma łe sam ce oraz wszyst kie sa mi ce lą do wa ły na tych miast
w wo dzie. Choć po cząt ko wo mo gło się wy da wać, że 20 kra bów to ma ło,
to po przy rzą dze niu wy star czy ło ich na dzie się cio oso bo we spo tka nie to -
wa rzy skie. Są to więc prze pi sy roz sąd ne i są one w Au stra lii skru pu lat nie
prze strze ga ne.

Dru ga ta bli ca (fot. 14) sy gno wa na jest przez kil ka in sty tu cji: Rząd
Au stra lii Po łu dnio wej, Ko mi tet Re kre acyj ne go Po ło wu Ryb, Pro gram
Ak cji Ry bo łów stwa i Ochro nę Wy brze ża. Po pra wej stro nie ta bli cy znaj -
du ją się in for ma cje do ty czą ce wy ma ga nych mi ni mal nych roz mia rów po -
ła wia nych kil ku na stu ga tun ków ryb oraz li mi ty prze wi dzia ne na po łów
z brze gu i z ło dzi. Le wa stro na ta bli cy z tek stem po roz dzie la nym ry sun -
ka mi i ma pą za to ki zo sta ła prze zna czo na na cie ka wost ki do ty czą ce Za to -
ki Spen ce ra i ży ją cych w niej or ga ni zmów. Przy kła dem for my, w ja kiej są
kon stru owa ne in for ma cje, mo że być jed na z cie ka wo stek. „Pysz czak zło -
ci sty (osob nik od 8 ro ku ży cia i star szy) mi gru je co rocz nie wio sną w te
oko li ce na tar ło. Od 15 ro ku ży cia po zo sta je tu na sta łe i mo że do żyć 35
lat i wię cej.” Na koń cu jest apel: „Man gro wia są chro nio ne w ca łej po łu -
dnio wej Au stra lii. Za ich uszko dze nie, in ge ren cję lub nisz cze nie są prze -
wi dzia ne ka ry. Man gro wia są eko lo gicz nie wa żnym sys te mem dla zdro -
wia i trwa ło ści na szych cen nych ga tun ków ryb. Ich ochro na jest ko niecz -
na”. Czy ta jąc tak do bra ne i skon stru owa ne in for ma cje, ma się wra że nie
po zna wa nia cze goś nad zwy czaj ne go, co ko niecz nie trze ba za cho wać
na przy szłość – i chy ba ta ki cel przy świe cał twór com tych ta blic.

Przy ta kich ob ja śnie niach i ape lach wpro wa dza ne re stryk cje są zro -
zu mia łe i nie bu dzą sprze ci wu, wręcz prze ciw nie – są skru pu lat nie prze -
strze ga ne. Jak to wy glą da w prak ty ce w przy pad ku firm pro wa dzą cych
rej sy re kre acyj nych po ło wów, mia łam oka zję ob ser wo wać, uczest ni cząc
w ta kiej ca ło dnio wej wy pra wie w Co ral Bay. Na po kła dzie znaj do wa ło
się 8 sta no wisk węd kar skich oraz skrzy nia z lo dem na zło wio ne ry by,
któ re po tem za bie ra li węd ka rze (opła ta za rejs i sprzęt wy no si ła 150 do -
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la rów). Na skrzy ni by ły przed sta wio ne do pusz czal ne roz mia ry po ła wia -
nych w tam tej oko li cy ryb. Za ło ga ło dzi po ma ga ła w zdej mo wa niu ryb
z ha czy ków, mie rzy ła ry by i na tych miast wrzu ca ła do oce anu te, któ re
mia ły roz mia ry mniej sze od do zwo lo nych. Nie po ma ga ły żad ne proś by,
na wet że to je dy na zło wio na ry ba. Dla wła ści cie la fir my ce ną ustęp stwa
jest utra ta li cen cji.

Po wszech ność po staw pro eko lo gicz nych wśród miesz kań ców Au -
stra lii jest zdu mie wa ją ca. Przy kła dem mo że być sy tu acja za ob ser wo wa -
na na przy pad ko wo od wie dzo nej far mie w oko li cy Co ral Bay, gdzie
od cza su do cza su przyj mu je się tu ry stów w bu dyn kach prze zna czo nych
dla se zo no wych ro bot ni ków pod czas strzy że nia owiec. Zwró ci łam uwa -
gę na prze pięk ne du że musz le le żą ce w ką cie biu ra. Usły sza łam od go -
spo dy ni, że są to musz le ze bra ne przez tu ry stów nie świa do mych za ka zu
ich wy no sze nia z pla ży i że zo sta ną tam od nie sio ne przy oka zji. Usły sza -
łam też wy ja śnie nie, że musz le opusz czo ne przez jed ne or ga ni zmy są za -
sie dla ne przez in ne. Za sko cze niem dla mnie był fakt, że zwy kli far me rzy
ży ją cy na od lu dziu (naj bli ższa sta cja ben zy no wa jest od da lo na o 80 km)
za re ago wa li na tę sy tu ację i umie li wy ja śnić dla cze go. Jest to nie wąt pli -
wie efekt wie lo let niej pra cy wy cho waw czej i umie jęt no ści do tar cia do ka -
żde go człon ka spo łe czeń stwa.

Pro ble my Ochro ny ja ko ści i wy ko rzy sta nia za so bów wód śród lą do -
wych oraz Zin te gro wa ne go po dej ścia do pro ble mu za so bów wód śród -
lą do wych, ich za rzą dza nia i za go spo da ro wa nia (Agen da 21, rozdz. 18)
znaj du ją od zwier cie dle nie w dzia ła niach edu ka cyj nych. Przy ró żnych
oka zjach jest po pu la ry zo wa na wie dza o pro ble mach śro do wi sko wych, jak
np. nie do bór wo dy, na któ re cier pi mi lio no we mia sto Perth. Wo kół Perth
wy bu do wa no kil ka na ście zbior ni ków wo dy pit nej gro ma dzo nej na okre -
sy su szy. Bar dzo rzad ko, raz na kil ka – kil ka na ście lat zda rza się prze peł -
nie nie zbior ni ka. Awa ryj ne spusz cza nie wo dy sta je się wte dy atrak cją or -
ga ni zo wa ną dla miesz kań ców. Ogło sze nia w lo kal nych me diach za chę ca -
ją do wzię cia udzia łu w tym wy jąt ko wym spek ta klu. Wie le ro dzin przy je -
żdża obej rzeć to wi do wi sko, za po zna jąc się przy oka zji z ka pry sa mi na tu -
ry i ich wpły wem na ży cie i go spo dar kę czło wie ka. Jest to też oka zja
do przed sta wie nia wy jąt ko wej rzad ko ści ta kiej sy tu acji, wy ja śnia nia pro -
ble mów z nie do bo rem wo dy i omó wie nia tru du wło żo ne go w bu do wę
i utrzy ma nie sztucz nych zbior ni ków wo dy pit nej. Po ta kich wy ja śnie niach
ła twiej jest zro zu mieć po trze bę oszczę dza nia wo dy, ła twiej pod po rząd ko -
wać się czę stym w le cie za ka zom my cia sa mo cho dów oraz ogra ni cze niom
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w pod le wa niu ro ślin ogro do wych (wio sną 2008 ro ku – po jed nej go dzi nie
wie czo rem lub ra no przez okre ślo ne 2 dni w ty go dniu).

Spo łe czeń stwo na bie żą co jest in for mo wa ne o do sko na le niu pro ce -
sów tech no lo gicz nych i urzą dzeń oszczę dza ją cych wo dę, o czym in for -
mu je się spo łe czeń stwo na bie żą co. Przy kła dem mo że być wpro wa dza -
nie na ry nek no we go ty pu se de su oszczę dza ją ce go wo dę. Od po wied nio
ukształ to wa ny kształt se de su i pre cy zyj nie skie ro wa ny stru mień wo dy
o wła ści wym na tę że niu prze pły wu po zwo li ły zmniej szyć ilość zu ży wa nej
wo dy do 4 li trów w jed nym cy klu spłu ka nia. Do tych czas uży wa ne gór no -
spłu ki i dol no spłu ki zu ży wa ły od po wied nio 10 i od 6 do 9 li trów wo dy.

Szyb ko wpro wa dzo no na kaz sto so wa nia te go roz wią za nia we wszyst -
kich no wo pro jek to wa nych bu dyn kach oraz stop nio wą wy mia nę (w mia -
rę zu ży wa nia się sta rych urzą dzeń) w in nych, przede wszyst kim we
wszyst kich bu dyn kach pu blicz nych. Do zwy kłych lu dzi in for ma cje
na ten te mat do cie ra ją po przez do rad ców w skle pach i biu rach pro jek to -
wych, po przez szko ły (np. za da nia na ob li cze nie zu ży cia wo dy we wła -
snym do mu lub zmniej sze nia ilo ści ście ków) i po przez me dia. Nie ma na -
ka zu wy mia ny sta rych urzą dzeń (do pó ki się nie zu ży ją) w ist nie ją cych
do mach, ale uświa do mie nie kosz tów zwią za nych z co dzien ną eks plo ata -
cją prze ko nu je wie lu do no we go roz wią za nia. Mo żna po dzi wiać sko or -
dy no wa ny spo sób, dzia ła nia wie lu spe cja li stów: pro jek tan tów, de cy den -
tów, pro du cen tów, praw ni ków, ar chi tek tów, in spek to rów bu dow la nych,
do rad ców od urzą dza nia wnętrz, sprze daw ców w skle pach, a na wet na -
uczy cie li szkół, aby ten pro dukt do tarł szyb ko do spo łe czeń stwa. 

Wie le zdzia ła no w Au stra lii w za kre sie bez piecz nej dla śro dowi ska
go spo dar ki sta ły mi od pa da mi oraz osa da mi z oczysz czal ni ście ków
(Agen da 21, rozdz. 19). Przy kła dem mo że być świet na or ga ni za cja od -
bio ru i re cy klin gu od pa dów z go spo darstw do mo wych. Do ka żde go do -
mu są przy pi sa ne dwa po jem ni ki (z nu me ra mi iden ty fi ka cyj ny mi), je den
na od pa dy prze zna czo ne do re cy klin gu, dru gi na po zo sta łe od pa dy, któ -
re tra fia ją na wy sy pi sko. Re gu lar nie, w wy zna czo ny dla da nej uli cy dzień
ty go dnia, z wy sta wio nych na brzeg chod ni ka po jem ni ków są od bie ra ne
zwy kłe śmie ci, a co dru gi ty dzień – od pa dy do re cy klin gu. Od bie ra je es -
te tycz ny, czy ściut ki bia ło -nie bie ski sa mo chód z jed no oso bo wą ob słu gą.
Au to ma tycz na „ła pa” bez gło śnie chwy ta i szyb ko opró żnia po jem nik.
Ca łość jest po my śla na tak, aby zwy kłym lu dziom mak sy mal nie uła twić
od da wa nie od pa dów i zbęd nych rze czy, aby w ten spo sób wy eli mi no wać
nie le gal ne wy sy pi ska.
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W Au stra lii stop nio wo wpro wa dza no od biór od pa dów do re cy klin -
gu (po cząt ko wo tyl ko opa ko wa nia szkla ne). Se gre ga cją od pa dów sta łych
zaj mu ją się wy spe cja li zo wa ne fir my. Ru szy ła też ak cja edu ka cyj na prze -
ko ny wa nia spo łe czeń stwa o ko niecz no ści do sto so wa nia się do tej ini cja -
ty wy. Jed ną z form edu ka cji by ły wy ciecz ki or ga ni zo wa ne dla wszyst kich
chęt nych do firm se gre gu ją cych od pa dy, gdzie po ka zy wa no i ob ja śnia no
ca ły pro ces włącz nie z eks pe dy cją od pa dów do kon kret nych od bior ców.
Po tem za czę to ko lej no od bie rać pa pier, pla sti ki itp. Obo wiąz ko wi te mu
sprzy ja spraw na or ga ni za cyj nie i wy god na dla miesz kań ców for ma od -
bio ru od pa dów, funk cjo nal ne roz pla no wa nie osie dli i spraw ność dzia ła -
nia słu żb miej skich.

Dwu krot nie w cią gu ro ku w wy zna czo ne dni mo żna wy ło żyć
na brze gu chod ni ka drew no po cho dzą ce z przy ci na nych lub wy ci na nych
drzew i krze wów w ogro dach (przy cię te do dłu go ści 1,5 m). Jest ono wy -
ko rzy sty wa ne ja ko su ro wiec w prze my śle lub ja ko ma te riał na kom post.
Raz w ro ku od bie ra ne są uszko dzo ne urzą dze nia elek trycz ne i elek tro -
nicz ne. Do dat ko wo ka żdy miesz ka niec otrzy mu je 6 bez płat nych bi le tów
na wy sy pi sko śmie ci, gdzie mo że wy wieźć in ne od pa dy nie miesz czą ce się
w po jem ni kach lub któ rych nie wol no do nich wkła dać, np. kwa sy, ole -
je. Są one zbie ra ne w do mu i wy wo żo ne do od po wied nie go miej sca
na wy sy pi sku, gdzie są neu tra li zo wa ne. Wszyst kie ro dza je od pa dów są
w wy god ny dla miesz kań ców spo sób uty li zo wa ne, dzię ki cze mu uni ka
się za nie czysz cza nia śro do wi ska.

Dą że nie po wszech ne go sto so wa nia opa ko wań bez piecz nych i wy -
god nych do ty czy na wet ta kie go dro bia zgu, jak ety kiet ki. Do opa ko wań,
któ re mo gą być po now nie uży te w do mu, za le ca się pro du cen tom sto so -
wa nie do ety kiet kle ju roz pusz czal ne go w wo dzie, aby mo żna je by ło ła -
two usu nąć bez sto so wa nia che mi ka liów.

Nie ustan nie po szu ku je się no wych roz wią zań umo żli wia ją cych
zmniej sze nie ilo ści od pa dów tra fia ją cych na wy sy pi ska. W ostat nich la -
tach w Perth uzna no, że trze ba zna leźć spo sób na ogra ni cze nie wiel kiej
ma sy od pa dów or ga nicz nych od bie ra nych z do mów. Opra co wa no więc
do mo wą me to dę prze twa rza nia czę ści od pa dów na na wóz do ogro dów,
po le ga ją cą na ho dow li dżdżow nic. Jak zwy kle in for ma cje o tym prze ka -
za no miesz kań com przez me dia, uka za ły się ulot ki za chę ca ją ce do spró -
bo wa nia tej me to dy (ryc. 2) oraz za pro po no wa no do fi nan so wa nie za ku -
pu po jem ni ka, prze wi du jąc zmniej sze nie wy dat ków za wy wóz od pa dów.
Ulot ka za czy na się od słów za chę ty: „Far ma dżdżow nic jest za rów no
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Ryc. 2. Ulotka zachęcająca do przetwarzania w domu odpadów organicznych
Fig. 2. A leaflet encouraging the people to process organic waste at home
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opła cal na, jak i przy jem na i przy bli ża cię do sa mo wy star czal no ści
w ogro dzie. Raz za ło żo na far ma dżdżow nic bę dzie pro du ko wa ła bo ga ty
w skład ni ki odżyw cze płyn, któ rym mo żesz użyź niać swój ogród.” W kil -
ku dal szych zda niach jest wy ja śnio ne, jak za ło żyć ho dow lę dżdżow nic
i jak ją pie lę gno wać oraz czym kar mić dżdżow ni ce, a czym nie wol no ich
kar mić. Na po glą do wym ry sun ku przed sta wio no prze krój przez nie wiel -
ki (ok. 1 m wy so ko ści) po jem nik do ho dow li. W Au stra lii m. in. w ta ki
spo sób po ka zu je się, że ka żdy czło wiek mo że zro bić coś po ży tecz ne go
dla przy ro dy.

In nym przy kła dem jest po szu ki wa nie spo so bów zmniej sze nia ob cią -
że nia śro do wi ska szko dli wy mi dla śro do wi ska to reb ka mi fo lio wy mi
do pa ko wa nia za ku pów. Pierw szym po my słem by ło ogra ni cze nie ich
uży cia (po dob nie jak u nas). W Au stra lii jed nak za czę to od ak cji in for -
ma cyj nej o szko dli wo ści te go wy ro bu dla śro do wi ska i proś by o ogra ni -
cze nie ich uży wa nia, więc sprze daw cy ka żdo ra zo wo py ta ją, czy po trzeb -
na jest to reb ka i więk szość osób od ma wia. W za mian za pro po no wa no
uży wa nie to reb wie lo krot ne go użyt ku z ma te ria łu (po dob nie jak u nas)
oraz po now ne uży cie opa ko wań po hur to wych to wa rach. Kar to ny są wy -
sta wia ne po za ka sy i ka żdy mo że z nich ko rzy stać. Nie sprze da je się na -
to miast to reb fo lio wych (tak jak u nas), po nie waż do dat ko wy zysk ozna -
cza ją cy do cho dy dla jed nej gru py spo łecz nej z jed no cze snym ob cią że -
niem in nej gru py by ły by uzna ne za za cho wa nie nie etycz ne. Po szu ku je się
więc no wych roz wią zań. Jed no z nich dys ku to wa no w cza sie mo je go po -
by tu w Au stra lii w 2008 r. Po mysł po le gał na wpro wa dze niu wy so kie go
po dat ku (99 cen tów od ka żdej zwy kłej to reb ki). Po da tek był by pła co ny
w skle pach, ale kie ro wa ny nie do bu dże tu, ale bez po śred nio na ochro nę
przy ro dy. W ten spo sób za pro po no wa no lu dziom al ter na tyw ne roz wią -
za nie, rów nież ko rzyst ne dla śro do wi ska. Przy kład ten ob ra zu je głę bo ką
tro skę o spra wy śro do wi ska z jed no cze snym uwzględ nie niem kon se -
kwen cji śro do wi sko wych, go spo dar czych i praw nych. Po ka zu je też, w ja -
kim sys te mie war to ści prze bie ga ca ły pro ces i ja kie nor my spo łecz ne
obo wią zu ją przy roz wią zy wa niu ta kich pro ble mów. 

Jak z przed sta wio ne go ma te ria łu wy ni ka, w Au stra lii pro gra my
wdra ża nia idei roz wo ju zrów no wa żo ne go od po cząt ku za wie ra ły dzia ła -
nia edu ka cyj ne skie ro wa ne na:

– upo wszech nia nie wie dzy w spo łe czeń stwie o przy ro dzie i pra wach
nią rzą dzą cych oraz o pro ble mach śro do wi sko wych ro dzą cych się
w związ ku z „eks plo zją de mo gra ficz ną” i szyb kim po stę pem tech no lo -
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gicz nym, pro wa dzą cej do lep sze go zro zu mie nia wła sne go miej sca w śro -
do wi sku obec nie i w przy szło ści;

– zmia nę świa do mo ści spo łe czeń stwa pro wa dzą cą do zro zu mie nia
ko niecz no ści przy ję cia od po wie dzial no ści czło wie ka za przy ro dę;

– na sta wie nie spo łe czeń stwa na po szu ki wa nie roz wią zań pro ble mów
śro do wi sko wych.

Prze ka zy wa nie wie dzy spo łe czeń stwu i kształ to wa nie po staw od by -
wa się za po mo cą szko ły, ale też wszel kich in nych mo żli wych ka na łów
prze ka zu in for ma cji. Pro gram edu ka cji spo łe czeń stwa Au stra lii przy ję ty
przed la ty jest na dal re ali zo wa ny z nie zwy kłą kon se kwen cją. Au stra lia
prze ko nu ją co udo wod ni ła, że wpro wa dze nie idei roz wo ju zrów no wa żo -
ne go w ży cie przy naj mniej w czę ści jest mo żli we, a wy pra co wa ne przez
nią me to dy dzia łań mo gą być wzo rem do na śla do wa nia przez in ne kra je
i spo łecz no ści.

Ma te ria ły źró dło we

Agen da 21 (ang. Ac tion Pro gram me – Agen da 21), Wi ki pe dia.

Cur ri cu lum Fra me work for Kin der gar ten to Year 12 Edu ca tion in We stern Au -
stra lia, 1998, Cur ri cu lum Co un cil, We stern Au stra lia.

Edu ca tion_for_Su sta ina ble_De ve lop ment http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/

Edu ca tion_for_Su sta ina ble_De ve lop ment#Edu ca tio nal_in sti tu tions

Ka nia Z., 1999, Gar den Wolf Spi der. Rę ko pis.

Ka nia Z., 2003, Pla stics. Rę ko pis.

Kon wen cja o do stę pie do in for ma cji, udzia le spo łe czeń stwa w po dej mo wa niu de -
cy zji oraz do stę pie do spra wie dli wo ści w spra wach do ty czą cych śro do wi ska spo rzą -
dzo na w Aar hus 26 czerw ca 1998 r. Dzien nik Ustaw nr 78 z 2003 r. poz. 706.

Leń ko wa A., 1971, Oskal po wa na Zie mia. Wie dza Po wszech na, War sza wa.
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Ma te ria ły in for ma cyj ne dla spo łecz no ści lo kal nej opra co wa ne przez urząd osie -
dla Bi bra La ke (Perth).

Ma te ria ły in for ma cyj ne dla tu ry stów od wie dza ją cych obiek ty przy rod ni cze
w Au stra lii.

Rocz ne spra woz da nia li ceum ogól no kształ cą ce go Cor pus Chri sti Col le ge
z lat 1998 – 2002 oraz in for ma to ry z uczel ni wy ższych w Perth. 

Wy ni ki wła snych ukie run ko wa nych na edu ka cję ob ser wa cji, do świad czeń i wy -
wia dów ze bra ne pod czas trzy krot ne go po by tu w Au stra lii: w 1998 r. – 5 ty go -
dni, w tym udział w se mi na rium Ko mi sji Edu ka cji Geo gra ficz nej w Bris ba ne,
wy ciecz ce geo gra ficz nej na tra sie Bris ba ne – Syd ney i Kon gre sie Mię dzy na ro do -
wej Unii Geo gra ficz nej w Syd ney; w 2002 r. – 2 mie sią ce w Au stra lii Za chod niej,
w tym wie le roz mów z przed sta wi cie la mi szkol nic twa i miesz kań ca mi Au stra lii,
w 2008 r. – 3 mie sią ce, głów nie w Au stra lii Za chod niej.
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Lu cy na Wa chec ka -Kot kow ska 
Ka ro li na Smęt kie wicz 

CEN TRAL NY ŁUK TU RY STYCZ NY
– PRO JEKT WSPÓŁ PRA CY SA MOR ZĄ DÓW LO KAL -

NYCH I FIRM

CEN TRAL TO URI STIC ARC, A COL LA BO RA TI VE PRO JECT
OF LO CAL GO VERN MENTS AND COM PA NIES

Abs trakt 
W ar ty ku le przed sta wio no Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny, któ ry po -

wstał ja ko wspól na ini cja ty wa miast i gmin re gio nu środ ko wej Pol ski
oraz firm z sze ro ko ro zu mia nej bra nży tu ry stycz nej, ho te lar skiej, ga stro -
no micz nej i trans por to wej. Wska za no na atrak cje tu ry stycz ne znaj du ją -
ce się na obrze żach wo je wódz twa łódz kie go i wiel ko pol skie go od Unie -
jo wa przez Pią tek, geo me trycz ny śro dek Pol ski, aż po Kło da wę (ryc. 1).
Pod kre ślo no, że pro mo wa ny pro dukt tu ry stycz ny do stęp ny jest dzię ki
geo ró żno rod no ści (ryc. 2), bio ró żno rod no ści, a ta kże bo ga tej i zło żo nej
hi sto rii od cza sów pre hi sto rycz nych do cza sów współ cze snych. Wska za -
no, że gra nicz ne po ło że nie CŁT na tle jed no stek tek to nicz nych plat for -
my pa le ozo icz nej – niec ki łódz kiej i wa łu ku jaw skie go, kra in geo gra ficz -
nych – Ni zi ny Wiel ko pol skiej i Ma zo wiec kiej, a ta kże re gio nów hi sto -
rycz nych – Wiel ko pol ski, Ku jaw i Ma zow sza (Zie mi Łę czyc ko -Sie radz -
kiej), zwią za ne go z tym dzie dzic twa przy rod ni cze go (Na tu ra 2000) oraz
kul tu ry ma te rial nej pre de sty nu je oma wia ny te ren do wy su nię cia bo ga tej
ofer ty tu ry stycz nej po przez za pro po no wa nie szla ków te ma tycz nych:
przy rod ni cze go, hi sto rycz ne go, sa kral ne go, pa trio tycz ne go i tech ni ki,
wy ko rzy stu jąc ist nie ją ce szla ki pie sze, ro we ro we, kon ne itp. (ryc. 3, 4).
Naj więk szy mi atrak cja mi tu ry stycz ny mi są: do li na War ty i pra do li -
na war szaw sko -ber liń ska, gro dzi ska wcze sno śre dnio wiecz ne, zam ki i hi -
sto rycz ne mia sta w Łę czy cy, Unie jo wie, ko pal nia so li w Kło da wie, ter my
w Unie jo wie, sank tu aria, miej sca walk i mę czeń stwa, a ta kże fe sti wa le,
fe sty ny, tur nie je ry cer skie i do rocz ne świę ta zwią za ne z kul ty wo wa niem
tra dy cji w re gio nie. Za ło żo ne ce le CŁT – po znaw cze, dy dak tycz ne oraz
du cho we – łą czą się z re kre acją, wy po czyn kiem i re ha bi li ta cją.

Sło wa klu czo we: Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny, Szlak Bursz ty no wy,
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Pol ska Środ ko wa, atrak cje tu ry stycz ne, wo je wódz two łódz kie, Łę czy ca,
Unie jów, Kło da wa.

Abs tract 
The ar tic le pre sents the Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny (Cen tral To uri -

stic Arc) for med as a jo int in i tia ti ve of ci ties, lo cal go vern ments from
cen tral Po land and the Po lish com pa nies, pro mo ting to urist at trac tions
lo ca ted on the out skirts of the Łódź and Gre at Po land Vo ivod ships,
from Unie jów thro ugh Pią tek, the geo me tric cen ter of Po land, to Kło da -
wa (fig. 1). It has be en stres sed that the pro mo ted to urism pro duct is
ava ila ble thanks to geo di ver si ty (fig. 2), bio di ver si ty, and the rich and
com plex hi sto ry from pre hi sto ric ti mes to mo dern ones. It has be en no -
ted that the po si tion li mits of CTA on the bo un da ries of tec to nic units of
the Pa le ozo ic Plat form – the Łódź Sync li ne and the Kuy avian An tic li ne,
the Gre at Po land and Ma zo via Low lands, hi sto ri cal are as of the Gre at
Po land, Kuy avia and Ma zo via (The Łę czy ca -Sie radz Re gion) and the na -
tu ral (Na tu re 2000 ne twork) and the cul tu ral he ri ta ge of the area in qu -
estion is pre de sti ned to bring a wi de ran ge of to urist ro utes by of fe ring
the mes of na tu ral, hi sto ri cal, sa cral, pa trio tic and tech ni cal va lu es, ta king
ad van ta ge of exi sting hi king, bi king, hor se ri ding ro utes, etc (fig. 3, 4).
The gre atest to urist at trac tions are the War ta Ri ver val ley and the War -
saw -Ber lin Pra do li na, ear ly me die val earth ca stles and sto ne wall ca stles
and hi sto ric ci ties in Łę czy ca and Unie jów, the salt mi ne at Kło da wa,
ther mal -ba ths at Unie jów, sanc tu aries, pla ces of strug gle and mar tyr -
dom, as well as fe sti vals, fa irs, to ur na ments and an nu al fe asts as so cia ted
with the tra di tion cul ti va tion in the re gion. CTA co gni ti ve go als, edu ca -
tio nal and spi ri tu al, com bi ne re cre ation, le isu re and phy sio the ra py.

Key words: Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny, Am ber Ro ute, Cen tral Po -
land, to uri stic at trac tions, Łódź Vo ivod ship, Łę czy ca, Unie jów, Kło da wa

Wpro wa dze nie. Idea i lo ka li za cja „Cen tral ne go Łu ku Tu ry stycz ne -
go”

Po mysł na pi sa nia ni niej sze go ar ty ku łu na ro dził się pod czas wy ciecz -
ki kon fe ren cyj nej, któ ra od by ła się 12 wrze śnia 2010 r. w Unie jo wie w ra -
mach 58. Zjaz du PTG „Ob sza ry me tro po li tar ne we współ cze snym śro -
do wi sku geo gra ficz nym”. W trak cie oma wia nia pro ble ma ty ki geo gra -
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ficz no -tu ry stycz nej w sta no wi skach te re no wych (Smęt kie wicz 2010) wy -
nik nę ła kwe stia sła bej zna jo mo ści idei Cen tral ne go Łu ku Tu ry stycz ne go.
Ce lem pra cy jest przed sta wie nie wy mie nio ne go Łu ku ja ko no wo cze sne -
go, mul ti dy scy pli nar ne go pro jek tu współ pra cy sa mo rzą dów lo kal nych
i firm, łą czą ce go mia sta i ma łe miej sco wo ści Pol ski Środ ko wej, któ ry jest
ad re so wa ny nie tyl ko do Po la ków, ale i do go ści za gra nicz nych w ka -
żdym wie ku. Dru gim ce lem za ło żo nym w ni niej szym opra co wa niu jest
wska za nie mo żli wo ści prak ty ko wa nia przez od wie dza ją cych CŁT ró żno -
rod nych form tu ry sty ki – miej sko -kul tu ro wej, kra jo znaw czej, re kre acyj -
nej, uzdro wi sko wej, piel grzym ko wej, biz ne so wej i agro tu ry sty ki. 

In for ma cje za war te w ar ty ku le po cho dzą z wy wia dów prze pro wa -
dzo nych bez po śred nio z wła dza mi lo kal ny mi i przed sta wi cie la mi firm
lo kal nych: z bur mi strzem Unie jo wa Jó ze fem Kacz mar kiem 12 wrze -
śnia 2010 r. i z Jac kiem Ziół kow skim z Lo kal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz -
nej Zie mi Łę czyc kiej (30 wrze śnia 2010 r.). W pra cy wy ko rzy sta no rów -
nież ma py i ma te ria ły pro mo cyj ne, wy da ne przez Urząd Mar szał kow ski
w Ło dzi, lo kal ne sa mo rzą dy oraz fir my bra nży tu ry stycz nej (np. fol de ry
tu ry stycz ne o CŁT, opu bli ko wa ne przez Lo kal ną Or ga ni za cję Tu ry stycz -
ną Zie mi Łę czyc kiej w 2010 r.). Kwe ren da li te ra tu ry re gio nal nej po słu ży -
ła do przed sta wie nia cha rak te ry sty ki fi zycz no ge ogra ficz nej ob sza ru ob -
ję te go pro jek tem.

Pro jekt pod na zwą Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny jest cie ka wą, ory gi -
nal ną ini cja ty wą współ pra cy sa mo rzą dów lo kal nych, sto wa rzy szeń
i przed się bior ców bra nży tu ry stycz nej na rzecz pro mo wa nia atrak cji tu -
ry stycz nych znaj du ją cych się w środ ko wej Pol sce, na te re nie kil ku gmin
pół noc nej i za chod niej czę ści wo je wódz twa łódz kie go. Po mysł ten jest
dość uni ka to wy w ska li Pol ski i mo że słu żyć ja ko do bry przy kład ak tyw -
nej i kre atyw nej współ pra cy. 

Ce lem tej part ner skiej ini cja ty wy jest stwo rze nie i zor ga ni zo wa nie
pro mo cji wspól ne go pro duk tu tu ry stycz ne go ja ko po mo stu łą czą ce go
kil ka są sia du ją cych ze so bą miej sco wo ści i gmin o zna czą cym po ten cja le
tu ry stycz nym, po ło żo nych na po gra ni czu wo je wództw łódz kie go i wiel -
ko pol skie go, a w przy szło ści rów nież zo sta nie do łą czo ny ob szar po gra ni -
cza wo je wództw łódz kie go i ma zo wiec kie go. Ideą za ło ży cie li pro jek tu
jest wspie ra nie ryn ku tu ry stycz ne go w środ ko wej Pol sce, pro mo cja oraz
po pu la ry za cja lo kal nych pro duk tów i atrak cji tu ry stycz nych.

Efek tem re ali za cji tych dzia łań jest stop nio we bu do wa nie kom plek -
so wej i atrak cyj nej ofer ty dla tu ry stów pre zen tu ją cej ró żno rod ne za gad -
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nie nia po zna wa nia re gio nu w za kre sie m.in.: przy ro dy nie oży wio nej
i oży wio nej, hi sto rii, re li gii i kul tu ry czy też tech ni ki. Po łą cze nie wie lu
uni ka tów i zró żni co wa nych w swo jej for mie i te ma ty ce atrak cji tu ry stycz -
nych ob ję tych Cen tral nym Łu kiem Tu ry stycz nym (ryc. 1, fot. 1) umo żli -
wi od wie dza ją cym prak ty ko wa nie ró żnych wcze śniej wspo mnia nych
form tu ry sty ki.

Ryc. 1. Lo go i miej sco wo ści na le żą ce do Cen tral ne go Łu ku Tu ry -
stycz ne go na tle ma py ad mi ni stra cyj nej Pol ski 

Fig. 1. Lo go and lo ca li ties be lon ging to the Cen tral ny Łuk Tu ry stycz -
ny (Cen tral To uri stic Arc) aga inst the Po lish ad mi ni stra ti ve map

Źró dło/so ur ce: Urząd Mar szał kow ski w Ło dzi, wy daw nic two pro -
mo cyj ne / Mar shal's Of fi ce of the Lodz Vo ivod ship, pro mo tio nal pu bli -
ca tion

Pierw sze dzia ła nia zwią za ne z na wią za niem mię dzy mia sto wej i mię -
dzyg min nej współ pra cy w za kre sie tu ry sty ki mia ły miej sce w 2008 r.
z ini cja ty wy Lo kal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej Zie mi Łę czyc kiej wraz
z za ło ży ciel ski mi part ne ra mi pro jek tu – wła dza mi sa mo rzą do wy mi
miast: Łę czy ca, Unie jów i Kło da wa, stąd na zwa Łuk. Za czę ły two rzyć się
struk tu ry i ak cje pro mo cyj ne pro jek tu, jed nak do pie ro w 2010 r. na stą pi -
ło ofi cjal ne po twier dze nie współ pra cy, dzię ki po wo ła niu Sto wa rzy sze nia
„Lo kal na Or ga ni za cja Tu ry stycz na – Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny”. In au -
gu ra cja od by ła się 12 lu te go 2010 r. na Zam ku w Unie jo wie, któ ry był
daw ną let nią sie dzi bą ar cy bi sku pów gnieź nień skich. Do gro na człon -
ków -za ło ży cie li sto wa rzy sze nia za li cza ją się: Mia sto Łę czy ca, Mia sto
i Gmi na Unie jów, Mia sto i Gmi na Kło da wa, Mia sto i Gmi na Dą bie,
Gmi na Świ ni ce Warc kie, Gmi na Gra bów, Gmi na Gó ra Św. Mał go rza ty,
Gmi na Pią tek, Po wiat Łę czyc ki, Zwią zek Po wia tów i Gmin Zie mi Łę -
czyc kiej, Mu zeum w Łę czy cy, Lo kal na Or ga ni za cja Tu ry stycz na Zie mi
Łę czyc kiej, Ko pal nia So li „Kło da wa S.A.”, PGK „Ter my Unie jów sp.
z o.o.”, sta cja pa liw Kat mar, Obe rża „Na pro gu Tu mu” oraz Fir ma Ro -
bot & Ro bot De sign. 

Fot. 1. Unie jów. Po pu la ry za cja Cen tral ne go Łu ku Tu ry stycz ne go
na ba ne rach usta wio nych mię dzy ba se na mi ter mal ny mi a zam kiem,
w miej scu naj bar dziej uczęsz cza nym przez tu ry stów
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Phot. 1. Unie jów. Po pu la ri za tion of the Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny
(Cen tral To uri stic Arc) on ban ners erec ted be twe en the ther mal po ols
and the ca stle, in si te the most vi si ted by to uri sts

Fot./Phot.: L.Wa chec ka -Kot kow ska

Wart pod kre śle nia jest fakt, że wła dze sa mo rzą do we wo je wódz twa
łódz kie go oraz wła dze re gio nal nych or ga ni za cji tu ry stycz nych z Ło dzi
i Po zna nia (Re gio nal na Or ga ni za cja Tu ry stycz na Wo je wódz twa Łódz kie -
go i Wiel ko pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na) wy ra ża ją po par cie dla te go
przed się wzię cia. Uzna ją, że dzię ki te mu pro jek to wi sta je się mo żli we za -
cie ra nie gra nic ad mi ni stra cyj nych nie tyl ko gmin, ale i wo je wództw,
na rzecz wspól ne go roz wo ju go spo dar cze go o cha rak te rze po nadre gio -
nal nym, dzię ki pro mo cji tu ry stycz nej ca łe go ob sza ru (fot. 1) i wzmoc nie -
niu je go po zy cji pod ką tem atrak cyj no ści dla od wie dza ją cych i tu ry stów
(Dron ka 2009). No wy pro dukt tu ry stycz ny spo tkał się rów nież z du żym
za in te re so wa niem przed się bior ców i firm bra nży tu ry stycz nej (biur pod -
ró ży, to uro pe ra to rów, prze wod ni ków, or ga ni za cji tu ry stycz nych itp.).

Za pre zen to wa na ma pa (ryc. 1) obej mu je miej sco wo ści wcho dzą ce
w skład pro duk tu tu ry stycz ne go Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny, po ło żo ne
na Łu ku o pro mie niu oko ło 30 km (wy mie nio ne od wscho du): Pią tek,
Gó rę Świę tej Mał go rza ty, Łę czy cę, Kro śnie wi ce, Gra bów, Kło da wę, Świ -
ni ce Warc kie, Dą bie i Unie jów.

Cha rak te ry sty ka fi zycz no ge ogra ficz na ob sza ru ob ję te go pro jek tem
„Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny”

Po ło że nie. Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny le ży na po gra ni czu wo je wódz -
twa łódz kie go i wiel ko pol skie go (ryc. 1), na skra ju Ni zi ny Wiel ko pol skiej
i Ni zi ny Ma zo wiec kiej i prze cho dzi przez Pią tek – geo me trycz ny śro dek
Pol ski. Przez cen trum ob sza ru prze bie ga pra wie rów no le żni ko wo au to -
stra da A2, któ ra bę dzie krzy żo wać się z A1 pod Stry ko wem. Do god ne
po ło że nie ko mu ni ka cyj ne ma ją naj wa żniej sze mia sta CŁT – Unie jów, Łę -
czy ca i Kło da wa, przez któ re prze bie ga ją dro gi kra jo we i wo je wódz kie. 

Bu do wa geo lo gicz na. CŁT le ży w ob rę bie dwóch jed no stek plat for -
my pa le ozo icz nej – niec ki szcze ciń sko -łódz ko -mo gi leń skiej i wa łu ku jaw -
sko -po mor skie go (Da dlez 2001). Na za cho dzie i po łu dnio -za cho dzie
znaj du je się kre do wa niec ka łódz ka, na wscho dzie i na pół no cy – wał ku -
jaw ski, w osi któ re go za zna cza ją się per m skie dia pi ry sol ne. Niec kę wy -
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peł nia ją osa dy kre do we – ska ły wę gla no we oraz pia skow ce, na to miast
wał bu du ją ju raj skie wa pie nie, mar gle, opo ki, mu łow ce i iłow ce. Struk -
tu ry sol ne w oko li cach Łę czy cy, Kło da wy i Ła niąt nie prze bi ja ją osa dów
me zo zo icz nych, ale istot nie kom pli ku ją bu do wę geo lo gicz ną. Kom pleks
per mo -me zo zo icz ny jest miej sca mi przy kry ty nie cią głą po kry wą re zy du -
ów pa le oge nu i neo ge nu – osa da mi ila sto -muł ko wo -piasz czy sty mi niec -
ki po znań sko -wro cław skiej (vi de Tur kow ska 2006).

Rzeź ba po wierzch ni pod czwar to rzę do wej wy ka zu je in wer sję w sto -
sun ku do głów nych jed no stek geo lo gicz no -struk tu ral nych pod ło ża me -
zo zo icz ne go (vi de Tur kow ska 2006). W ob rę bie niec ki łódz kiej w oko li -
cach Unie jo wa po ło że nie stro pu me zo zo iku jest wy ższe niż w ob rę bie
wa łu ku jaw skie go ko ło Kło da wy czy Łę czy cy (Da dlez 2001). Na ob sza -
rze niec ki i jej skło nu w wie lu miej sco wo ściach wy stę pu ją lo kal nie wy -
chod nie mar gli kre do wych, wy ko rzy sty wa nych w bu dow nic twie. Czę sto
spo ty ka się bia łe do my, zbu do wa ne ze skał me zo zo icz nych, sta no wią ce
cie ka wy ele ment kra jo bra zu kul tu ro we go.

Ze star szym pod ło żem zwią za ne jest rów nież wy stę po wa nie i po zy -
ski wa nie wód ter mal nych, so lan ko wych i mi ne ral nych w oko li cach Unie -
jo wa i Pod dę bic oraz per m skich so li ka mien nych i po ta so wych w oko li -
cach Łę czy cy i Kło da wy. Od 1954 r. w Łę czy cy wy do by wa no sy de ry ty za -
le ga ją ce w iłach środ ko wo ju raj skich (vi de Tur kow ska 2001). Po nad dwa -
dzie ścia lat te mu za nie cha no eks plo ata cji ni sko pro cen to wych rud że la -
za z przy czyn eko no micz nych.

Po kry wa czwar to rzę do wa ba da ne go ob sza ru jest na ogół cią gła. Mią -
ższość osa dów czwar to rzę do wych jest zró żni co wa na i wy no si od 0
do oko ło 100 m (Dy li ko wa 1973, Tur kow ska 2001). W po wierzch nio wej
bu do wie geo lo gicz nej ob sza ru CŁT bio rą udział osa dy po wsta łe pod czas
trzech eta pów roz wo ju rzeź by. Pierw szy etap, war ciań ski, zwią za ny jest
z mor fo ge ne zą gla cjal ną, któ ra mia ła miej sce 180 000-150 000 BP
(MIS 6, zlo do wa ce nia środ ko wo pol skie od ry, sta diał war ty). Dru gi etap,
vi stu liań ski, ko ja rzo ny jest z mor fo ge ne zą pe ry gla cjal ną, a zwłasz cza
z okre sem za ostrze nia się wa run ków kli ma tycz nych oko ło 21 000-13 500
BP. Ostat ni etap – ho lo ceń ski uwa run ko wa ny jest kli ma tem umiar ko wa -
nym. Za czął się ok. 10 250 BP i trwa do dziś.

Głów ną ro lę w bu do wie po wierzch nio wej ob sza ru CŁT od gry wa ją
osa dy war ciań skie: gli ny zwa ło we, osa dy za sto isko we oraz pia ski i żwi ry
flu wio gla cjal ne, któ re bu du ją po wierzch nię wy so czy zny mo re no wej pła -
skiej (obrze że nie Ko tli ny Kol skiej, Rów ni na Kut now ska, Wy so czy zna
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Ła ska) i fa li stej (Wy so czy zna Ku jaw ska). Na po wierzch ni wy so czy zny
znaj du ją się pa gór ki mo re ny czo ło wej prze bie ga ją ce od Dą bia na pół no -
co -wschód, w kie run ku Kut na, two rząc tzw. wał kut now ski oraz pa gór -
ki ke mo we (oko li ce Pod dę bic i Kło da wy) i san dry (Tur kow ska 2006). Vi -
stu liań skie osa dy pe ry gla cjal ne wy stę pu ją na sto kach, bu du ją te ra sy
nadza le wo we w do li nach (wy so ką i ni ską), a w roz sze rze niach ko tli no -
wa tych pra do li ny war szaw sko -ber liń skiej – wy dmy śród lą do we zbu do -
wa ne z pia sków. Naj młod sze, ho lo ceń skie osa dy mi ne ral no -or ga nicz ne
mo żna spo tkać je dy nie w dnach do lin nych (War ty, Ne ru, Bzu ry). 

Rzeź ba. Po wierzch nia CŁT jest zró żni co wa na, cho ciaż w prze wa ża -
ją cej czę ści rów nin na. Na pół noc od Łę czy cy roz cią ga się ze spół war ciań -
skich wy so czyzn mo re no wych – zde nu do wa na i pła ska Rów ni na Kut -
now ska, uroz ma ico na wy stę po wa niem wa łu pa gór ków mo re no wych, le -
żą ca na wy so ko ści oko ło 120 m n.p.m., prze cho dzą ca ku pół no co -za cho -
dzie w Wy so czy znę Kło daw ską, uroz ma ico ną wy so czy znę mo re ny den -
nej fa li stej (ok. 130 m n.p.m.). W po łu dnio wo -wschod niej czę ści te re nu
roz cią ga się skraj de nu do wa nej i pła skiej Wy so czy zny Ła skiej, po ło żo nej
w oko li cach np. Świ nic Warc kich na wy so ko ści 113 m n.p.m (ryc. 2).

Ryc. 2. Ob szar Cen tral ne go ŁU Ku Tu ry stycz ne go (A) na tle hip so -
me trii i geo mor fo lo gii wo je wódz twa łódz kie go we dług Tur kow skiej
(2006) 

Fig. 2. Area of the Cen tral To uri stic Arc (A) on the back gro und hyp -
so me try and geo mor pho lo gy of the Lodz Re gion after Tur kow ska (2006) 

W za chod niej czę ści do mi nu ją cym ele men tem rzeź by jest do li na rze -
ki War ty o prze bie gu po łu dni ko wym (Unie jów -Ko ło), któ rej rzęd na dna
się ga wy so ko ści 103 m n.p.m. Do niej od wscho du, w oko li cach Dą bia
(99,7-105 m n.p.m.), do łą cza do li na Ne ru, za ło żo na na rów no le żni ko -
wym od cin ku pra do li ny war szaw sko -ber liń skiej, na zwa nej przez Dy li ka
(1948) Niec ką Łę czyc ką. Na wschód od Łę czy cy od ci nek pra do li ny wy -
ko rzy stu je do li na Bzu ry, któ rej dno ob ni ża się z wy so ko ści 103 m na za -
cho dzie do 95 m n.p.m. na wscho dzie. W do li nach War ty, Bzu ry i Ne ru
wy stę pu ją trzy lub czte ry po zio my do lin ne. Naj wy ższy jest ko ja rzo ny ze
schył kiem zlo do wa ce nia środ ko wo pol skie go sta dia łu war ty; wy so ki, pe -
ry gla cjal ny po ziom jest wią za ny z peł nią zlo do wa ce nia wi sły, ni ski z póź -
nym vi stu lia nem, a dno z ho lo ce nem (Kra jew ski 1977). Dno pra do li ny
jest uroz ma ico ne ero zyj ny mi ostań ca mi zbu do wa ny mi z gli ny war ciań -
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skiej, np. Gó rą Św. Mał go rza ty (25 m wy so ko ści względ nej i 136 m
n.p.m.) i Wy spą Pę cła wic ką (Cie cho sła wi ce), któ re po wsta ły pod czas re -
or ga ni za cji od pły wu wód w pra do li nie w wa run kach pe ry gla cjal nych.
Roz sze rze nia (wi dły War ty i Ne ru w Świ ni cach Warc kich) i brze żne par -
tie pra do li ny (np. w Karsz ni cach, Wi to wie na wschód od Gó ry Św. Mał -
go rza ty) zo sta ły za sie dlo ne wy dma mi śród lą do wy mi (Kra jew ski 1977).
Ni ski po ziom oraz dno pra do li ny są an tro po ge nicz nie zmie nio ne przez
sys te my iry ga cyj ne; miej sca mi trud no zna leźć wła ści we ko ry to Bzu ry,
któ ra pły nie w wie lu ro wach me lio ra cyj nych.

Wo dy po wierzch nio we i pod ziem ne. Osia mi prze wod ni mi CŁT są
rze ki: War ta z Ne rem i Bzu ra. W za chod niej czę ści pły nie rze ka War ta,
do niej do łą cza od wscho du Ner. Na wschód od Łę czy cy pły nie Bzu ra.
Do niej ucho dzą do pły wy: pra wo brze żne Mosz cze ni ca z Ma li ną i Stru ga
oraz le wo brze żne – Ochnia. W oko li cach Łę czy cy na wy so ko ści 103 m
n.p.m., w dnie pra do li ny, gdzie w pod ło żu są ob ser wo wa ne ak tyw ne pro -
ce sy ha lo tek to nicz ne, znaj du je się do lin ny dział wod ny I rzę du mię dzy
do rze czem Wi sły i Od ry. Ner pły nie na za chód, Bzu ra na wschód
(ryc. 2).

Prze pły wy wy mie nio nych rzek są zmien ne. Na przy kład, w Unie jo -
wie na War cie SSQ (prze pły wy wód śred nich) są trzy krot nie więk sze
od prze pły wów ni skich (SNQ) (Ra port o sta nie śro do wi ska... 2007).
W pół ro czu zi mo wym (XI -IV) od pły wa po nad 60% od pły wu rocz ne go,
a w pół ro czu let nim (V -X) nie speł na 40%. Kil ka na ście ki lo me trów po -
wy żej Unie jo wa na War cie zbu do wa no w 1986 r. zbior nik wod ny „Je -
zior sko”, któ ry m.in. peł ni funk cję prze ciw po wo dzio wą i do na wod nień
rol ni czych. Na War cie mo żli we jest upra wia nie tu ry sty ki ka ja ko wej.

Ewe ne men tem ob sza ru CŁT jest ob fi tość za so bów wód pod ziem -
nych. W niec ce łódz kiej, w oko li cach Unie jo wa czy Pod dę bic, w wo do -
no śnych pia skach i pia skow cach dol nej kre dy stwier dzo no wy stę po wa -
nie naj głęb sze go ba se nu wód pit nych w Pol sce; wo dy po zio mu gór no -
kre do we go ma ją ci śnie nie o zmien nej war to ści od ok. 200 kPa do 700
kPa (Ra port o sta nie śro do wi ska... 2007). W Unie jo wie z po zio mu kre -
do we go, z głę bo ko ści 2000 m po zy sku je się wo dę ter mal ną o mi ne ra li za -
cji 7g/dm3 i o tem pe ra tu rze 68-70oC (Smęt kie wicz 2010) do ce lów
grzew czych, lecz ni czych i spor to wo -re kre acyj nych.

Sza ta ro ślin na i gle by. Ro ślin ność pier wot na nie za cho wa ła się na ob -
sza rze CŁT. Na ma łych ob sza rach, zwłasz cza w dnach do lin rzecz nych,
wy stę pu ją sku pi ska ro ślin no ści zbli żo nej do na tu ral nej. W związ ku z tym
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o kra jo bra zie de cy du je przede wszyst kim użyt ko wa nie te re nu. Do mi nu -
ją cą for mą użyt ko wa nia w ba da nym ob sza rze są grun ty or ne, zaj mu ją ce
po wy żej 65% ob sza ru, zwłasz cza w czę ści pół noc nej, gdzie wy stę pu je
naj mniej sza le si stość w kra ju (Rów ni na Kut now ska, Niec ka Łę czyc ka)
– 5,0-20,6% (Ra port o sta nie śro do wi ska... 2007). Ta nie ko rzyst -
na z punk tu wi dze nia ochro ny śro do wi ska struk tu ra użyt ko wa nia zie mi
jest spo wo do wa na wy stę po wa niem na Rów ni nie Kut now skiej i Rów ni nie
Ło wic ko -Błoń skiej (Kon drac ki 1994) naj lep szych gleb w wo je wódz twie
łódz kim. Gle by II -IV kla sy bo ni ta cyj nej oraz do god ny kli mat (śred nia
tem pe ra tu ra rocz na oko ło 8°C, opa dy 550 mm, dłu gość okre su we ge ta -
cyj ne go 210 dni) spo wo do wa ły, że ob szar pra do li ny stał się za głę biem
wa rzyw no -owo co wym, zwłasz cza upra wy ce bu li i tru ska wek (oko li ce
od Piąt ku po Łę czy cę i Gra bów).

Naj więk sze kom plek sy le śne wy stę pu ją w pół noc no -za chod niej czę -
ści. Zde cy do wa na więk szość to la sy igla ste z do mi na cją so sny. Wy stę pu -
ją rów nież la sy gra bo wo -li po wo -dę bo we (grą dy) na wy so czy znach ko ło
Kro śnie wic, a w dnie do li ny War ty i Pra do li ny War szaw sko -Ber liń skiej
spo ty ka ne są ol sy oraz łą ki i pa stwi ska. Ob szar CŁT mo żna okre ślić ja ko
kra inę ty po wo rol ni czą z nie wiel kim mo zai ko wym udzia łem la sów oraz
łąk i pa stwisk.

Ochro na przy ro dy i kra jo bra zu. Na te re nie ob ję tym CŁT znaj du je
się 6 re zer wa tów przy ro dy – 5 le śnych, zlo ka li zo wa nych na pół noc
od Kro śnie wic (grą dy, dą bro wa świe tli sta: Ostro wy, Dą bro wa Świe tli sta,
Ostro wy -Ba żan tar nia i Per na) i ko ło Pod dę bic (Na po le onów) oraz je den
chro nią cy ro ślin ność ha lo fil ną w oko li cach Łę czy cy (Bło nie). Dą bro wa
Świe tli sta w Per nie (kod ob sza ru: PLH100002) zo sta ła wpi sa na do Spe -
cjal ne go Ob sza ru Ochro ny Sie dlisk (SO OS) Na tu ra 2000 i sta no wi wy -
spę le śną w ste po wie ją cym, bez le śnym kra jo bra zie Rów ni ny Kut now -
skiej (Ra port o sta nie śro do wi ska... 2007). 

Ob szar po ło żo ny na Rów ni nie Ło wic ko -Błoń skiej, na po łu dnie
od Rów ni ny Kut now skiej, obej mu je 3 ob sza ry chro nio ne go kra jo bra zu:
Pra do li nę War szaw sko -Ber liń ską, Do li nę Bzu ry, Do li nę War ty i Ne ru.
Te ren Pra do li ny War szaw sko -Ber liń skiej za wie ra w swych gra ni cach
osto je pta sie o ran dze eu ro pej skiej (Do li na Ne ru E 43; kod ob sza ru:
PLB100001) i kra jo wej (Do li na Bzu ry K 46). Stwier dzo no tu wy stę po -
wa nie 28 ga tun ków pta ków z za łącz ni ka I do Dy rek ty wy Pta siej oraz 7
ga tun ków z Pol skiej Czer wo nej Księ gi Zwie rząt. W okre sie lę go wym ob -
szar za sie dla co naj mniej 1% po pu la cji kra jo wej ga tun ków pta ków.
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W pra do li nie, na za chód od Łę czy cy znaj du je się rów nież Spe cjal ny Ob -
szar Ochro ny Sie dlisk (SO OS) Na tu ra 2000 (kod ob sza ru: PLH100006).
Jest on naj cen niej szym ob sza rem ba gien nym w środ ko wej czę ści Pol ski
(Ra port o sta nie śro do wi ska... 2007).

Na ob sza rze obej mu ją cym do li nę War ty mię dzy wsia mi Ba bin (po -
wy żej Unie jo wa) i Dęb no nad War tą (ko ło No we go Mia sta) zo sta ło opi -
sa nych 17 ty pów sie dlisk z li sty wy mie nio nych w za łącz ni ku I do Dy rek -
ty wy Sie dli sko wej oraz 2 ga tun ki ro ślin z za łącz ni ka II do tej Dy rek ty wy:
sa san ka otwar ta i sta ro dub łą ko wy. Ob szar obej mu je osto ję pta sią o ran -
dze eu ro pej skiej (Do li na Środ ko wej War ty; E 36, kod ob sza ru:
PLB300002). Wy stę pu ją tu co naj mniej 42 ga tun ki pta ków z za łącz ni -
ka I do Dy rek ty wy Pta siej oraz 18 ga tun ków z Pol skiej Czer wo nej Księ -
gi Zwie rząt (Ra port o sta nie śro do wi ska... 2007). Nad war ciań ski Ob szar
Chro nio ne go Kra jo bra zu wzbo ga ca li stę obiek tów chro nio nych CŁT. 

Te ma tycz ne szla ki tu ry stycz ne po wsta łe w ra mach Cen tral ne go Łu -
ku Tu ry stycz ne go

Prak tycz ne funk cjo no wa nie pro jek tu CŁT opie ra się na pię ciu spe -
cjal nie wy zna czo nych te ma tycz nych szla kach tu ry stycz nych, oprócz już
ist nie ją cych na ob sza rze Ziem Łę czyc kiej i Unie jow skiej (m.in.: „W kra -
inie dia bła Bo ru ty”, „W cen trum Pol ski”, „Szlak ce bu lo wy”, „Łódz ka
ma gi stra la ro we ro wa”, „Szlak Ma rii Ko nop nic kiej”, „Szlak Świę tej Fau -
sty ny”, „Szlak go rą cych źró deł”, „Szlak po Zie mi Unie jow skiej”
(ryc. 3)). Gmi ny, miej sco wo ści i obiek ty go spo dar cze po łą czo ne są pię -
cio ma tra sa mi, któ re obej mu ją naj wa żniej sze wa lo ry i atrak cje tu ry stycz -
ne do ty czą ce dzie dzin wie dzy i kul tu ry: geo lo gii, geo gra fii, bio lo gii, hi -
sto rii, re li gii, spu ści zny na ro do wej i tech ni ki (ryc. 4). 

Szla ki: przy rod ni czy, hi sto rycz ny, sa kral ny, pa trio tycz ny i tech ni ki
zo sta ły wy ty czo ne ja ko od ręb ne, po znaw cze tra sy ob jaz do we łą czą ce po -
szcze gól ne miej sco wo ści i obiek ty o po dob nych za gad nie niach te ma tycz -
nych. Tra sy te są prze zna czo ne głów nie dla tu ry stów zmo to ry zo wa nych,
gdyż w ta ki spo sób naj ła twiej jest zwie dzać po szcze gól ne punk ty szla -
ków. Ka żdy od wie dza ją cy mo że jed nak in dy wi du al nie wy brać frag ment
szla ku i do wol nie po zna wać da ny ob szar i miej sco wo ści. W ra mach dzia -
łań za pla no wa nych na naj bli ższą przy szłość znaj du je się wy ko na nie jed -
no li te go ozna ko wa nia po szcze gól nych atrak cji tu ry stycz nych na le żą cych
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do CŁT przez umiej sco wie nie przy nich ta blic in for ma cyj nych, spój nych
gra ficz nie dla ca łe go pro jek tu CŁT. 

Jed nym z prio ry te to wych ce lów pro jek tu Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny
jest roz wój i pro mo wa nie tu ry sty ki ak tyw nej, dla te go też w ra mach tras
CŁT zo sta ną w przy szło ści wkom po no wa ne ście żki ro we ro we, jak rów -
nież bę dą kon ty nu owa ne dzia ła nia upo wszech nia ją ce tu ry sty kę pie szą
i ka ja ko wą wzdłuż rzek War ty, Ne ru i Bzu ry.

Ha sła pro mu ją ce pro jekt CŁT to: „Mię dzy nie bem a pie kłem” i „Bo -
ru ta w go rą cej wo dzie ką pa ny”.

(ska ny w osob nych pli kach na CD)
Ryc. 3. Ob szar i gra ni ce Cen tral ne go Łu ku Tu ry stycz ne go 
Fig 3. The area and bo un da ries of the Cen tral To uri stic Arc
Źró dło/so ur ce: nie pu bli ko wa na ma pa we dług Dron ki (2010)/ unpu -

bli shed map after Dron ka (2010)

Ryc. 4. Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny. Szla ki te ma tycz ne na tle sie ci
rzecz nej i dro go wej. 

Fig. 4. Cen tral To uri stic Arc. The ma ti cal Ro utes on the back gro und
of ri ver and ro ad ne tworks.

Źró dło/so ur ce: opra co wa nie wła sne na pod sta wie:/ own stu dy ba sed
on: http://www.cluk tur.pl

I. Szlak przy rod ni czy 

Szlak przy rod ni czy łą czy atrak cje tu ry stycz ne na tra sie o dłu go ści po -
nad 82 km (ryc. 4). Ob szar ob ję ty pro jek tem Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny
sta no wi nie zwy kle cen ny przy rod ni czo te ren z licz ny mi for ma mi ochro -
ny przy ro dy, m.in. w ra mach eu ro pej skiej sie ci Na tu ra 2000. Z uwa gi
na ko niecz ność ochro ny przy ro dy nie jest on prze wi dzia ny dla tu ry sty ki
ma so wej, dla te go pre fe ro wa nym środ kiem trans por tu jest ro wer. Wy jąt -
kiem jest Unie jów, do któ re go mo żna do je chać ze wszyst kich stron Pol -
ski i Eu ro py au to stra dą A2 (zjazd: Unie jów). Ucznio wie, bio lo dzy, geo -
gra fo wie, eko lo dzy, fo to gra fo wie przy ro dy oraz mi ło śni cy przy ro dy oży -
wio nej i nie oży wio nej od naj dą tu taj wspa nia łe kra jo bra zy, dzie wi czą
przy ro dę i nie spo ty ka ne ga tun ki ro ślin i zwie rząt. Jest to też miej sce wy -
po czyn ku, re kre acji oraz po wro tu do zdro wia w spe cja li stycz nych ga bi -
ne tach fi zjo te ra peu tycz nych i ba se nach ter mal nych.
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Punk tem po cząt ko wym szla ku jest Wi tów, w któ rym jest zlo ka li zo -
wa ny re zer wat „Sil ne Bło ta”, w któ rym to ochro nie pod le ga tor fo wi sko
z za le sio ny mi wy dma mi oraz kil ka ga tun ków gniaz du ją cych tam pta ków
(ryc. 4). Pią tek to miej sco wość uję ta na tra sie te go szla ku ze wzglę du
na wy zna czo ny w niej geo me trycz ny śro dek Pol ski.

Wa lo ry przy ro dy nie oży wio nej wy stę pu ją w na stę pu ją cych miej sco -
wo ściach: Gó ra Św. Mał go rza ty (wznie sie nie po lo dow co we zlo do wa ce -
nia środ ko wo pol skie go o wy so ko ści względ nej 25 m i cie ka wej bu do wie
geo lo gicz nej), Karsz ni ce (sku pi sko wydm z póź ne go vi stu lia nu i po cząt -
ku ho lo ce nu) i Bło nie (bu do wa geo lo gicz na zwią za na z wy sa dem sol -
nym, co jest przy czy ną po wsta wa nia wy kwi tów sol nych na po wierzch ni
te re nu). W Bło niach utwo rzo ny zo stał re zer wat flo ry stycz ny „Bło nie”
o po wierzch ni po nad 20 ha, chro nią cy uni kal ne sło no ro śla, czy li tzw. ro -
ślin ność ha lo fil ną. 

Lesz no to nie wiel ka wieś po ło żo na na kra wę dzi pra do li ny war szaw -
sko -ber liń skiej, wień czą ca od ci nek Ob sza ru Na tu ra 2000 prze bie ga ją ce -
go wzdłuż do li ny Ne ru, w któ rej na ob sza rach ba gien nych ży ją rzad kie
ga tun ki zwie rząt, szcze gól nie pta ków błot nych (rów nież wpi sa nych
do Pol skiej Czer wo nej Księ gi). Od Lesz na do Świ nic Warc kich pro wa -
dzi dro ga po wia to wa prze ci na ją ca nie zwy kle uro kli we i cen ne przy rod -
ni czo te re ny po ro śnię te szu wa ra mi tu rzy co wy mi i po prze ci na ne gę stą
sie cią ro wów me lio ra cyj nych i sta ro rze czy.

Ko lej ny mi miej sco wo ścia mi war ty mi od wie dze nia przez tu ry stów za -
in te re so wa nych przy ro dą są: Zbyl czy ce (po zo sta ło ści par ku dwor skie go
z XIX w. z ale ją gra bo wą pod le ga ją cą ochro nie w for mie po mni ka przy -
ro dy), Ko za nów (dzie wi cza przy ro da ol szo we go uro czy ska), Dą bie i po -
bli skie wsie (kom pleks łą ko wy o po wierzch ni 700 ha, bę dą cy użyt kiem
eko lo gicz nym, włą czo ny do sie ci Na tu ra 2000 ja ko część ob sza ru spe -
cjal nej ochro ny sie dlisk i ob sza ru spe cjal nej ochro ny pta ków). „Dąb skie
Bło ta” to te ren wy jąt ko wo war to ścio wy pod wzglę dem awi fau ny w ca łej
do li nie Ne ru, obej mu ją cy zbio ro wi ska łę go we, sta no wią cy miej sce za -
miesz ki wa na wie lu za gro żo nych ga tun ków pta ków.

Fot. 2. Re zer wat „Sil ne Bło ta” 
Phot. 2. The Sil ne Bło ta Re se rve (Strong Mud) 
Źró dło/so ur ce: http://www.cluk tur.pl/ar tic le,4.html
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Fot. 3. Ale ja gra bo wa w par ku zam ko wym w Unie jo wie 
Phot. 3. Horn be am Al ley in the ca stle park at Unie jów 
Fot./Phot.: L.Wa chec ka -Kot kow ska 

Fot. 4. Fon tan na z wo dą ter mal ną w Unie jo wie
Phot. 4. Ther mal wa ter fo un ta in at Unie jów
Fot./Phot.: K.Smęt kie wicz

Unie jów i je go oko li ce to te ren god ny od wie dze nia w ce lu po zna nia
licz nych i cen nych wa lo rów przy rod ni czych, m.in. par ku zam ko we go
z XIX w. wraz z za byt ko wą ale ją gra bo wą, ró żno rod nych zbio ro wisk ro -
ślin nych i ga tun ków flo ry pod le ga ją cych ochro nie, w for mach np. ze spo -
łu przy rod ni czo -kra jo bra zo we go (uro czy sko „Zie leń”), ob sza ru chro nio -
ne go kra jo bra zu (Nad war ciań ski OchK), ob sza ru Na tu ra 2000 (Do li -
na Środ ko wej War ty), po mni ków przy ro dy czy ochro ny ga tun ko wej. Bo -
gac twem przy rod ni czym Unie jo wa są za so by wód geo ter mal nych, któ re
są eks plo ato wa ne od 2001 r. i ma ją sze ro kie za sto so wa nie go spo dar cze
(Smęt kie wicz 2010). Słu żą one do ce lów: cie płow ni czych (z ogrze wa nia
bu dyn ków miesz kal nych i pu blicz nych ener gią po cho dzą cą z wód geo -
ter mal nych ko rzy sta po nad 80% miesz kań ców Unie jo wa), bal ne ote ra -
peu tycz nych (pro wa dzo ne są za bie gi lecz ni cze i pro fi lak tycz ne z wy ko -
rzy sta niem wód ter mal nych), re kre acyj no -tu ry stycz nych (od 2008 r.
dzia ła i obec nie jest roz bu do wy wa ny kom pleks ter mal no -ba se no wy
„Ter my Unie jów” z ba se nem so lan ko wym i ba se na mi z wo dą pod grze -
wa ną wo dą geo ter mal ną oraz jest do stęp na ofer ta ką pie li w drew nia nych
ba liach z ter mal ną so lan ką). Unie jow skie wo dy geo ter mal ne sta no wią za -
tem do sko na łą ba zę do roz wo ju funk cji uzdro wi sko wej mia sta, co
w ostat nim cza sie fak tycz nie ma miej sce, a na prze ło mie 2010 i 2011 r.
zo sta nie już sfor ma li zo wa ne w po sta ci sta tu su uzdro wi ska ter mal ne go
– pierw sze go te go ro dza ju w środ ko wej Pol sce. Po nad to wo dy geo ter -
mal ne w Unie jo wie znaj du ją za sto so wa nie do pod grze wa nia grun tów
(funk cjo nu ją i bu do wa ne są bo iska spor to we z pod grze wa ną mu ra wą),
zaś w przy szło ści ta kże do pro duk cji pre pa ra tów ko sme tycz nych oraz
do ku ra cji pit nych i spo ży wa nia ja ko wo dy mi ne ral nej. W cią gu kil ku lat
bę dzie mo żli we w Unie jo wie wy twa rza nie ener gii elek trycz nej w peł ni ze
źró deł od na wial nych. W mie ście zo sta nie zre ali zo wa ny pierw szy w Pol -
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sce pro jekt elek tro cie płow ni hy bry do wej z za sto so wa niem ener gii geo -
ter mal nej i ener gii po cho dzą cej ze spa la nia bio ma sy (Smęt kie wicz 2010).

II. Szlak hi sto rycz ny

Hi sto rycz nie ob szar CŁT obej mu je po łu dnio wą część Ku jaw, za -
chod nią część Ma zow sza i wschod nią Wiel ko pol skę. Za cza sów rzym -
skich tu prze bie gał Szlak Bursz ty no wy (Wro cław – Ka lisz – Krusz wi ca
– uj ście Wi sły), z dwie ma od no ga mi prze cho dzą cy mi przez Unie jów
i Łę czy cę. Do li ny War ty i Bzu ry sta no wi ły osie prze wod nie dla osad nic -
twa pre hi sto rycz ne go i wcze sno śre dnio wiecz ne go (Ka miń ska 1953, Dy -
lik 1971, Chmie low ska, Ma ro sik 1989, Szym czak 2008). Na ba da nym
ob sza rze ar che olo dzy opi sa li dwie ge ne ra cje gro dzisk ziem nych – star sze
gro dzi ska pier ście nio wa te w Łę czy cy -Tu mie (tzw. Szwedz ka Gó ra), Cze -
cho wie, Krze po cin ku, Czło pach i Wi la mo wie oraz młod sze gro dzi ska
sto żko wa te w Peł czy skach w do li nie Ne ru, Karsz ni cach ko ło Łę czy cy
i Spy ci mie rzu (lub Spi ci mie rzu) w do li nie War ty. Ze spół wy żej wy mie -
nio nych gro dzisk wcho dził w skład łę czyc kie go sku pi ska osad ni cze go,
za wie ra ją ce go mniej sze sku pie nia (opo la): wła ści we sku pie nie łę czyc kie,
spy ci mier sko -unie jow skie, chrop skie i kol skie (Ka miń ska 1953). 

W śre dnio wie czu prze cho dzi ły przez ob szar ob ję ty pro jek tem CŁT
głów ne trak ty z prze pra wa mi i ko mo ra mi cel ny mi pro wa dzą ce na Ruś,
Ma zow sze, Po mo rze (Wo lin, Gdańsk), Wiel ko pol skę i Śląsk (Ka miń -
ska 1953). Po za koń cze niu roz bi cia dziel ni co we go ob szar ten na le żał
do wo je wódz twa łę czyc kie go. Naj więk szy mi mia sta mi te go ob sza ru by ły
Łę czy ca i Unie jów, któ re ist nia ły ja ko ośrod ki ad mi ni stra cyj no -han dlo we
i re li gij ne z ko le gia ta mi i zam ka mi (Ka miń ska 1953, Dy lik 1971, Chmie -
low ska, Ma ro sik 1989, Szym czak 2008). 

Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny obej mu je za tem miej sco wo ści o bo ga -
tych wa lo rach hi sto rycz nych, o któ rych zde cy do wa ło po ło że nie na tra sie
daw nych szla ków han dlo wych o ran dzie eu ro pej skiej, a ta kże ró żno rod -
ność hi sto rycz no -kul tu ro wa opi sy wa ne go te re nu wy ni ka ją ca z je go po ło -
że nia na po gra ni czu wa żnych re gio nów hi sto rycz nych Pol ski. Szlak hi -
sto rycz ny łą czy miej sco wo ści zwią za ne z cza sa mi śre dnio wie cza: Tum,
Łę czy cę, By szew, Bie sie kie ry, Unie jów i Spy ci mierz (ryc. 3, 4). Szlak hi -
sto rycz ny zo stał wy ty czo ny na od cin ku o łącz nej dłu go ści po nad 82 km.
Do stęp ność ko mu ni ka cyj na spra wia, że mo żna przy je chać do do wol ne -
go miej sca na szla ku ro we rem lub sa mo cho dem. Ka żda z tych miej sco -
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wo ści ma do za ofe ro wa nia tu ry stom za zna jo mie nie się z bo ga tą hi sto rią
Ziem Łę czyc kiej i Unie jow skiej, czy to przez zwie dza nie XIV -wiecz nych
zam ków w Łę czy cy i Unie jo wie, po zo sta ło ści gro dów wcze sno śre dnio -
wiecz nych w Tu mie i Spy ci mie rzu, ru in XVI -wiecz ne go zam ku w Bie sie -
kie rach, czy też przez wzię cie udzia łu w re kon struk cyj nych im pre zach
śre dnio wiecz nych o cha rak te rze jar mar ków i tur nie jów ry cer skich, od by -
wa ją cych się w Łę czy cy i Unie jo wie. Tre ści hi sto rycz ne za pre zen to wa ne
na szla ku ad re so wa ne są do wszyst kich, w ka żdym wie ku. Tu ry ści za gra -
nicz ni mo gą w atrak cyj ny spo sób po znać hi sto rię śre dnio wiecz nej Pol -
ski.

Tum to miej sco wość sły ną ca w ca łej Pol sce przede wszyst kim z pe reł -
ki ar chi tek tu ry ro mań skiej – ar chi ko le gia ty p. w. NMP i św. Alek se go,
peł nią cej do po ło wy XVI w. funk cję miej sca zjaz dów ksią żę cych i ko -
ściel nych. Jed na kże z jesz cze star szą hi sto rią oko lic Tu mu, z cza sem po -
wsta wa nia pol skiej pań stwo wo ści, wią że się ist nie nie gro dzi ska, tzw.
„Szwedz kiej Gó ry”, bę dą ce go w VIII w. daw ną sil ną pia stow ską wa row -
nią, sie dzi bą ple mie nia Łę czy can, po ło żo ną w do li nie rze ki Bzu ry
(ryc. 3, 4). Ba da nia ar che olo gicz ne w Tu mie przy nio sły wie le cen nych
zna le zisk. Obec nie pro wa dzo ne są pra ce nad re kon struk cją wa łu drew -
nia no -ziem ne go. 

Łę czy ca to mia sto kró lew skie – je go roz kwit jest zwią za ny z ufun do -
wa niem zam ku przez kró la Ka zi mie rza Wiel kie go w dru giej po ło -
wie XIV w., w któ rej to re zy den cji mia ły miej sce zna czą ce wy da rze nia hi -
sto rycz ne, m.in. zjaz dy kró lew skie i sej mi ki (Szym czak 2008). Obec nie
za mek peł ni funk cję tu ry stycz ną (fot. 5), jest sie dzi bą mu zeum łę czyc kie -
go, a na je go dzie dziń cu od by wa ją się im pre zy kul tu ral no -hi sto rycz ne.

Fot. 5. Za mek w Łę czy cy
Pho to 5. Ca stle at Łę czy ca 
Źró dło/so ur ce: http://zam ki.net.pl/zam ki/le czy ca/le czy ca.php 

Cy klicz ne im pre zy kul tu ral ne, przy czy nia ją ce się do wzro stu atrak -
cyj no ści tu ry stycz nej i lep sze go po zna nia hi sto rii re gio nu, są rów nież or -
ga ni zo wa ne w ru inach zam ku w Bie sie kie rach. Jest to Noc Świę to jań ska
na za koń cze nie raj dów tu ry stycz nych.

Zie mia Unie jow ska od cza sów wcze sne go śre dnio wie cza od gry wa ła
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wa żną ro lę w hi sto rii tej czę ści Pol ski. Wy so ką ran gę nada wa ły ca łe mu
re gio no wi miej sco wo ści Spy ci mierz i Unie jów. Osad nic two na tym te re -
nie jest zwią za ne z do li na mi rzek: War ty i Ne ru oraz z roz wi ja ją cy mi się
ów cze śnie szla ka mi han dlo wy mi. Spy ci mierz to daw na sie dzi ba śre dnio -
wiecz nej kasz te la nii, udo ku men to wa na w bul li pa pie ża In no cen te -
go II z 1136 r. Już w 1107 r. Gall Ano nim w swo jej kro ni ce wzmian ko wał
ist nie nie pier ście nio wa te go gro du zlo ka li zo wa ne go na skrzy żo wa niu
szla ków han dlo wych, strze gą ce go prze pra wy przez War tę. Po zo sta ło ści
te go gro dzi ska o na zwie „Kasz te lan ka” lub „Gó ra” mo żna do strzec we
współ cze snym kra jo bra zie. Wieś sta no wi cie ka wy i dość uni ka to wy
w Pol sce przy kład ty pu osad ni cze go wie lo dro żni cy. Pod wzglę dem tu ry -
stycz nym, a ta kże sa kral nym miej sco wość jest bar dzo atrak cyj na ze
wzglę du na trwa ją cą po nad 200 lat tra dy cję ukła da nia kwiet nych dy wa -
nów na uro czy stość Bo że go Cia ła (fot. 6). 

Fot. 6. Dy wa ny kwia to we pod czas uro czy sto ści Bo że go Cia ła w Spy -
ci mie rzu 

Phot. 6. Flo wer car pets du ring the ce le bra tion of Cor pus Chri sti at
Spy ci mierz

Fot/Phot.: K.Smęt kie wicz

Fot. 7. Za mek w Unie jo wie 
Phot. 7. Ca stle at Unie jów
Fot/Phot.: K.Smęt kie wicz

Ana lo gicz nie jak w przy pad ku Tu mu i Łę czy cy, Spy ci mierz za czął
tra cić swo je funk cje w XIV w., gdy wzro sło zna cze nie Unie jo wa – mia sta
lo ko wa ne go przed 1290 r. na pra wym brze gu War ty. W dru giej po ło -
wie XIV w. po stro nie le wo brze żnej wy bu do wa no za mek bę dą cy let nią
sie dzi bą ar cy bi sku pów gnieź nień skich (fot. 7). Wie lo krot nie nisz czo ny
i prze bu do wy wa ny czę ścio wo utra cił swój pier wot ny styl, jed na kże i tak
sta no wi je den z naj bar dziej zna czą cych w środ ko wej Pol sce za byt ków
obron nej ar chi tek tu ry go tyc kiej. Obec nie bu dow la peł ni ro lę atrak cji tu -
ry stycz nej prze zna czo nej do zwie dza na oraz sta no wi ba zę ga stro no micz -
no -noc le go wą. Ze śre dnio wiecz ny mi tra dy cja mi Unie jo wa wią żą się zna -
ne im pre zy hi sto rycz no -kul tu ro we, ta kie jak jar mark śre dnio wiecz ny
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i tur nie je ry cer skie, współ or ga ni zo wa ne przez unie jow skie brac two ry -
cer skie. Dla po trzeb tu ry stów w 2008 r. wy bu do wa no tzw. Kasz tel Ry cer -
ski „Wro ta Cza su – Ca strum An ti qum” – hi sto rycz ny kom pleks edu ka -
cyj no -re kre acyj ny z ba zą noc le go wą. Ten współ cze sny pro jekt sty li zo wa -
ny na cza sy śre dnio wiecz ne i przy bli ża ją cy tra dy cje ry cer skie cie szy się
du żą po pu lar no ścią i za in te re so wa niem za rów no wśród dzie ci i mło dzie -
ży, jak i do ro słych. 

III Szlak sa kral ny

O bo gac twie hi sto rycz nym re gio nu po gra ni cza Zie mi Łę czyc kiej
i Unie jow skiej świad czy rów nież bo gac two tra dy cji re li gij nych. Jest ono
zwią za ne z kul tem i czcią osób świę tych i bło go sła wio nych, któ re ży ły,
dzia ła ły na tym ob sza rze, bądź któ rych re li kwie są prze cho wy wa ne w ko -
ścio łach. Atrak cje tu ry stycz ne za pro po no wa ne na tym szla ku są skie ro -
wa ne do piel grzy mów, głów nie wy zna nia rzym sko ka to lic kie go. Mo żna
pro pa go wać tu taj idee eku me ni zmu z in ny mi odła ma mi chrze ści jań stwa
i ju da izmu (np. w Dą biu).

Dłu gość szla ku sa kral ne go wy no si 132 km i jest to naj dłu ższa tra sa
wy zna czo na w ra mach CŁT (ryc. 4). Naj le piej go po ko nać wła snym środ -
kiem trans por tu – ro we rem, sa mo cho dem oso bo wym lub au to ka rem. 

Szlak sa kral ny roz po czy na się w miej sco wo ści Cie cho sła wi ce, w któ -
rej znaj du je się za byt ko wy drew nia ny ko ściół p.w. Mat ki Bo żej Ła ska wej
z XVIII wie ku (ryc. 4). W miej sco wo ści Pią tek tu ry ści mo gą zwie dzić
dwa za byt ko we ko ścio ły: pierw szy – pa ra fii rzym sko ka to lic kiej p.w. św.
Trój cy, wznie sio ny w po ło wie XV w. z fun da cji ar cy bi sku pów gnieź nień -
skich oraz drew nia ny z ro ko ko wym wy stro jem ko ściół p.w. Prze mie nie -
nia Pań skie go z po ło wy XVIII w. O wie lo wy zna nio wym cha rak te rze re -
gio nu świad czy ist nie nie ko ścio ła pa ra fial ne go Ma ria wi tów p.w. Trój cy
Prze naj święt szej z po cząt ków XX w.

Je den z naj bar dziej zna mie ni tych obiek tów sa kral nych w ska li kra ju,
naj więk sza ro mań ska ko le gia ta w Pol sce – ar chi ko le gia ta p.w. NMP i św.
Alek se go w Tu mie, kon se kro wa na w 1161 r., jest zwią za na z po sta cią św.
Woj cie cha, któ re go re li kwie prze cho wy wa ne są w tym ko ście le od 2000
r. ja ko upa mięt nie nie ty siąc let niej tra dy cji chrze ści jań stwa w Łę czy cy
(fot. 8). W bez po śred nim są siedz twie ko le gia ty znaj du je się też XVIII -
-wiecz ny drew nia ny ko ściół p.w. św. Mi ko ła ja. 
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Fot. 8. Ko le gia ta w Tu mie
Phot. 8. Col le gia te at Tum 
Źró dło/so ur ce:http://stre fa.le czy ca.in fo.pl/ar chi ko le gia ta -le czyc ka -

-w -tu mie,news,128,ak tu al no sci.html

Ko lej ną miej sco wo ścią na szla ku sa kral nym jest Łę czy ca, zwią za -
na z po sta cią św. Ur szu li Le dó chow skiej, któ ra wie lo krot nie prze by wa ła
w tym mie ście w la tach 1930-1939 i spro wa dzi ła do nie go sio stry ur szu -
lan ki SJK. Obec ność świę tej jest upa mięt nio na ta bli cą za miesz czo ną
na ścia nie pier wot nej sie dzi by Sióstr. Za byt ka mi sa kral ny mi Łę czy cy są
po nad to ko ścio ły: far ny p. w. św. An drze ja Apo sto ła (z koń ca XIII w.)
– go tyc ki, prze bu do wa ny w sty lu re ne san su i ba ro ku oraz ba ro ko we
z XVII w. – ko ściół Nie po ka la ne go Po czę cia NMP i klasz tor O.O. ber -
nar dy nów. 

W od le gło ści 20 km od Łę czy cy, w miej sco wo ści Sta ra So bót ka mo -
żna zwie dzić ko ściół p.w. św. Ma te usza z XVI w., któ ry zo stał wznie sio -
ny na miej scu spa lo ne go przez Krzy ża ków ko ściół ka drew nia ne go, a ta -
kże ka pli cę p.w. św. Ro cha z po ło wy XIX w. 

Kil ka na ście ki lo me trów da lej tu ry sta za in te re so wa ny kul tu rą sa kral -
ną re gio nu mo że za po znać się z hi sto rią ko ścio łów w Kło da wie, się ga ją -
cą ro ku oko ło 1085, kie dy to ufun do wa no ro mań ski ko ściół św. Idzie go
(ro ze bra ny na pocz. XIX w.). Obiek ty sa kral ne, któ re mo żna po dzi wiać
dziś w Kło da wie, to: ba ro ko wy ko ściół pa ra fial ny p.w. Wnie bo wzię cia
NMP wraz z za bu do wa nia mi klasz tor ny mi (wy bu do wa ny w 1623 i od -
bu do wa ny po spa le niu w po ło wie XVIII w.), a ta kże drew nia ny ko ściół
p.w. św. Fa bia na i Se ba stia na z 1557 r., znaj du ją cy się na cmen ta rzu pa -
ra fial nym. Za byt ko wa jest rów nież drew nia na dzwon ni ca z XVIII w.
o kon struk cji słu po wej, z da chem po kry tym gon tem, tak jak są sia du ją cy
z nią ko ściół. 

Praw dzi wą wie lo kul tu ro wą pe reł ką na sa kral nym szla ku Cen tral ne -
go Łu ku Tu ry stycz ne go jest miej sco wość Dą bie, w któ rej za cho wa ne są
śla dy obec no ści św. Bo gu mi ła (jak po da ją le gen dy) oraz za byt ki zwią za -
ne z przed sta wi cie la mi czte rech wy znań i na ro do wo ści: ka to li ka mi, pro -
te stan ta mi i wy znaw ca mi ju da izmu. Do tych ma te rial nych śla dów na le -
żą: ko ściół ka to lic ki i ewan ge lic ko -au gs bur ski, oba z po cząt ku XIX w.,
sy na go ga z 1885 r. w sty lu eklek tycz nym oraz zbór bap ty stów z 1939 r.
w sty lu mo der ni zmu hi sto ry zu ją ce go. Ten ostat ni obiekt jest uzna ny
za naj le piej za cho wa ny za by tek świad czą cy o osad nic twie ho len der skim
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na Zie mi Łę czyc kiej, któ re go po cząt ki się ga ją dru giej po ło wy XIX w.
W 1811 r. utwo rzo no w Dą biu ka hał (gmi nę ży dow ską). Spu ści zną prze -
by wa nia Ży dów w Dą biu nad Ne rem jest wspo mnia na sy na go ga z dru -
giej po ło wy XIX w., któ ra w cza sie II woj ny świa to wej zo sta ła ogra bio -
na i zde wa sto wa na przez hi tle row ców, po woj nie zaś nisz cza ła do 1961 r.,
kie dy to przy sto so wa no ją do ce lów miesz kal nych.

Ko lej ną klu czo wą dla szla ku sa kral ne go miej sco wo ścią jest Unie jów,
w któ rym od wie ków roz wi jał się ruch piel grzym ko wy zwią za ny z kul tem
św. Bo gu mi ła. Był on pierw szym ar cy bi sku pem gnieź nień skim, re zy du ją -
cym w Unie jo wie w XI w. W 1666 r. ufun do wa no mar mu ro wy sar ko fag,
w któ rym spo czę ły re li kwie świę te go. Unie jow ską pa ra fię ery go wa no
przed 1137 r., obec ny go tyc ki ko ściół p.w. Wnie bo wzię cia NMP zbu do -
wa no w 1349 r. z fun da cji ar cy bi sku pa Ja ro sła wa Bo go rii Skot nic kie go.
W na wią za niu do tra dy cji ko ściel nej, Unie jów peł nił bar dzo wa żną ro lę
rów nież ze wzglę du na fakt, że go tyc ki za mek funk cjo no wał ja ko let nia
sie dzi ba ar cy bi sku pów gnieź nień skich, miej sce od by wa nia sy no dów bi -
sku pich, prze cho wy wa nia w skarb cu re li kwii oraz wię zie nia prze ciw ni -
ków ka to li cy zmu.

Jed ną z naj star szych i bar dziej zna czą cych miej sco wo ści na szla ku sa -
kral nym jest wieś Spy ci mierz. Pierw sze wzmian ki o ist nie niu pa ra fii po -
cho dzą z 1108 r. Obec ny bu dy nek ko ściel ny zbu do wa no na prze ło mie
lat 80. i 90. XX w. na miej scu za byt ko we go drew nia ne go ko ścio ła, któ ry
uległ spa le niu. Pod bu do wę no wej świą ty ni uży to ka mie nia wę giel ne go
po świę co ne go przez pa pie ża Ja na Paw ła II. W Spy ci mie rzu prze cho wy -
wa ne są re li kwie św. Flo ria na spro wa dzo ne z ka te dry wa wel skiej. Z te -
ma tem sa kral nym zwią za ne są ta kże uro czy ste ob cho dy Bo że go Cia ła,
o któ rych wspo mnia no przy opi sie szla ku hi sto rycz ne go.

Po nad 20 km od Spy ci mie rza jest po ło żo na miej sco wość Świ ni ce
Warc kie. Pierw szą świą ty nię w Świ ni cach wznie sio no ok. ro ku 1300 sta -
ra niem ar cy bi sku pa gnieź nień skie go Ja ku ba Świn ki. Jest to jed nak
przede wszyst kim miej sce kul tu Bo że go Mi ło sier dzia ze wzglę du na po -
stać św. Fau sty ny Ko wal skiej (pa tron ki Ło dzi), przez co sta no wi zna ny
cel piel grzy mek nie tyl ko z kra ju, ale też z za gra ni cy. Wa żnym re li gij nie
obiek tem jest kla sy cy stycz ny ko ściół p.w. św. Ka zi mie rza z XIX w. peł -
nią cy funk cję Sank tu arium Uro dzin i Chrztu św. Fau sty ny (fot. 9). W ko -
ście le tym 27 sierp nia 1905 r. zo sta ła ochrzczo na He le na Ko wal ska – św.
Sio stra Fau sty na. Za cho wa ły się pa miąt ki po świę tej: chrzciel ni ca, kon -
fe sjo nał oraz Jej re li kwie. Upa mięt nie niem ob ja wie nia, ja kie w 1935 r.
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prze ży ła świę ta w tym ko ście le są sło wa Je zu sa Mi ło sier ne go umiesz czo -
ne na łu ku pre zbi te rium oraz Je go ob raz w głów nym oł ta rzu. Z ży ciem
św. Sio stry Fau sty ny jest zwią za na wieś Gło go wiec od da lo na o 2 km
od Świ nic, w któ rej to znaj du je się udo stęp nio ny do zwie dza nia dom ro -
dzin ny He le ny Ko wal skiej.

Fot. 9. Świ ni ce Warc kie – Sank tu arium Uro dzin i Chrztu św. Fau sty -
ny Świ ni ce Warc kie, 

Phot. 9. Sa int Fau sti na Bir th day and Bap tism Sanc tu ary. 
Źró dło/so ur ce: http://www.pol ska nie zwy kla.pl/gal le ry/use rI ma -

ges/ori gi nal/31705.jpeg

Ko lej ny mi war ty mi od wie dze nia miej sco wo ścia mi włą czo ny mi
do szla ku sa kral ne go są: Gro dzi sko (póź no re ne san so wy ko ściół p.w. św.
Apo sto łów Pio tra i Paw ła oraz cmen tarz opi sa ny przez Ma rię Ko nop nic -
ką), Gó ra Św. Mał go rza ty (ko ściół p.w. św. Mał go rza ty, po wsta ły na miej -
scu ro mań skiej ka pli cy z 1141 r., zlo ka li zo wa ny na wzgó rzu, jest ele men -
tem do mi nu ją cym w ni zin nym kra jo bra zie. Obec na bu dow la po cho dzi
z po cząt ku XIX w., jest w sty lu eklek tycz nym, lecz za cho wa ła śla dy
po pier wot nej go tyc kiej ar chi tek tu rze), Pie czew i No we (drew nia ne za -
byt ko we ko ścio ły). 

IV. Szlak pa trio tycz ny

Szlak pa trio tycz ny wy ty czo ny w ra mach pro jek tu Cen tral ny Łuk Tu -
ry stycz ny obej mu je miej sca o szcze gól nym zna cze niu dla hi sto rii na ro du
pol skie go, zwią za ne czę sto z tra gicz ny mi wy da rze nia mi oraz bo ha ter ski -
mi dzia ła nia mi po dej mo wa ny mi w obro nie Oj czy zny. Obiek ty te po łą -
czo ne są tra są o dłu go ści po nad 105 km. Od wie dze nie tych miejsc pa -
mię ci przy czy ni się z do lep sze go po zna nia trud nej hi sto rii Pol ski oraz
do chwi li re flek sji nad nią. Pa sjo na ci hi sto rii, ucznio wie szkół wszyst kich
szcze bli, na uczy cie le -wy cho waw cy, ro dzi ce z dzieć mi i po szu ki wa cze
mo gił swo ich bli skich mo gą po znać tra gicz ne lo sy miesz kań ców Pol ski
Środ ko wej oraz po zwo lą od na leźć swo ją to żsa mość. Idea „Mo jej ma łej
Oj czy zny” mo że być tu taj re ali zo wa na. 

Szlak roz po czy na się w miej sco wo ści Pią tek (ryc. 4), gdzie znaj du ją
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się dwa po mni ki: upa mięt nia ją cy za mor do wa nie 44 miesz kań ców Piąt ku
przez We hr macht we wrze śniu 1939 r. oraz żoł nie rzy po le głych w naj -
więk szej bi twie kam pa nii wrze śnio wej 1939 r. – Bi twie nad Bzu rą. Ka -
żde go ro ku od by wa ją się uro czy sto ści wrze śnio we zwią za ne z tą ba ta lią.
Żoł nie rze, któ rzy w niej zgi nę li zo sta li po cho wa ni na cmen ta rzach pa ra -
fial nych w Tu mie i Łę czy cy. W Łę czy cy znaj du ją się ta kże po mni ki upa -
mięt nia ją ce kil ka wy da rzeń z hi sto rii mia sta, szcze gól nie z cza -
sów I i II woj ny świa to wej (m.in. po mnik Bo ha te rów Bi twy nad Bzu rą
na pa miąt kę for mo wa nia żoł nie rzy ar mii „Po znań”, któ rzy wal czy li
w oko li cach Łę czy cy, oraz upa mięt nia ją cy ofia ry oku pa cji hi tle row skiej,
po mnik – fi gu ra Mat ki Bo skiej z ta bli cą upa mięt nia ją cą od zy ska nie nie -
pod le gło ści przez Łę czy cę, ta bli ca upa mięt nia ją ca ofia ry ma so wej eg ze -
ku cji 9 wrze śnia 1939 r.). Z ko lej ny mi miej sco wo ścia mi na szla ku pa trio -
tycz nym: Chor ka mi, Smo li ca mi i Sta rą So bót ką zwią za ne są za słu żo ne
dla na ro du oso by po cho dzą ce z ich oko lic: Wa cław Fel czak (1916-1993,
prof. Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, pa trio ta, orę dow nik przy jaź ni pol -
sko -wę gier skiej), Ma ria Gin ter (ur. 1920, pi sar ka, żoł nierz AK, uczest -
nicz ka Po wsta nia War szaw skie go) oraz Fe liks Kar piń ski ps. Ko rab (za -
stęp ca Hu ba la, do wód ca struk tur ZWZ i AK na zie miach ra dom skiej
i piotr kow skiej). 

Kro śnie wi ce to miej sco wość uro dze nia i za miesz ka nia w dzie ciń -
stwie gen. Wła dy sła wa An der sa (1892-1970). Fakt ten zo stał upa mięt -
nio ny ta bli cą na do mu ge ne ra ła, zwa nym po tocz nie „An der sów ką”,
przy któ rej co ro ku w rocz ni cę śmier ci gen. An der sa od by wa ją się uro -
czy sto ści ku Je go czci. Gra bów zaś to miej sco wość, w któ rej znaj du je się
po mnik po świę co ny ofia rom po mor do wa nym pod czas II woj ny świa to -
wej oraz po mnik Ta de usza Ko ściusz ki, któ ry zo stał ufun do wa ny przez
miesz kań ców na miej scu po mni ka znisz czo ne go w 1940 r. przez hi tle -
row ców. Kło da wa jest zwią za na rów nież z miej sca mi pa mię ci (w for mie
po mni ków w mie ście oraz gro bów za słu żo nych na cmen ta rzu pa ra fial -
nym) o po le głych w cza sie II woj ny świa to wej, za słu żo nych w Po wsta niu
Stycz nio wym oraz wal czą cych w Po wsta niu Li sto pa do wym. Ofia ry i za -
słu żo nych tych wszyst kich walk w obro nie do bra oj czy zny zo sta ły upa -
mięt nio ne po mni ka mi m.in. pod puł kow ni ka Woj ska Pol skie go Jó ze fa
By szew skie go (bio rą ce go udział w kam pa nii na po le oń skiej, któ ry był do -
wód cą puł ku pol skich uła nów w Po wsta niu Li sto pa do wym) i miesz kań -
ców Kło da wy po le głych w cza sie II woj ny świa to wej.

Jed nym z naj bar dziej zna czą cych i tra gicz nych miejsc na szla ku pa -
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trio tycz nym jest Chełm no nad Ne rem (ryc. 3, 4), gdzie w po bli skim le sie
rzu chow skim znaj do wał się pierw szy w hi sto rii sta cjo nar ny obóz ma so -
wej za gła dy „Kulm hof am Ner”, utwo rzo ny przez hi tle row ców w 1941 r.
W obo zie tym za mor do wa no oko ło 240 tys. osób. Obec nie na je go te re -
nie znaj du je się po mnik ku pa mię ci i czci ofiar (fot. 10), for my upa mięt -
nień in dy wi du al nych oraz pa wi lo ny mu ze al ne w Chełm nie i w le sie rzu -
chow skim. Oko li ce miej sco wo ści Chełm no i Rzu chów są świad kiem jed -
nej z więk szych bi tew I woj ny świa to wej mię dzy woj ska mi nie miec ki mi
a ro syj ski mi w li sto pa dzie 1914 r., cze go do wo dem jest cmen tarz wo jen -
ny, na któ rym zo sta li po cho wa ni po le gli w tej bi twie żoł nie rze.

Miej sco wość Dą bie wpi su je się w szlak pa trio tycz ny ze wzglę du
na La pi da rium – obiekt zło żo ny z pię ciu gła zów, upa mięt nia ją cy miesz -
kań ców mia sta i oko lic po le głych w cza sie II woj ny świa to wej i w obo -
zach kon cen tra cyj nych, dąb skich sa mo rzą dow ców i Ży dów za mor do wa -
nych w obo zie w Chełm nie nad Ne rem.

Fot. 10. Chełm no nad Ne rem. Obóz ma so wej za gła dy Kulm hof am
Ner. 

Phot. 10. Chełm no ne ar the Ner Ri ver. Mass exter mi na tion camp
Kulm hof am Ner.

Źró dło/so ur ce: http://www.mu seo.pl/con tent/view/769/171/

Fot. 11. Unie jów – po mnik na ryn ku sta re go mia sta po sta wio ny
w 50-tą rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa to wej, upa mięt nia ją cy żoł nie -
rzy 15. Dy wi zji Pie cho ty i Po dol skiej Bry ga dy Ka wa le rii Ar mii Po znań,
bro nią cych w dniach 6-10 wrze śnia 1939 r. Przy czół ka Unie jow skie go
oraz upa mięt nia ją cy miesz kań ców Unie jo wa i oko lic za mor do wa nych
przez We hr macht 

Phot. 11. Unie jów – a mo nu ment at the old town squ are pla ced in
a 50-se cond an ni ver sa ry of the out bre ak of the IInd World War, com me -
mo ra ting the sol diers of the 15th In fan try Di vi sion and the Po do lia Ca -
val ry Bri ga de of the Po znan Ar my, de fen ded on 6-10 Sep tem ber of 1939
of the Unie jow brid ge he ad and com me mo ra ting pe ople from Unie jów
and the sur ro un ding area who we re mur de red by the We hr macht 

Fot/Phot.: L.Wa chec ka -Kot kow ska

W Unie jo wie na ryn ku mia sta znaj du je się po mnik bo ha te rów walk
z wrze śnia 1939 r. (fot. 11), a na cmen ta rzu pa ra fial nym gro by po le głych
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m.in. w Bi twie nad Bzu rą. Ja ko upa mięt nie nie te go wy da rze nia od by wa
się od 2007 r. w Unie jo wie tzw. Bi twa o prze pra wę” tj. in sce ni za cja bi twy
kam pa nii wrze śnio wej 1939 r. W po bli skim Wi la mo wie znaj du je się grób
po wstań ców z 1863 r.

V. Szlak tech ni ki 

Głów ne, „ty tu ło we” miej sco wo ści pro jek tu CŁT, tj. Łę czy ca, Kło da -
wa i Unie jów, a ta kże do dat ko wo Wi la mów, wy ró żnia ją się pod wzglę -
dem atrak cji tu ry stycz nych zwią za nych z in fra struk tu rą go spo dar czą:
trans por to wą, prze my sło wą i tu ry stycz ną (ryc. 3, 4). Szlak tech ni ki zo stał
wy ty czo ny na od cin ku o łącz nej dłu go ści po nad 64 km (bez Wi la mo wa).
Po wstał z my ślą tu ry stach – pa sjo na tach tech ni ki, któ rzy chcie li by wie -
dzieć wię cej o za byt kach kul tu ry prze my sło wej i trans por to wej, a ta kże
o spo so bach po zy ski wa nia ener gii geo ter mal nej.

Łę czy ca to mia sto sły ną ce z ko lei wą sko to ro wej wy bu do wa nej przez
Niem ców w 1914 r. w ce lu trans por to wa nia żoł nie rzy i za opa trze nia
na front. Do te go ce lu woj ska nie miec kie wy ko rzy sta ły ist nie ją cą od 1913
r. sieć ko lei do jaz do wych do cu krow ni Brześć, Do bre i Ostro wy. Po od -
zy ska niu nie pod le gło ści, w 1918 r. ko lej wą sko to ro wa w tym re gio nie
speł nia ła funk cje go spo dar cze, na nie któ rych od cin kach funk cjo no wa ła
do koń ca XX w., a przy czy ną upad ku ko lei by ło za mknię cie wie lu za kła -
dów prze my sło wych, do któ rych do wo żo no wcze śniej to wa ry i pra cow -
ni ków. Za cho wa ły się jed nak za byt ko we warsz ta ty ko lej ki wą sko to ro wej
(w Kro śnie wi cach) i uni ka to we skła dy. Te obiek ty tech nicz ne sta no wią
du ży po ten cjał tu ry stycz ny do za go spo da ro wa nia, a pro jekt ma wy miar
po nadre gio nal ny, mo że sta no wić jed ną z naj więk szych atrak cji środ ko -
wej czę ści Pol ski. Na tra sie tej od wrze śnia 2008 r. uru cho mio no po kil -
ku let niej prze rwie w funk cjo no wa niu ko lei po cią gi tu ry stycz ne. Li nia ta
w ra mach Kro śnie wic kiej Ko lei Do jaz do wej (bę dą cej czę ścią Ku jaw skiej
Ko lei Do jaz do wej) łą czy mia sta m.in. Kro śnie wi ce, Łę czy cę i Ozor ków
na tra sie o dłu go ści 40 km. Jest to do bry krok w kie run ku roz wo ju tu ry -
sty ki prze my sło wej w tym re gio nie, któ rej ofer ta opie ra ła by się na cie ka -
wej atrak cji tu ry stycz nej, ja ką jest wą sko to ro wa li nia Kro śnie wic kiej Ko -
lei Do jaz do wej. Do dat ko wą za chę tę do po dej mo wa nia dal szych dzia łań
w kie run ku stwo rze nia ta kie go pro duk tu tu ry stycz ne go mo że sta no wić
stwier dze nie, że ko le je wą sko to ro we są wa lo rem tu ry stycz nym, któ rym
w ostat nim cza sie co raz bar dziej ro śnie za in te re so wa nie ze stro ny nie tyl -
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ko po ten cjal nych od wie dza ją cych, lecz rów nież władz sa mo rzą do wych,
sto wa rzy szeń i or ga ni za cji tu ry stycz nych (Ró życ ki, Strzel czyk 2009).
Za nie wąt pli wą po trze bą i opła cal no ścią wy pro mo wa nia Kro śnie wic kiej
Ko lei Do jaz do wej w ra mach CŁT prze ma wia ją ta kże licz ne do świad cze -
nia i pro jek ty szla ków tech ni ki ba zu ją cych na za byt ko wych tra sach
i obiek tach ko mu ni ka cyj nych zwią za nych z trans por tem ko le jo wym,
któ re są z po wo dze niem re ali zo wa ne w ró żnych re gio nach i miej sco wo -
ściach w Pol sce i Eu ro pie.

W Kło da wie od po ło wy wie ku XX dzia ła ko pal nia so li ka mien nej
i so li po ta so wo -ma gne zo wych „Kło da wa S.A.” – naj więk szy w Pol sce
pro du cent tych mi ne ra łów (fot. 12). W 2004 r. zo sta ła udo stęp nio -
na w ce lach tu ry stycz nych Kło daw ska Pod ziem na Tra sa Tu ry stycz na Ko -
pal ni So li „Kło da wa” S. A.. W ra mach zwie dza nia mo żna wy słu chać pre -
lek cji na te mat po wsta nia złóż so li i za sto so wań te go su row ca, a ta kże jest
mo żli wy zjazd win dą 600 m pod po wierzch nię i zwie dza nie ka wern oraz
sztol ni. Tu ry ści ma ją mo żli wość obej rze nia ma szyn uży wa nych w gór nic -
twie sol nym. 

W Wi la mo wie – wsi po ło żo nej ok. 10 km od Unie jo wa znaj du je się
Mu zeum Et no gra ficz ne dzia ła ją ce pod pa tro na tem To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Unie jo wa. Ze bra ne są w nim eks po na ty zwią za ne z ży ciem co dzien -
nym miesz kań ców Zie mi Unie jow skiej oraz na rzę dzia i po jaz dy rol ni cze.
Ko lek cja ta obej mu je ta kże wy ro by rze mieśl ni cze (z za kre su tkac twa, cie -
siel stwa, ry mar stwa), któ rych zbiór jest jed nym z naj bo gat szych w re gio -
nie. Od wie dza jąc mu zeum w Wi la mo wie mo żna zo ba czyć rów nież po -
jaz dy kon ne i przed mio ty zwią za ne z mły nar stwem oraz mu ro wa ny młyn
i drew nia ny XIX -wiecz ny wia trak koź lak prze nie sio ny z po bli skiej wsi
Zbyl czy ce. Część zbio rów eks po no wa nych w Wi la mo wie bę dzie sta no -
wić w naj bli ższej przy szło ści wy po sa że nie kom plek su hi sto rycz no -re kre -
acyj ne go w for mie skan se nu „Za gro da Mły nar ska”, obec nie bu do wa ne -
go w Unie jo wie.

Unie jów to mia sto, któ re roz wój in fra struk tu ry go spo dar czej,
a szcze gól nie obiek tów tu ry stycz nych za wdzię cza przede wszyst kim wy -
ko rzy sta niu wód geo ter mal nych (fot. 13). Od 2008 r. funk cjo nu je kom -
pleks ter mal no -ba se no wy „Ter my Unie jów” oraz Kasz tel Ry cer ski
„Wro ta Cza su”, ofe ru ją ce licz ne atrak cje opar te na mo żli wo ści za sto so -
wa nia go rą cych wód so lan ko wych do ce lów lecz ni czych, re kre acyj nych
i cie płow ni czych. 
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Fot. 12. Ko pal nia so li w Kło da wie 
Phot. 12. The salt mi ne at Kło da wa
Źró dło/Skur ce http://www.od le glo sci.pl/zdje cia,Klo da wa,ga le -

ria,14473,gmia sto_id,2320.html

Fot. 13. Ter my Unie jów 
Phot. 13. Ther mal -ba ths at Unie jów 
Fot./Phot.: K.Smęt kie wicz

Pod su mo wa nie – Pro mo cja pro duk tu tu ry stycz ne go Cen tral ny Łuk
Tu ry stycz ny

Pro jekt Cen tral ne go Łu ku Tu ry stycz ne go (w skła dzie: Łę czy ca, Kro -
śnie wi ce, Kło da wa, Unie jów, Gra bów, Świ ni ce Warc kie, Gó ra św. Mał -
go rza ty, Dą bie, Ko pal nia So li „Kło da wa S.A.”) za ist niał pod -
czas XV Mię dzy na ro do wych Tar gów Łódz kich – Re gio ny Tu ry stycz ne
„Na sty ku kul tur” w 2009 r. gdzie otrzy mał wy ró żnie nie w kon kur sie
na naj cie kaw szą for mę pro mo cji ofer ty tar go wej. Pod czas mię dzy na ro -
do wych tar gów tu ry stycz nych w Ło dzi w 2010 r., człon ko wie Cen tral ne -
go Łu ku Tu ry stycz ne go rów nież zo sta li na gro dze ni za przy go to wa nie
jed ne go z naj bar dziej atrak cyj nych sto isk (plan sza w kształ cie Łu ku z za -
zna czo ny mi miej sco wo ścia mi re gio nu i ich atrak cja mi tu ry stycz ny mi).
Otrzy ma no wy ró żnie nie w kon kur sie „Naj lep szy wy staw ca tar gów
„Na sty ku kul tur 2010”.

Nie mniej wa żny mi spo so ba mi pro mo cji pro jek tu są pa miąt ko we
mo ne ty m.in. z lo go Cen tral ne go Łu ku Tu ry stycz ne go oraz fol de ry tu ry -
stycz ne opi su ją ce war te od wie dze nia obiek ty i wy da rze nia kul tu ral ne
w ka żdej miej sco wo ści, wraz z ba zą noc le go wą i ga stro no micz ną. In for -
ma cje nie zbęd ne ka żde mu tu ry ście, któ ry pra gnie le piej po znać re gion
Pol ski Środ ko wej po gra ni cza wo je wództw łódz kie go i wiel ko pol skie go,
ofe ru je stro na in ter ne to wa http://www.cluk tur.pl, na któ rej zo sta ły opi -
sa ne te ma tycz ne szla ki tu ry stycz ne, sta no wią ce pod sta wę funk cjo no wa -
nia pro jek tu. 

In ną for mą pro mo cji Cen tral ne go Łu ku Tu ry stycz ne go jest udział
w do rocz nej, wrze śnio wej im pre zie or ga ni zo wa nej przez Urząd Mar szał -
kow ski w Ło dzi – Łódz kim Jar mar ku Wo je wódz kim.

Ob cho dy Świa to we go Dnia Tu ry sty ki w wo je wódz twie łódz kim
(w Spa le 24 wrze śnia 2010 r.) przy nio sły pro jek to wi ko lej ną cen ną na gro -
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dę. Ja ko jed na z sied miu lau re atów, no wa mar ka w bra nży tu ry stycz nej
zo sta ła do ce nio na po przez przy zna nie Cer ty fi ka tu w Kon kur sie na Naj -
lep szy Pro dukt Tu ry stycz ny Wo je wódz twa Łódz kie go. Dzia ła nia pro mu -
ją ce atrak cje tu ry stycz ne po szcze gól nych miej sco wo ści i gmin zrze szo -
nych w CŁT przy no szą już kon kret ne efek ty, jak np. ty tuł jed ne go z dzie -
się ciu lau re atów Ogól no pol skie go Pro duk tu Tu ry stycz ne go dla Kło daw -
skiej Pod ziem nej Tra sy Tu ry stycz nej Ko pal ni So li „Kło da wa” SA. przy -
zna ny w 2009 r., a ta kże wy mier ne ko rzy ści w po sta ci znacz ne go wzro stu
wie dzy i za in te re so wa nia atrak cją oraz wzro stu ru chu tu ry stycz ne go. 

Cen tral ny Łuk Tu ry stycz ny sta no wi do sko na ły przy kład part ner skiej
współ pra cy mię dzy sa mo rzą da mi lo kal ny mi i przed się bior ca mi, w ce lu
peł ne go wy ko rzy sta nia i pro mo cji du że go po ten cja łu tu ry stycz ne go ob -
sza ru po gra ni cza kil ku re gio nów. Stwo rze nie kom plek so we go pro duk tu
tu ry stycz ne go, któ ry obej mu je wie le za gad nień wy ni ka ją cych z gra nicz -
ne go (przej ścio we go) po ło że nia ob sza ru ob ję te go CŁT, zwią za nych z wy -
jąt ko wą ró żno rod no ścią przy rod ni czą (bio lo gicz ną i geo gra ficz ną)
i z bo ga tym dzie dzic twem kul tu ro wo -hi sto rycz nym, po zwa la na po zna -
nie tej czę ści Pol ski i od kry cie tkwią cych w niej cen nych wa lo rów i atrak -
cji tu ry stycz nych.

Po dzię ko wa nia
Au tor ki ser decz nie dzię ku ją Pa nu To ma szo wi Dron ce, Na czel ni ko -

wi Wy dzia łu Tu ryst ki De par ta men tu Kul tu ry Fi zycz nej, Spor tu i Tu ry -
sty ki Urzę du Mar szał kow skie go w Ło dzi za udo stęp nie nie naj now szej
wer sji ma py Cen tral ne go Łu ku Tu ry stycz ne go.
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Mał go rza ta Lu dwi kow ska -Kę dzia1

Ka ta rzy na Ko pe r2

PO TEN CJAŁ GEO TU RY STYCZ NY 

KA MIE NIO ŁO MU ZA CHEŁ MIE KO ŁO 

ZA GNAŃ SKA (GÓ RY ŚWIĘ TO KR ZY SKIE) 

– PER SPEK TY WY JE GO WY KOR ZY STA NIA 

GEO TO URISM PO TEN TIAL OF THE ZA CHEŁ MIE QU AR RY
NE AR ZA GNAŃSK (HO LY CROSS MO UN TA INS): USA BI LI TY

OP POR TU NI TIES 

Abs trakt
W ar ty ku le opi sa no po ten cjał geo tu ry stycz ny ka mie nio ło mu Za cheł -

mie k. Za gnań ska (Gó ry Świę to krzy skie) oraz prze ana li zo wa no me to dą
SWOT per spek ty wy je go wy ko rzy sta nia. Za pro po no wa no uszcze gó ło -
wie nie de fi ni cji po ję cia po ten cja łu geo tu ry stycz ne go ja ko ze spo łu czte -
rech cech: wa lo rów po znaw czych, do stęp no ści do zwie dza nia, wa lo rów
edu ka cyj nych i za go spo da ro wa nia geo tu ry stycz ne go, któ re stwa rza ją
mo żli wość przy sto so wa nia obiek tu geo lo gicz ne go do dzia łal no ści tu ry -
stycz nej. Ka mie nio łom Za cheł mie cha rak te ry zu je się bar dzo wy so ki mi
wa lo ra mi po znaw czy mi i edu ka cyj ny mi, do brą do stęp no ścią do zwie dza -
nia, ale nie ste ty zni ko mym za go spo da ro wa niem geo tu ry stycz nym. Fakt
ten utrud nia peł ne wy ko rzy sta nie po ten cja łu geo tu ry stycz ne go te go
obiek tu. W ar ty ku le zwró co no uwa gę ta kże na to, że nie czyn ne ka mie -

1 Instytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Świętokrzyska 15, 26-406 Kielce 

2 Zawada Pilicka 116,  42-446 Irządze, woj. śląskie 
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nio ło my nie sta no wią tyl ko „ran w kra jo bra zie”. Tkwi w nich ogrom ny
po ten cjał geo tu ry stycz ny, któ ry od po wied nio wy ko rzy sta ny mo że wpły -
wać na go spo dar czą ak ty wi za cję ob sza ru ich lo ka li za cji. 

Sło wa klu czo we: geo tu ry sty ka, po ten cjał geo tu ry stycz ny, ka mie nio -
łom Za cheł mie, Gó ry Świę to krzy skie

Abs tract
In the ar tic le the geo to urism po ten tial of the Za cheł mie qu ar ry ne ar

Za gnańsk (Ho ly Cross Mo un ta ins) has be en pre sen ted, and the op por -
tu ni ties for its usa bi li ty – ana ly sed by me ans of the SWOT me thod.
A pro po sal has be en put for ward for a par ti cu la ri sed de fi ni tion of geo -
to urism po ten tial as a set of fo ur pro per ties, i.e. le ar ning va lu es, si ght se -
eing ac ces si bi li ty, edu ca tio nal va lu es, and geo to urism de ve lop ment,
which cre ate the op por tu ni ty for ada pta tion of a geo lo gi cal fa ci li ty to to -
urist ac ti vi ties. The Za cheł mie qu ar ry is cha rac te ri sed by ve ry high le ar -
ning and edu ca tio nal va lu es, go od si ght se eing ac ces si bi li ty, but – re gret -
ta bly – in a de qu ate geo to urism de ve lop ment. This fact ma kes it dif fi cult
to use the fa ci li ty’s geo to urism po ten tial to the full. In the ar tic le, at ten -
tion has al so be en drawn to the fact that unu sed qu ar ries sho uld not on -
ly be per ce ived as „wo unds in the land sca pe”. They ha ve enor mo us po -
ten tial for geo to urism, which – if pro per ly explo ited – may bo ost eco no -
mic ac ti va tion of the are as whe re they are lo ca ted. 

Key words: geo to urism, geo to urism po ten tial, Za cheł mie qu ar ry,
Ho ly Cross Mo un ta ins

Wpro wa dze nie

Geo tu ry sty ka, ja ko no wa for ma po pu la ry za cji wie dzy geo lo gicz nej
i geo mor fo lo gicz nej, szcze gól nie do god ne wa run ki pro mo cji znaj du je
w Gó rach Świę to krzy skich. Re gion ten jest pre dys po no wa ny do roz wo ju
geo tu ry sty ki nie tyl ko ze wzglę du na wy bit ną geo ró żno rod ność, uni ka to -
we w ska li kra ju zró żni co wa nie dzie dzic twa geo lo gicz ne go (Mi zer -
ski 2007), ale ta kże ze wzglę du na fakt ist nie ją cej od wie ków tra dy cji gór -
ni czej. Obec ność w kra jo bra zie licz nych i roz le głych ob sza rów eks plo ata -
cji su row ców skal nych, czyn nych i nie czyn nych ka mie nio ło mów, da je
spo sob ność roz po zna nia i ba da nia zło żo no ści bu do wy geo lo gicz nej re gio -
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nu świę to krzy skie go. Ka mie nio ło my by ły przez dłu gi czas po strze ga ne ja -
ko „ra ny w kra jo bra zie” i obiek ty nie uży tecz ne (Chwa stek, Ja nusz 1991),
choć do strze ga no ko niecz ność praw nej ochro ny ich wa lo rów (m.in.
Alexandro wicz i in. 1992, Wró blew ski 1999, Ale xan dro wicz 2006, Słom -
ka i in. 2006). Obec nie wi dzi się rów nież więk sze mo żli wo ści ich za go spo -
da ro wa nia, m.in. przez nada nie im zna cze nia geo tu ry stycz ne go. Do ty czy
to do tych czas nie wie lu obiek tów, głów nie tych po ło żo nych w bli skim są -
siedz twie lub bez po śred nio w gra ni cach miast, np. ini cja ty wa Geo park
Kiel ce (Czaj kow ska i in. 2006). Nie ozna cza to jed nak, że ka mie nio ło my,
o mniej ko rzyst nej lo ka li za cji, są obiek ta mi mniej atrak cyj ny mi, nie ma ją -
cy mi wy star cza ją cych wa lo rów do ich pro mo cji geo tu ry stycz nej. 

Ob szar nie czyn ne go ka mie nio ło mu Za cheł mie w gmi nie Za gnańsk
(Gó ry Świę to krzy skie) jest zna ny w li te ra tu rze geo lo gicz nej od daw -
na (Czar noc ki 1939, Nieć 1962, Paj chlo wa 1962), głów nie w za kre sie
oce ny wa run ków eks plo ata cji i po zy ski wa nia su row ca skal ne go (do lo mi -
tów, he ma ty tu) (Soł ty sik 1965). Z cza sem uwa ga na ukow ców sku pi ła się
na ba da niu wa run ków se dy men ta cji skał od sła nia ją cych się w ka mie nio -
ło mie, pro ble mie wa ry scyj skiej nie zgod no ści struk tu ral nej na kon tak cie
de won/trias. Po wsta łe pra ce mia ły na ce lu szcze gó ło we roz po zna nie li to -
stra ty gra ficz ne i li to fa cjal ne skał oraz wy stę pu ją cych w nich ska mie nia ło -
ści (m.in. Sen ko wi czo wa 1970, Fi lo no wicz 1973, Szul czew ski 1995, Ku -
le ta 2000, Ku le ta, Na wroc ki 2002, Pta szyń ski, Nie dźwiedz ki 2004, 2006,
Ku le ta i in. 2006, Ku le ta, Zbro ja 2006, Ku le ta i in. 2009). Ko lej nym kie -
run kiem ba dań obiek tu by ło do strze że nie i oce na je go war to ści me ry to -
rycz nej i dy dak tycz nej (Wia trak 2007). Obec ny nie zwy kły wzrost za in te -
re so wa nia ka mie nio ło mem w Za cheł miu jest zwią za ny z od kry ciem
na ła wi cach de woń skich do lo mi tów tro pów te tra po da (Szrek, Nie -
dźwiec ki 2008, Nie dźwiec ki i in. 2010). Fakt ten nie tyl ko zmie nił po glą -
dy pa le on to lo gów na te mat cza su i wa run ków ewo lu cyj nej trans for ma cji
stwo rzeń wod nych w lą do we, ale zwró cił uwa gę na ogrom ny po ten cjał
geo tu ry stycz ny, ja ki jest za war ty w tym ka mie nio ło mie.

Po ję cie po ten cja łu geo tu ry stycz ne go nie jest jed no znacz nie de fi nio -
wa ne w li te ra tu rze przed mio tu. Na stro nach in ter ne to wych Mi ni ster stwa
Śro do wi ska (www:mos.gov.p, 20.10.2010 r.) po ję cie po ten cja łu geo tu ry -
stycz ne go de fi niu je się ja ko „ogół cech o zna cze niu tu ry stycz nym, ja kie
stwa rza ją mo żli wość przy sto so wa nia obiek tu geo lo gicz ne go do dzia łal -
no ści tu ry stycz nej”. Na wią zu jąc do pod staw wa lo ry za cji przy ro dy nie -
oży wio nej (Ale xan dro wicz i in. 1992) i de fi ni cji po jęć z za kre su tu ry sty -
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ki (Ko wal czyk 2002, Li jew ski i in. 2008) i geo tu ry sty ki (Słom ka, Ki ciń -
ska -Świ der ska 2004), pro po nu je się uwzględ niać w tre ści po ję cia „po -
ten cjał geo tu ry stycz ny” na stę pu ją ce ele men ty – ce chy obiek tu (ob sza ru).

 Wa lo ry po znaw cze (war tość me ry to rycz na) – jest to sto pień ak tu -
al ne go roz po zna nia na uko we go oraz uni ka to wość da ne go obiek tu
w ska li re gio nal nej (lo kal nej) i po nadre gio nal nej (Alexan dro wicz
i in. 1992, Czaj kow ska i in. 2006). Uni ka to wość obiek tu do ty czy w głów -
nej mie rze cech je go bu do wy geo lo gicz nej oraz cech mor fo lo gicz nych,
któ re są ty po we bądź rzad kie w da nym ob sza rze od nie sie nia (np. re gio -
nie fi zycz niogeo gra ficz nym) (Otę ska-Bu dzyn 1992). War tość me ry to -
rycz na da ne go obiek tu (ob sza ru), udo ku men to wa na w for mie opra co -
wań na uko wych, de cy du je m.in. o je go atrak cyj no ści geo tu ry stycz nej. 

 Do stęp ność do zwie dza nia – wy ni ka przede wszyst kim z lo ka li za -
cji da ne go obiek tu (ob sza ru) wzglę dem sie ci ko mu ni ka cyj nej (Otę ska -
-Bu dzyn 1992), czy li na le ży przede wszyst kim roz pa try wać od le głość
od przy stan ków ko mu ni ka cji sa mo cho do wej (PKS, MPK, bu sy), dwor -
ców ko le jo wych (PKP), lot nisk, por tów oraz szla ków tu ry stycz nych ró ż-
ne go ty pu. Wa żne jest rów nież uwzględ nie nie stop nia trud no ści do tar cia
po ten cjal ne go tu ry sty do obiek tu geo tu ry stycz ne go, czy li na le ży zwró cić
uwa gę na na tu ral ne utrud nie nia te re no we, ta kie jak du że wy so ko ści
nad po zio mem mo rza, spad ki te re nu, stro mość pro wa dzą cej tra sy, wy -
stę po wa nie te re nów za ba gnio nych, le śnych, piasz czy stych, ka mie ni stych
itp. (Ale xan dro wicz i in. 1992). Istot ną kwe stią zwią za ną z tym za gad nie -
niem jest czy tel ność i szcze gó ło wość ozna ko wa nia tra sy pro wa dzą cej
do da ne go obiek tu geo tu ry stycz ne go i jej ja kość tech nicz na. Nie któ re
trud no do stęp ne obiek ty geo tu ry stycz ne wy ma ga ją spe cjal nych umie jęt -
no ści od tu ry stów, ta kich jak np. umie jęt ność wspi nacz ki, a nie któ re
z nich są ob ję te ochro ną, więc do tar cie do nich mo że być unie mo żli wio -
ne przez za ka zy bądź wy ma ga nia po dą ża nia nie ko niecz nie naj krót szą
dro gą, kup na bi le tu wstę pu itp. 

 Wa lo ry edu ka cyj ne (war tość dy dak tycz na) – za le żą za rów no
od do stęp no ści obiek tu (ob sza ru) do zwie dza nia, jak i od je go war to ści
me ry to rycz nej. Im lep sza do stęp ność oraz więk sze zna cze nie na uko we,
tym wy ższa war tość edu ka cyj na. Na pod wy ższe nie wa lo rów edu ka cyj -
nych obiek tu (ob sza ru) ma wpływ ta kże je go ilu stra tyw ność, czy li w ja -
kim stop niu obiekt jest w spo sób na tu ral nie czy tel ny, „wy ja śnia” stro nę
me ry to rycz ną da ne go za gad nie nia geo lo gicz ne go, a w ja kim wy ma ga
uprzy stęp nie nia po przez wy ko na nie ob ja śnień, mo de li prze strzen nych,
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czy na wet zwięk sze nia po wierzch ni nie czy tel nych frag men tów obiek tu
(Ale xan dro wicz i in. 1992, Czaj kow ska i in. 2006).

 Za go spo da ro wa nie geo tu ry stycz ne – dzia łal ność an tro po ge nicz -
na i jej kon kret ne skut ki (in fra struk tu ra tu ry stycz na), ma ją ca na ce lu
udo stęp nie nie i przy sto so wa nie do zwie dza nia obiek tów geo lo gicz nych,
umo żli wie nie do jaz du, zwie dza nia i za spo ko je nia po trzeb tu ry stów w za -
kre sie ba zy noc le go wej i ży wie nio wej (za ple cze usłu go we). Za go spo da -
ro wa nie od gry wa wa żną ro lę w kre owa niu atrak cyj no ści geo tu ry stycz nej.
Nad rzęd nym dą że niem za go spo da ro wa nia geo tu ry stycz ne go po win no
być uczy nie nie obiek tu atrak cyj nym nie tyl ko dla osób ma ją cych od po -
wied ni za kres wie dzy geo lo gicz nej, ale ta kże dla prze cięt nych tu ry stów,
nie ko niecz nie dys po nu ją cych zna jo mo ścią te ma ty ki geo lo gicz nej (Płon -
czyń ski, Mu sie le wicz 2000, Wró blew ski 2008). Nie zbęd ne jest za tem
two rze nie ob ja śnień, mo de li gra ficz nych, opra co wań wy ja śnia ją cych wa -
run ki po wsta nia, opi su ją cych ele men ty przy ro dy nie oży wio nej, zja wi ska
geo lo gicz ne i geo mor fo lo gicz ne, mo żli we do za ob ser wo wa nia w da nym
sta no wi sku geo lo gicz nym. 

Pra wi dło wa oce na po ten cja łu geo tu ry stycz ne go jest nie mo żli wa bez
ana li zy wszyst kich wy mie nio nych ele men tów, po nie waż two rzą one
kom plek so wą ca łość, da ją cą peł ną i obiek tyw ną oce nę da ne go obiek tu
(ob sza ru) geo tu ry stycz ne go. 

Ce lem ni niej sze go opra co wa nia jest opis po ten cja łu geo tu ry stycz ne go
nie czyn ne go ka mie nio ło mu Za cheł mie ko ło Za gnań ska (Gó ry Świę to -
krzy skie) oraz oce na per spek tyw je go wy ko rzy sta nia w gmi nie Za gnańsk.

Lo ka li za cja i do stęp ność do zwie dza nia ka mie nio ło mu 
w Za cheł miu

Nie czyn ny ka mie nio łom Za cheł mie znaj du je się w wo je wódz twie
świę to krzy skim, w gra ni cach gmi ny Za gnańsk, ok. 10 km na NE
od Kielc (ryc. 1A). Zo stał zlo ka li zo wa ny na za chod nim sto ku Gó ry Cheł -
mo wej (399,4 m n.p.m.) (ryc. 1B). W od le gło ści 2,5 km od ka mie nio ło -
mu prze bie ga dro ga kra jo wa nr 7 (Gdańsk -Chy żne), któ ra jest za ra zem
tra są eu ro pej ską E77, a w od le gło ści 250 m bie gnie dro ga wo je wódz ka
nr 750, z Ćmiń ska do Bar czy (ryc. 1C). Naj bli ższa sta cja PKP znaj du je
się w miej sco wo ści Za gnańsk, tj. w od le gło ści ok. 2 km od obiek tu. 
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A

B

Ryc. 1. Położenie kamieniołomu Zachełmie na tle gminy Zagnańsk (A), na fragmencie
mapy topograficznej arkusz Zagnańsk 1:50 000 (B) i na tle szlaków komunikacyjnych (C)
Fig. 1. Location of Zachełmie quarry in the topographic map fragment (A), with respect
to the municipality of Zagnańsk (B) and communications routes (C)
Opracowanie własne na podstawie mapy topograficznej (ark. Zagnańsk, 1: 50 000),
www:zagnansk.pl / Based on the topographic map (Zagnańsk sheet, 1:50 000), www:
zagnansk.pl 
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Naj ła twiej szym spo so bem do -
tar cia do ka mie nio ło mu Za cheł mie,
po za in dy wi du al nym środ kiem
trans por tu, jest sko rzy sta nie z ko -
mu ni ka cji sa mo cho do wej. Przy -
stan ki ko mu ni ka cji PKS znaj du ją
się w miej sco wo ści Za cheł mie, Za -
gnańsk -Chru sty, Ścię gna i są po ło -
żo ne w od le gło ści nie więk szej niż 1
km od ka mie nio ło mu (ryc.1). Bar -
dzo do bre po łą cze nie mię dzy Kiel -
ca mi a Za cheł miem ofe ru ją pry wat -
ne li nie BUS. Do ka mie nio ło mu
mo żna do trzeć ta kże ko mu ni ka cją
miej ską z Kielc. Au to bu sy ZTM
Kiel ce li nii 7 kur su ją re gu lar nie kil -
ka ra zy dzien nie, a ich przy stan ki
znaj du ją się w miej sco wo ściach
Ścię gna oraz Za gnańsk -Chru sty. 

Stan dróg pro wa dzą cych
do obiek tu nie jest w peł ni za do wa la ją cy. Pro po nu je się do jazd do ka mie -
nio ło mu od stro ny miej sco wo ści Ścię gna, gdzie dro ga ma twar dą na -
wierzch nię. Dro ga pro wa dzą ca bez po śred nio do obiek tu ma je dy nie
utwar dzo ną na wierzch nię. Mi mo to do tar cie do ka mie nio ło mu tu ry stów
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C

Ryc. 2.  Położenie kamieniołomu
Zachełmie względem szlaków
turystycznych
Fig. 2.  Location of Zachełmie quarry
with respect to tourist routes
Opracowanie własne na podstawie
www:zagnansk.pl / Based on www:
zagnansk.pl
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zmo to ry zo wa nych nie jest pro ble mem. Je dy nym utrud nie niem jest brak
par kin gów w bli skim są siedz twie ka mie nio ło mu.

Przez ob szar gmi ny Za gnańsk pro wa dzą licz ne szla ki tu ry stycz -
na (pie sze, ro we ro we oraz szlak kon ny), ale w po bli żu ka mie nio ło mu Za -
cheł mie zlo ka li zo wa ne są tyl ko dwa szla ki ro we ro we (ryc. 2). Stan ozna -
ko wa nia tych szla ków tu ry stycz nych jest sła by. 

Po ten cjal nym tu ry stą od wie dza ją cym ka mie nio łom Za cheł mie mo że
być ka żdy, bez wzglę du na wiek i sto pień spraw no ści, po nie waż na dro dze
do ka mie nio ło mu nie wy stę pu ją na tu ral ne utrud nie nia te re no we. Po nad to
ka mie nio łom Za cheł mie nie le ży na te re nie ob ję tym ści słą ochro ną praw ną,
z uwa gi na co wstęp na je go ob szar jest mo żli wy w ka żdej chwi li, nie ma
żad nych ogra ni czeń, np. w po sta ci ko niecz no ści za ku pu bi le tów wstę pu.
Ścia ny ka mie nio ło mu są do stęp ne do bez po śred niej ob ser wa cji, a obiekt
pod le ga sku tecz nym za bie gom re kul ty wa cyj nym.

War tość me ry to rycz na ka mie nio ło mu 

Obec ny sto pień roz po zna nia na uko we go od sło nięć po eks plo ata cyj -
nych w ka mie nio ło mie Za cheł mie jest wy so ki. Zo stał prze ana li zo wa ny
przez Wia trak (2007), któ ra zwra ca ła uwa gę na du żą war tość me ry to rycz ną
obiek tu już kil ka lat przed re wo lu cyj nym dla pa le on to lo gii od kry ciem
w nim śla dów te tra po da (Szrek, Nie dźwiec ki 2008, Nie dźwiec ki i in. 2010).

Ka mie nio łom Za cheł mie jest zlo ka li zo wa ny na gra ni cy trzo nu pa le -
ozo icz ne go Gór Świę to krzy skich i ich per m sko -me zo zo icz ne go obrze że -
nia (ryc. 3, fot. 1). Utwo ra mi pa le ozo icz ny mi są for ma cje de wo nu (do lo -
mi ty), a me zo zo icz ny mi for ma cje tria su (pia skow ców) (fot. 1A,B). Mię -
dzy ty mi dwo ma kom plek sa mi skał wy stę pu je wa ry scyj ska nie zgod ność
struk tu ral na (Wia trak 2007) (fot. 1C).

War tość na uko wa ka mie nio ło mu Za cheł mie wy ni ka z ró żno rod no -
ści te ma tycz nej za gad nień re pre zen to wa nych przez „geo to py” wy stę pu -
ją ce w obiek cie, a ro zu mia ne zgod nie z de fi ni cją za pro po no wa ną przez
Ad -hoc Geo to pe Con se rva tion Wor king Gro up w Niem czech, ja ko „ele -
ment przy ro dy nie oży wio nej, któ ry nie sie czy tel ną in for ma cję na te mat
roz wo ju sko ru py ziem skiej lub ży cia na Zie mi” (Lo ok 1996 w: Koź -
ma 2009). Przy kła do we geo to py wy stę pu ją ce w ka mie nio ło mie Za cheł -
mie ilu stru ją za gad nie nia z za kre su pe tro gra fii, li to stra ty gra fii, tek to ni ki,
mi ne ra lo gii, pa le on to lo gii, gór nic twa od kryw ko we go, mi ne ra lo gii i geo -
mor fo lo gii (tab. 1). 
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Ryc. 3. Położenie kamieniołomu Zachełmie na tle budowy geologicznej Gór
Świętokrzyskich
Fig. 3. Location of Zachełmie quarry with respect to the geological build of the Holy
Cross Mts.
Źródło/Source: Ptaszyński, Niedźwiedzki 2004; Filonowicz 1978a,b; www.pgi.gov.pl
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Fot. 1. Kontakt dewonu i triasu w kamieniołomie Zachełmie w obrębie ściany
wschodniej I (A),  luka stratygraficzna (B), waryscyjska niezgodność strukturalna (C)  
Phot. 1. Devonian and Triassic contact at Zachełmie quarry within eastern wall I (A),
stratigraphic gap (B), Variscian structural discordance (C) 
Fot./Phot.: Katarzyna Koper
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Ta be la.1. Przy kła do we geo to py w ka mie nio ło mie Za cheł mie i ich kla sy fi ka cja we dług

grup te ma tycz nych

Ta ble 1. Sam ple geo to pes at Za cheł mie qu ar ry and the ir clas si fi ca tion ac cor ding to the -

ma tic gro ups
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Opracowanie

Czarnocki 1939
Pajchlowa 1962 
Senkowiczowa 1970 
Filonowicz
1971,1973, 
1978a,b, Skompski, 
Szulczewski 1994 
Szulczewski 1995
Kuleta 2000
Kuleta, 
Nawrocki 2002
Ptaszyński, 
Niedźwiecki 2004
Kuleta, Zbroja 2006 
Kuleta i in. 2006
Szrek, 
Niedźwiecki 2008
Kuleta i in. 2009
Niedźwiecki i in.
2010
Nieć 1961, 1962;
Rubinowski
1962,1971;

Sołtysik 1965

Kuleta i in. 2006

Geotop
  stanowiska dolomitów i łupków
dolomitycznych dewonu środowego – eiflu 

  stanowisko piaskowców triasu dolnego –
pstrego piaskowca 

 profil osadów formacji wojciechowickiej
(dewon środkowy, eifel)
 profil osadów formacji z Jaworznej (trias,
pstry piaskowiec)
 profil osadów formacji z Zagnańska (trias,
pstry piaskowiec)
  profile dokumentujące waryscyjską
niezgodność strukturalną na granicy
dewon/trias 

 stanowisko paleontologiczne górnej części
formacji wojciechowickiej (stromatoporoidy
Amphipora, Stromatopora)
 stanowisko tropów i ścieżek tetrapoda na
powierzchni ławic dolomitów dewonu 
 stanowisko paleontologiczne formacji z
Jaworznej (fauna bezkręgowa, ichnofauna
bezkręgowców, kręgowców, szczątki roślin)
 stanowisko paleontologiczne formacji z
Zagnańska (ichnofauna bezkręgowców i
kręgowców)
 hydrotermalna mineralizacja hematytowa
(związana z waryscyjską epoką
metalogeniczną)
 obszary poeksploatacyjne podlegające
rekultywacji
 formy rzeźby powierzchni ławic dolomitów
(struktury z wysychania, ślady kropel deszczu) 
 formy rzeźby w obrębie ścian skalnych
kamieniołomu, powstałe w efekcie
współczesnych procesów denudacyjnych

Grupa tematyczna

Petrografia

Litostratygrafia

Tektonika

Paleontologia

Mineralogia

Górnictwo 
odkrywkowe

Geomorfologia
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Szcze gól nie istot nym za gad nie niem me ry to rycz nym, któ re zwięk szy -
ło sto pień za in te re so wa nia ka mie nio ło mem Za cheł mie i w zna czą cy spo -
sób pod nio sło ran gę na uko wą te go obiek tu, jest od kry cie na gór nej po -
wierzch ni ła wic do lo mi tów de wo nu śla dów pierw sze go te tra po da
(Szrek, Nie dźwiec ki 2008, Nie dźwiec ki i in. 2010) (ryc. 4). Od kry cie to
jest nie zwy kle cen ne z na uko we go punk tu wi dze nia. Je go kon se kwen cją
jest ob ni że nie gra ni cy wie ku wyj ścia pierw szych czwo ro no gów na ląd
(na ok. 395 mln lat te mu, de won środ ko wy) oraz zmia ny pa le ośro do wi -
ska, w któ rym ży ły, a mia no wi cie nie by ło to śro do wi sko słod ko wod ne
(wód śród lą do wych), jak do tych czas uwa ża no, lecz śro do wi sko płyt ko -
mor skie, ze zmien nym po zio mem wód. W ob li czu te go od kry cia pierw -
sze lą do we czwo ro no gi nie po cho dzą bez po śred nio od ryb, co re wo lu -
cjo ni zu je współ cze śnie obo wią zu ją ce teo rie ewo lu cji ży cia na Zie mi. 
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Ryc. 4. Ścieżka tworzona przez ślady tetrapoda w kamieniołomie Zachełmie
Fig. 4. Path of tetrapod footprints at Zachełmie quarry
Źródło/Source: Szrek, Niedźwiedzki 2008
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Wa lo ry edu ka cyj ne (war tość dy dak tycz na) obiek tu

Ka mie nio łom Za cheł mie od zna cza się ko rzyst ny mi wa run ka mi lo ka -
li za cji, jak i wy so ką war to ścią me ry to rycz ną, co wa run ku je mo żli wość wy -
stę po wa nia wy so kie go stop nia war to ści dy dak tycz nej (Ale xan dro wicz
i in. 1992). Na war tość dy dak tycz ną ka mie nio ło mu wpływ ma ta kże spo -
sób je go re kul ty wa cji. W przy pad ku obiek tu ba dań re kul ty wa cja po eks -
plo ata cyj na nie spo wo do wa ła do dat ko we go prze kształ ce nia kra jo bra zu
na tu ral ne go. Po nad to wy czer pa nie na kła du su row ca o ko rzyst nych pa ra -
me trach i ła twej do stęp no ści, a ta kże do strze że nie ko niecz no ści pod ję cia
ochro ny geo to pu ścia ny wschod niej I (ryc. 5), za de cy do wa ły o za prze sta -
niu eks plo ata cji i za cho wa niu wa lo rów kra jo bra zo wych (Wia trak 2007).

W ka mie nio ło mie Za cheł mie wy stę pu je sze reg ele men tów cen nych
z punk tu wi dze nia dy dak tycz ne go i to we wszyst kich ka te go riach: wie -
dzy (wia do mo ści), umie jęt no ści i po staw. Mo gą być one wy ko rzy sta ne
w pro ce sie dy dak tycz nym na ró żnych po zio mach kształ ce nia w za kre sie
szkol nym (za ję cia z przy ro dy, geo gra fii, geo lo gii), jak i aka de mic kim
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Ryc. 5. Układ kamieniołomu z zaznaczeniem najistotniejszych ścian
(na podstawie Kuleta i in. 2006).
Fig. 5. Quarry layout featuring major walls (after Kuleta et al. 2006)
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(na kie run kach tu ry sty ka, geo tu ry sty ka, geo gra fia, geo lo gia i in. kie run -
kach tech nicz nych), szcze gól nie w wy ja śnia nia za gad nień zwią za nych
z geo lo gią hi sto rycz ną, dy na micz ną, re gio nal ną, złóż, kar to gra fią geo lo -
gicz ną i ry sun kiem na uko wym (Wia trak 2007).

Ze sta wie nie za gad nień dy dak tycz nych mo żli wych do re ali za cji w ka -
mie nio ło mie Za cheł mie jest otwar te, nie obej mu je ca ło ści po ten cja łu dy -
dak tycz ne go te go obiek tu (tab.2). Uwi dacz nia jed nak fakt, że naj więk sze
zna cze nie ma ją ścia ny po łu dnio wa i obie wschod nie. Ścia na wschod -
nia I zo sta ła ze wzglę du na swe wa lo ry na uko we uzna na w 1987 ro ku
za po mnik przy ro dy. Pre zen tu je ona naj czy tel niej wa ry scyj ską nie zgod -
ność struk tu ral ną mię dzy utwo ra mi de wo nu i tria su (Wia trak 2007)
(ryc. 5, fot. 1).

Ta be la 2. Głów ne za gad nie nia dy dak tycz ne w ka te go rii wia do mo ści, umie jęt no ści i po -
staw, mo żli we do re ali za cji w ka mie nio ło mie Za cheł mie (na pod sta wie Wia trak 2007,
uzu peł nio ne). 
Ta ble 2. Ma in le ar ning is su es in the know led ge, skills and at ti tu des ca te go ry, fe asi ble
for im ple men ta tion at Za cheł mie qu ar ry (after Wia trak 2007, sup ple men ted)

Ka te go ria Za gad nie nie Ścia na ka mie nio ło mu

 tra dy cje gór ni cze w re gio nie świę to krzy skim 

do lo mit, pia sko wiec ja ko ska ła – wa run ki po wsta nia, 

struk tu ra 

 zde fi nio wa nie po jęć: bieg i upad war stwy skal nej

wa run ki mi ne ra li za cji hy dro ter mal nej związ ka mi 

że la za na tle me ta lo ge ne zy Gór Świętokrzyskich po łu dnio wa

 wa run ki two rze nia szcze lin z wy sy cha nia na

po wierzch ni ła wic

 pierw sze czwo ro no gi na lą dzie – śla dy te tra po da, 

zmia ny w po glą dach na roz wój ży cia na Zie mi 

 spo so by wie trze nia ró żnych ty pów skał

 prze bieg i kla sy fi ka cja pro ce sów de nu da cyj nych pół noc na I

w ob rę bie ścian skal nych

 ty py skał okru cho wych zwię złych

 po ję cie nie zgod no ści struk tu ral nej
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 spo so by okre śla nia wie ku skał i pro ce sów geo lo gicz nych wschodnia I

 po zy cja Gór Świę to krzy skich na tle jed no stek wschod nia II

tek to nicz nych Pol ski północna II

 zde fi nio wa nie po jęć: upad rze czy wi sty i po zor ny wschodnia II

 okre śle nie cech do lo mi tu ja ko ska ły 

 opi sa nie spo so bu wy stę po wa nia skał zwię złych na

przy kła dzie do lo mi tu 

 roz po zna nie mi ne ra łów, któ re kry sta li zu ją na powierzchni południowa

spę kań

 po miar bie gu i upa du oraz kie run ku na chy le nia 

warstw skał osa do wych

 kla sy fi ka cja zwię złych skał okru cho wych 

 roz po zna wa nie cech śro do wisk se dy men ta cji i północna I

trans por tu po przez ana li zę cech struk tu ral nych i tek stu al nych 

skał

 za sa dy spo rzą dza nia pro fi lu geo lo gicz ne go 

 usta la nie na stęp stwa pro ce sów i wy da rzeń 

pa le oge ogra ficz nych na pod sta wie uło że nia warstw skal nych wschodnia I

 wy ja śnie nie wie lo pla no wo ści po dzia łu Pol ski na jed nost ki 

tek to nicz ne 

 okre śla nie me tod re kul ty wa cji te re nów po eks plo ata cyj nych wschodnia II

 kształ to wa nie po sta wy sza cun ku dla przy ro dy i jej praw, 

kul tu ry w kon tak cie z przy ro dą

 re ge ne ra cja sił fi zycz nych i psy chicz nych przez czynny cały obszar 

wy po czy nek kamieniołomu

 współ pra ca w gru pie w trak cie prak tycz nych za jęć 

te re no wych

Za go spo da ro wa nie geo tu ry stycz ne ka mie nio ło mu

Za go spo da ro wa nie geo tu ry stycz ne ka mie nio ło mu Za cheł mie jest
w fa zie ini cjal nej. Przy wej ściu do obiek tu za in sta lo wa no je dy nie dwie ta -
bli ce in for ma cyj ne dla tu ry stów (ryc. 6). Stwo rzo no, za po śred nic twem
stro ny in ter ne to wej Od dzia łu Świę to krzy skie go Pań stwo we go In sty tu tu
Geo lo gicz ne go – Pań stwo we go In sty tut Ba daw cze go (pgi@gov.pl), wir -
tu al ną wy ciecz kę geo lo gicz ną pt. „Ka mie nio łom Za cheł mie – miej sce,
gdzie te tra pod wy szedł na ląd” (Sal wa i in. 2010). Peł ne za go spo da ro wa -
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nie obiek tu na po trze by geo tu ry sty ki jest jed nak przed się wzię ciem dłu -
go ter mi no wym i pra co chłon nym, wy ma ga ją cym pod ję cia sze re gu dzia -
łań i współ pra cy ró żnych śro do wisk, głów nie na uko wych i władz ad mi -
ni stra cji pań stwo wej. 

Wśród pro po zy cji dzia łań nie zbęd nych w ada pta cji ka mie nio ło mu
Za cheł mie na po trze by geo tu ry sty ki na le ży wy mie nić:

– zwięk sze nie do stęp no ści do jaz do wej do ka mie nio ło mu po przez
lep sze ozna ko wa nie dróg do jaz do wych oraz po lep sze nie sta nu ich na -
wierzch ni, 

– bu do wa par kin gów dla tu ry stów zmo to ry zo wa nych w re jo nie ka -
mie nio ło mu,

– po pra wa ja ko ści i ilo ści po łą czeń ko mu ni ka cyj nych, głów nie tych
pro wa dzą cych z Kielc bądź Za gnań ska bez po śred nio w re jon ka mie nio -
ło mu,

– wy raź na pro mo cja me dial na obiek tu, wy da nie fol de ru pro mu ją ce -
go obiekt geo tu ry stycz ny, ulo tek in for ma cyj nych,

Ryc. 6. Tablice informacyjne przy wejściu do kamieniołomu Zachełmie (stan na dzień
22 września 2010)
Fig. 6. Information plates at entrance to Zachełmie quarry (as at September 22, 2010)
Źródło/Source: http://www.zagnansk.pl/
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– roz bu do wa za ple cza usłu go we go w po bli żu ka mie nio ło mu (ba zy
noc le go wej – głów nie agro tu ry stycz nej, ży wie nio wej i to wa rzy szą cej). 

Kie ru nek za go spo da ro wa nia geo tu ry stycz ne go te go obiek tu po wi -
nien uwzględ niać dwa aspek ty. Na le ży dą żyć do za cho wa nia dzie dzic twa
geo lo gicz ne go ka mie nio ło mu, przy jed no cze snym udo stęp nie niu go
na po trze by geo tu ry sty ki. Jest to kie ru nek naj bar dziej wska za ny ze
wzglę du na fakt, że tyl ko współ dzia ła nie tych dwóch wy tycz nych po zwo -
li na za cho wa nie wa lo rów te go sta no wi ska geo lo gicz ne go. Co praw da,
za go spo da ro wa nie obiek tu przy czy ni się do wzro stu ru chu tu ry stycz ne -
go, ale jed no cze śnie po zwo li na je go od po wied nie ukie run ko wa nie, co
z ko lei wy klu czy bądź ogra ni czy prze ja wy de wa sta cji w je go ob rę bie. Za -
go spo da ro wa ny ka mie nio łom Za cheł mie miał by szan sę stać się atrak cyj -
ną ofer tą geo tu ry stycz ną gmi ny Za gnańsk i wo je wódz twa świę to krzy -
skie go. Jak wy ni ka z ba dań Ko per (2010), wła dze gmi ny Za gnańsk są
świa do me szans roz wo ju geo tu ry sty ki na ich ob sza rze i pod ję ły dzia ła nia
zmie rza ją ce do po zy ska nia z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo -
je wódz twa Świę to krzy skie go (RPOWŚ) fun du szy na re ali za cję kon kret -
nych pla nów za go spo da ro wa nia ka mie nio ło mu Za cheł mie (ryc. 7). 

Per spek ty wy wy ko rzy sta nia po ten cja łu geo tu ry stycz ne go 
ka mie nio ło mu w Za cheł miu

Wy ko rzy sta nie po ten cja łu geo tu ry stycz ne go ka mie nio ło mu Za cheł -
mie nie sie ze so bą nie tyl ko szan sę ak tyw ne go roz wo ju tu ry sty ki w gmi -
nie, pro mo cji re gio nu świę to krzy skie go, ale ta kże pew ne za gro że nia.
W ce lu ana li zy per spek tyw roz wo ju geo tu ry sty ki na ob sza rze ka mie nio -
ło mu za sto so wa no me to dę ana li zy SWOT (Ko per 2010). 
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Ryc.7. Wizualizacja pawilonu dla zwiedzających w kamieniołomie Zachełmie
Fig. 7. Rendering of visitor pavilion at Zachełmie quarry
Źródło/Source: www:zagnańsk.pl; Kosowski 2010a
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Me to da SWOT słu ży okre śla niu czyn ni ków, któ re wy wie ra ją zna czą cy
wpływ na stan oraz per spek ty wy roz wo ju ró żnych ga łę zi tu ry sty ki na da -
nym ob sza rze. Po le ga na okre śle niu moc nych (ang. stren ghts) i sła bych
(ang. we ak nes ses) stron obiek tu (ob sza ru) pod da wa ne go ana li zie (czyn ni -
ki we wnętrz ne, za le żne od „na sze go” pla no wa nia i za rzą dza nia, uj mu je ce -
chy sta nu ak tu al ne go) oraz iden ty fi ku je szan se (ang. op por tu ni ties) i za gro -
że nia (ang. thre ats) (czyn ni ki ze wnętrz ne, obiek tyw ne, w od nie sie niu
do przy szłych dzia łań) (Za bo row ski 2003, Olek siuk 2009) (ryc. 8). 

Prze pro wa dzo na ana li za per spek tyw roz wo ju geo tu ry sty ki na ob sza -
rze ka mie nio ło mu Za cheł mie uwzględ nia wszyst kie ele men ty wy ni ka ją ce
z za ło żeń teo re tycz nych me to dy (tab. 3).
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A

B

Ryc.8. Przykładowa macierz SWOT
Fig. 8. Sample SWOT matrix
Źródło/Source: A: Oleksiuk 2009; B: wikipedia.org
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Tabela 3. Silne i słabe strony obiektu, szanse i zagrożenia w rozwoju kamieniołomu
Zachełmie (Koper 2010) 
Table 3. Strengths and weaknesses of the facility; opportunities and threats in the
development of Zachełmie quarry (Koper 2010) 

Mocne strony

 dogodna lokalizacja – położenie w regionie
zaliczanym do obszarów o dużych walorach
turystycznych, w pobliżu Kielc, na obszarze
gminy o licznych walorach turystycznych, w
niedalekiej odległości od głównych szlaków
komunikacyjnych kraju, 
 liczne, różnorodne połączenia komunikacyjne
z Kielcami,
 atrakcyjne położenie na tle struktur
geologicznych, 
 wysoka wartość merytoryczna, dydaktyczna
oraz dostępność do zwiedzania 
 tropy tetrapoda – odkrycie naukowe na skalę
światową i rozgłos, jaki mu towarzyszy, 
 odpowiednia rekultywacja po zaprzestaniu
eksploatacji surowca, 
 liczne szlaki turystyczne na obszarze gminy
oraz w pobliżu kamieniołomu 
 urozmaicony krajobraz w pobliżu
kamieniołomu

Szanse

 proturystyczna polityka gminy ,
 stały rozwój agroturystyki na obszarze gminy, 
 wzrost zainteresowania turystów
agroturystyką, 
 rosnące zainteresowanie wyjazdami
weekendowymi i turystyką aktywną,  
 zainteresowanie tropami dinozaurów i in.
wymarłych gatunków jako element kultury
globalnej, 
 pozytywny wizerunek gminy Zagnańsk, 
 obecność w niewielkiej odległości atrakcji w
postaci dębu Bartek, 
 perspektywa włączenia kamieniołomu
Zachełmie do mającego powstać
Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-
Geologicznego,  
 poprawa stanu szlaków komunikacyjnych, 
 zainteresowanie środowiska naukowego
odkryciem tropów tetrapoda z Zachełmia, 
 perspektywa prowadzenia dalszych badań
naukowych w kamieniołomie,  
 możliwość pozyskania funduszy na rozwój
kamieniołomu w ramach RPOWŚ

Słabe strony

 średni stan jakości nawierzchni dróg
prowadzących bezpośrednio do
kamieniołomu,
 niepełne przystosowanie kamieniołomu na
potrzeby geoturystyki (brak wyznaczonych
ścieżek dydaktycznych, chodników,
trawników),  
 brak przy kamieniołomie parkingu dla
samochodów osobowych i autokarów,
 ruch turystyczny o słabym natężeniu, 
 brak odpowiedniej promocji obiektu, 
 brak ogólnodostępnych źródeł informacji o
obiekcie
 potrzeba uregulowania sytuacji prawnej
kamieniołomu,
 brak systemu informacji turystycznej na
terenie gminy

Zagrożenia

 obiekt objęty jest częściową ochroną oraz
planuje się utworzenie rezerwatu przyrody
nieożywionej, co uniemożliwia 
podejmowanie określonych działań, 
 obawa przed rozwojem ruchu 
turystycznego, który skutkować może
dewastacją unikatowych walorów obiektu, 
 brak jasno sprecyzowanych planów
zagospodarowania obiektu,  
 zwłoka związana z planowaniem 
na szczeblu regionalnym przeznaczenia
obiektu, 
 słabe zaplecze usługowe, niedorozwój
infrastruktury turystycznej, 
 brak oferty kulturalnej i rozrywkowej
przyciągającej turystów 
do gminy Zagnańsk
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Wy ni ki prze pro wa dzo nej ana li zy SWOT po twier dza ją ist nie nie
ogrom ne go po ten cja łu geo tu ry stycz ne go w ka mie nio ło mie Za cheł mie.
Wy ni ka on za rów no z do brych wa run ków lo ka li za cji, obec no ści w je go
po bli żu szla ków tu ry stycz nych, „pro tu ry stycz nej” po sta wy i po li ty ki sa -
mo rzą du gmi ny Za gnańsk oraz za in te re so wa nia je go człon ków pro mo cją
obiek tu, jak rów nież wy so kich wa lo rów na uko wych (głów nie pa le on to -
lo gicz ne go – o ran dze świa to wej – od kry cia te tra po da), dy dak tycz nych
obiek tu, kra jo bra zu wo kół nie go, spo so bu re kul ty wa cji itp. Po za atu ta -
mi, wy stę pu ją rów nież sła be stro ny obiek tu, w znacz nym stop niu sta wia -
ją ce pod zna kiem za py ta nia roz wój geo tu ry sty ki w ka mie nio ło mie (tab.
3). Do naj istot niej szych za gro żeń wi zji roz wo ju obiek tu ja ko atrak cji geo -
tu ry stycz nej na le ży brak ure gu lo wa nia sy tu acji praw nej obiek tu (1/3 ka -
mie nio ło mu znaj du je się w rę kach pry wat ne go wła ści cie la, resz ta na to -
miast sta no wi wła sność Skar bu Pań stwa; Ko sow ski 2010a, b), nie ja sna
sy tu acja do ty czą ca utwo rze nia na ob sza rze ka mie nio ło mu re zer wa tu
przy ro dy nie oży wio nej oraz nie do ro zwój in fra struk tu ry tu ry stycz nej
gmi ny Za gnańsk. Roz pa tru jąc perspektywy roz wo ju geo tu ry sty ki na ob -
sza rze ka mie nio ło mu, wi dać, że naj więk sze zna cze nie ma mo żli wość po -
zy ska nia środ ków fi nan so wych  w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Wo je wódz twa Świę to krzy skie go (RPOWŚ), co pozwoli na
pla no wa nia ska li za go spo da ro wa nia ka mie nio ło mu Za cheł mie i je go oto -
cze nia. Szan są roz wo ju geoturystycznego ka mie nio ło mu Za cheł mie jest
rów nież wspar cie ze stro ny miesz kań ców gmi ny. Po win no się ono prze -
ja wiać w po dej mo wa niu ini cja tyw agro tu ry stycz nych, w two rze niu in fra -
struk tu ry usłu go wej, w tym obiek tów noc le go wych, ale przede wszyst -
kim ga stro no micz nych, któ rych w gmi nie wy stę pu je nie do bór.

Pod su mo wa nie

Ka mie nio łom Za cheł mie to obiekt geo tu ry stycz ny o wy so kiej war to ści
na uko wej i dy dak tycz nej, do stęp ny do zwie dza nia, a to wa rzy szą cy mu
obec nie roz głos na uko wy jest ele men tem po twier dza ją cym i zwięk sza ją -
cym ran gę je go po ten cja łu geo tu ry stycz ne go. Stan za go spo da ro wa nia geo -
tu ry stycz ne go ka mie nio ło mu jest jed nak zni ko my. Wa run kiem przy spie -
sze nia re ali za cji pro jek tu za go spo da ro wa nia ob sza ru ka mie nio ło mu na ta -
kim po zio mie, ja ki za kła da ją wstęp ne pla ny je go roz wo ju, jest uzy ska nie
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środ ków fi nan so wych w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Świę to krzy skie go. W pod ję ciu się za da nia two rze nia no we -
go pro duk tu tu ry stycz ne go (geo tu ry stycz ne go) na ska lę po nadre gio nal ną
gmi na Za gnańsk nie mo że zo stać sa ma. Współ pra ca ró żnych śro do wisk,
po łą czo na z od po wied nią po sta wą, ja ką wy ka zu je sa mo rząd te ry to rial ny,
oraz uzy ska nie do fi nan so wa nia pro jek tu z Unii Eu ro pej skiej, bę dą sta no -
wić o tym, czy zo sta nie wy ko rzy sta na szan sa pro mo cji po ten cja łu geo tu ry -
stycz ne go ka mie nio ło mu Za cheł mie, a przez to i wo je wódz twa świę to krzy -
skie go. De cy zje, któ re za pad ną w naj bli ższym cza sie, prze są dzą o przy szło -
ści roz wo ju geo tu ry sty ki na ob sza rze ka mie nio ło mu Za cheł mie, któ ry
obec nie, jak ni gdy przed tem, stoi przed ogrom ną szan są.

Ba da nia na uko we pro wa dzo ne od lat w ka mie nio ło mie Za cheł mie,
a głów nie od kry cie śla dów te tra po da po ka za ły, że zmia ny w śro do wi sku
na tu ral nym, któ re są wy ni kiem dzia łal no ści an tro po ge nicz nej (gór ni czej),
nie ko niecz nie wy wie ra ją de struk cyj ny wpływ na kra jo braz i śro do wi sko
przy rod ni cze. Przy kład ka mie nio ło mu Za cheł mie jest do wo dem na to, że
nie czyn ne ka mie nio ło my nie sta no wią tyl ko „ran w kra jo bra zie”, lecz od -
sła nia ją ogrom ny po ten cjał, któ ry mo że mieć de cy du ją cy wpływ na go -
spo dar czą ak ty wi za cję ob sza ru, w któ rym jest zlo ka li zo wa ny. 
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Bo że na Bo ra ty n1, Piotr Gę bi ca2

ZNAC ZE NIE DLA SPO ŁECZ NO ŚCI 

LO KAL NEJ I TU RY STY KI WPI SU DREW NIA NYCH 

KO ŚCIO ŁÓW MA ŁO POL SKI NA LI STĘ

ŚWIA TO WE GO DZIE DZIC TWA KUL TU RO WEGO 

I NA TU RAL NE GO UNE SCO

THE SI GNI FI CAN CE FOR LO CAL COM MU NI TY AND 
TO URISM THE RE GI STRA TION OF WO ODEN CHUR CHES 

OF MA ŁO PO LA NIAN RE GION ON THE LIST OF CUL TU RAL
AND NA TU RAL HE RI TA GE OF UNE SCO

Abs trakt 
W ar ty ku le są pre zen to wa ne drew nia ne ko ścio ły w Bi na ro wej, Dęb -

nie Pod ha lań skim, Lip ni cy Mu ro wa nej i Sę ko wej, któ re w 2003 r. zo sta -
ły wpi sa ne na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO. Wy ni ki ba dań
an kie to wych po twier dzi ły, że wpi sa nie ko ścio łów na li stę UNE SCO ma
du że zna cze nie dla spo łecz no ści lo kal nej i tu ry sty ki. Prze ja wia się to
w więk szej pro mo cji i po pra wie wi ze run ku miej sco wo ści oraz in fra struk -
tu ry tech nicz nej. Nie bez zna cze nia jest też se zo no we za trud nia nie
miesz kań ców przy ob słu dze ru chu tu ry stycz ne go i kon ser wa cji ko ścio -
łów. Więk szość środ ków prze zna czo nych na utrzy ma nie ko ścio łów po -

1 Bożena Boratyn, ul. Lelewela 2/24, 37-700 Przemyśl.
2 Piotr Gębica, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Turystyki 

i Nauk o Zdrowiu, Katedra Geografii, ul. Mjr H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów 
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cho dzi z do bro wol nych dat ków od wie dza ją cych. Wpis na Li stę przy czy -
nił się do więk szej po pu lar no ści ko ścio łów wśród tu ry stów. Ich licz ba
wzro sła od te go cza su. Trud no jest usta lić, w ja kim stop niu na stą pił
wzrost licz by od wie dza ją cych, dla te go że nie pro wa dzo no w ko ścio łach
sta ty sty ki ru chu tu ry stycz ne go przed 2003 r. Licz ba od wie dza ją cych
obiek ty sa kral ne w la tach 2008-2009 wy no si ła od 7 ty się cy (Bi na ro wa)
do 40-50 ty się cy rocz nie (Dęb no Pod ha lań skie) Wzra sta rów nież po -
strze ga nie ich za gra ni cą. Wśród od wie dza ją cych ok. 10% sta no wią tu -
ry ści za gra nicz ni.

Sło wa klu czo we: Drew nia ne ko ścio ły Ma ło pol ski, Li sta Świa to we go
Dzie dzic twa UNE SCO, spo łecz ność lo kal na, tu ry sty ka

Abs trakt
In the ar tic le are pre sen ted wo oden chur ches in Bi na ro wa, Dęb no

Pod ha lań skie, Lip ni ca Mu ro wa na and Sę ko wa, re gi stra ted in 2003 on
the List of World He ri ta ge of UNE SCO. The re sults of in qu iry re se arch
con firm, that re gi stra tion of wo oden chur ches on the List of UNE SCO
ha ve a gre at im por tan ce for lo cal com mu ni ty and to urism. It is ma ni fest
with mo re pro mo tion and im pro ve ment pic tu re of vil la ges and in fra -
struc tu re. No in si gni fi cant is se aso nal em ploy ment of in ha bi tants in at -
ten ding of to urist mo ve ment and pre se rva tion of chur ches. Ma jo ri ty of
me ans in ten ded for sup port of chur ches co me from free cha ri ty of vi si -
tors. Re gi stra tion on the List cau sed mo re po pu la ri ty of chur ches among
to uri sts. The ir num ber in cre ase. It is dif fi cult to fix a num ber of vi si tors,
be cau se the sta ti stics of to urist mo ve ment in chur ches be fo re 2003 we re
not con duc ted. The num ber of vi si tors in sa cral ob jects in 2008-2009
years amo unt from 7 tho usands per year (Bi na ro wa) to 40-50 tho usands
per year (Dęb no Pod ha lań skie). Al so in cre ase the ir per cep tion abro ad.
Abo ut 10% of vi si tors com po se fo re ign to uri sts. 

Key words: Wo oden chur ches of Ma ło po la nian re gion, List of
World He ri ta ge of UNE SCO, lo cal com mu ni ty, to urism 
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Wpro wa dze nie

Drew nia ne ko ścio ły Ma ło pol ski wpi sa ne w 2003 r. na Li stę Świa to we -
go Dzie dzic twa Kul turo we go i Na tu ral ne go UNE SCO na le żą do naj star -
szych, naj cen niej szych i naj le piej za cho wa nych zrę bo wych bu dow li sa -
kral nych w Pol sce. Bu dow le te trud no po rów ny wać do go tyc kich ka tedr
wznoszo nych przez śre dnio wiecz nych bu dow ni czych, ale w swo jej, drew -
nia nej kla sie ta ką wła śnie ma ją ran gę (Mar ci nek, Mycz kow ski 2003).
Fakt, że zbu do wa no je z drew na, a nie z ka mie nia jesz cze bar dziej czy ni
z nich bu dow le uni ka to we i nad zwy czaj ne. Ko ścio ły w Bi na ro wej, Dęb -
nie, Lip ni cy Mu ro wa nej i Sę ko wej są przy kła dem re gio nal nych tra dy cji
w bu dow nic twie sa kral nym (Bry kow ski 1981). Cha rak te ry stycz ne bry ły
tych świą tyń, łą czą ce wzglę dy użyt ko we z wy mo ga mi su ro we go, pod gór -
skie go kli ma tu, kry ją wy jąt ko wo pięk ne, bo ga to wy po sa żo ne wnę trza.
Wszyst kie ce chu je nie zwy kłe po łą cze nie wa lo rów hi sto rycz nych, ar chi -
tek to nicz nych i ar ty stycz nych. Przez wie ki był for mo wa ny ich osta tecz ny
kształt – po dzi wia ny dzi siaj. W wy mia rze ma te rial nym są au ten tycz ny mi
za byt ka mi ar chi tek to nicz ny mi. Nie zwy kłe jest w nich rów nież i to, że po -
mi mo upły wu kil ku set lat od ich po wsta nia speł nia ją da lej funk cje, dla
któ re go zo sta ły stwo rzo ne – cią gle gro ma dzą się w nich ko lej ne po ko le nia
wier nych. Są tłem tra dy cyj nych uro czy sto ści i ob rzę dów li tur gicz nych.

Fakt wpi sa nia za byt ków na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ro -
we go i Na tu ral ne go UNE SCO po twier dził zna cze nie ko ścio łów w kul tu -
rze już nie tyl ko w ska li re gio nu i kra ju, ale rów nież w wy mia rze świa to -
wym (Mar ci nek, Mycz kow ski 2003). Em ble mat Świa to we go Dzie dzic -
twa to znak ja ko ści, cer ty fi kat naj wy ższe go za ufa nia. Wpis na Li stę
UNE SCO po wi nien mieć szcze gól ne zna cze nie dla spo łecz no ści lo kal -
nej, po sia da ją cej te wspa nia łe bu dow le sa kral ne w swo jej miej sco wo ści,
mo że stać się no wą szan są dla za byt ku, a co za tym idzie szan są dla miej -
sco wej lud no ści. Ale czy tak jest w rze czy wi sto ści, czy lud ność zda je so -
bie spra wę z po sia da nia pod swo ją opie ką ko ścio łów naj wy ższej ran gi? 

W tym ce lu prze pro wa dzo no ba da nia an kie to we w 2006 r., aby
stwier dzić, w ja kim stop niu wpis na Li stę UNE SCO przy czy nił się
do po pu lar no ści ko ścio łów wśród tu ry stów i czy ich licz ba zwięk szy ła się
od te go cza su. Sza cun ko we da ne do ty czą ce sta ty sty ki ru chu tu ry stycz ne -
go uzy ska no od pro bosz czów ko ścio łów. Wy ni ki tych ba dań zo sta ną
przed sta wio ne w ni niej szym ar ty ku le. 
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Na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go i Na tu ral ne go
UNE SCO jest obec nie wpi sa nych 19 pol skich miast i wy bra nych miejsc.
Tyl ko je den z nich – Bia ło wie ski Park Na ro do wy – zo stał za li czo ny
do ka te go rii „dzie dzic twa na tu ry”. Po zo sta łe 18 obiek tów za li czo no
do ka te go rii „dzie dzic two kul tu ry” (Kru czek, Sa cha 1997). Wśród wy ró -
żnio nych obiek tów 8 znaj du je się na te re nie wo je wódz twa ma ło pol skie -
go (Szew czyk 2006). Wśród nich znaj du ją się ko ścio ły w Bi na ro wej,
Dęb nie Pod ha lań skim, Lip ni cy Mu ro wa nej i Sę ko wej (Szlak Ar chi tek tu -
ry … 2005), bę dą ce przed mio tem ni niej sze go opra co wa nia (ryc. 1).
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Ryc. 1. Lokalizacja małopolskich zabytków wpisanych na listę UNESCO, 1:1 500 000
Fig. 1. Location of małopolanian monuments registered on the List of UNESCO, 1:1
500 000
Źródło/Source:: Małopolska Trasa UNESCO …
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Po ło że nie i wa lo ry kul tu ro we za byt ko wych obiek tów sa kral nych
Ko ściół pa ra fial ny pod we zwa niem świę te go Mi cha ła Ar cha nio ła 
w Bi na ro wej

Bi na ro wa jest po ło żo na w po łu dnio wej czę ści Po gó rza Cię żko wic kie -
go, w do li nie rze ki Si tan ki – le wo brze żne go do pły wu Ro py, 8 km na pół -
no co -wschód od Gor lic, po pół noc nej stro nie dro gi pro wa dzą cej z Bie cza
do Tu cho wa (ryc. 2). Ko ściół pa ra fial ny p.w. św. Mi cha ła Ar cha nio ła jest
usy tu owa ny w cen trum wsi. Jest je dy nym ko ścio łem w tej miej sco wo ści. 

Ko ściół oto czo ny jest sta ry mi drze wa mi ro sną cy mi wzdłuż ogro dze -
nia, w któ rym znaj du ją się trzy bram ki oraz ka plicz ka z fi gu rą św. Ja -
na Ne po mu ce na. Obok świą ty ni stoi dzwon ni ca wznie sio na w 1901 r.
w kształ cie ar ka dy z wi szą cym dzwo nem, po cho dzą cym z XV wie ku
(fot. 1). Świą ty nia bi na row ska by ła cen nym obiek tem dla ma la rzy.
W 1889 r. ry so wał ją Sta ni sław Wy spiań ski pod czas wy ciecz ki w oko li ce
Bie cza (Mi cha lak 1995).

Wieś Bi na ro wa zo sta ła za ło żo na w 1348 r. na pod sta wie przy wi le ju
Ka zi mie rza Wiel kie go. Pierw szy drew nia ny ko ściół zo stał zbu do wa ny
ok. 1400 r. (wspo mi na o nim Jan Dłu gosz). Spło nął pod ko niec XV w.
Obec nie ist nie ją cy ko ściół zo stał wy bu do wa ny ok. ro ku 1500. Nie wia -
do mo, kie dy do kład nie od by ło się je go po świę ce nie (Ar chi wum Pa ra fii
Mi cha ła Ar cha nio ła w Bi na ro wej). 

W 1596 r. do na wy od za cho du zo sta ła do bu do wa na wie ża. Praw do -
po dob nie na po cząt ku XVII wie ku ko ściół oto czo no so bo ta mi (pod cie -
nia mi), a na da chu na wy wy bu do wa no wie życz kę na sy gna tur kę. 

W la tach 1641-1650 świą ty nię grun tow nie prze kształ co no. W 1704
i 1771 r. źró dła wspo mi na ją o po ża rach, któ re na szczę ście nie by ły groź -
ne i nie znisz czy ły ko ścio ła. W 1992 r. pod ję to za bie gi re no wa cyj ne ma -
ją ce przy wró cić jej pier wot ny wy gląd (So larz 1998).

Ko ściół pa ra fial ny p.w. św. Mi cha ła Ar cha nio ła jest świą ty nią go tyc -
ką. Zo stał wznie sio ny z drew na jo dło we go w kon struk cji zrę bo wej. Ścia -
ny na ze wnątrz są sza lo wa ne, pod bi te gon tem. Ko ściół jest jed no na wo -
wy. Na wa zo sta ła po dzie lo na na trzy czę ści przez wpro wa dze nie fi la ro -
wych ar kad. Do na wy od pół no cy przy le ga ka pli ca p.w. Anio łów Stró -
żów. Od po łu dnia znaj du je się kruch ta. Od za cho du stoi kwa dra to wa
wie ża z przed sion kiem w przy zie miu. Dach jest po kry ty bla chą i po cho -
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dzi z 1908 r. Wnę trze świą ty ni jest na kry te pła ski mi stro pa mi. Jest ono
bo ga to zdo bio ne, ró żno rod ne, sta no wi mie szan kę roz ma itych sty lów.
Po li chro mia, któ ra po kry wa ścia ny na wy, pre zbi te rium i ka pli cy, zo sta ła
wy ko na na w la tach 1643-1650 w sty lu ba ro ko wym (fot. 2). 

W oł ta rzu głów nym, po cho dzą cym z prze ło mu go ty ku i re ne san su,
znaj du ją się bram ki o ma lo wa nych drzwicz kach z po sta cia mi świę te go
Flo ria na i świę te go Wa cła wa oraz rzeź ba mi świę tych Pio tra, Paw ła, Mi -
cha ła i anio łów. Naj cen niej szym ele men tem głów ne go oł ta rza, znaj du ją -
cym się w po lu środ ko wym, jest go tyc ka rzeź ba Mat ki Bo skiej z Dzie ciąt -
kiem po cho dzą ca z pierw szej po ło wy XV wie ku (fot. 3) (Mi cha lak 1995).

W ko ście le znaj du ją się dwa oł ta rze bocz ne, ba ro ko we z XVII wie -
ku. W le wym umiesz czo no ob raz Mat ki Bo skiej Ła ska wej, dar kró la Ja -
na Ka zi mie rza prze ka za ny pa ra fii ok. 1665 r. Ob raz sły nie ła ska mi, dla -
te go świą ty nia sta no wi sank tu arium Ma ryj ne (So larz 1998).

Ko ściół pa ra fial ny pod we zwa niem świę te go Mi cha ła Ar cha nio ła
w Dęb nie Pod ha lań skim

Dęb no Pod ha lań skie jest po ło żo ne w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar -
skiej, w do li nie Du naj ca, 14 km na wschód od No we go Tar gu. Ko ściół
pa ra fial ny p.w. św. Mi cha ła Ar cha nio ła jest usy tu owa ny na skra ju zwar -
tej za bu do wy wsi (ryc. 3).
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Ryc. 2. Położenie miejscowości Binarowa, 1: 200000
Fig. 2. Location of Binarowa, 1: 200000
Źródło/Source: Nawigator – Cyfrowa Mapa Polski
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Fot. 1. Widok ogólny kościoła św. Michała Archanioła w Binarowej 
Phot. 1. General view on the Saint Michael Archangel church in Binarowa 
Fot./Phot.: B. Boratyn

Fot. 2. Polichromia ścian kościoła w Binarowej 
Phot. 2.Wall paintings in the church in Binarowa 
Fot./Phot.: B. Boratyn
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Fot.3. Ołtarz główny w Binarowej 
Phot. 3. Main oltar in Binarowa 
Fot./Phot.: B. Boratyn

Ryc. 3. Położenie miejscowości Dębno Podhalańskie, 1: 300000
Fig. 3. Location of Dębno Podhalańskie, 1: 300000
Źródło/Source: Nawigator – Cyfrowa Mapa Polski
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Ko ściół w Dęb nie oto czo ny jest owal nym ogro dze niem z po zio mo
uło żo nych ba li, na kry tych gon to wym dasz kiem. Ob wód ogro dze nia
prze ry wa ją dwie bram ki, do któ rych trze ba dojść po kład kach umiesz -
czo nych nad po to kiem opły wa ją cym ko ściół od po łu dnia W ob rę bie
ogro dze nia ro sną drze wa li ścia ste. Tu też mo żna zna leźć reszt ki sta re go
cmen ta rza. Na ze wnątrz ko ścio ła w ob umar łym pniu li py, obu do wa nym
dziś w for mie ka plicz ki, znaj du je się wy ko na na przez Jó ze fa Ja no sa pła -
skorzeź ba Ukrzy żo wa ne go (fot. 4) (Mi lan, Pie cho wicz -Ję dras 2006).

Akt lo ka cji wsi Dęb no Pod ha lań skie po cho dzi z 1335 r. Wieś zo sta -
ła za ło żo na na pra wie mag de bur skim. Pierw sza wzmian ka o ko ście le
w tej miej sco wo ści po cho dzi z 1335 r. Obec ny ko ściół pa ra fial ny jest
dru gim z ko lei, po wstał w 2. po ło wie XV wie ku na miej scu swe go po -
przed ni ka. W ro ku 1630 ko ściół w Dęb nie utra cił sta tus ko ścio ła pa ra -
fial ne go i zo stał włą czo ny do po bli skiej wsi Ma niów (Mi lan, Pie cho wicz -
Ję dras 2006). Ten stan rze czy utrzy mał się do na szych cza sów.
W XVII wie ku do bu do wa no kruch tę po łu dnio wą i do da no obie ga ją ce
ko ściół so bo ty (pod cie nia). Kie dy po ro ku 1770 Pod ha le zo sta ło za ję te
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Fot. 4. Widok ogólny kościoła św. Michała Archanioła w Dębnie 
Phot. 4. General view on the Saint Michael Archangel church in Dębno 
Fot./Phot.: B. Boratyn
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przez Au strię, ko ściół uległ za -
po mnie niu. Zo stał on na no wo
„od kry ty” w po ło wie XIX wie -
ku, przede wszyst kim ze wzglę -
du na cen ne ma lo wi dła ścien -
ne, wy ró żnia ją ce ten ko ściół.
W cią gu swej dłu giej hi sto rii
ko ściół pod le gał wie lu re mon -
tom, ostat nie pra ce kon ser wa -
cyj ne prze pro wa dzo no je sie -
nią 2003 r. (Kor nec ki 1987).

Ko ściół w Dęb nie zo stał
zbu do wa ny z drze wa mo drze -
wio we go i jo dło we go bez uży -
cia gwoź dzi. Wy ko na ny jest
z gru bych bier wion sta ran nie
ocio sa nych to po rem, skła da ją -
cych się na szczel ne ścia ny.
Ścia ny pier wot nie nie by ły ni -
czym po kry te, obec nie
nad pod cie nia mi są one po kry -
te gon tem lub osza lo wa ne. 

Wnę trze ko ścio ła ozdo bio -
ne jest po li chro mią pa tro no wą

po cho dzą cą z ok. 1500 ro ku. Jest to spo sób ma lo wa nia po le ga ją cy na po -
kry wa niu far bą go to wych sza blo nów wy cię tych z pa pie ru lub, tak jak to
by ło w Dęb nie, ze skó ry. Po li chro mia pa tro no wa po kry wa ca łą po -
wierzch nię stro pów, wszyst kie ścia ny i strop pre zbi te rium, bel kę i ścia nę
tę czo wą, od dzie la ją cą na wę od pre zbi te rium część ścian bocz nych na wy
oraz pa ra pet chó ru (fot. 5).

Naj star szym ele men tem wy po sa że nia ko ścio ła w Dęb nie, po cho dzą -
cym praw do po dob nie z pierw szej świą ty ni (ok. 1380 r.), jest kru cy fiks
za wie szo ny na bel ce tę czo wej. Je go ra mio na są na tu ral ny mi ga łę zia mi
drze wa (fot. 5) (Sko ru pa 2004).

Oł tarz głów ny w ko ście le św. Mi cha ła Ar cha nio ła sta no wi cen ny za -
by tek ma lar stwa ta bli co we go. Jest tryp ty kiem z po cząt ku XVI wie ku,
z wi ze run ka mi Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem, św. Mi cha ła Ar cha nio ła
z mie czem i wa gą oraz św. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej z ko łem i mie czem
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Fot. 5. Cenna polichromia z XV wieku 
Phot. 5. Valuable wall paintings from XV century
Źródło/Source:
www.niedzica.com.pl/zabytki/debno/debno_ksc.htm
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– atry bu ta mi przy po mi na ją cy mi spo sób jej mę czeń skiej śmier ci (Sko ru -
pa 2004).

Dęb no sta ło się miej scem sen sa cyj ne go od kry cia naj star sze go pol -
skie go ob ra zu szta lu go we go. We wrze śniu 1949 r., pod czas re mon tu
zna le zio no nie wiel ki frag ment li po wej de ski; jak się oka za ło, był to frag -
ment ma lo wi dła póź no ro mań skie go. Po bli ższych ba da niach oka za ło się,
że jest to frag ment na sta wy oł ta rzo wej. Ob raz jest ma lo wa ny tem pe rą
na pod kła dzie kre do wym, przed sta wia św. Ka ta rzy nę i św. Agniesz kę
trzy ma ją cą w rę kach pal my. Za by tek ten da to wa ny jest na dru gą po ło wę,
bądź schy łek XIII wie ku. Ory gi nał ob ra zu jest prze cho wy wa ny w Mu -
zeum Ar chi die ce zjal nym w Kra ko wie, a w Dęb nie znaj du je się je go wier -
na ko pia (Kras 2003).

Ko ściół pod we zwa niem świę te go Le onar da w Lip ni cy Mu ro wa -
nej

Lip ni ca Mu ro wa na jest po ło żo na w do li nie Uszwi cy i Po to ku Gó -
rzań skie go, w ma low ni czej ko tli nie oto czo nej od po łu dnia wzgó rza mi
Be ski du Wy spo we go, a z po zo sta łych stron Po gó rzem Wi śnic kim. Znaj -
du je się 15 km na po łu dnio -wschód od Boch ni (ryc. 4). Ko ściół pa ra fial -
ny p.w. św. Le onar da w Lip ni cy Mu ro wa nej jest usy tu owa ny na ubo czu
po za ob rę bem pier wot ne go mia sta (Kras 2003).

Ko ściół jest jed nym z trzech za cho wa nych do dzi siaj w Lip ni cy Mu -
ro wa nej. Znaj du je się 600 m od obec ne go ko ścio ła pa ra fial ne go p.w. św.
An drze ja. Ko ściół św. Le onar da oto czo ny jest sta ry mi dę ba mi. Je den
z nich, ro sną cy tuż przy ko ście le, uzna ny zo stał za po mnik przy ro dy. Je -
go ob wód wy no si 515 cm, po dob no je go wiek się ga cza sów bu do wy ko -
ścio ła. Przy czy nił się on praw do po dob nie do oca le nia ko ścio ła pod czas
po wo dzi z 1997 r. (Po lek 1993).

Lip ni ca Mu ro wa na zo sta ła za ło żo na przez kró la Wła dy sła wa Ło kiet -
ka w 1326 r., choć osa da o na zwie Lip nik ist nia ła już od XII wie ku.
Do ro ku 1934 peł ni ła funk cję mia sta (Po lek 1993). Obec ny ko ściół św.
Le onar da nie jest bu dow lą pier wot ną. We dług nie udo ku men to wa nej
tra dy cji ist niał tu już ko ściół zbu do wa ny w 1141 r. Przyj mu je się, że ko -
ściół sta nął w miej scu daw nej po gań skiej gon ty ny, czy li świą ty ni, gdzie
od pra wia no mo dły, znaj du ją cej się w świę tym ga ju. Po twier dze niem te -
go twier dze nia jest do brze za cho wa ny dę bo wy słup, rzeź bio ny u do łu
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w ro ze ty, a u gó ry wy kształ co ny w gło wę Świa to wi da z czte re ma ob li cza -
mi – wspie ra się na nim oł tarz głów ny. Ko ściół pod we zwa niem św. Le -
onar da zo stał wy bu do wa ny, a wła ści wie prze bu do wa ny, ok. 1500 r. i na -
le ży do naj star szych świą tyń w Pol sce (fot. 6) (Ko śció łek św. Le onar-
da… 1958, Anioł 2004).
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Ryc. 4. Położenie Lipnicy Murowanej, 1: 200 000
Fig. 4.Location of Lipnica Murowana, 1: 200 000
Źródło/Source: Nawigator – Cyfrowa Mapa Polski

Fot. 6. Obecny widok kościoła św. Leonarda w Lipnicy Murowanej 
Phot. 6. View of Saint Leonard church in Lipnica Murowana 
Fot./Phot.: B. Boratyn
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Po nie waż ży cie re li gij ne pa ra fii z cza sem zo sta ło prze nie sio ne do ko -
ścio ła św. An drze ja, znaj du ją ce go się w cen trum Lip ni cy, ko ściół św. Le -
onar da stał się tyl ko ko ścio łem cmen tar nym. 

W ro ku 1610 do ko na no kon se kra cji ko ścio ła, dzię ki cze mu zy skał
na zna cze niu i od pra wia no w nim kil ka ra zy do ro ku Mszę świę tą. Kil ka -
krot nie w je go dzie jach ko ściół od na wia no i kon ser wo wa no
(Anioł 2004).

Kryp ta ko ściel na kry je gro by An to nie go i Jó ze fi ny Le dó chow skich,
ro dzi ców św. Ur szu li i bł. Ma rii Te re sy. W ro ku 1976 świą ty nia by ła
świad kiem wiel kie go wy da rze nia, ogól no pol skich uro czy sto ści be aty fi ka -
cyj nych Ma rii Te re sy Le dó chow skiej. W jej są siedz twie zgro ma dzi ło się
kil ka dzie siąt ty się cy wier nych oraz wie lu do stoj ni ków Ko ścio ła, na cze le
z Pry ma sem Pol ski Ste fa nem Wy szyń skim i me tro po li tą kra kow skim Ka -
ro lem Woj ty łą – póź niej szym pa pie żem Ja nem Paw łem II. Po nie uda nych
kra dzie żach w 1992 r. prze nie sio no wszyst kie ru cho me rze czy wraz z oł -
ta rza mi do Mu zeum Ka te dral ne go w Tar no wie. Na ich miej sce ar ty sta
pla styk Bog dan Po lek wy ko nał ko pię oł ta rza głów ne go i dwóch po zo sta -
łych tryp ty ków (Po lek 2005/2006). Jed nym z naj bar dziej dra ma tycz nych
wy da rzeń, ja kie do tknę ły ko ściół św. Le onar da, by ła po wódź w 1997 r.
Wo da się ga ła we wnę trzu ko ścio ła do wy so ko ści 80 cm. Dzię ki za an ga żo -
wa niu wie lu lu dzi i in sty tu cji oraz do fi nan so wa niu prac m. in. przez Mi -
ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki, po trzech la tach prac re no wa cyj nych ko ściół
zo stał oca lo ny i od zy skał peł nię swych kształ tów i barw. 

Go tyc ki drew nia ny ko ściół p.w. św. Le onar da jest świą ty nią kon -
struk cji zrę bo wej. Ko ściół ma dwu spa do wy dach o jed nej ka le ni cy, kry -
ty gon tem, co da je mu pięk ną li nię i strze li stość. Na ka le ni cy da chu
wzno si się ba ro ko wa wie życz ka na sy gna tur kę do bu do wa na w 1689 r.
Bry ła ko ścio ła jest oto czo na pod cie nia mi, do bu do wa ny mi w XVII wie -
ku, któ re na da ją bu dow li peł niej szy kształt.

Oprócz tryp ty ków (z prze ło mu XV i XVI wie ku) ko ściół na wszyst -
kich ścia nach ma cen ną po li chro mię z XVI i XVII wie ku, któ ra przed -
sta wia ró żne sce ny z ży cia re li gij ne go (fot. 7). 

Cen nym za byt kiem ko ścio ła są XVII -wiecz ne prze no śne or ga ny
mie cho we, tzw. po zy tyw szkatul ny, je den z sied miu te go ty pu czyn nych
in stru men tów mu zycz nych, jak rów nież umiesz czo na na ścia nie pół noc -
nej am bo na z 1711 r., któ ra jest po kry ta na ma lo wa ny mi po sta cia mi czte -
rech Ewan ge li stów (Po lek 2005/2006).

Naj wię cej lu dzi od wie dza ko ściół św. Le onar da pod czas Nie dzie li
Pal mo wej, któ ra w Lip ni cy Mu ro wa nej ob cho dzo na jest w spo sób szcze -

187

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:25  Strona 187



188

Fot. 7. Sceny dekalogu na parapecie chóru 
Phot. 7. Scenes of decaloque on the parapet of church choir
Fot./Phot.: B. Boratyn

Fot. 8. Lipnickie palmy
Phot. 8. Lipnickie palms 
Fot./Phot.: B. Boratyn
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gól ny. W ro ku 1958 dla ra to wa nia gi ną ce go zwy cza ju i za ni ka ją cej tra dy -
cji Jó zef Pio trow ski ogło sił kon kurs na naj wy ższą lip nic ką pal mę, zgod -
nie z pra sta rą za sa dą „ile mor gów po la, ty le me trów pal my”. Tra dy cja nie
za gi nę ła, a lip nic kie pal my ucho dzą za jed ne z naj wy ższych w Pol sce.
W pierw szym kon kur sie naj wy ższa pal ma mia ła 17 me trów wy so ko ści,
w 2006 już 30,13 me trów. W kon kur sie bio rą udział pal my zro bio ne wy -
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Ryc. 5. Położenie miejscowości Sękowa, 1: 200 000
Fig. 5. Location of Sękowa village, 1: 200 000
Źródło/Source: Nawigator – Cyfrowa Mapa Polski

Fot. 9. Widok ogólny zabytkowego kościoła w Sękowej 
Phot. 9. General view on the monument church in Sękowa 
Fot./Phot.: B. Boratyn
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łącz nie z wi kli ny, bez uży cia me ta lo wych ele men tów, od po wied nio wią -
za ne wi kli ną, zdo bio ne są bi bu łą lub ży wy mi kwia ta mi. Wa run kiem nie -
zbęd nym jest utrzy ma nie się pal my w po zy cji pio no wej (Lip nic kie Pal -
my 2006) (fot. 8).

Ko ściół pod we zwa niem świę tych Fi li pa i Ja ku ba Apo sto łów
w Sę ko wej 

Sę ko wa jest po ło żo na wśród ła god nych sto ków Be ski du Ni skie go
w Pa śmie Ma gur skim, w do rze czu Ro py, 5 km na po łu dnie od Gor lic.
Ko ściół p.w. śś. Fi li pa i Ja ku ba Apo sto łów jest po ło żo ny w pół noc nej
czę ści wsi, w za ko lu rze ki Sę ków ki (ryc. 5).

Ko ściół i dzie dzi niec wo kół nie go są oto czo ne mur kiem ka mien nym
o wy so ko ści 1 me tra. W są siedz twie ro sną oka za łe li py, z któ rych jed -
na ma 4,7 m ob wo du (fot. 9) (Pie cuch 1998).

Wieś Sę ko wą za ło żył ak tem wy da nym 22 lu te go 1363 r. Ka zi mierz
Wiel ki. Za cho wa ny do dzi siaj drew nia ny ko ściół pa ra fial ny św. Fi li pa
i Ja ku ba zo stał wznie sio ny ok. 1520 r. Jest on pier wot ną sie dzi bą pa ra fii
sę kow skiej. Świą ty nia utra ci ła funk cję pa ra fii w 1885 r., po wy bu do wa -
niu no we go, mu ro wa ne go ko ścio ła p.w. św. Jó ze fa. W cza sie dzia łań wo -
jen nych, na prze ło mie 1914 i 1915 r., ko ściół zo stał znacz nie znisz czo ny.
Gdy część Sę ko wej za ję ły woj ska au stro -wę gier skie, w je go wnę trzu Au -
stria cy urzą dzi li staj nie i trzy ma li tam ko nie. Drew nia ne ele men ty ścian,
wie ży, pod cie ni i da chu żoł nie rze wy ko rzy sta li do bu do wy oko pów
i na opał. Rów nież wnę trze z XVI i XVII -wiecz nym wy po sa że niem ule -
gło de wa sta cji. Gdy by „Ope ra cja Gor lic ka” z 2 ma ja 1915 r. opóź ni ła się
o kil ka dni, obiekt prze stał by praw do po dob nie ist nieć (Men de low -
ski 2001). Po usta niu dzia łań wo jen nych, w latach 1918-1919 ko ściół zo -
stał pod da ny grun tow nej re kon struk cji. Na je go od bu do wę znacz nych
fun du szy do star czył zna ny miej sco wy spo łecz nik Wła dy sław Dłu gosz.
Do tkli we stra ty po nio sła świą ty nia pod czas II woj ny świa to wej. W ro -
ku 1945 z ini cja ty wy dzia ła cza tu ry stycz ne go Zie mi Gor lic kiej – Sta ni sła -
wa Ga bry ela zo stał po wo ła ny Spo łecz ny Ko mi tet Kon ser wa cji ko ściół ka,
dzię ki któ re mu do ko na no czę ścio wej je go kon ser wa cji. W 1995 r. ko -
ściół otrzy mał za szczyt ne i pre sti żo we wy ró żnie nie – me dal „Prix Eu ro -
pa No stra” mię dzy na ro do wej or ga ni za cji Eu ro pa No stra, któ rej sie dzi ba
znaj du je się w Ha dze. Or ga ni za cja ta pro mu je kon ser wa cję obiek tów
sta no wią cych uni kal ne dzie dzic two kul tu ry (Pie cuch 1998).
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Póź no go tyc ki ko ściół zo stał wy ko na ny z mo drze wio wych ba li
w kon struk cji zrę bo wej. Zo stał nie znacz nie prze kształ co ny w okre sie
póź ne go ba ro ku. Na po cząt ku XVI wie ku od za cho du do świą ty ni zo sta -
ła do bu do wa na wie ża (Pie cuch 1998). Kry ty po dwój nym gon tem dach
się ga nie mal do sa mej zie mi, wspie ra jąc się na drew nia nych słu pach,
two rzy ma low ni cze pod cie nia. W XVII wie ku oka py da chu zo sta ły
przed łu żo ne. Dzię ki te mu po wsta ły do oko ła ko ścio ła tzw. so bo ty (pod -
cie nia), chro nią ce przed desz czem tych, któ rzy przy by wa li z od le głych
wsi na nie dziel ne na bo żeń stwo już w so bo tę wie czo rem (fot. 10) (Mi cha -
ło wicz -Ku bal, Ku bal 2000).

Obec ne wy po sa że nie ko ścio ła jest skrom ne. Daw ne ule gło znisz cze -
niu pod czas I woj ny świa to wej. We wnę trzu świą ty ni znaj du je się póź no -
re ne san so wy oł tarz głów ny z po cząt ku XVII wie ku (Men de low ski 2001).
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Fot.10. Chroniące przed deszczem soboty (podcienia) 
Phot. 10. Arcade protected  against the rain 
Fot./Phot.: B. Boratyn)
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Zna cze nie dla spo łecz no ści lo kal nej i tu ry sty ki wpi su 
ko ścio łów Ma ło pol ski na li stę UNE SCO

Ce lem ba dań an kie to wych by ło wy ka za nie, czy spo łecz ność lo kal -
na Bi na ro wej, Dęb na, Lip ni cy Mu ro wa nej i Sę ko wej do ce nia fakt po sia -
da nia w swo jej miej sco wo ści ko ścio łów wpi sa nych na Li stę UNE SCO
i ja kie ko rzy ści, w opi nii spo łecz no ści lo kal nej, da je wpis za byt ko wych
ko ścio łów na tę Li stę. Ja kie zna cze nie ma ją wy mie nio ne ko ścio ły dla lud -
no ści miej sco wej, a ja kie dla tu ry stów? (Zał. 1). 
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Ryc. 6. Wiek badanych respondentów
Fig. 6. Age of studied respondents

Ryc. 7. Aktywność zawodowa respondentów
Fig. 7. Employment activity of studied respondents
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Prze pro wa dzo no rów nież wy wiad z czte re ma pro bosz cza mi, któ rzy
ma ją pod swo ją opie ką za byt ko we ko ścio ły.

Ba da nia mi an kie to wy mi ob ję to 100 miesz kań ców, po 25 osób z ka -
żdej z czte rech miej sco wo ści: Bi na ro wa, Dęb no, Lip ni ca Mu ro wa na i Sę -
ko wa. Zo sta ły one prze pro wa dzo ne 17-20 lip ca 2006 r. Kwe stio na riusz
an kie ty zo stał roz pro wa dzo ny wśród lo so wo wy bra nych osób w wie ku
po wy żej 20 lat. Uzy ska no 100-pro cen to wy zwrot roz da nych an kiet. Spo -
śród 100 osób bio rą cych udział w ba da niu naj licz niej szą gru pę sta no wi -
ły oso by w prze dzia le wie ko wym 36-50 lat (36% ogó łu ba da nych). Oso -
by po wy żej 65 ro ku ży cia sta no wi ły 19% ba da nych (ryc. 6). 

Je śli we źmie my pod uwa gę ak tyw ność za wo do wą re spon den tów, to
naj licz niej szą gru pę wśród ba da nych sta no wią oso by pra cu ją ce za wo do -
wo (37% ogó łu). Dru gą co do wiel ko ści gru pę sta no wią eme ry ci
– 22%, 20% to oso by bez ro bot ne, 12% to oso by uczą ce się, a po zo sta li
ba da ni to ren ci ści (ryc. 7). Udział pro cen to wy po szcze gól nych grup za -
wo do wych jest po dob ny wśród miesz kań ców wszyst kich czte rech ba da -
nych miej sco wo ści.

Na pod sta wie ba dań prze pro wa dzo nych wśród miesz kań ców usta lo -
no, ja ka jest ich wie dza o ran dze za byt ko wych ko ścio łów i o wy ró żnie niu
przy zna nym przez Or ga ni za cję UNE SCO ty mże ko ścio łom (tab. 1). 

Ta be la 1. Wie dza re spon den tów o wpi sie ko ścio łów na Li stę UNE SCO

Ta ble 1. Know led ge of re spon dents abo ut the re gi stra tion of chur ches on the List of

UNE SCO

Bi na ro wa            Dęb no Lip ni ca Sę ko wa Ra zem
Mu ro wa na

Licz ba   %     Licz ba     %     Licz ba       %       Licz ba        %          Licz ba    %
osób               osób                  osób                      osób                        osób

Tak 18 72 21 84 23 92 19 76 81 81
Nie  7 28 4 16 2 8 6 24 19 19
Ra zem 25 100 25 100 25 100 25 100 100 100

Naj więk szą wie dzę na te mat wpi su ko ścio ła na Li stę po twier dzi li
miesz kań cy Lip ni cy Mu ro wa nej (92% ogó łu ba da nych), naj mniej szą na -
to miast wy ka za li miesz kań cy Bi na ro wej, w któ rej 28% nie wie o wpi sie
ko ścio ła na Li stę. 

Źró dłem in for ma cji o wpi sie ko ścio łów na Li stę UNE SCO dla 38% ba -
da nych miesz kań ców by ły wia do mo ści prze ka za ne przez księ dza pod czas
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Mszy św. w ogło sze niach pa ra fial nych. Do dat ko wym źró dłem in for ma cji
oka za ła się lo kal na pra sa (12% ba da nych), zna jo mi (11%) i te le wi zja (7%).

Na pod sta wie wy wia du prze pro wa dzo ne go z pro bosz cza mi ko ścio -
łów mo żna stwier dzić, że przy na le żność do tej eli tar nej Li sty nie jest wy -
mier na fi nan so wo. Or ga ni za cja UNE SCO nie wspo ma ga fi nan so wo
obiek tów wpi sa nych na Li stę. Wręcz prze ciw nie, obiekt ubie ga ją cy się
o wpis mu si sam po zy skać pie nią dze na re no wa cję, za bez pie cze nie
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Ryc. 9. Korzyści z wpisu kościołów Małopolski na Listę Światowego Dziedzictwa
(wartości w %)
Fig. 9. Benefits results from the registration of małopolanian churches on the List of
World Heritage (valued in %)

Ryc. 8. Źródła informacji o wpisaniu kościołów na Listę UNESCO
Fig. 8. The source of information about registration of churches on the List of UNESCO
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przed kra dzie żą, po ża rem. Środ ki fi nan so we mo gą po cho dzić z sa mo -
rzą du lo kal ne go, Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków, Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa. Naj czę ściej pie nią dze na utrzy ma nie
ko ścio ła po cho dzą z do bro wol nych skła dek od osób od wie dza ją cych.

Ko ściół w Bi na ro wej zo stał ob ję ty pierw szym w Pol sce pro gra mem
ochro ny drew nia nych za byt ków. Wpis na Li stę mo że stać się no wą szan -
są dla za byt ku, gdyż mo że uchro nić go przed za mknię ciem czy po pad nię -
ciem w ru inę. 54% ba da nych uwa ża, że naj więk szą ko rzyść, ja ką przy no -
si wpis na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa, jest pro mo cja miej sco wo ści
(ryc. 9). Du że zna cze nie w opi nii miesz kań ców ma ota cza nie więk szą
opie ką za byt ku (32%) i po pra wa wi ze run ku miej sco wo ści, w któ rej
miesz ka ją (26%). Dla 25% lud no ści miej sco wej ob ję tej ba da niem mar ka
UNE SCO mo że przy czy nić się do zwięk sze nia do cho dów miej sco wo ści,
a 15% re spon den tów wy mie nia in ne ko rzy ści, któ re nie zo sta ły za war te
w kwe stio na riu szu an kie ty. Do gru py tej na le ży 14% miesz kań ców Dęb -
na i 39% Lip ni cy Mu ro wa nej. Spo łecz ność lo kal na Dęb na uwa ża, że wpis
ko ścio ła p.w. św. Mi cha ła Ar cha nio ła przy czy nił się do zwięk sze nia je go
po pu lar no ści i więk szych dat ków od tu ry stów, dzię ki któ rym ko ściół sam
się utrzy mu je. Miesz kań cy Lip ni cy Mu ro wa nej wska zu ją rów nież na ko -
rzy ści zwią za ne ze zwięk sze niem za trud nie nia w miej sco wo ści.

Dla peł niej sze go ob ra zu ko rzy ści zwią za nych ze zna le zie niem się
świą tyń Ma ło pol ski na Li ście UNE SCO zba da no, czy w związ ku z wpi -
sem na Li stę na stą pi ła po pra wa in fra struk tu ry w tych miej sco wo ściach. 

Na py ta nie udzie li ło od po wie dzi 81osób: 74% z nich uwa ża, że wpis
ko ścio łów na Li stę przy czy nił się do po pra wy in fra struk tu ry w ich miej -
sco wo ściach, zda nia prze ciw ne go jest 26% ba da nych. Udział pro cen to -
wy od po wie dzi po twier dza ją cych po pra wę in fra struk tu ry roz kła da się
na stę pu ją co: Bi na ro wa – 78% badanych, Lip ni ca Mu ro wa na – 83%, Sę -
ko wa 74% i Dęb no 62%. We dług an kie to wa nych naj mniej szej po pra wie
ule gła in fra struk tu ra w Dęb nie, tak uwa ża 38% miesz kań ców tej miej -
sco wo ści. 

Ja kie ele men ty in fra struk tu ry ule gły po pra wie, po ka za no na ryc. 10.

195

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:25  Strona 195



Wpis świą tyń na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa przy czy nił się do po -
pra wy in fra struk tu ry głów nie w za kre sie bu do wy par kin gów dla tu ry -
stów, na co wska zu je 77% ba da nych. W miej sco wo ściach ob ję tych ba da -
niem 35% re spon den tów uwa ża, że na stą pił w związ ku z tym roz wój za -
ple cza ga stro no micz ne go. W Bi na ro wej 71% ba da nych, a w Lip ni cy
Mu ro wa nej 84% ba da nych łą czy z wpi sem ko ścio łów utwo rze nie to a let
dla tu ry stów. Spo łecz ność lo kal na Bi na ro wej (43% ba da nych) i Sę ko wej
(57%) uwa ża, że zna le zie nie się ich ko ścio łów na Li ście UNE SCO przy -
czy ni ło się do po wsta nia za da sze nia i ła we czek dla tu ry stów. W Lip ni cy
Mu ro wa nej na to miast 26% ba da nych wska zu je na re mont mo stu wio dą -
ce go do ko ścio ła p.w. św. Le onar da. Spo śród czte rech miej sco wo ści,
w któ rych pro wa dzo ne by ły ba da nia, tyl ko w Dęb nie po wstał sklep z pa -
miąt ka mi dla tu ry stów. Miesz kań cy w Bi na ro wej, Dęb nie, Lip ni cy Mu -
ro wa nej i Sę ko wej wska zu ją na co raz więk sze za in te re so wa nie tu ry stów
ba zą noc le go wą, acz kol wiek nie za ob ser wo wa no jej roz wo ju od mo men -
tu wpi sa nia świą tyń na Li stę. 

Ko ścio ły drew nia ne mo gą być źró dłem wie dzy z za kre su ma lar stwa,
daw nej re li gij no ści, ar ty stycz nych do ko nań do ty czą cych warsz ta tu i zle -
ce nio daw ców, ale rów nież ogrom nym bo gac twem wie dzy hi sto rycz nej,
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Ryc. 10. Elementy infrastruktury, które uległy poprawie dzięki wpisaniu kościołów na
Listę UNESCO
Fig. 10. The elements of infrastructure which were improved due to registration of
churches on the List of UNESCO
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któ rą mo żna po znać, od kry wa jąc ży cie i kul tu rę sprzed stu le ci. Czym są
ko ścio ły w Dęb nie, Bi na ro wej, Lip ni cy Mu ro wa nej i Sę ko wej dla spo -
łecz no ści lo kal nej i ja kie ma ją dla niej zna cze nie?

Ogól nie 81% ba da nych re spon den tów uwa ża, że ko ścio ły są miej -
scem kul tu re li gij ne go (92% miesz kań ców Bi na ro wej i 80% ba da nych
w Dęb nie). Dla miesz kań ców tych dwóch miej sco wo ści za byt ko we ko -
ścio ły są je dy ny mi świą ty nia mi, gdzie uczęsz cza ją na od pra wia ne tam
Msze świę te. 

W Lip ni cy Mu ro wa nej tyl ko 64% osób uwa ża, że ko ściół jest przede
wszyst kim miej scem kul tu re li gij ne go. Wa żnym stwier dze niem, któ re nie
wy ni ka bez po śred nio z ba da nia an kie to we go, jest fakt przy naj mniej cza -
so we go za trud nie nia kil ku osób w cha rak te rze prze wod ni ków i kon ser -
wa to rów w oma wia nych obiek tach sa kral nych. 

Zna cze nie ko ścio łów dla tu ry sty ki

Nie ste ty brak jest ewi den cji ru chu tu ry stycz ne go czy piel grzym ko -
we go w ko ścio łach bę dą cych przed mio tem ni niej szej pra cy. Je dy ne do -
stęp ne da ne sta ty stycz ne po cho dzą z pro wa dzo nej przez pro bosz czów
ewi den cji grup zwie dza ją cych. Oko ło 50-300 tu ry stów dzien nie od wie -
dza w se zo nie let nim (kwie cień -paź dzier nik) ko ściół p.w. św. Le onar da
w Lip ni cy Mu ro wa nej, co da je licz bę po nad 20 ty się cy zwie dza ją cych
rocz nie. Przed wpi sa niem w 2003 r. te go obiek tu na Li stę Świa to we go
Dzie dzic twa UNE SCO nie pro wa dzo no ewi den cji ru chu tu ry stycz ne go.
Urząd Mar szał kow ski w Kra ko wie, na pod sta wie ewi den cji pro wa dzo nej
przez pro bosz cza pa ra fii w Dęb nie Pod ha lań skim, osza co wał, że w roku
2008 za byt ko wy ko ściół od wie dzi ło 40-50 ty się cy osób, ko ściół w Bi na -
ro wej w se zo nie let nim w 2008 r. 7 ty się cy osób. W ro ku bie żą cym zwie -
dzi ło ko ściół (od 1 ma ja do 12 wrze śnia) po nad 3 ty sią ce tu ry stów, z cze -
go 10% sta no wią tu ry ści za gra nicz ni. Nie ste ty, nie pro wa dzo no tam sta -
ty sty ki ru chu tu ry stycz ne go w la tach wcze śniej szych.

84% spo łecz no ści lo kal nej uwa ża, że wy ró żnie nie ko ścio łów przez
UNE SCO sta ło się dla tu ry stów do dat ko wym atu tem zwięk sza ją cym po -
pu lar ność i atrak cyj ność tu ry stycz ną tych miejsc. Tyl ko 14% ba da nych
miesz kań ców twier dzi, że fakt wpi sa nia ko ścio łów na Li stę nie przy czy -
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nił się do zwięk sze nia ich po pu lar no ści. Do wo dem mo że być fakt, że ma -
ło pol skie świą ty nie od wie dza ją tu ry ści za gra nicz ni z: Ukra iny, Czech,
Sło wa cji, Ro sji, Włoch, Hisz pa nii, Bel gii, Szwaj ca rii, Ja po nii i Fran cji.

Du ża licz ba od wie dza ją cych tu ry stów za opa tru je się w pro duk ty
spo żyw cze w miej sco wych skle pach, co po śred nio mo że mieć wpływ
na wzrost do cho dów i licz bę za trud nio nych tam osób. Z wy jąt kiem Lip -
ni cy Mu ro wa nej, gdzie 15 km od ko ścio ła św. Le onar da, w Boch ni stoi
dro go wskaz ozna czo ny lo giem UNE SCO, po zo sta łe obiek ty nie są ozna -
ko wa ne. W Dęb nie Pod ha lań skim przy sa mym ko ście le Urząd Mar szał -
kow ski ostat nio za mie ścił ta bli cę in for ma cyj ną.

Pod su mo wa nie

Drew nia ne ko ścio ły w Bi na ro wej, Dęb nie, Lip ni cy Mu ro wa nej i Sę -
ko wej zo sta ły wpi sa ne w 2003 r. na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa UNE -
SCO. Prze pro wa dzo ne ba da nia an kie to we po twier dzi ły, że dla 44% an -
kie to wa nych fakt wpi sa nia ko ścio łów na le ży uznać za zna czą cy, a jed no -
cze śnie lud ność uzna ła ten wpis za du że osią gnię cie ko ścio łów wo je wódz -
twa ma ło pol skie go. Dla 81% ba da nych ko ścio ły są jed nak cen ne nie tyl -
ko ze wzglę du na wpis, lecz rów nież ja ko miej sce kul tu re li gij ne go. 

Hi po te za za kła da ją ca du żą świa do mość spo łecz no ści lo kal nej o ran -
dze ko ścio łów oka za ła się traf na. Mi mo iż miesz kań cy Bi na ro wej, Dęb -
na, Lip ni cy Mu ro wa nej i Sę ko wej nie wy ka zu ją się zna jo mo ścią za gad -
nie nia do ty czą ce go Li sty Świa to we go Dzie dzic twa, to świa do mość po -
sia da nia w swo jej miej sco wo ści ko ścio łów o ran dze świa to wej wpi sa nych
na ta ką wła śnie Li stę de kla ru je 81% ba da nych re spon den tów. Wśród
ba da nych miej sco wo ści naj le piej po in for mo wa ni są miesz kań cy Lip ni cy
Mu ro wa nej. Mo że to świad czyć o du żym za in te re so wa niu spo łecz no ści
lo kal nej spra wa mi swo jej miej sco wo ści. Wia do mość o de cy zji UNE SCO
tra fi ła do spo łecz no ści lo kal nej za po śred nic twem pro bosz czów opie ku -
ją cych się za byt ko wy mi ko ścio ła mi. Cen nym źró dłem in for ma cji dla spo -
łecz no ści lo kal nej oka za ła się rów nież pra sa, głów nie lo kal na. 

Wpis ko ścio łów na Li stę UNE SCO oka zał się znacz ną ko rzy ścią dla
spo łecz no ści lo kal nej, szcze gól nie w za kre sie pro mo cji miej sco wo ści
i więk szej opie ki nad za byt kiem. Spo łecz ność lo kal na, ma jąc na uwa dze
wy ró żnie nie przy zna ne przez Or ga ni za cję UNE SCO, w więk szym stop -
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niu an ga żu je się w po pra wę wi ze run ku swo jej miej sco wo ści. Więk sza po -
pu lar ność obiek tu i roz wój tu ry sty ki w miej sco wo ściach, w któ rych znaj -
du ją się ko ścio ły, spo wo do wa ły wzrost do cho dów tych miej sco wo ści.
Naj więk sze za do wo le nie z te go fak tu wy ra ża spo łecz ność Dęb na Pod ha -
lań skie go. W opi nii miesz kań ców ko rzy ścią wpi su na Li stę UNE SCO
jest nie wąt pli wie wzrost za trud nie nia w ich miej sco wo ściach, bez po śred -
nio przy ko ście le (prze wod nik, kon ser wa tor obiek tu) lub po śred nio
w in fra struk tu rze zwią za nej z ob słu gą zwięk sza ją ce go się ru chu tu ry -
stycz ne go (np. skle py spo żyw cze). 

W za kre sie po pra wy in fra struk tu ry wy mie nia no par kin gi przy ko ścio -
łach, to a le ty, za da sze nia i ła wecz ki dla tu ry stów. Zwró co no rów nież uwa -
gę na nie do sta tecz ny roz wój za ple cza ga stro no micz ne go i ba zy noc le go -
wej. Po trzeb na jest w tym za kre sie więk sza ini cja ty wa osób pry wat nych. 

Wpis na Li stę przy czy nił się do więk szej po pu lar no ści ko ścio łów
wśród tu ry stów. Ich licz ba wzro sła od te go mo men tu. Trud no jest usta -
lić, jak du ży na stą pił wzrost licz by od wie dza ją cych, dla te go że nie pro -
wa dzo no sta ty sty ki ru chu tu ry stycz ne go w la tach wcze śniej szych. Licz ba
od wie dza ją cych obiek ty sa kral ne w ostat nich dwóch la tach wy no si ła
od 7 ty się cy (Bi na ro wa) do 40-50 ty się cy rocz nie (Dęb no Pod ha lań skie).
Wzra sta rów nież po strze ga nie ich za gra ni cą. Wśród od wie dza ją cych
ok. 10% sta no wią tu ry ści za gra nicz ni. Wśród tu ry stów prze wa ża ją: Ro -
sja nie, Ukra iń cy, Sło wa cy, Cze si, przy je żdża ją również tu ry ści z Hisz pa -
nii, Włoch, Szwaj ca rii, Bel gii, Fran cji i Ja po nii. Pew nym utrud nie niem
dla tu ry stów jest brak wła ści wej or ga ni za cji ruch tu ry stycz ne go, np. brak
sta łych prze wod ni ków opro wa dza ją cych po ko ście le lub ko niecz ność ze -
bra nia od po wied nio licz nej gru py. Je dy nie świą ty nia w Lip ni cy jest
otwar ta ca ły czas i mo żna zwie dzać ją z prze wod ni kiem.

Wpis na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa spo wo do wał wzrost za in te -
re so wa nia me diów. Re ali zo wa nych jest sze reg kra jo wych pro gra mów te -
le wi zyj nych pro mu ją cych wy mie nio ne za byt ki, cze go przy kła dem mo że
być pro gram pod ty tu łem „Od kry wa my Ma ło pol skę”. Ko ściół ka mi Ma -
ło pol ski za in te re so wa ła się rów nież te le wi zja ja poń ska. De par ta ment
Edu ka cji i Kul tu ry Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma ło pol -
skie go opra co wał 4 ulot ki o ko ścio łach UNE SCO oraz ma pę po świę co -
ną ca łe mu Szla ko wi Ar chi tek tu ry Drew nia nej, na któ rym znaj du ją się
omó wio ne 4 ko ścio ły. Wy po sa ża się też ko ścio ły w nie wiel kie bro szu ry
opi su ją ce hi sto rię i wnę trze za byt ko wych świą tyń. Są one wy da ne
w trzech wer sjach ję zy ko wych: pol skiej, an giel skiej i nie miec kiej. 
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Mi mo tych dzia łań na le ży uznać, że pro mo cja obiek tów z Li sty
UNE SCO w Pol sce jest jesz cze zbyt ma ła, bra ku je spe cja li stycz nych
ofert biur pod ró ży dla tu ry stów pod ha słem „szla kiem za byt ków UNE -
SCO”. Bra ku je ta blic przy dro gach, któ re in for mo wa ły by, że zbli ża my
się do miej sca, gdzie znaj du je się ko ściół wpi sa ny na Li stę UNE SCO.
Ob ser wu jąc ten den cję dzia łań wy ra ża ną w od po wie dziach an kie to wych,
mo żna mieć na dzie ję, że obec na sy tu acja ule gnie stop nio wej po pra wie.

Po dzię ko wa nia

Dzię ku je my pro bosz czom ko ścio łów w Bi na ro wej, Sę ko wej, Lip ni cy
Mu ro wa nej i Dęb nie Pod ha lań skim za udzie le nie in for ma cji do ty czą -
cych sta ty styk ru chu tu ry stycz ne go. Dzię ku je my ser decz nie prof. dr hab.
My ciel skiej -Do wgiał ło za wszel kie uwa gi do ty czą ce me ry to rycz nej stro -
ny ar ty ku łu.  
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Li te ra tu ra

Anioł Cz., 2004, Lip ni ca Mu ro wa na, Prze wod nik. Are te II, Lip ni ca Mu ro wa -
na – Kra ków – Tar go wi ska.

Bry kow ski R., 1981, Drew nia na ar chi tek tu ra ko ściel na w Ma ło pol sce XV wie ku.
PAN, Wro cław.

Kor nec ki M., 1987, Go tyc kie ko ścio ły drew nia ne na Pod ha lu. Wy daw nic two Li -
te rac kie, Kra ków.

Ko śció łek św. Le onar da w Lip ni cy Mu ro wa nej, 1958, Wia do mo ści Kon ser wa tor -
skie, nr 5. 

Kras Z., 2003, Ko ściół św. Le onar da per ła śre dnio wiecz nej ar chi tek tu ry drew nia -
nej. By blos, Tar nów.

Kru czek Z., Sa cha S., 1997, Geo gra fia atrak cji tu ry stycz nych Pol ski. Prok se nia,
Kra ków.

Lip nic kie Pal my, 2006, Wia do mo ści Lip nic kie, nr 1. Lip ni ca Mu ro wa na. 

Ma ło pol ska Tra sa UNE SCO, De par ta ment Edu ka cji i Kul tu ry Mar szał kow skie -
go Urzę du Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

Mar ci nek R., Mycz kow ski Z., 2003, Na li ście Świa to we go Dzie dzic twa UNE -
SCO. Wśród cu dów świa ta, Wia do mo ści Kon ser wa tor skie 13.

Men de low ski S., 2001, W Gmi nie Sę ko wa. Rok sa na. Kro sno.

Mi cha lak J., 1995, Gor li ce, Biecz i oko li ce (nie tyl ko prze wod nik). Rok sa na, Kro -
sno.

Mi cha ło wicz-Ku bal M., Ku bal G., 2000, Po wiat gor lic ki. APLA, Kro sno.

Mi lan J., Pie cho wicz -Ję dras A. M., 2006, Dęb no. Pa ra fia św. Mi cha ła Ar cha nio -
ła. Wy daw nic two Tu ry stycz ne. Kra ków.
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Pie cuch A., 1998, Nad Sę ków ką. WIL KAZ, Gor li ce.

Po lek E., 1993, Lip ni ca Mu ro wa na (za rys dzie jów do 1985 ro ku). Urząd Gmi ny
w Lip ni cy Mu ro wa nej, Tar nów.

Po lek E., 2005/2006, Naj cen niej szy. Wia do mo ści Bo cheń skie 4 (68).

Si wek A., 2004, Świa dek wie ków – Ko ściół św. Le onar da w Lip ni cy Mu ro wa nej.
Au ra 5.

Sko ru pa A, 2004, Za byt ko we ko ścio ły Ni żnie go Pod ha la. Se ce sja. Kra ków.

So larz M.W., 1998, W pań stwie Li wo cza i Brzan ki. Kro sno.

Szew czyk R., 2006, Pol ska. Miej sca wpi sa ne na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa
UNE SCO (pol sko -an giel ska). Sport i Tu ry sty ka MU ZA S.A., War sza wa.

Szlak Ar chi tek tu ry Drew nia nej. Ma ło pol ska, 2005, Pra ca zbio ro wa. Bez dro ża
i Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ma ło pol skie go, Kra ków.

Stro ny in ter ne to we:
Na wi ga tor – Cy fro wa Ma pa Pol ski
www.nie dzi ca.com.pl/za byt ki/deb no/deb no

Załącznik

Nr an kie ty........................
Da ta.................................

Kwe stio na riusz an kie to wy

Sza now ni pań stwo! Ni niej sza an kie ta jest in te gral ną czę ścią ba dań pro wa dzo -
nych dla po trzeb pra cy ma gi ster skiej przez stu dent kę WSIiZ z sie dzi bą w Rze szo -
wie. Ma na ce lu przed sta wić zna cze nie wpi su drew nia nych ko ścio łów Ma ło polski
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na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go i Na tu ral ne go UNE SCO dla spo -
łecz no ści lo kal nej. In for ma cje zdo by te dro gą an kie to wą bę dą mia ły cha rak ter po -
uf ny, tzn. wy ko rzy sta ne zo sta ną je dy nie w po sta ci zbior czych ze sta wień.

Od po wie dzi na py ta nia pro szę wpi sać lub za zna czyć „X” przy wy bra nej opcji.

1. Czy wie Pan/Pa ni, co to jest Li sta Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go
i Na tu ral ne go UNE SCO?

q tak
q nie

2. Czy wie Pan/Pa ni, że ko ściół w Pa na/Pa ni miej sco wo ści zo stał wpi sa ny na Li -
stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go i Na tu ral ne go UNE SCO?

q tak – przejdź do py ta nia nr 3
q nie – przejdź do py ta nia nr 9

3. Skąd do wie dział/a się Pan/Pa ni o wpi sie ko ścio ła na Li stę Świa to we go Dzie -
dzic twa Kul tu ro we go i Na tu ral ne go?

q ro dzi na
q zna jo mi
q są sie dzi
q ra dio
q te le wi zja
q pra sa 
q ksiądz
q ksiądz
q in ne                                                   ja kie 

…………………………………………………………………………………… 
4. Ja kie zna cze nie ma dla Pa na/Pa ni wpis ko ścio ła na Li stę Świa to we go Dzie -

dzic twa Kul tu ro we go i Na tu ral ne go? 
q bar dzo istot ne
q dość istot ne
q ma ło istot ne
q zu peł nie nie istot ne
q nie mam zda nia

5. Ja kie ko rzy ści wi dzi Pan/Pa ni z wpi su ko ścio ła na Li stę Świa to we go Dzie -
dzic twa Kul tu ro we go i Na tu ral ne go (wskaż wszyst kie praw dzi we opcje)?

q pro mo cja miej sco wo ści
q zwięk sze nie pre sti żu miej sco wo ści
q więk sza opie ka nad za byt kiem
q za an ga żo wa nie spo łecz no ści lo kal nej w po pra wę wi ze run ku miej sco wo ści
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q więk sze do cho dy
q do ta cje
q żad nych ko rzy ści
q in ne jakie 

……………………………………………………………………………………

6. Czy uwa ża Pan/Pa ni, że dzię ki wpi sa niu za byt ko we go ko ścio ła na Li stę Świa -
to we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go i Na tu ral ne go na stą pi ła po pra wa in fra -
struk tu ry w miej sco wo ści?

q tak – przejdź do py ta nia nr 7 
q nie – przejdź do py ta nia nr 8

7. Ja kie ele men ty in fra struk tu ry we dług Pa na/Pa ni ule gły po pra wie? (wskaż
wszyst kie praw dzi we opcje)

q bu do wa dro gi
q par king
q sklep z pa miąt ka mi
q ba za noc le go wa
q za ple cze ga stro no micz ne
q to a le ty
q in ne ja kie

…………………………………………………............................……………… 

8. Czy uwa ża Pan/Pa ni, że dzię ki wpi so wi ko ścio ła na Li stę Świa to we go Dzie -
dzic twa Kul tu ro we go i Na tu ral ne go licz ba tu ry stów (piel grzy mów) od wie -
dza ją cych ko ściół i miej sco wość zwięk szy ła się?

q tak
q nie

9. Ja kie zna cze nie ma dla Pa na/Pa ni za byt ko wy ko ściół? (wskaż wszyst kie praw -
dzi we opcje)

q miej sce kul tu re li gij ne go
q za by tek ar chi tek tu ry
q źró dło wie dzy o daw nej re li gij no ści
q źró dło war to ści hi sto rycz nych
q za by tek pre zen tu ją cy war to ści es te tycz ne i ar ty stycz ne
q źró dło wie dzy o je go twór cach i wier nych
q nie ma żad ne go zna cze nia 
q in ne ja kie

………… ……………………………………………………......................…… 
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10. Czy uwa ża Pan/Pa ni, że ko ściół za słu gu je na mia no uni ka to we go za byt ku
w ska li świa to wej?
q zde cy do wa nie tak
q ra czej tak
q trud no po wie dzieć
q ra czej nie
q zde cy do wa nie nie

Me trycz ka
1. Płeć: Ko bie ta q

Mę żczy zna q
2. Wiek……………………………………
3. Miej sce za miesz ka nia…………………..
4. Je steś oso bą:pra cu ją cą q

bez ro bot ną q
eme ryt q
ren ci sta q
uczą cą się q

...........................................                                     ...........................................                                     
(imię i na zwi sko an kie te ra)                                          (pod pis an kie te ra)

........................................... 
(nr re spon den ta) 
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Ja nusz Dą brow ski1

WSPÓŁ C ZE SNE TREN DY W USŁU GACH 

HO TE LAR SKICH

TRENDS IN HO TEL SE RVI CES

Abs trakt
Dy na micz ny roz wój ho te lar stwa, ja ki od no to wać mo żna w ostat nich

la tach, wy ni ka ze wzmo żo ne go ru chu tu ry stycz ne go. Sprzy ja te mu mię -
dzy na ro do wa współ pra ca w ka żdej dzie dzi nie ży cia, ta kiej jak: go spo dar -
ka, na uka, bez pie czeń stwo czy sze ro ko ro zu mia na ko mu ni ka cja. Po stęp
cy wi li za cyj ny nie tyl ko wpły wa na wzrost wy na gro dzeń i bo ga ce nie się
spo łe czeństw, ale rów nież na skra ca nie cza su pra cy, co w efek cie da je lu -
dziom mo żli wość za go spo da ro wa nia swo je go cza su wol ne go m. in. po -
przez tu ry sty kę.

Wszech obec na glo ba li za cja i co raz częst sze pod ró że lu dzi po ca łym
świe cie po wo du ją ko niecz ność for mo wa nia mię dzy na ro do wych stan dar -
dów, m. in. w ho te lar stwie. Co raz licz niej sza kon ku ren cja na ryn ku ho te -
lar skim zmu sza in we sto rów i do tych cza so wych wła ści cie li obiek tów ho -
te lo wych do two rze nia no wych usług, da le ko wy cho dzą cych po nad pod -
sta wo we funk cje, czy li za pew nie nie noc le gu i wy ży wie nia.

Sło wa klu czo we: ho tel, tren dy w usłu gach ho te lar skich, kon cep cje
ar chi tek to nicz ne, wy po sa że nie ho te lu, ga stro no mia, za ple cze kon fe ren -
cyj ne, od no wa bio lo gicz na, per so nel ho te lo wy

Abs tract
Dy na mic de ve lop ment of the ho spi ta li ty in du stry, no ti ce able in re cent

years, re sults from mo re in ten si ve to urist ac ti vi ty. This is al so en co ura ged
by in ter na tio nal co ope ra tion in all fields of li fe, in c lu ding the eco no my,
scien ce, se cu ri ty and bro adly de fi ned com mu ni ca tions. Not on ly do es ci -

1 Biuro Podróży Incentive OP-ART Sp.z o.o. 

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:25  Strona 207



vi li sa tion pro gress cau se growth of in co mes and in cre ased we alth of so -
cie ties, but al so shor te ning of the ti me of work which, as a con se qu en ce,
lets pe ople fill the ir free ti me with to urism, among other ac ti vi ties.

Omni pre sent glo ba li sa tion and in cre asin gly fre qu ent trips of pe ople
aro und the world re sult in the ne ed for de ve lop ment of in ter na tio nal
stan dards, al so in the ho spi ta li ty sec tor. Gro wing com pe ti tion in the ho -
tel mar ket for ces in ve stors and cur rent owners of ho tel fa ci li ties to cre -
ate new se rvi ces, which si gni fi can tly exce ed ba sic func tions of pro vi ding
ac com mo da tion and me als.

Key words: ho tel, trends in ho spi ta li ty se rvi ces, ar chi tec tu ral con -
cepts, ho tel equ ip ment, ga stro no my fa ci li ties, con fe ren ce fa ci li ties, wel l -
ness, ho tel staff.

Kon cep cje ar chi tek to nicz no -tech nicz ne obiek tów ho te lo wych

Prze łom XX i XXI wie ku cha rak te ry zu je dy na micz ny roz wój bra nży
ho te lar skiej. Ro śnie licz ba no wych ho te li, a wie le star szych obiek tów jest
pod da nych mo der ni za cji tak, by wy ró żnić się wśród co raz licz niej szej
kon ku ren cji. Ho te la rze in ten syw nie po szu ku ją no wych roz wią zań i in no -
wa cji, ja kie mo gli by wpro wa dzić do swo je go obiek tu. Nie zmien na po zo -
sta je je dy nie pod sta wo wa funk cja obiek tu ho te lo we go, co za uwa ża D.
Szo stak: „Przez wie ki funk cjo no wa nia ho te lar stwa ja ko dzia łal no ści
usłu go wej rdzeń pro duk tu obiek tu ho te lar skie go (tj. za pew nie nie
i udzie la nie noc le gu) po zo sta wał nie zmien ny, zmia nie ule ga ła przede
wszyst kim for ma i spe cy fi ka bu dyn ku noc le go we go oraz za kres ofe ro wa -
nych w nim usług” (Pa na siuk, Szo stak 2008).

No we spoj rze nie na ar chi tek tu rę ho te lo wą, ale przede wszyst kim
mo der ni za cja ist nie ją cych obiek tów sta ją się dzi siaj ko niecz no ścią i nie
jest to ka prys gru py ar chi tek tów czy pro jek tan tów wnętrz. Wy ni ka to
przede wszyst kim z po trze by do sto so wa nia się do ogól nie przy ję tych
stan dar dów, ja kie zna ne są w świe cie. Po stę pu ją ca glo ba li za cja, no we
tech no lo gie w sze ro ko ro zu mia nej ko mu ni ka cji in ten sy fi ku ją ruch tu ry -
stycz ny, co rzu tu je rów nież na roz wój ho te lar stwa. Zja wi sko to opi su je
w swo im opra co wa niu Z. Błą dek (2001): „Du ża mo bil ność i mo żli wość
szyb kie go prze miesz cza nia się tu ry stów (w uję ciu glo bal nym) sprzy ja ją,
a na wet po wo du ją, ko niecz ność for mo wa nia mię dzy na ro do wych stan -
dar dów, rów nież w ho te lar stwie” (Błą dek 2001). 
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No wa tor ska i ory gi nal na ar chi tek tu ra no wo po wsta ją cych ho te li sta -
je się ma gne sem przy cią ga ją cym co raz bar dziej wy ma ga ją ce go go ścia ho -
te lo we go. Przy kła dem mo że tu być wy bu do wa ny na sztucz nej wy spie
w oko li cach Du ba ju, 280 me trów w głąb mo rza, ho tel Burj Al Arab. Ten
sied mio gwiazd ko wy ho tel w kształ cie ża gla jest rów nież naj wy ższym ho -
te lem na świe cie. Ho tel nie wy ma gał spe cjal nych ak cji pro mo cyj nych,
po nie waż już w fa zie bu do wy bu dził wie le emo cji, o czym roz pi sy wa ły
się por ta le in ter ne to we. W mo men cie od da nia go do użyt ku zy skał sła wę
i szyb ko stał się no wą wi zy tów ką Zjed no czo nych Emi ra tów Arab skich. 

Rów nież w Pol sce po ja wia ją się obiek ty, któ re zwra ca ją na sie bie
uwa gę in dy wi du al nym sty lem ar chi tek to nicz nym. Przy kła dem mo że być
war szaw ski Ho tel In ter con ti nen tal usy tu owa ny przy uli cy Emi lii Pla -
ter 49, na wprost Pa ła cu Kul tu ry i Na uki. Wi zja no we go wie żow ca
w cen trum sto li cy spo wo do wa ła licz ne pro te sty miesz kań ców oko licz -
nych blo ków, któ rym bu dy nek miał za sło nić świa tło. Spór ten oka zał się
nie zwy kle twór czy, gdyż spro wo ko wał in we sto ra i ar chi tek tów do stwo -
rze nia ta kie go pro jek tu ho te lu, któ ry miał po go dzić in te re sy obu stron.
Nie po ro zu mie nia w trak cie re ali za cji pro jek tu spra wi ły, że bu dy nek zy -
skał cie ka wy i in try gu ją cy wy gląd. Opar ty na „ku rzej stop ce” bu dy nek
jest dziś po wo dem do du my ar chi tek tów i czę sto fo to gra fo wa nym obiek -
tem przez tu ry stów przy by wa ją cych do sto li cy.

Na świe cie, ale rów nież i w Pol sce, mo żna za ob ser wo wać no we tren -
dy w ara nżo wa niu no wych ho te li w sta rych, uni ka to wych obiek tach, jak
np. dwor ki, pa ła ce, zam ki, spi chle rze czy sta re ka mie ni ce. Two rzo ne
obiek ty pod zna kiem „de sign ho tels” czy „bo uti que ho tels” od no szą ol -
brzy mi suk ces. Ho te le te przy cią ga ją zwy kle tych go ści, dla któ rych ho -
tel jest ce lem pod ró ży. Naj lep szym przy kła dem te go ty pu ho te lu mo że
być war szaw ski Ho tel Rial to, któ ry po wstał w mu rach sta rej, przed wo -
jen nej ka mie ni cy (War sza wa, ul. Wil cza 73).

Dzi siej sze tren dy w ho te lar stwie to nie tyl ko cie ka wa ar chi tek tu ra
po wsta ją cych obiek tów i mo der ni za cja sta rych, ale rów nież wy szu ka -
na ich lo ka li za cja, jak i sto so wa nie bądź wpro wa dza nie in dy wi du al nych
pro gra mów użyt ko wych, ta kich jak: cen tra od no wy bio lo gicz nej, kli ni ki
uro dy, ze spo ły kon fe ren cyj ne czy ara nża cja pól gol fo wych.

Wie lu ho te la rzy zda je so bie do sko na le spra wę z te go, jak wa żna jest dzi -
siaj ar chi tek tu ra no wych obiek tów. Nie za wsze jed nak do strze ga ją pro ble -
my ara nża cji wnętrz i za sto so wa nia od po wied nich pro gra mów użyt ko -
wych, co w kon se kwen cji pro wa dzi do nie uda nych in we sty cji, o czym pi -
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sze D. Szo stak: „Wy bu do wa nie obiek tu ho te lar skie go wy ma ga od in we sto -
ra wcze śniej sze go prze my śle nia in we sty cji, wła ści we go osza co wa nia kosz -
tów, spre cy zo wa nia za kre su świad czo nych usług, wiel ko ści obiek tu, ryn ku
do ce lo we go” (Pa na siuk, Szo stak 2008). Szo stak po da je tu taj bar dzo pro stą
i zwięź le spre cy zo wa ną pod po wiedź dla in we sto rów po dej mu ją cych bu do -
wę no we go obiek tu ho te lar skie go. Czę sto jed nak współ pra ca ho te la rzy i ar -
chi tek tów spro wa dza się do zle ce nia mi ni mal ne go za kre su do ku men ta cji
pro jek to wej tak, aby uzy skać nie zbęd ne po zwo le nia na uru cho mie nie in we -
sty cji, ale przede wszyst kim zmi ni ma li zo wać kosz ty. Jak pod kre śla Cz. Wit -
kow ski (2007): „Wszel kie za nie dba nia, błęd ne oce ny po peł nio ne na eta pie
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji mo gą do pro wa dzić do przed łu że nia
pro ce su in we sty cyj ne go, wzro stu kosz tów, a na wet do sy tu acji, w któ rej
oka że się, że in we sty cja jest przed się wzię ciem nie tra fio nym”.

Po ru szo ny pro blem do ty czy w du żej mie rze mniej szych in we sto rów,
któ rzy w ho te lar stwie sta wia ją pierw sze kro ki. Zja wi sko to nie jest nie ste -
ty mar gi nal ne w pol skim ho te lar stwie. Ho te la rze z du żym ba ga żem do -
świad czeń mo gą na to miast cie szyć się traf ny mi de cy zja mi, a prze my śla -
ne pro jek ty zy sku ją sym pa tię go ści ho te lo wych. 

Wy po sa że nie po koi ho te lo wych

Zmie nia ją ce się ten den cje w wy po sa że niu po koi ho te lo wych są od -
po wie dzią ho te la rzy na wy ma ga nia i po trze by dzi siej sze go go ścia ho te lo -
we go, któ re mu nie wy star cza już czy sty i wy god ny po kój. Ro sną ce ocze -
ki wa nia wzglę dem ho te lu od no szą się m.in. do in dy wi du al nych cech,
któ re mo gą być ko ja rzo ne z kon kret nym obiek tem. To wła ści wy do bór
barw po miesz czeń ho te lo wych, od po wied nie ma te ria ły wy koń cze nio we,
me ble i opty mal na ara nża cja wnętrz. To rów nież wy po sa że nie w naj now -
sze tech no lo gie, ta kie jak: do stęp do in ter ne tu, te le wi zja sa te li tar na czy
ka na ły fil mo we z bi blio te ki da ne go ho te lu. Stwa rza jąc wa run ki kom for -
to we go po by tu, nie mo żna za po mi nać o bez pie czeń stwie go ści ho te lo -
wych. Wszyst ko to kształ tu je no we stan dar dy w dzi siej szym ho te lar -
stwie. Jak pi sze Cz. Wit kow ski (2007): „Ho te le nieofe ru ją ce współ cze -
sne go stan dar du bę dą tra ci ły go ści, gdyż sto pień na sy ce nia ho te lu in sta -
la cja mi i ich stan tech nicz ny jest jed nym z bar dziej istot nych ele men tów
bez pie czeń stwa, kom for tu po by tu i spraw no ści ob słu gi”. 
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Ist nie je wie le czyn ni ków wpły wa ją cych na kom fort po by tu go ścia
ho te lo we go. Jed nym z wa żniej szych i sta ją cym się ogól nym tren dem
w świa to wym ho te lar stwie jest wy po sa że nie ła zie nek, da le ko wy cho dzą -
ce po nad do tych cza so we stan dar dy. Już nie tyl ko ho te le świa to wych sie -
ci, ale rów nież po zo sta łe obiek ty sta ra ją się, by w ka żdej ła zien ce zna la -
zły się mar ko we ko sme ty ki do pie lę gna cji cia ła. Szla frok i ran ne pan to fle
są dzi siaj obo wiąz ko wym wy po sa że niem ła zie nek ka żde go dba ją ce go
o swój wi ze ru nek ho te lu. Luk su so we ho te le idą krok da lej i in sta lu ją
w ła zien kach wan ny lub ka bi ny prysz ni co we z hy dro ma sa żem. To z ko -
lei od po wiedź na po trze by go ści ho te lo wych, dla któ rych li czy się nie tyl -
ko kom fort, ale i zdro wie. Jak pi sze Z. Błą dek (2001): „Urzą dze nia i wy -
po sa że nie, któ re do nie daw na mia ły za sto so wa nie wy łącz nie w sa na to -
riach itp. za kła dach lecz ni czych, obec nie spo ty ka się w eks plo ata cji ho -
te lar skiej. W wie lu wę złach hi gie nicz no -sa ni tar nych (ła zien kach), nie tyl -
ko przy jed nost kach apar ta men to wych, ale i w ho te lach o pod wy ższo -
nym stan dar dzie, in sta lu je się sa mo ob słu go we wan ny z hy dro ma sa żem,
któ re le czą i za po bie ga ją scho rze niom krę go słu pa, za bu rze niom ukła du
krą że nia, ner wi com, wiot cze niu mię śni i skó ry oraz ła go dzą ujem ny
wpływ stre su na or ga nizm ludz ki”. Nie obo jęt ny po zo sta je rów nież wy -
strój sa mej ła zien ki. Stan dar dem, zwłasz cza w luk su so wych ho te lach,
sta je się ogrze wa na pod ło ga w ła zien kach z mar mu ro wy mi po sadz ka mi,
pod grze wa ne wie sza ki na ręcz ni ki, od dziel ne wan ny i ka bi ny prysz ni co -
we z bi cza mi wod ny mi, a ta kże do bre oświe tle nie o zmien nym na tę że -
niu.

„Wy so ki stan dard usług ho te lar skich prze stał być ko ja rzo ny wy łącz -
nie z licz bą i z ro dza jem wy po sa że nia ła zie nek, ale po ję cie to poj mu je się
obec nie ja ko ze spół wszyst kich ele men tów, któ re bez po śred nio wpły wa -
ją na od czu cia zwa ne kom for tem sa ni tar nym. Do nich na le żą nie wąt pli -
wie wen ty la cja i kli ma ty za cja” (Błą dek 2001). Z. Błą dek traf nie okre śla
ko lej ny trend w wy po sa ża niu po koi ho te lo wych, ja kim jest in sta lo wa nie
kli ma ty za cji. Jest to zja wi sko po wszech ne nie tyl ko w świe cie, ale rów -
nież w Pol sce, gdzie do tych czas te go ty pu udo god nie nie uwa ża no
za zbęd ne. W nie któ rych obiek tach kli ma ty za cja jest wręcz ko niecz no -
ścią. Mo wa tu taj o ho te lach usy tu owa nych w wy so kich, kil ku dzie się cio -
pię tro wych bu dyn kach, w któ rych prze pi sy bez pie czeń stwa wy klu cza ją
uchy la nie okien. Trend ten mo żna od no to wać ta kże w mniej szych obiek -
tach i nie jest to już wy móg bez pie czeń stwa, ale wyj ście na prze ciw po -
trze bom dzi siej sze go tu ry sty. Zmie nia ją cy się kli mat po wo du je, że na wet
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w sze ro ko ściach geo gra ficz nych, w ja kich znaj du je się Pol ska, od no to -
wu je się wie lo ty go dnio we upa ły. Mo żna za tem uznać, że wy po sa że nie
po koi ho te lo wych w kli ma ty za cję jest ab so lut nie za sad ne.

Ko lej nym wy zwa niem, ja kie stoi przed ho te la rza mi, jest rów nież
kom fort aku stycz ny. Z tym pro ble mem naj le piej ra dzą so bie no we ho te -
le, któ rych pro jek ty za rów no ar chi tek to nicz ne, jak i wy po sa że nia wnętrz
sku tecz nie eli mi nu ją ten pro blem. Go rzej przed sta wia się sy tu acja
w star szych obiek tach, a zwłasz cza tych, któ re wy bu do wa ne zo sta ły w la -
tach, kie dy sto so wa no du że uprosz cze nia tech nicz no -tech no lo gicz ne.
Za sto so wa nie od po wied nich roz wią zań jed nak wpły nie na do bre sa mo -
po czu cie i peł ny re laks go ści ho te lo wych.

Zmie nia ją ce się ten den cje w wy po sa że niu po koi ho te lo wych do ty czą
rów nież me bli. Jak się oka zu je, na gro ma dze nie zbyt du żej ilo ści me bli
na ma łej po wierzch ni ogra ni cza w znacz nym stop niu prze strzeń użyt ko wą.
Tak jak mo żna mó wić o mi ni ma li za cji sta no wisk pra cy czy ze sta wów wy po -
czyn ko wych w po ko ju ho te lo wych, tak trud no jest wy obra zić so bie dzi siaj
stan dar dy łó żek, ja kie sto so wa no jesz cze kil ka na ście lat te mu. No wo cze sne
tech no lo gie, od kry cia ostat nich dzie siąt ków lat spra wia ją, że wy dłu ża się nie
tyl ko śred nia dłu gość ży cia spo łe czeństw. Zmie nia się rów nież śred nia wzro -
stu lu dzi, a co za tym idzie po trze ba wy po czyn ku w łó żkach, któ re speł nia ją
dzi siej sze stan dar dy. Jak pi sze Z. Błą dek (2001): „Współ cze śnie w po -
wszech nym uży ciu jest łó żko jed no oso bo we, mające wy mia ry: sze ro -
kość 90 cm, dłu gość 200 do 210 cm. W tej pod sta wo wej jed no st ce uwzględ -
nia się już wy ma ga nia an tro po me trycz ne i er go no micz ne, któ re ma ją bez po -
śred ni wpływ na kom fort wy po czyn ku noc ne go. Jesz cze 20 lat te mu za pod -
sta wo we wy mia ry uzna wa no: sze ro kość 80 cm, dłu gość 190 do 200 cm”. 

Atrak cyj ny i nie po wta rzal ny wy strój po koi ho te lo wych nie jest na tu -
ral nie gwa ran cją suk ce su na ryn ku ho te lar skim, ale w po łą cze niu z naj -
lep szą or ga ni za cją, spraw nym za rzą dza niem i pro fe sjo nal nym per so ne -
lem da ją szan sę ho te la rzom na osią gnię cie za mie rzo ne go ce lu. 

Za ple cze ga stro no micz ne

W ostat nich la tach już nie tyl ko za ple cze noc le go we jest naj więk -
szym źró dłem do cho du ho te la rzy. Co raz więk szy na cisk kła dzio ny jest
na pro fe sjo nal ny ser wis ga stro no micz ny, któ ry sta je się rów nie do cho do -
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wą dzia łal no ścią ho te lu. Nie ka żdy obiekt mo że po zwo lić so bie na sze ro -
ki za kres ob słu gi ga stro no micz nej go ścia ho te lo we go. Kil ko ma re stau ra -
cja mi, ba ra mi czy ka wiar nia mi mo gą po szczy cić się głów nie du że sie cio -
we ho te le. Te ho te le zgar nia ją rów nież lwią cześć zy sków z ty tu łu or ga ni -
za cji ban kie tów, kon gre sów, kon fe ren cji, gdzie w uzu peł nie niu sprze da -
wa na jest funk cja ga stro no micz na. 

Mniej sze ho te le sta wia ją zaś na ory gi nal ność swo ich re stau ra cji
pod wzglę dem wy stro ju, ale przede wszyst kim wy śmie ni tej kuch ni. Przy -
kła dem mo że być Ho tel Rial to, w któ rym od po cząt ku je go dzia łal no ści,
czy li od 2003 r., za trud nio no Kur ta Schel le ra, wiel kiej sła wy ku cha rza
po cho dzą ce go z Au strii i ma ją ce go na swo im kon cie wie lo let nie do -
świad cze nia z ca łe go świa ta. Mistrz nie tyl ko dba o wy ra fi no wa ne me nu
re stau ra cji ho te lo wej, ale oso bi ście kon fron tu je gu sta go ści tak, by otrzy -
my wa li swo je wy ma rzo ne da nia.

Są rów nież ho te le ofe ru ją ce spe cjal ne die ty, na przy kład So fra
w Miel nie -Unie ściu ofe ru ją ca die ty dr Dą brow skiej.

Obec ne ten den cje w ho te lo wej ga stro no mii ce chu je mi ni ma lizm. Jak
pi sze B. Gra nec ka: „No wym tren dem w ara nża cji po miesz czeń jest wnę -
trze ja sne, asce tycz ne, z mi ni mal ną ilo ścią me bli. No wa tor skie roz wią za nia
cha rak te ry zu ją się re zy gna cją z nie któ rych do dat ków, ta kich jak za sło ny
czy bi be lo ty. Ob ser wu je się po wrót do sztu ki art de co (przykł. Ho tel Rial -
to w War sza wie)” (Mer ski, Wit kow ski 2004). Asce tycz ny wy strój re stau ra -
cji to rów nież za czerp nię te z Fran cji po my sły na ara nża cje sie dzisk, któ re
sta no wią dłu gie ka na py. To rów nież nieprzy kry wa ne ob ru sa mi sto ły, któ re
sa me w so bie ma ją sta no wić dzie ło. To z ko lei wy mu sza na pro jek tan tach
wpro wa dza nie no wych roz wią zań, jak np. sto ły z li te go drew na.

Ko lej ny trend, za uwa żo ny przez B. Gra nec ką, to umiej sco wie nie sta -
no wisk ku cha rzy w sa lach re stau ra cyj nych: „Do sal kon sump cyj nych
wpro wa dza się urzą dze nia do ob rób ki ter micz nej tak, aby mo żna by ło
za de mon stro wać sztu kę ku li nar ną, bu fe ty sa łat ko we z eks po zy cją ze sta -
wów za ką sek, sa ła tek” (Mer ski, Wit kow ski 2004).

Współ cze sne tren dy w usłu gach ga stro no micz nych w ho te lach to
rów nież zmia ny w ro dza jach i spo so bie ser wo wa nia po sił ków. Prze mia -
ny w tym za kre sie pod su mo wa ły w swo im opra co wa niu E. Mi tu ra i E.
Ko niu szew ska (2008): „Dzia łal ność ga stro no micz na to in te gral na część
usług pod sta wo wych świad czo nych na rzecz go ścia ho te lo we go. Ho tel
do brze zor ga ni zo wa ny po wi nien dą żyć do świad cze nia usług ga stro no -
micz nych w jak naj szer szym za kre sie, tak aby za spo ko ić wszyst kie po -
trze by go ści”. 
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Jesz cze do nie daw na w pol skich ho te lach śnia da nie mia ło for mę ser -
wo wa ną, a go ście mie li do wy bo ru 3 ze sta wy – z pa rów ką, ja jecz ni cą lub
twa ro żkiem z dże mem. Zmia ny za uwa żal ne obec nie świad czą o tym, że
na wet ma łe obiek ty ho te lar skie prze ję ły za chod nie tren dy, wpro wa dza -
jąc do swo ich usług śnia da nie w for mie bu fe tu, tak aby ka żdy gość mógł
sko rzy stać ze znacz nie szer szej ofer ty me nu śnia da nio we go. 

For ma bu fe tu bar dzo czę sto jest ta kże wpro wa dza na w cza sie obia du
czy ko la cji. Na ta kie roz wią za nia po zwa la ją so bie du że ho te le, któ re do dys -
po zy cji go ści od da ją przy naj mniej dwie re stau ra cje, gdzie w jed nej ser wo -
wa ne są po sił ki wy bie ra ne przez go ści z kar ty, w dru giej zaś w for mie bu fe -
tu. Ta dru ga for ma zy ska ła po pu lar ność zwłasz cza wśród tych go ści, któ rzy
ce nią so bie czas. Są to zwy kle gru py biz nes me nów, ale rów nież oso by pry -
wat ne, któ re ma ją in ne prio ry te ty niż spę dza nie wie lu go dzin w re stau ra cji.

Wśród usług ga stro no micz nych świad czo nych w ho te lu znaj du je my
rów nież „ro om se rvi ce”, czy li ser wo wa nie po sił ków do po koi na ży cze -
nie go ścia. Zmia ny w tej kwe stii idą w kie run ku wy dłu że nia cza su świad -
cze nia usłu gi „ro om se rvi ce”. Jesz cze do nie daw na go ście ho te lo wi mo -
gli sko rzy stać z tej usłu gi w go dzi nach noc nych, kie dy re stau ra cje i ba ry
ho te lu by ły już za mknię te. W luk su so wych ho te lach usłu ga ta dzia ła dzi -
siaj 24 go dzi ny na do bę. Z te go po my słu ko rzy sta ją rów nież mniej sze
obiek ty ho te lo we, któ re roz sze rza jąc za kres swo ich usług, zy sku ją na do -
brej opi nii wśród go ści. Oprócz wy dłu że nia cza su pra cy „ro om se rvi -
ce’ów” zmie nia się ta kże me nu ser wo wa ne do po ko ju. W cią gu kil ku
ostat nich lat z kil ku pod sta wo wych po zy cji w kar cie „ro om se rvi ce” me -
nu roz sze rzo no do peł nych ze sta wów obia do wych czy ko la cyj nych,
od przy sta wek, przez zu py, da nia głów ne, po de se ry.

Zau wa żal nym tren dem w ho te lo wych usłu gach ga stro no micz nych
jest nie zna ny jesz cze przed dwu dzie sto ma la ty w Pol sce – ca te ring. Jak
pi szą w swo im opra co wa niu E. Mi tu ra i E. Ko niu szew ska (2008): „Ko -
lej ny ro dzaj usług ga stro no micz nych świad czo ny przez ho te lo we za kła dy
ga stro no micz ne to ca te ring – czy li do star cza nie za mó wio nych dań wraz
z ob słu gą kel ner ską do wska za ne go przez klien ta miej sca. Ca te ring mo -
że mieć for mę ze wnętrz ną – kie dy np. re stau ra cja ho te lo wa ob słu gu je
ban kiet czy in ną im pre zę po za ho te lem (w sie dzi bie fir my, pry wat nym
do mu czy też na ło nie na tu ry) lub we wnętrz ną – gdy ser wu je obiad lub
in ny po si łek uczest ni kom kon fe ren cji od by wa ją cej się w ho te lu”. 

Na ten ro dzaj usłu gi mo że po zwo lić so bie je dy nie do brze zor ga ni zo -
wa ne za ple cze ga stro no micz ne. Do ty czy to w du żej mie rze du żych ho te -

214

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:25  Strona 214



li, któ re dys po nu ją bo ga tym za ple czem tech nicz nym, pro fe sjo nal ną or -
ga ni za cją i licz ną ob słu gą. Znacz nie ła twiej sza jest or ga ni za cja ca te rin gu
na te re nie ho te lu, gdzie ca ła or ga ni za cja usłu gi od by wa się na miej scu.
Ina czej przed sta wia się ten pro blem w przy pad ku ca te rin gu świad czo ne -
go na ze wnątrz. Wią że się to z roz wi nię tą lo gi sty ką, trans por tem, sa mo -
cho do wy mi urzą dze nia mi do pod grze wa nia po traw czy lo dów ka mi. To
rów nież pro blem sprzę tu ca te rin go we go, jak sto ły, krze sła i na kry cia.

Or ga ni za cja ca te rin gu, zwłasz cza na ze wnątrz ho te lu, wy ma ga du że -
go za an ga żo wa nia ze stro ny ho te lu, ale pro fe sjo nal ne re ali za cje mo gą
przy nieść ko lej ne zle ce nia i tym sa mym do dat ko wy zysk.

Za ple cze kon fe ren cyj no – ban kie to we

W go spo dar ce ryn ko wej, któ rej do świad cza my od kil ku na stu lat w Pol -
sce, mo żna za ob ser wo wać wzrost za in te re so wa nia firm, ale i osób pry wat -
nych, ho te lo wym za ple czem kon fe ren cyj no -ban kie to wym. Licz ne pre zen -
ta cje fir mo we, kon gre sy, kon fe ren cje, szko le nia, ale rów nież pry wat ne ban -
kie ty od by wa ją się wła śnie w obiek tach ho te lo wych, w któ rych są zlo ka li zo -
wa ne cen tra kon fe ren cyj ne i ban kie to we. Po łą cze nie funk cji kon fe ren cyj -
nych z in ny mi usłu ga mi ho te lo wy mi, ta ki mi jak noc le gi i wy ży wie nie, da je
or ga ni za to rom wy ma rzo ne wa run ki do or ga ni za cji swo ich przed się wzięć.

Nie obo jęt ni wo bec tej sy tu acji po zo sta ją ho te la rze, któ rzy uzu peł nia -
ją cy mi się usłu ga mi w swych ho te lach osią ga ją naj więk sze zy ski. Jak pi -
sze M. Si dor kie wicz: „Dla ho te la rza ta dzia łal ność, jesz cze do nie daw -
na trak to wa na ja ko ko rzyst na w okre sie zmniej szo ne go ru chu tu ry stycz ne -
go, te raz za czy na być osob ną ka te go rią pro duk tu ho te lar skie go, przy no -
szą cą znacz ne zy ski” (Pa na siuk, Szo stak 2008). Wła ści cie le ho te li za ra bia -
ją bo wiem, nie tyl ko sprze da jąc noc le gi, ale rów nież sa le kon fe ren cyj ne,
wy ży wie nie i in ne do dat ko we usłu gi, świad czo ne w da nym miej scu. Na wet
przy wy so kich ra ba tach, udzie la nych zle ce nio daw com, ho te la rze w krót -
kim cza sie mo gą osią gnąć więk szy zysk niż przy sprze da ży in dy wi du al nej.

Ide al nym roz wią za niem dla or ga ni za to rów wszel kie go ro dza ju im -
prez jest dzi siaj wie lo funk cyj ność za ple cza kon fe ren cyj ne go i ban kie to -
we go w da nym obiek cie ho te lo wym. Jak za uwa ża M. Si dor kie wicz:
„Ulu bio nym miej scem kon fe ren cji są sa le wie lo funk cyj ne, po nie waż do -
brze i wy god nie jest mieć wszyst ko pod jed nym da chem, do ko ny wać
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usta leń z jed nym part ne rem han dlo wym, otrzy my wać ca łą usłu gę na po -
zio mie stan dar du ho te lo we go” (Pa na siuk, Szo stak 2008).

Do sko na łe za ple cze kon fe ren cyj ne i ban kie to we cha rak te ry zu je się
do brą ko mu ni ka cją z po zo sta ły mi ze spo ła mi ho te lu, ale ta kże ła two ścią
po dzia łu po miesz czeń, ist nie niem ob szer nych foy er, umo żli wia ją cych re -
ali za cję przerw ka wo wych, obia dów, ko la cji czy eks po zy cji. Nie odzow -
nym ele men tem do brze skon stru owa ne go za ple cza jest też bli skość i wy -
star cza ją ca licz ba sa ni ta ria tów. Dzi siej sze pro fe sjo nal ne za ple cze kon fe -
ren cyj ne wy ma ga od ho te la rzy in we sty cji w po sta ci sprzę tu na gła śnia ją -
ce go, ekra nów i rzut ni ków mul ti me dial nych. Do dat ko wym atu tem jest
też re gu lo wa ne oświe tle nie. 

No we ten den cje w ara nżo wa niu sal kon fe ren cyj nych da je się za uwa -
żyć w no wo po wsta ją cych obiek tach ho te lo wych. Wy cho dząc na prze ciw
po trze bom uczest ni ków wie lo go dzin nych se mi na riów czy szko leń, ar chi -
tek ci pro jek tu ją no we sa le kon fe ren cyj ne ze świa tłem dzien nym. To, wy -
da wać by się mo gło, pro za icz ne udo god nie nie sta ło się dzi siaj po wa żnym
atu tem przy wy bo rze obiek tu przez or ga ni za to rów im prez.

Za ple cze re kre acyj ne i od no wa bio lo gicz na

Prze łom XX i XXI wie ku to czas gwał tow nych prze mian w ży ciu
czło wie ka. No we tech no lo gie i wszech obec na glo ba li za cja zmie nia ją
rów nież za cho wa nia tu ry stów. Jak za uwa ża P. Ró życ ki (2006): „Zmie nia -
ją cy się w szyb kim tem pie świat i prze mia ny w sfe rze cza su wol ne go i za -
cho wań wol no cza so wych po wo du ją, iż ist nie je po trze ba no we go spoj -
rze nia na ro dza je tu ry sty ki, a w ka żdym ra zie na wy od ręb nie nie no wych
form, któ re w wie lu kra jach na bra ły już du że go zna cze nia, w in nych zaś
są do pie ro na po cząt ko wym eta pie roz wo ju”. 

No we za cho wa nia i no we po trze by dzi siej sze go tu ry sty wy ni ka ją
m.in. z fak tu, że w ostat nich la tach na stą pił wzrost za mo żno ści i po lep -
szy ły się ich wa run ki by to we. In ten syw na pra ca, ale i wy dłu że nie cza su
wol ne go czy wresz cie wzrost świa do mo ści zdro wia spra wia ją, że lu dzie
po szu ku ją szyb kiej re ge ne ra cji sił za po mo cą od no wy bio lo gicz nej
w miej scu za miesz ka nia, w uzdro wi skach lub w wy bra nym ho te lu na wy -
jaz dach urlo po wych. Jak pi sze Z. Błą dek (2001): „In ten syw ność ży cia
w wa run kach co raz bar dziej zło żo nych, przy wzra sta ją cym za le wie in for -
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ma cji, ko niecz no ści usta wicz ne go do kształ ca nia i przy sto so wy wa nia się
do zmie nia ją cych wa run ków – zwięk sza za po trze bo wa nie na zor ga ni zo -
wa ną pro fi lak ty kę zdro wot ną, przy spie szo ne for my re ge ne ra cji sił fi zycz -
nych i psy chicz nych”. 

W od po wie dzi na no we za cho wa nia i po trze by tu ry stów wy cho dzą
ho te la rze, któ rzy mo der ni zu ją swo je obiek ty tak, by zna la zły się w nich
cen tra re kre acyj ne i od no wa bio lo gicz na. W lep szej sy tu acji są ci ho te la -
rze, któ rzy do pie ro pla nu ją no we in we sty cje ho te lo we. Ich pro jek ty da -
le ko wy cho dzą po za pod sta wo we funk cje ho te lu, ja ki mi jest noc leg i wy -
ży wie nie. Two rzą oni za ple cza re kre acyj ne z od no wą bio lo gicz ną, co sta -
je się już stan dar dem w ka żdym no wym obiek cie ho te lo wym.

Przy kła dem mo że być tu taj Ho tel Hil ton (War sza wa, ul. Grzy bow -
ska 63), w któ rym od po cząt ku dzia łal no ści ho te lu funk cjo nu je naj więk sze
cen trum re kre acyj ne w War sza wie – „Hol mes Pla ce”. Na im po nu ją cej po -
wierzch ni 2 000 m2 po wsta ły sa le do ćwi czeń si ło wych, tre nin gów kon dy -
cyj nych, sa le do za jęć gru po wych, ba sen (25 m), a ta kże sau ny fiń ska i rzym -
ska. Obok klu bu mie ści się sa lon Thal go Ter ra ke SPA, gdzie go ście mo gą
sko rzy stać z ofer ty po nad 100 za bie gów ko sme tycz nych na twarz i cia ło.

Ko lej nym przy kła dem jest war szaw ski Ho tel In ter con ti nen tal, któ ry
nie tyl ko za dbał o luk su so we za ple cze re kre acyj ne i od no wę bio lo gicz ną,
ale usy tu ował je na ostat nich dwóch pię trach (po ziom 43 i 44), tak by go -
ście prze by wa ją cy na ba se nie, si łow ni lub w jac cuz zi mo gli po dzi wiać pa -
no ra mę sto li cy.

Obiek ty ho te lo we, w któ rych co raz czę ściej spo ty ka się roz bu do wa -
ne cen tra re kre acyj ne z od no wą bio lo gicz ną, wska zu ją na fakt, że jest to
je den z do mi nu ją cych w dzi siej szych cza sach tren dów w ho te lar stwie. 

In ne usłu gi świad czo ne na te re nie ho te lu

Obok pod sta wo wych funk cji ho te li, ja ki mi jest za pew nie nie noc le gu
i wy ży wie nia, a od dłu ższe go cza su rów nież roz bu do wa za ple cza kon fe -
ren cyj ne go i re kre acyj ne go, po ja wi ły się in ne usłu gi, któ re mo żna skla sy -
fi ko wać w dwo ja ki spo sób. Pierw sza gru pa usług po wią za na jest z han -
dlem, rze mio słem i prze my słem. Są to usłu gi, któ rych lo ka li za cja w ho te -
lu po zwa la go ściom na za ła twie nie wie lu spraw bez wy cho dze nia na ze -
wnątrz. Jak pi sze Z. Błą dek (2001): „Oprócz tra dy cyj nych punk tów han -
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dlo wych, zwią za nych z pa miąt kar stwem i ar ty ku ła mi pierw szej po trze by,
w ze spo le tym lo ka li zu je się sa lo ny do mów mo dy, ga le rie sztu ki, punk ty
ob słu gi fry zjer skiej, ga bi ne ty ko sme tycz ne, przed sta wi ciel stwa biur pod -
ró ży, to wa rzystw lot ni czych, ban ków, cen tral han dlo wych itd.” 

Do sko na łym przy kła dem mo że być war szaw ski Ho tel Mar riott
(War sza wa, Ale je Je ro zo lim skie 65/79), w któ rym do wy mie nio nych
usług mo żna do dać jesz cze ser wis ku rier ski, kwia ciar nię czy przy chod nię
le kar ską. Te go ty pu usłu gi mo żna zna leźć ostat nio w pra wie ka żdym
więk szym ho te lu zlo ka li zo wa nym w cen trach du żych miast. 

Dru ga gru pa do dat ko wych usług świad czo nych na te re nie ho te lu do -
ty czy czyn ne go wy po czyn ku, upra wia nia spor tu i re lak su w klu bach mu -
zycz nych. Te go ty pu usłu gi lo ka li zo wa ne są głów nie w ho te lach w miej -
sco wo ściach tu ry stycz nych. Jest to wyj ście na prze ciw po trze bom go ści,
któ rzy co raz chęt niej ko rzy sta ją z usług ma ją cych na ce lu po pra wę kon dy -
cji czy przy wró ce nie rów no wa gi psy cho fi zycz nej w krót kim cza sie. Jak za -
uwa ża Z. Błą dek (2001): „Ko niecz ność or ga ni zo wa nia czyn ne go wy po -
czyn ku i upra wia nia spor tu re lak so we go wy ni ka nie tyl ko z mo dy, ale
przede wszyst kim z ko niecz no ści. Współ cze sne mu czło wie ko wi nie zbęd -
ny jest ruch i re ge ne ra cja sił, szcze gól nie po ucią żli wo ściach pod ró ży, wy -
czer pu ją cej dzia łal no ści za wo do wej lub w trak cie spę dza nia urlo pu”. 

Przez sport re lak so wy na le ży ro zu mieć ta kie urzą dze nia i wy po sa że -
nie, jak: kor ty te ni so we, po la gol fo we, mi ni golf, ze wnętrz ne ba se ny ze
spe cjal ny mi stre fa mi dla dzie ci, stad ni ny ko ni czy ście żki zdro wia. In ne
urzą dze nia i wy po sa że nie lo ka li zo wa ne już w obiek tach ho te lo wych to
squ ash, krę gle, bi lard. 

Przy kła dem ho te lu, któ ry dwa dzie ścia lat te mu z po wo dze niem roz -
po czął kom plek so we świad cze nie do dat ko wych usług, jest Ho tel Go łę -
biew ski w Mi ko łaj kach. Od po cząt ku swo jej dzia łal no ści ho tel gwa ran -
to wał go ściom naj więk szą atrak cję, czy li Tro pi ka nę – ze spół ką pie lo wy
z od no wą bio lo gicz ną. Wśród in nych atrak cji zna la zły się rów nież klub
jeź dziec ki – Staj nia i przy stań nad je zio rem z wy po ży czal nią sprzę tu pły -
wa ją ce go i ro we rów. Atrak cją ho te lu sta ło się ta kże lą do wi sko dla he li -
kop te rów, skąd go ście ho te lo wi wy ru sza li na pod nieb ną przy go dę
nad Ma zu ra mi. 

Po kil ku la tach dzia łal no ści ho tel prze szedł wiel ką me ta mor fo zę,
w wy ni ku cze go roz bu do wa no Tro pi ka nę, któ ra sta ła się naj więk szym
w Pol sce par kiem wod nym pod da chem. Wy bu do wa no cen trum od no -
wy bio lo gicz nej z ga bi ne ta mi ko sme tycz ny mi, po ja wi ła się rów nież dru -
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ga, bar dziej ka me ral na dys ko te ka, ca ło rocz ne lo do wi sko, a ta kże sa lon
gier i krę giel nia. Z ko lei ama to rzy gol fa mo gą sko rzy stać z usług dzia ła -
ją cej na te re nie ho te lu Aka de mii Gol fa. W trak cie uno wo cze śnia nia
obiek tu nie za po mnia no rów nież o naj młod szych, któ rym do dys po zy cji
od da no „Klub dla Dzie ci”. W klu bie or ga ni zo wa ne są gry i za ba wy, za -
ję cia pla stycz ne, mu zycz ne i po ran ki fil mo we. 

Do dat ko we atrak cje za sto so wa ne w Ho te lu Go łę biew ski w Mi ko łaj -
kach zo sta ły przy ję te en tu zja stycz nie przez go ści ho te lo wych. Po dob ne
za ple cza zna la zły się rów nież w ko lej nych ho te lach Go łę biew skie go
w Bia łym sto ku, Wi śle i Kar pa czu. Ten, wy da wać by się mo gło, pro sty
po mysł na suk ces ho te lu wy zna cza no we tren dy w pol skim ho te lar stwie
i co raz czę ściej jest wy ko rzy sty wa ny przez in ne obiek ty ho te lar skie. 

Zmien na i nie sta bil na po go da w Pol sce spra wia, że obiek ty z przy -
kła do wo opi sa ny mi atrak cja mi bę dą cie szyć się ogrom nym po wo dze -
niem, gdyż ta kie za ple cze ho te li po zwo li go ściom za pla no wać swój wol -
ny czas na wet na kil ka dni bez wy cho dze nia z obiek tu.

Do bór i szko le nie per so ne lu ho te lo we go

Per so nel ob słu gu ją cy go ści ho te lo wych sta no wi fun da men tal ny ele -
ment sa me go pro duk tu, ja kim jest usłu ga ho te lo wa. Bez wzglę du na zaj -
mo wa ne sta no wi ska, czy jest to pra cow nik re cep cji, kel ner w re stau ra cji
czy po ko jów ka, per so nel pra cu je na suk ces wła sny, ale przede wszyst kim
na do brą wi zy tów kę ho te lu. Dla te go też nie zwy kle wa żnym aspek tem
w ho te lar stwie jest wła ści wy do bór i szko le nie per so ne lu.

O tym, jak istot ny dla ho te lar stwa jest pro fe sjo nal ny ze spół pra cow -
ni ków, prze ko nu je Cz. Wit kow ski (2007): „...pra cow ni cy mu szą mieć
świa do mość, że są w ho te lu po to, by ob słu gi wać go ści na naj wy ższym
po zio mie, spra wiać, aby gość czuł się do brze i wy ro bił so bie o za kła dzie
jak naj lep sza opi nię. Jest to wa ru nek, że gość wró ci do nas, bę dzie sta le
ko rzy stał z usług na sze go ho te lu”. Pro blem na bie ra wa gi zwłasz cza w go -
spo dar ce ryn ko wej, cze go przy kła dem mo że być pol skie ho te lar stwo
prze ło mu XX i XXI wie ku. W ob li czu zmie nia ją cych się praw ryn ku,
szyb ko po wsta ją cej kon ku ren cji ho te lo wej, wła ści cie le ho te li mu szą sta -
wić czo ło no wym wy zwa niom. Już nie tyl ko ze spół czyn ni ków ma te rial -
nych i tech nicz nych od gry wa wa żną ro lę w ho te lu, ale przede wszyst kim

219

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:25  Strona 219



nie za wod ny ze spół pra cow ni ków. Cz. Wit kow ski (2007) uwa ża, że:
„Czyn nik oso bo wy ma de cy du ją ce zna cze nie dla pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia ho te lu. O opi nii ho te lu de cy du je pa nu ją ca w nim at mos fe ra,
sto su nek do go ścia. Oka zu je się, że o po zio mie ob słu gi i kul tu ry w ho te -
lu w więk szym stop niu de cy du je za ło ga”. 

„Pro dukt tu ry stycz ny jest nie ro ze rwal nie zwią za ny z per so ne lem, któ -
ry go do star cza” (Hol lo way, Ro bin son 1997). Jed noz da nio we prze sła nie
Hol lo way’a i Ro bin so na ma ja kże istot ne prze ło że nie na pro dukt tu ry -
stycz ny, ja kim jest usłu ga ho te lar ska. Przy wy bo rze np. no we go sa mo cho -
du mo żna po mi nąć kwe stię źle ubra ne go bądź nie uprzej me go sprze daw -
cy, je że li ce na bę dzie za do wa la ją ca. Ina czej jest w bra nży ho te lar skiej,
gdzie żad na ob ni żka cen nie zre kom pen su je nie wła ści wych za cho wań
per so ne lu. Dla te go też per so ne lo wi ho te lo we mu sta wia się spe cjal ne
i szcze gól ne wy ma ga nia. Do ty czy to ca łe go ze spo łu, ale przede wszyst kim
osób na sta no wi skach pra cy bez po śred nio zwią za nych z ob słu gą go ści. 

Dzi siej sze nor my w bra nży ho te lar skiej nio są wie le wy mo gów w kwe -
stii za trud nia nia no wych pra cow ni ków. Do pod sta wo wych wy ma gań
mo żna za li czyć pre dys po zy cje fi zycz ne, jak pre zen cja, ale ta kże pre dys -
po zy cje psy chicz ne, czy li od po wied nie ce chy cha rak te ru po ten cjal ne go
pra cow ni ka. Mo wa tu o uprzej mo ści, cier pli wo ści, opa no wa niu czy
uśmie chu. Nie zwy kle wa żna jest zna jo mość ję zy ków ob cych, ale rów nież
wie dza ogól na w za kre sie po li ty ki, geo gra fii czy bie żą cych wy da rzeń.
Od no we go pra cow ni ka wy ma ga się nie tyl ko pre dys po zy cji mo ral nych
i etycz nych, ale i wy so kiej kul tu ry oso bi stej. 

Naj wa żniej szym jed nak wy mo giem jest umie jęt ność pra cy w ze spo le.
Wy ni ka to ze spe cy fi ki dzia łal no ści obiek tu ho te lo we go, w któ rym
wszyst kie ko mór ki mu szą współ pra co wać, by osią gnąć za do wo le nie go -
ścia. Jak pi sze J. Pia sta (2007): „U pod staw pra cy w ho te lu le ży pra ca ze -
spo ło wa. Re cep cja, po ko jo we, kuch nia, kel ne rzy, bar ma ni, ko mór ka
sprze da ży, pra cow ni cy tech nicz ni, ob słu ga ban kie tów, par kin go wi, ob -
słu ga SPA – wszyst ko to ze spo ły pra cow ni ków”. Pro blem wy da je się
oczy wi sty, jed nak nie za wsze uda je się go wcie lić w ży cie. Przy kła dem
mo gą tu być war szaw skie luk su so we ho te le, w któ rych w ostat nich la tach
mo żna by ło za ob ser wo wać pro ble my ko mu ni ka cji mię dzy po szcze gól ny -
mi ze spo ła mi. Ho te la rze sku pia ją uwa gę na za trud nia niu pro fe sjo nal -
nych pra cow ni ków dzia łu sprze da ży, a za po mi na ją o tym, że brak wy -
kwa li fi ko wa nej ka dry dzia łów pod wy ko naw czych, np. ob słu ga ban kie -
tów, mo że do pro wa dzić do wie lu nie po ro zu mień, co w efek cie od bi ja się
na nie wła ści wej ob słu dze klien ta.
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Wła ści wie do bra ny per so nel mo że ozna czać je dy nie suk ces dla ho te -
lu. Świa do mi te go zja wi ska ho te la rze od wie lu lat czy nią sta ra nia, by
w ich ho te lu an ga żo wa no pro fe sjo na li stów. Nie jest to pro ces ła twy,
zwłasz cza że pol skie ho te lar stwo roz po czę ło swo ją ryn ko wą dzia łal ność
za le d wie dwa dzie ścia lat te mu. Po wsta ją ce ho te le od czu wa ły brak wy -
kwa li fi ko wa nej ka dry. Naj wa żniej szym wy mo giem ho te la rzy przy an ga -
żu no wych pra cow ni ków by ły wów czas ich ogól ne pre dys po zy cje
do pra cy z ludź mi i zna jo mość ję zy ków ob cych. Wią za ło się to z fak tem,
że pol skie uczel nie w zni ko mym za kre sie kształ ci ły ka dry dla ho te lar -
stwa. Od po wie dzią na za ist nia ły pro blem był szyb ki roz wój sys te mu
kształ ce nia i szko le nia kadr na po trze by ho te lar stwa, za rów no na po zio -
mie za wo do wym, jak i śred nim i wy ższym.

Zmie nia ją ce się ten den cje za uwa ża J. Mer ski: „W wa run kach go spo -
dar ki ryn ko wej nie wy star czy już in tu icja, mu si ona zo stać po par ta wie -
dzą” (Mer ski, Wit kow ski 2004). Z te go też fak tu wy ni ka ol brzy mie za in -
te re so wa nie ho te la rzy ab sol wen ta mi szkół ho te lar skich, ale rów nież szko -
le nia mi kadr pra cu ją cych już w ho te lach. Nie za wsze jed nak ab sol wen ci
szkół są do brze przy go to wa ni do za wo du. Wią że się to z pro ble mem pol -
skiej edu ka cji, któ ra w krót kim cza sie pró bu je nad go nić za le gło ści z by łej
epo ki. W swo im opra co wa niu na te mat kształ ce nia kadr w tu ry sty ce i ho -
te lar stwie J. Mer ski do ko nu je od wa żne go pod su mo wa nia obec nej sy tu -
acji w pol skim szkol nic twie: „Sys tem kształ ce nia kadr dla go spo dar ki tu -
ry stycz nej w Pol sce ce chu je en cy klo pe dyzm (sto so wa nie za sa dy, że im
wię cej in for ma cji stu dent opa nu je, tym le piej), wer ba lizm (do mi na cja ję -
zy ko wych form prze ka zy wa nia wie dzy) oraz zbyt nie ute ore tycz nie nie”
(Mer ski, Wit kow ski 2004). Trud no się nie zgo dzić z przed sta wio ną te zą,
gdyż – jak wia do mo – jesz cze do nie daw na szko ły o spe cjal no ści ho te lar -
stwa po pro stu nie ist nia ły, a te, któ re roz po czę ły swo ją dzia łal ność, nie -
ustan nie pra cu ją nad mo dy fi ka cją swo je go sys te mu szkol nic twa.

In te re su ją cym po my słem wy da je się być za trud nia nie w szko łach ho -
te lar skich pra cow ni ków bra nży tu ry stycz nej i ho te lar skiej, któ rzy ma ją
za so bą do świad cze nia zwłasz cza ostat nie go dwu dzie sto le cia, kie dy pra -
co wa li już w wa run kach go spo dar ki ryn ko wej. Przy szłość jed nak po ka -
że, w ja kim stop niu pol skie szkol nic two ze chce z do świad cze nia ta kich
osób sko rzy stać. 

Znacz nie le piej wy glą da sy tu acja ze szko le nia mi osób, któ re już pra -
cu ją w ho te lar stwie. Zda jąc so bie spra wę, jak wa żne jest do sko na le nie
swo ich umie jęt no ści i zdo by wa nie wie dzy, chęt nie ko rzy sta ją ze szko leń
ofe ro wa nych przez pra co daw cę, a cza sem po dej mu ją stu dia o pro fi lu
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ho te lar skim, co po ma ga im w ugrun to wa niu swo jej po zy cji i ka rie ry za -
wo do wej w ho te lar stwie. 

Oka zu je się jed nak, że po trze ba nie ustan ne go do kształ ca nia per so -
ne lu nie za wsze sta no wi prio ry tet dla kie row nic twa da ne go ho te lu. Szko -
le nia po chła nia ją czas, ale i pie nią dze, ja kie ho te la rze in we stu ją w roz wój
swo je go ze spo łu. a nie w je go do kształ ca nie. Ta kie po dej ście wró ży je dy -
nie ry chłe odej ście go ści ho te lo wych do kon ku ren cji, dla któ rej do kształ -
ca nie per so ne lu nie jest pro ble mem. Opi sy wa ny w ni niej szej pra cy Ho -
tel Hil ton mo że być tu taj po zy tyw nym przy kła dem dba ło ści o per so nel
ho te lo wy. Utwo rzo ny przed la ty Hil ton Uni ver si ty pro po nu je pra cow ni -
kom kil ka set ró żne go ro dza ju kur sów i szko leń do ty czą cych głów nie ho -
te lar stwa, ale rów nież obej mu je pro gra my szko le nio we z za kre su mar ke -
tin gu i sprze da ży. Do bór wła ści wej ka dry i roz wi nię ty sys tem szko leń jest
za tem pro ble mem zło żo nym, ale umie jęt ne do sto so wa nie się ho te la rzy
do obo wią zu ją cych dziś re guł w tej kwe stii mo że ozna czać je dy nie suk -
ces dla ho te lu i peł ne za do wo le nie pra cow ni ków z wy ko ny wa nej pra cy.

Usłu gi in for ma tycz ne w ho te lar stwie

Zmia ny w usłu gach ho te lar skich do ty czą ta kże sfe ry in ter ne to wej.
Co raz więk sza gru pa go ści ho te lo wych ocze ku je od ho te la rzy nie tyl ko
do stę pu do sie ci in ter ne to wej, ale in sta la cji bez prze wo do wych obec nych
w ca łym obiek cie. Po trze ba sta łe go kon tak tu ze świa tem nie jest już tyl -
ko cha rak te ry stycz ną ce chą pod ró żu ją cych biz nes me nów, ale rów nież
tu ry stów pry wat nych. 

Wir tu al ny świat na do bre wkro czył do ho te lar stwa. Na rzę dzie, ja kim
jest In ter net, sta ło się dzi siaj do sko na łym in stru men tem pro mu ją cym
obiek ty ho te lar skie, da ją cym rów nież mo żli wo ści do ko ny wa nia re zer wa -
cji i płat no ści „on -li ne”. 

Zmie nia się sto su nek ho te la rzy do wła snych stron in ter ne to wych,
któ re do tych czas by ły je dy nie skrom ną wi zy tów ką ho te lu. Obec nie mo -
żna za ob ser wo wać ten den cje do roz bu do wy wi tryn in ter ne to wych.
Oprócz pod sta wo wych in for ma cji na te mat noc le gów, ga stro no mii
i obo wią zu ją cych cen, ho te la rze umiesz cza ją do dat ko we ele men ty ofer -
ty, któ re mo gą wska zy wać na ich prze wa gę nad kon ku ren cją. Pre zen to -
wa ne są in for ma cje do ty czą ce za ple cza kon fe ren cyj ne go z wszel ki mi da -
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ny mi, któ re umo żli wia ją or ga ni za to rom im prez oce nić mo żli wo ści tech -
nicz ne da ne go obiek tu. Za miesz cza się in for ma cje o wszel kich do dat ko -
wych usłu gach, któ re świad czo ne są na te re nie ho te lu. 

Do dat ko wym ele men tem wi tryn in ter ne to wych są dzi siaj ob szer ne
ga le rie zdję cio we, fil my i pre zen ta cje mul ti me dial ne, za pra sza ją ce oglą -
da ją cych do od by cia wir tu al nej wy ciecz ki po ho te lu. Dzię ki ta kim roz -
wią za niom po ten cjal ny od bior ca usług ma szan sę po znać ho tel i usłu gi
w nim świad czo ne jesz cze w do mu lub w biu rze, a ta kże pod jąć de cy zje
o wy bo rze da ne go obiek tu.

Osta tecz nie, dzię ki stro nom in ter ne to wym da ne go obiek tu ho te lar -
skie go, po ten cjal ny gość ho te lu ma mo żli wość do ko na nia re zer wa cji po -
ko ju w wy bra nym przez sie bie ter mi nie, a ta kże do ko na nia płat no ści
za po mo cą kar ty kre dy to wej lub prze le wu ban ko we go. Te go ty pu roz -
wią za nia sta ły się dla wie lu od bior ców nie zwy kłym uła twie niem w za kre -
sie pla no wa nia i or ga ni za cji po by tów w obiek tach ho te lar skich. Do dat -
ko wym atu tem do ko ny wa nia re zer wa cji i płat no ści przez In ter net jest
zwy kle ni ższa ce na za usłu gi ho te lar skie, któ rych war tość mo że być
mniej sza na wet o 30-40%. Wy ni ka to z wy eli mi no wa nia po śred ni ków,
ta kich jak biu ra pod ró ży czy agen cje tu ry stycz ne. 

Za sto so wa nie pro jek tów in for ma tycz nych w ho te lar stwie po zwa la
na au to ma ty za cję wie lu czyn no ści wy ko ny wa nych do tej po ry przez per -
so nel ho te lu, co z ko lei zwięk sza efek tyw ność pra cy i ogra ni cza kosz ty
ho te lu. 

Pod su mo wa nie

Kie run ki zmian w usłu gach ho te lar skich przed sta wio ne w ni niej szej
pra cy wy zna cza ją no wą erę dzia łal no ści ho te lar skiej na ca łym świe cie.
Wy ni ka ją one z dwóch pod sta wo wych za gad nień: przede wszyst kim jest
to wy cho dze nie na prze ciw co raz bar dziej ro sną cym po trze bom dzi siej -
sze go go ścia ho te lo we go, z dru giej zaś stro ny sta ra nia co raz licz niej szej
kon ku ren cji ho te lo wej, zmie rza ją ce do przy wią za nia go ści do swo jej
mar ki i po zy ski wa nia no wych od bior ców usług.

Dzi siej szy gość ho te lo wy wy ka zu je ol brzy mią doj rza łość, zna jo mość
ryn ku ho te lar skie go i usług świad czo nych w obiek tach ho te lar skich. Wy -
ni ka to z wszech obec nej glo ba li za cji, szyb kie go prze miesz cza nia się lu -
dzi i do stę pu do in for ma cji przez In ter net. Tu ry stom nie wy star cza ją już
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pod sta wo we funk cje ho te lu, ja ki mi by ło do tych czas za pew nie nie noc le -
gu i wy ży wie nia. Go ście ocze ku ją war to ści do da nych, dzię ki któ rym ich
po byt w ho te lu na bie ra in ne go wy mia ru. 
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Piotr Gę bi ca1, Piotr Li bel t2

WA LO RY PRZY ROD NIC ZE I ATRAK CJE 

TU RY STYCZ NE BO LI WIJ SKIE GO AL TI PLA NO

NA TU RE VA LUE AND TO URIST AT TRAC TIONS OF 
THE BO LI VIAN AL TI PLA NO 

Abs trakt
W ar ty ku le przed sta wio no wa lo ry przy rod ni cze i wy bra ne atrak cje

tu ry stycz ne pła sko wy żu Al ti pla no w Bo li wii. Po ten cjał przy rod ni czo -
-kra jo bra zo wy i kul tu ro wy te go re gio nu jest ogrom ny, ale ze wzglę du
na sła by sto pień za go spo da ro wa nia tu ry stycz ne go wa lo ry śro do wi ska nie
są w peł ni wy ko rzy sta ne. Naj czę ściej od wie dza na przez tu ry stów jest sto -
li ca kra ju La Paz i te re ny po ło żo ne w pół noc nej czę ści Al ti pla no, w re jo -
nie je zio ra Ti ti ca ca (ru iny Tia hu ana co, sank tu arium w Co pa ca ba nie
i Wy spa Słoń ca). Bar dzo atrak cyj ne tu ry stycz nie są pu styn ne te re ny po -
łu dnio we go Al ti pla no z naj więk szym na świe cie sol ni skiem Sa la rem de
Uy uni, sło ny mi je zio ra mi, czyn ny mi wul ka na mi i ufor mo wa ny mi przez
ero zję wietrz ną ostań ca mi skal ny mi. Ze wzglę du na bar dzo roz rze dzo ne
po wie trze i trud no ści z akli ma ty za cją ma sy wy gór skie po ło żne po wy -
żej 5000 m n.p.m. są od wie dza ne w mniej szym stop niu (z wy jąt kiem kil -
ku do stęp nych tu ry stycz nie szczy tów Kor dy lie ry Wschod niej).

Sło wa klu czo we: Wa lo ry przy rod ni cze, atrak cje tu ry stycz ne, Al ti pla -
no, Bo li wia 

Abs tract
In the pa per are pre sen ted na tu ral va lu es and se lec ted to urist at trac -

tions of the Al ti pla no pla te au in Bo li via. Na tu ral -land sca pe and cul tu ral
po ten tial of this re gion is hu ge, but from re spect of low to urism in fra -

1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wydział Turystyki i Nauki o Zdrowiu, Katedra
Geografii, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

2 231-033 Kraków, ul. Westerplatte 4/6
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struc tu re, va lu es of envi ron ment are not in ful ly ava ila ble. The ca pi tal La
Paz and area si tu ated in nor thern part of Al ti pla no in the re gion of Ti ti -
ca ca La ke (Tia hu ana co ru ins, sanc tu ary in Co pa ca ba na and Sun Is land)
are most often vi si ted. Ve ry at trac ti ve are de sert are as of the so uthern Al -
ti pla no with the lar gest in the world playa with salt crust Sa lar de Uy uni,
salt la kes, ac ti ve vol ca no es and rock outliers for med by wind ero sion.
Due to low com mu ni ca tion ac cess and ac com mo da tion dif fi cul ties the
mo un ta in mas sifs ly ing abo ve 5000 m a.s.l. are vi si ted in a less de gree
(with the excep tion of a few to uri sti cal ly ac ces sed sum mits of the
Eastern Cor dil le ra).

Key words: Na tu re va lue, to urist at trac tions, Al ti pla no, Bo li via

Wpro wa dze nie

W ostat nich la tach co raz więk szą po pu lar no ścią cie szy się geo tu ry -
sty ka, któ ra jest for mą tu ry sty ki po znaw czej. Zwie dza nie od le głych, po -
ło żo nych w stre fie zwrot ni ko wej kra jów sta je się w Pol sce co raz bar dziej
po wszech ne. Szcze gól nie in te re su ją ce i atrak cyj ne tu ry stycz nie są wy so -
ko gór skie kra je Ame ry ki Po łu dnio wej po ło żo ne w An dach, wśród któ -
rych naj czę ściej od wie dza ne są: Pe ru, Ar gen ty na, Ekwa dor, Chi le, Ko -
lum bia i We ne zu ela. Kra jem naj wy żej po ło żo nym w An dach, a rów no -
cze śnie naj mniej zna nym i od wie dza nym przez tu ry stów, jest Bo li wia.
W za chod niej czę ści te go kra ju pa sma An dów ota cza ją roz le gły pła sko -
wyż Al ti pla no. Pła sko wyż ten, ze wzglę du na po do bień stwo do Ty be tu,
zwa ny jest „Da chem Ame ry ki Po łu dnio wej”. Cha rak te ry zu ją go cen ne
w ska li glo bal nej za so by śro do wi ska na tu ral ne go, uni kal ne za byt ki kul -
tu ry pre ko lum bij skiej, po zo sta ło ści bu dow li in ka skich i z cza sów ko lo ni -
za cji hisz pań skiej. Do lo kal nych atrak cji na le żą kul ty wo wa ne przez miej -
sco wą lud ność zwy cza je i ob cho dzo ne co rocz nie fe sty ny.

Ar ty kuł jest wy ni kiem ob ser wa cji te re no wych pro wa dzo nych przez
jed ne go z au to rów (P.G.) w trak cie zor ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze -
nie Geo mor fo lo gów Pol skich i Uni wer sy tet War szaw ski w stycz niu 2009
ob jaz do wych warsz ta tów geo mor fo lo gicz nych do Pe ru, Chi le i Bo li wii.
Od 22 stycz nia do 22 lu te go 2010 r. au to rzy ar ty ku łu od by li mie sięcz ną
pod róż do Bo li wii, pod czas któ rej zwie dzi li wszyst kie naj wa żniej sze re -
gio ny geo gra ficz ne te go kra ju. W cza sie wy jaz dów wy ko na no bo ga tą do -
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ku men ta cję fo to gra ficz ną (po nad 3000 zdjęć) i fil mo wą. Wła sne ob ser -
wa cje i no tat ki te re no we uzu peł nio no in for ma cja mi za war ty mi w cza so -
pi smach na uko wych i prze wod ni kach tu ry stycz nych, fol de rach i ma pach
ze bra nych pod czas po by tu w Bo li wii. Brak po wszech nej do stęp no ści
map to po gra ficz nych i tu ry stycz nych znacz nie utrud nia od by wa nie wy -
cie czek wy so ko gór skich. W trak cie wy jaz du w Kor dy lie rę Re al dys po no -
wa li śmy spro wa dzo ny mi z Nie miec ar ku sza mi ma py Cor dil lie ra Re al
Nord (Il liam pu) 1:50 000 wy daw nic twa Al pe nve re in skar to gra phie. 

Cha rak te ry sty ka fi zycz no ge ogra ficz na

Bo li wia to naj wy żej po ło żo ny kraj Ame ry ki Po łu dnio wej, o po -
wierzch ni 1,1 mln km2, roz cią ga ją cy się od głów ne go łań cu cha An dów
Środ ko wych po za chod nie krań ce Ni zi ny Ama zon ki i La Pla ty. Le żą ce
w za chod niej czę ści Bo li wii An dy zaj mu ją 30% po wierzch ni kra ju. Re -
pre zen tu ją one sys tem mło dych gór fał do wych, two rzo ny przez trzy rów -
no le gle bie gną ce łań cu chy Kor dy lie ry Za chod niej, Kor dy lie ry Cen tral nej
i Kor dy lie ry Wschod niej. Po mię dzy ni mi po ło żo ny jest pła sko wyż Al ti -
pla no (Ba lon 1999). Kor dy lie ra Za chod nia to wy so kie pa smo fał do wo -
-wul ka nicz ne zbu do wa ne ze skał me zo zo icz nych, sfał do wa nych w trze -
cio rzę dzie i prze bi tych in tru zja mi mag mo wy mi, któ re do cho dząc do po -
wierzch ni, two rzą sto żki licz nych, dziś już w więk szo ści nie czyn nych
wul ka nów (naj wy ższa gó ra Bo li wii wul kan Sa ja ma, po kry ty lo dow cem,
wzno si się na wy so kość 6542 m n.p.m) (fot. 1). Kor dy lie ra Wschod nia,
ogra ni cza ją ca ma syw An dów od pół no co -wscho du, roz ga łę zia się na pa -
smo Kor dy lie ry Re al, po kry te wiecz nym śnie giem i lo dow ca mi (Il lam -
pu, 6368 m n.p.m., wul kan An co hu ma, 6427 m i Il li ma ni, 6439 m). Naj -
ni ższym spo śród trzech głów nych łań cu chów an dyj skich jest Kor dy lie ra
Cen tral na, sta no wią ca wła ści wie od ga łę zie nie Kor dy lie ry Wschod niej.
Zbu do wa na jest ze sfał do wa nych w oro ge ne zie al pej skiej skał osa do -
wych wie ku pa le ozo icz ne go i me zo zo icz ne go, z in tru zja mi mag mo wy mi
bo ga ty mi w licz ne su row ce mi ne ral ne. Oto czo na pa sma mi gór Wy ży -
na Al ti pla no (pu na bo li wij ska) jest roz le głym pła sko wy żem wzno szą cym
się na wy so kość 3650-4500 m n.p.m., roz cią ga ją cym się po łu dni ko wo
na po nad 750 km, a rów no le żni ko wo prze kra cza ją cym 200 km. Ob szar
ten roz cią ga się w po łu dnio wo -za chod niej Bo li wii oraz na te re nach Pe -
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ru, Chi le i Ar gen ty ny. Jest to stre fa ście ra nia się dwóch płyt tek to nicz -
nych: oce anicz nej Na zca i kon ty nen tal nej po łu dnio wo ame ry kań skiej.
Stąd czę ste w tym re jo nie trzę sie nia zie mi, czyn ne gej ze ry i go rą ce źró dła
oraz licz ne uśpio ne wul ka ny (Ol la gue 5865 m n.p.m., Li can ca -
bur 5916 m n.p.m., Utu run cu 6080 m n.p.m).

W pół noc nej, wil got niej szej czę ści Al ti pla no w re jo nie Je zio ra Ti ti ca -
ca prze wa ża ją osie dla i te re ny rol ni cze, na to miast po łu dnio wa część pła -
sko wy żu le ży na skra ju pu sty ni Ata ka ma. Znaj du ją się tam sło ne je zio ra
Po opo i Uru -Uru (ryc. 1) oraz wy schnię ta niec ka naj więk sze go na świe -
cie sol ni ska Sa la ru de Uy uni. Je dy ną ro ślin ność sta no wią ską pe tra wy an -
dyj skie, su cho- i sło no ro śla. 

Na wschod nich skło nach Kor dy lie ry Wschod niej roz cią ga się re gion
Yun gas, sta no wią cy wą skie przed gó rze An dów, po roz ci na ne głę bo ko
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Fot. 1. Najwyższa góra Boliwii – wulkan Sajama (6542 m n.p.m.)
Phot. 1. The highest mountain in Boliwia – volcan Sajama (6542 m
a.s.l.)
Fot./Phot.: K. Krzemień
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wcię ty mi do li na mi gór skich rzek sys te -
mu Be ni, Ma mo re i Gran de. Rze ki te
oraz pły ną ca na po łu dniu Pil co mayo,
prze ła mu jąc się przez gór ski re gion
sub an dyj ski, sy pią u wy lo tu do lin roz -
le głe sto żki na pły wo we bu du ją ce rów -
ni ny alu wial ne Gran Cha co (Irion -
do 1993).

Po ło że nie Bo li wii na po łu dnie
od rów ni ka, mię dzy 9o30’ a 22o50’ S,
oraz znacz ne ró żni ce wy so ko ści spra -
wia ją, że An dy bo li wij skie znaj du ją się
w za się gu kli ma tu zwrot ni ko we go gór -
skie go, z za zna czo nym efek tem cie nia
opa do we go, wy ra ża ją cym się spad kiem
opa dów z ok. 1300 mm rocz nie
na wschod nich sto kach Kor dy lie ry Re al
(Kor dy lie ry Wschod niej) do po ni żej 500 mm w Kor dy lie rze Za chod niej
(Clap per ton i in. 1997). Środ ko wa część, obej mu ją ca pła sko wyż Al ti pla -
no, znaj du je się w za się gu kli ma tu zwrot ni ko we go wil got ne go (re jon Je -
zio ra Ti ti ca ca), z opa da mi 600-800 mm, oraz kli ma tu su che go, wy bit nie
kon ty nen tal ne go na po łu dniu (re jon Sa la ru de Uy uni), z opa da mi po ni -
żej 200 mm rocz nie. Ob sza ry ni zin ne na pół no cy i wscho dzie, po ro śnię te
la sa mi tro pi kal ny mi, ma ją kli mat pod rów ni ko wy wil got ny i go rą cy. Rocz -
na su ma opa dów wy no si tam 1200-3000 mm. La to w bo li wij skim Al ti pla -
no trwa od grud nia do ma ja i cha rak te ry zu je się więk szą wil got no ścią po -
wie trza i opa da mi w po rów na niu z okre sem zi my bo li wij skiej (czer wiec
– li sto pad), któ ra jest zde cy do wa nie such sza. Śred nia tem pe ra tu ra w cią -
gu ro ku na pła sko wy żu Al ti pla no na wy so ko ści 3600-4000 m n.p.m. wy -
no si od 6 do 8oC, na wy so ko ści 4500 m ok. 4oC, na to miast na wy so ko -
ści 4800-5000 m spa da do ok. 0oC (John son 1976). W La Paz la tem tem -
pe ra tu ra wa ha się od 4-5oC w no cy do 17-18oC w dzień. Nad Je zio rem Ti -
ti ca ca tem pe ra tu ra jest nie co wy ższa. W cza sie zi my na Al ti pla no zda rza -
ją się przy mroz ki.

Rze ki pły ną ce w za chod niej czę ści kra ju spły wa ją po skło nach Kor -
dy lie ry Za chod niej. Na le żą do zle wi ska Oce anu Spo koj ne go. Rze ki od -
wad nia ją ce wschod nie skło ny An dów na le żą do do rze cza Ama zon ki i La
Pla ty (zle wi sko Oce anu Atlan tyc kie go). Do do rze cza Ama zon ki na le ży
rze ka Ma mo re, w gór nym bie gu zwa na Gran de (1900 km dłu go ści, po -

229

Ryc. 1. Mapa Boliwii
Fig. 1 Map of Bolivia
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wierzch nia do rze cza 241,6 tys. km2), któ ra wraz z naj więk szy mi do pły -
wa mi (Ma dre de Dios – 1600 km, Be ni – 1000 km oraz gra nicz ną Gu -
apo re – 1300 km) two rzy na te re nie Bra zy lii Ma de irę – je den z naj po tę -
żniej szych do pły wów Ama zon ki. Rze ki te ce chu je wy so ka zmien ność sta -
nów wo dy i czę ste po wo dzie. Znacz nie mniej sze ob sza ry Ni zi ny Bo li wij -
skiej (frag ment Gran Cha co) zaj mu je do rze cze La Pla ty, któ re two rzą
sto sun ko wo krót kie do pły wy Pa ra gwa ju (Pil co mayo, Ber me jo), ma ją ce
źró dła w Kor dy lie rze Cen tral nej. Ob szar An dów bo li wij skich w więk -
szo ści jest jed nak bez od pły wo wy. Sieć rzecz na jest tu ubo ga i two rzą ją
w du żym stop niu rze ki okre so we, a ro lę naj wa żniej sze go ogni wa speł nia
De sa gu ade ro (320 km dłu go ści), łą czą ca dwa naj więk sze je zio ra pła sko -
wy żu Al ti pla no: słod ko wod ne i że glow ne Ti ti ca ca (po wierzch nia 8560
km2, głę bo kość 285 m, po ło żo ne na wy so ko ści 3806 m n.p.m.) oraz płyt -
kie i sło ne Je zio ro Po opo. Na po łu dniu pła sko wy żu po ło żo ne są ta kże
roz le głe sol ni ska, z któ rych naj więk sze to Sa lar de Uy uni (po nad 10 tys.
km2) i Sa lar de Co ipa sa, któ re łącz nie z ist nie ją cy mi jesz cze je zio ra mi są
po zo sta ło ścią wiel kie go zbior ni ka z plej sto ce nu (For na ri i in. 2001). 

La sy po kry wa ją 51% po wierzch ni kra ju i sta no wią cen ne źró dło
drew na. Się ga ją one do wy so ko ści 3200-3800 m n.p.m. Wy żej ro sną tyl ko
en de micz ne ga tun ki drze wa Po ly le pis. W za chod niej, su chej czę ści An -
dów pię tro le śne nie wy stę pu je. Na wy ży nie Al ti pla no krze wia sto -drze -
wia sta for ma cja ste po wa prze cho dzi wy żej w wy so ko gór ską pu nę – zbio -
ro wi sko ro ślin ne ty pu pół pu styn ne go, z rzad ką ro ślin no ścią tra wia stą
i kak tu sa mi wy stę pu ją ce w pię trze pe ry gla cjal nym. Wiecz ne śnie gi i lo -
dow ce wy stę pu ją na wy so ko ści po wy żej 4800-5300 m n.p.m. (Troll 1952,
Ra th jens 1982); sta no wią one głów ne źró dło za opa trze nia w wo dę. Obec -
nie ich po wierzch nia ule ga sta łe mu zmniej sze niu. W po łu dnio wej, naj -
such szej czę ści Al ti pla no wy stę pu ją pu sty nie. Na wschod nim, wil got nym
skło nie An dów (re gion Yun gas) spo ty ka się gór ski wil got ny las tro pi kal -
ny z pa pro cia mi drze wia sty mi, a na Ni zi nie Bo li wij skiej – ró żno rod ne ty -
py sa wann, w tym wil got ne, czę sto za le wa ne sa wan ny, sa wan ny par ko we
i wid ne la sy. Na po łu dnio -wscho dzie kra ju (Gran Cha co) wy stę pu ją la sy
par ko we, a na pół no co -wscho dzie wil got ne la sy rów ni ko we. Szcze gól nym
i uni kal nym bo gac twem ga tun ko wym ce chu je się fau na bo li wij ska. W re -
gio nie an dyj skim po wszech ne są udo mo wio ne la my i al pa ki oraz rzad sze
i dzi kie wi ku nie oraz ró żne ga tun ki gry zo ni. We wschod niej czę ści kra ju
na ob sza rze Gran Cha co wy stę pu je ja gu ar, pe ka ri, ta pir. 

Ochro ną ob ję to te re ny o wy so kich wa lo rach przy rod ni czych, sta no -
wią ce 8,4% po wierzch ni Bo li wii. Utwo rzo no 11 par ków na ro do wych,
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w tym Park Na ro do wy Sa ja ma w Kor dy lie rze Za chod niej, No el Kempff
Mer ca do (po nad 15 tys. km2) przy gra ni cy z Bra zy lią, PN Tu na ri w Kor -
dy lie rze Co cha bam ba oraz PN Ul la -Ul la (2400 km2), re zer wat bios fe ry
w Kor dy lie rze Apo lo bam ba na po gra ni czu bo li wij sko -pe ru wiań skim,
w któ rym szcze gól nej ochro nie pod le ga ją sta da wi ku ni.

Lud ność i go spo dar ka

Bo li wia li czy ok. 9,775 mln miesz kań ców (2008), gę stość za lud nie nia
ze wzglę du na du żą po wierzch nię kra ju (1099 tys. km2) wy no si jed nak
tyl ko 9 osób/km2. Naj gę ściej za lud nio ne są te re ny Al ti pla no (80% lud -
no ści), naj mniej lu dzi miesz ka na Ni zi nie Bo li wij skiej, zaj mu ją cej 70%
po wierzch ni kra ju. Więk szość sta no wią rdzen ni miesz kań cy ple mion Aj -
ma ra (33%) i Ke czua (30%). Po zo sta li to Me ty si (25%) i bia li (12%).
Ję zy kiem urzę do wym jest hisz pań ski obok 36 in nych ję zy ków lo kal nych,
z któ rych naj po pu lar niej szy mi są ke czua i aj ma ra. Cie ka wost ką et nicz no -
-kul tu ro wą są Me no ni ci osie dle ni we wschod niej czę ści kra ju. Ta li czą ca
w Bo li wii ok. 60 000 osób gru pa emi gran tów ho len der skich i nie miec -
kich mó wi na dal XV-wiecz nym ję zy kiem ho len der skim i sta ro nie miec -
kim, kul ty wu jąc zwy cza je i stro je z cza sów, gdy prze śla do wa nia re li gij ne
wy gna ły ich z Eu ro py. Od te go cza su ży ją w dia spo rze na wszyst kich
kon ty nen tach. Do mi nu ją cą re li gią jest ka to li cyzm, do któ re go przy zna je
się 92% spo łe czeń stwa, po zo sta łe 8% sta no wią pro te stan ci i wy znaw cy
ani mi stycz nych kul tów in diań skich. Znacz ny od se tek lud no ści (17%)
po wy żej 15. ro ku ży cia sta no wią anal fa be ci. 

Bo li wia jest naj sła biej roz wi nię tym spo śród kra jów Ame ry ki Po łu -
dnio wej. Do chód na ro do wy na jed ne go miesz kań ca w cią gu ro ku wy no -
si 2800 $. Naj wa żniej szy mi ga łę zia mi go spo dar ki bo li wij skiej są gór nic -
two i ni sko to wa ro we rol nic two. Głów nym pro duk tem eks por to wym
kra ju jest ru da cy ny, któ rą wy do by wa się przede wszyst kim w ko pal niach
w Oru ro i Po to si. Pew ne na dzie je wią że się z pla no wa ną eks plo ata cją
naj bo gat szych na świe cie złóż naj lżej sze go me ta lu – li tu wy stę pu ją ce go
w re jo nie Sa la ru de Uy uni. W ostat nich la tach wzra sta zna cze nie wy do -
by cia ro py naf to wej i ga zu ziem ne go we wschod niej czę ści kra ju. Dla
wie lu miesz kań ców źró dłem utrzy ma nia i wzbo ga ce nia się jest tra dy cyj -
na upra wa, prze twór stwo i han del li ść mi ko ki. Obec nie z czę ści zbio rów
nie le gal nie pro du ku je się ko ka inę. 61% lud no ści miesz ka w mia stach.
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Naj więk sze mia sta bo li wij skie, po za le żą cym na te re nach ni zin nych San -
ta Cruz (1,5 mln miesz kań ców), ta kie jak: La Paz, El Al to, Co cha bam ba,
Oru ro, Po to si i Ta ri ja są po ło żo ne na te re nach wy so ko gór skich. La Paz
(1,1 mln miesz kań ców) jest naj wy żej po ło żo ną sto li cą świa ta (3300-
4000 m n.p.m). Jesz cze wy żej po ło żo ne jest El Al to (4100 m n.p.m., 800
tys. miesz kań ców) i Po to si (4050 m, 160 tys. miesz kań ców). Ze wzglę du
na znacz ne wy so ko ści po wie trze jest tam bar dzo roz rze dzo ne, co bez
wcze śniej szej akli ma ty za cji utrud nia zwie dza nie tych miast i po ko ny wa -
nie znacz nych ró żnic wy so ko ści w te re nie.

Bo li wia jest po dzie lo na na 9 de par ta men tów, naj więk szym z nich jest
San ta Cruz, li czą cy po nad 370 tys. km2, a naj mniej szym Ta ri ja (37,6 tys.
km2). Ka żdy z de par ta men tów po dzie lo ny jest na mniej sze jed nost ki,
zwa ne pro win cja mi.

Wy raź ny po dział za zna cza się mię dzy bied ny mi de par ta men ta mi pła -
sko wy żu an dyj skie go, gdzie miesz ka 80% lud no ści i do mi nu je bę dą ce
obec nie w kry zy sie gór nic two cy ny i sre bra, a bo gat szy mi de par ta men ta -
mi re jo nu ni zin ne go do rze cza Ama zon ki na wscho dzie, z naj bo gat szym
z nich San ta Cruz. O bo gac twie wschod niej czę ści Bo li wii de cy du je rol -
nic two wiel ko to wa ro we oraz za so by ro py naf to wej i ga zu ziem ne go. 

Hi sto ria

Bo li wia ma bo ga tą prze szłość hi sto rycz ną, ob fi tu ją cą w wie le wy da -
rzeń. Te re ny dzi siej szej Bo li wii by ły za miesz ka ne już ok. 2 tys. lat p.n.e.
W VII w. n.e. we szły w skład or ga ni zmu pań stwo we go z cen trum re li gij -
nym w Tia hu ana co, wchło nię te go w XIII -XVI w. przez im pe rium In ków.
Pa no wa nie In ków prze rwał w la tach 1533-1538 pod bój Bo li wii przez
hisz pań skich kon kwi sta do rów pod do wódz twem Die go de Al ma gro.
Dzi siej sza Bo li wia w pierw szej po ło wie XVI w. znaj dowała się na te re nie
wi ce kró le stwa Pe ru i otrzy mała na zwę Gór ne go Pe ru. Od kry cie bo ga tych
złóż sre bra w po ło wie XVI w. przy czy ni ło się do szyb kie go roz wo ju gór -
nic twa i bo ga ce nia się ko ro ny hisz pań skiej (Arm strong i in. 2007). Po ko -
na nie Hisz pa nów w bi twie pod Ay acu cho otwo rzy ło Bo li wii (na zwę za -
wdzię cza Si mo no wi Bo li va ro wi) dro gę do uzy ska nia nie pod le gło ści kra ju
w roku 1825. Dru ga po ło wa XIX i po czą tek XX wie ku by ły dla Bo li wii
okre sem licz nych wo jen z są sied ni mi pań stwa mi i prze wro tów po li tycz -
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nych we wnątrz kra ju (m.in. prze gra na woj na z Chi le o do stęp do Pa cy fi -
ku). W 1952 r. wy bu chła re wo lu cja bo li wij ska, a na la ta 1964-1982 przy -
pa dły rzą dy dyk ta tur woj sko wych. W la tach 1980. i 1990. ko lej ne eki py
rzą do we po dej mo wa ły pró by uzdro wie nia go spo dar ki kra ju i dą ży ły
do prze pro wa dze nia re form struk tu ral nych. W wy ni ku za my ka nia ko -
palń cy ny pra cę stra ci ło ty sią ce gór ni ków bo li wij skich (Arm strong
i in. 2007). Pod czas wi zy ty w Bo li wii w 1988 r. pa pież Jan Pa weł II upo -
mniał się o bez ro bot nych gór ni ków i rol ni ków. Od 2005 r. po raz pierw -
szy w hi sto rii Bo li wii na cze le kra ju sta nął wy ło nio ny w de mo kra tycz nych
wy bo rach In dia nin z ple mie nia Aj ma ra – pre zy dent Evo Mo ra les Ay ma.
Kon tro wer syj ny mi re for ma mi wpro wa dził Bo li wię (od lu te go 2010 r. ofi -
cjal na na zwa zo sta ła zmie nio na na Es ta do Plu ri na cio nal de Bo li via)
na dro gę wy da ją cą się zmie rzać do so cja li zmu. 

Wa lo ry przy rod ni cze i atrak cje tu ry stycz ne

Bo li wia ma za rów no bo ga te śro do wi sko przy rod ni cze, jak i kul tu ro -
we. Licz nie od wie dza ne jest La Paz – sto li ca kra ju, sie dzi ba rzą du, któ rą
za ło żo no w 1548 r. na opa da ją cych ku do li nie Cho qu ey apa sto kach Al ti -
pla no. Ró żni ce wy so ko ści mię dzy kra wę dzią pła sko wy żu (4000 m n.p.m.)
a naj ni żej po ło żo ny mi za bu do wa nia mi w dnie do li ny (3300 m) się ga -
ją 700 m (fot. 2). Stro me zbo cza, zbu do wa ne z osy pu ją cych się gru bo frak -
cyj nych po kryw żwi ro wo -piasz czy stych, stwa rza ją pro ble my w bu dow -
nic twie i przy czy nia ją się do po wsta wa nia osu wisk ziem nych w cza sie na -
wal nych desz czów. W świe cie norm tech nicz nych i prze pi sów bu dow la -
nych po sa do wie nie bu dyn ków na kra wę dzi zbo czy zbu do wa nych z tak
ma ło sta bil nych utwo rów żwi ro wo -ka mie ni stych i piasz czy stych by ło by
nie do po my śle nia. W La Paz jed nak wbrew nie tyl ko prze pi som, ale
zdro we mu roz sąd ko wi do mo stwa bu do wa ne są na kra wę dzi prze pa ści,
któ re ota cza ją licz ne głę bo kie roz cię cia, ja kie wy rzeź bi ły rze ki. Za bu do wa
mia sta ma układ pię tro wy i skła da się z kil ku od ręb nych dziel nic, wśród
któ rych wy ró żnia się naj wy żej po ło żo na stre fa in diań skich do mów z gli ny
(ado be) i ni żej le żą ce śród mie ście z re pre zen ta cyj ny mi gma cha mi ad mi ni -
stra cyj ny mi i za byt ka mi z cza sów ko lo nial nych (Plac Mu ril lo, ka te dra, pa -
łac pre zy denc ki, sie dzi ba rzą du) oraz naj ni żej zlo ka li zo wa ną dziel ni cę
miesz kal ną przed sta wi cie li bo ga tych warstw spo łecz nych.
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Fot. 2. Zabudowania La Paz
Phot. 2. Building in La Paz
Fot./Photo: P. Libelt

Fot. 3. Targ Czarownic (Mercado de las Brujas) w La Paz
Photo 3. Witches Market in La Paz
Fot./Phot.: P. Gębica
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Fot. 4. Kościół św. Franciszka w La Paz
Phot. 4. San Francisco Chuch in La Paz
Fot./Phot.: P. Gębica

Fot. 5. Plaza Murillo w La Paz – Katedra i Pałac Prezydencki
Phot. 5. Plaza Murillo in La Paz – Cathedra and President Palace
Fot./Phot.: P. Gębica
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Miej sca, któ rych w La Paz nie spo sób omi nąć, to:
– Targ Cza row nic (Mer ca do de las Bru jas), gdzie współ cze sna cza row -

ni ca mo że za opa trzyć się we wszyst ko, co po trzeb ne do upra wia nia ma gii
i za bo bo nów (su szo ne pło dy lam – ja ko ta li zma ny do od stra sza nia złych mo -
cy, mik stu ry, zio ła, fi gur ki, li ście ko ki) (fot. 3). Od gór ni ków zaś w dni wol ne
od ich pra cy mo że my ku pić ska mie nia ło ści try lo bi tów i oka zy mi ne ra łów.

– Pla za San Fran ci sco  – plac i ko ściół to pe reł ki XV- wiecz nej ar chi -
tek tu ry w sty lu me ty skim. Do bu do wy ko ścio ła San Fra ni sco uży to ka -
mie ni trans por to wa nych z od le głe go o 70 km ośrod ka kul tu ry przed in -
ka skiej z Tia hu ana co (fot. 4). 

– Pla za Mu ril lo – cen trum sta re go mia sta, gdzie znaj du ją się bu dyn -
ki naj wa żniej szych in sty tu cji pań stwo wych, z Pa ła cem Pre zy denc kim
na cze le oraz ka te drą (fot. 5). 

W oko li cach La Paz god ne po le ce nia są: 
– Do li na Księ ży co wa 
Oko ło 10 km na po łu dnio -wschód od cen trum La Paz mo żna po dzi -

wiać w do li nie rze ki La Paz spek ta ku lar ne for my kra jo bra zu ukształ to wa -
ne w py la stych ska łach osa do wych, le żą cych na te re nie re zer wa tu geo lo -
gicz ne go Do li na Księ ży co wa (Val le de la Lu na). For my pi ra mid ziem nych
z gła za mi na szczy cie, igli ce, że bra skal ne oraz pod ziem ne ko tły su fo zyj ne
i łą czą ce je mo sty two rzą la bi rynt skal ny, któ ry wie lu zwie dza ją cym ko ja -
rzy się z kra jo bra zem Księ ży ca. Po wstał on na sku tek wie trze nia i ero zji
wód opa do wych oraz pro ce sów wy my wa nia (su fo zji), któ re od sło ni ły żół -
te pod ło że skal ne. Ro sną tu nie licz ne kak tu sy i su ku len ty. Spo śród wie lu
fan ta stycz nych form skal nych na uwa gę za słu gu ją ziem ne ko lum ny i pi ra -
mi dy z le żą cy mi na szczy cie gła za mi lub po kry wą z dar ni, któ re chro nią je
przed nisz czą cą (bom bar du ją cą) dzia łal no ścią kro pel desz czu. Kształ tem
przy po mi na ją one na kry cia gło wy (np. Ka pe lusz Da my), po sta cie ludz kie
(Mi ły Dzia dek) lub zwie rzę ta (Wzgó rze Żół wia) (fot. 6). 

– Cha cal taya (Kor dy lie ra Re al)
Szczyt Cha cal taya jest po ło żo ny ok. 30 km na pół no co -wschód od La

Paz. Ze wzglę du na sto sun ko wo nie wiel ką od le głość i do stęp ność jest
naj czę ściej od wie dza nym przez tu ry stów szczy tem Kor dy lie ry Re al, sta -
no wią cej od ga łę zie nie Kor dy lie ry Wschod niej, kul mi nu ją cym na wy so -
ko ści 5395 m n.p.m (Arm strong i in. 2007). Na szczyt pro wa dzi bar dzo
krę ta i wą ska dro ga, któ rą wje żdża się sa mo cho dem te re no wym
do schro ni ska po ło żo ne go na wy so ko ści 5200 m n.p.m. Od schro ni ska
na szczyt pro wa dzi wy ty czo na ście żka tu ry stycz na, po dej ście jest jed nak
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Fot. 6. Piramida ziemna chroniona przez głaz w Valle de la Luna koło La Paz
Phot. 6. Earth pyramid protected by boulder in the Valle de La Luna near La Paz
Fot./ Phot.: P. Gębica

Fot. 7. Schronisko poniżej szczytu Chacaltaya (5395 m n.p.m.) w Kordylierze Real
Phot. 7. Resort below the Chacaltaya (5395 m a.s.l.) in the Kordillera Real
Fot./Phot.: P. Gębica
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miej sca mi stro me i wy ma ga, ze wzglę du na bar dzo roz rze dzo ne po wie -
trze i brak tle nu, ro bie nia co kil ka, kil ka na ście mi nut po sto jów. W in nym
przy pad ku za wro ty gło wy i cho ro ba wy so ko ścio wa unie mo żli wią wej ście
na szczyt (fot. 7). 

Na sto ku Cha cal taya do nie daw na ist niał, naj wy żej po ło żo ny na świe -
cie, czyn ny wy ciąg nar ciar ski, zbu do wa ny na lo dow cu. Po stę pu ją ce ocie -
ple nie kli ma tu spra wi ło, że z lo dow ca po zo stał nie wiel ki płat za mie ra ją -
ce go lo du, a wy ciąg nar ciar ski ro ze bra no.

Re jon Je zio ra Ti ti ca ca. Atrak cyj ny tu ry stycz nie jest re jon je zio ra Ti ti -
ca ca. Jest to naj wy żej po ło żo ne na świe cie (3806 m n.p.m.) że glow ne je -
zio ro. Zaj mu je roz le głą niec kę tek to nicz ną po wsta łą w trze cio rzę dzie.
W cza sach po prze dza ją cych pa no wa nie In ków na te re nach tych ist nia ły
licz ne ośrod ki kul tu ro we In dian, wśród któ rych szcze gól nie wa żną ro lę
ode gra ło Tia hu ana co. Sa me ru iny po ło żo ne są 20 km na po łu dnio -
-wschód od je zio ra Ti ti ca ca na ob sza rze ok. 5 km2 (Schmidt 2010), na ta -
ra sie nadza le wo wym rze ki Ti wa na ku, mię dzy dwo ma jej do pły wa mi,
na wy so ko ści 3858 m n.p.m., czy li 52 m nad obec nym po zio mem Je zio ra
Ti ti ca ca. Za cho wa ły się tu m.in. ru iny pi ra mi dy ziem nej Aca pa na o wy so -
ko ści 16 m, świą ty ni Ka la sa saya ze słyn ną Bra mą Słoń ca o wy so ko ści 3 m
i Pu my oraz Pu ma pun ku (fot. 8). Jest to plat for ma zbu do wa na z ol brzy -
mich cio sów ka mien nych, mie rzą cych od kil ku do 40 m dłu go ści i wa żą -
cych do 100 ton, któ re zo sta ły wy ko na ne z an de zy tu i tra chi tu – skał wul -
ka nicz nych trans por to wa nych z od le głych ka mie nio ło mów, le żą cych
w od le gło ści 17 km od Tia hu ana co. W ja ki spo sób trans por to wa no te ol -
brzy mie blo ki ka mien ne, kto je pre cy zyj nie ob ra biał i kie dy to by ło? Te go
do kład nie nie wia do mo, na ten te mat trwa ją dys ku sje wśród ar che olo gów.
Wie my jed nak, że po cząt ki Tia hu ana co da tu je się na VI wiek p.n.e., naj -
więk szy roz wój ośrod ka przy pa da na III -VIII wiek n.e. Mia sto zo sta ło
opusz czo ne ok. X wie ku, praw do po dob nie wsku tek po gar sza ją cych się
wa run ków kli ma tycz nych. Pierw szym ba da czem mia sta jest cy to wa ny
do dziś pol ski in ży nier z bo li wij skim pasz por tem Ar tur Po snan sky (1873-
1946), któ ry na pod sta wie po mia rów astro no micz nych stwier dził, że
świą ty nia Ka la sa saya by ła zbu do wa na 17 tys. lat te mu. Na te re nie ru in
trwa ją pra ce ar che olo gicz ne wło sko -pol skiej eks pe dy cji i bo li wij skich na -
ukow ców, w któ rych bie rze udział pol ski ar che olog prof. Ma riusz Ziół -
kow ski z Uni wer sy te tu War szaw skie go. Tia hu ana co zo sta ło wpi sa ne na li -
stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go UNE SCO.
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Fot. 8. Brama Słońca w Tiahuanaco
Phot.. 8. Gate of the Sun in Tiahuanaco
Fot./Phot.: P. Gębica

Fot. 9. Wyspa Słońca (Isla del Sol) na Jeziorze Titicaca
Phot.. 9. Sun Island on the Titicaca Lake
Fot./Phot.: P. Gębica
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Wy spa Słoń ca (Is la del Sol), po ło żo na na je zio rze Ti ti ca ca, jest od -
da lo na ok. 1,5 go dzi ny dro gi ło dzią mo to ro wą z Co pa ca ba ny. We dług
In ków jest to miej sce na ro dzin Słoń ca i in nych wa żnych bóstw. Tu taj we -
dług le gen dy zstą pi li na Zie mię bro da ty bóg Vi ra co cha o bia łej skó rze
oraz pierw si ro dzi ce Man co Ca pac i je go żo na, a za ra zem sio stra Ma ma
Ocl lo. Jest to świę te miej sce dla In dian Aj ma ra i Ke czua, któ rzy kul ty wu -
ją daw ne wie rze nia In ków. Na wy spie le ży kil ka ma łych wio sek, któ re są
sta le za miesz ka łe. Wy spa jest od wie dza na przez licz nych tu ry stów, ma
do brze roz wi nię tą ba zę ho te lo wą i wy ty czo nych kil ka szla ków tu ry stycz -
nych, ale sła bo ozna ko wa nych. Na uwa gę za słu gu ją ru iny bu dow li in ka -
skich Chin ca na i Pil ko ka ina oraz ka mien ne te ra sy rol ne z tam tych cza -
sów, upra wia ne współ cze śnie (fot. 9).

Co pa ca ba na jest po ło żo na 140 km od La Paz, na pół wy spie Co pa ca -
ba na, wci na ją cym się od stro ny po łu dnio wo -wschod niej w wo dy je zio ra
Ti ti ca ca. Wpływ je zio ra spra wia, że kli mat jest tu taj ła god niej szy niż
w in nych miej scach Al ti pla no. Na zwa Co pa ca ba na za wę dro wa ła stąd
wła śnie wraz z osad ni ka mi do Bra zy lii, na da jąc na zwę miej scu o naj pięk -
niej szych i naj słyn niej szych pla żach świa ta. Przez pół wy sep i za to kę Wi -
ńay mar ca na je zio rze Ti ti ca ca prze bie ga gra ni ca mię dzy Pe ru i Bo li wią.
Od stro ny bo li wij skiej po łą cze nie z Co pa ca ba ną ist nie je przez cie śni nę
Ti qu ina, od dzie la ją cą sta ły ląd od pół wy spu, gdzie za po mo cą ło dzi mo -
to ro wych i drew nia nych ba rek -tra tew prze wo zi się pod ró żnych i au to ka -
ry tu ry stycz ne. Mia sto jest wa żne dla miesz kań ców re gio nu z po wo du
kul tu Mat ki Bo skiej Grom nicz nej. We wspa nia łej i do mi nu ją cej nad mia -
stem ba zy li ce (fot. 10) znaj du je się fi gu ra Mat ki Bo skiej Grom nicz nej,
bę dą cej pa tron ką ca łej Bo li wii. In te re su ją cy jest fakt, że sły ną ca z licz -
nych cu dów fi gu ra Mat ki Bo skiej znaj du je się nie w głów nym oł ta rzu ka -
te dry, ale w bocz nej ka pli cy. Sta tua Dzie wi cy z Co pa ca ba ny zo sta ła wy -
rzeź bio na w 1580 r. przez in diań skie go za kon ni ka Fran ci sco Yupa nqui.
Miej sco wa lud ność w cza sie piel grzy mek do sank tu arium ma ryj ne go łą -
czy wia rę chrze ści jań ską z na le cia ło ścia mi daw nych wie rzeń z cza sów in -
ka skich i pre in ka skich oraz kul tu Mat ki Zie mi Pa cha ma my (Can chaya -
-Kra lew ski 2009). Świę to Mat ki Bo skiej Grom nicz nej przy pa da 2 lu te go,
wów czas od by wa ją się do sank tu arium ma so we piel grzym ki i pro ce sje
po łą czo ne z kil ku dnio wym kar na wa łem. Są to naj wa żniej sze świę ta re li -
gij ne w oko li cach je zio ra Ti ti ca ca.
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Fot. 10. Bazylika z figurą Matki Boskiej Gromnicznej w Copacabana
Phot.. 10. Cathedra with Figure of God’s Mother in Copacabana
Fot./ Phot.: P. Gębica

Fot. 11. Salar de Uyuni
Phot. 11. Salar de Uyuni
Fot./ Phot.: P. Libelt
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Sa lar De Uy uni. Nie wąt pli wie miej scem, któ re go nie mo żna omi nąć,
zwie dza jąc Bo li wię, jest naj więk sze na świe cie sol ni sko Sa lar de Uy uni.
Le ży na wy so ko ści 3600 m n.p.m i zaj mu je po wierzch nię 10 tys. km2.
Naj wy god niej szym i naj tań szym spo so bem zwie dze nia sa la ru jest jed no -
lub trzy dnio wa wy ciecz ka or ga ni zo wa na przez biu ra pod ró ży w mia -
stecz ku Uy uni, sa mo cho dem te re no wym z kie row cą peł nią cym ro lę
prze wod ni ka i ku cha rza. W miej scu obec ne go sol ni ska 40-20 tys. lat te -
mu ist nia ło ol brzy mie je zio ro Min chin, zaj mu ją ce więk szość te ry to rium
po łu dnio we go Al ti pla no, któ re go po ziom wo dy się gał 3760 m n.p.m.
Póź niej wsku tek osu sze nia kli ma tu po ziom je zio ra uległ znacz ne mu ob -
ni że niu i w tym miej scu ok. 14 tys. lat te mu po wsta ło je zio ro Tau ca, któ -
re wsku tek wy sy cha nia po dzie li ło się na sze reg mniej szych je zior (Po opo,
Uru -Uru) i ist nie ją ce obec nie Sa la ry de Uy uni i Co ipa sa (For na ri
i in. 2001). Obec nie kli mat jest bar dzo su chy, a ską pe opa dy rocz ne, wy -
no szą ce 160 mm, sprzy ja ją wy trą ca niu so li. Pła ską jak lot ni sko po -
wierzch nię sa la ru uroz ma ica ją licz ne, wy ga słe czę ścio wo sto żki wul ka -
nicz ne, się ga ją ce po nad 5000 m n.p.m. Jest to je den z naj bar dziej ja ło -
wych i pu styn nych te re nów na Zie mi (fot. 11). W mie sią cach let nich (sty -
czeń, lu ty, ma rzec) po wierzch nię sa la ru po kry wa kil ku cen ty me tro wa
war stwa wo dy, two rząc zu peł nie nie ziem skie efek ty. Od bi ja ją ce się w wo -
dzie chmu ry i gra na to we nie bo two rzą nie po wta rzal ne zja wi sko es te tycz -
ne. Cho dząc bo so po kost ki w wo dzie po chro po wa tej jak tar ka po -
wierzch ni so li, ma się wra że nie za wie sze nia mię dzy zie mią a nie bem. Zi -
mą wo da wy pa ro wu je – sa lar sta je się su chy i bia ły jak śnieg, upo dab nia -
jąc się do An tark ty dy. W stycz niu 2010 r. sol ni sko by ło cał ko wi cie za la -
ne wo dą, unie mo żli wia jąc do tar cie do Wy spy Ry ba ków (Is la de Pe sca do -
res) – miej sca obo wiąz ko wych wi zyt tu ry stów. Jest po ro śnię ta la sem ol -
brzy mich kak tu sów (Rich mond 2008), któ rych wiek oce nia się
na ok. 1000 lat. W cza sach In ków wy spę za miesz ki wa li lu dzie trud nią cy
się po ło wem ryb. Po zo sta ło ści ich sie dzib sta no wią część ści słe go re zer -
wa tu przy ro dy, ja kim jest wy spa. Na za chód od Wy spy Ry ba ków zo sta ły
opi sa ne przez Svend se na (2003) ma łe wy dmy pa ra bo licz ne zbu do wa ne
z so li ka mien nej.

Sa lar de Uy uni to rów nież po nad 1 bi lion ton so li ja dal nej, któ rą eks -
plo atu je się wprost z po wierzch ni. Z wy cię tych ko stek so li są zbu do wa -
ne ścia ny ho te lu, w któ rym mo żna prze no co wać. Sa lar kry je w so bie
rów nież ok. 50% świa to wych za so bów li tu. Je go eks plo ata cja ma roz po -
cząć się nie ba wem. 
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Spek ta ku lar ne ostań ce skal ne. Na po łu dnie od Sa la ru de Uy uni roz -
cią ga ją się te re ny ozna czo ne na ma pie Bo li wii ja ko Gran Pam pa Pe le da;
w rze czy wi sto ści jest to pu sty nia po prze ci na na wy schnię ty mi ko ry ta mi
rzek do rze cza Rio Gran de de Li pez. Z wy do by wa ją cej się w prze szło ści
z wul ka nów la wy i po pio łów wul ka nicz nych po wsta ły po kry wy, w któ -
rych wie trze nie i ero zja eolicz na (wiatr uno si pia sek i ude rza nim o ska -
ły) utwo rzy ły na pu sty ni Si lo li fan ta stycz ne for my ostań ców skal nych
o grzy bia stych kształ tach, na zwa nych Ar bol de Pie dra (Drze wo z Ka mie -
nia) (fot. 12) – dziś cel wy cie czek tu ry stycz nych i wdzięcz ne obiek ty
do fo to gra fo wa nia. Więk szych roz mia rów są for my skal ne przy po mi na -
ją ce syl wet ki pta ków zry wa ją cych się do lo tu, grzy by skal ne i mo no li ty
oraz ludz kie twa rze (nie któ re po dob ne do po sa gów z Wy spy Wiel ka noc -
nej), któ re mo żna po dzi wiać w Ro cas de Da li (Ska ły Da li) i Val le de las
Ro ca (Skal na Do li na) na po łu dnie od Alo ty.

Sło ne je zio ra, gej ze ry i wo dy geo ter mal ne. Nie zwy kłych wra żeń do -
star cza ją licz ne sło ne je zio ra wy so ko gór skie znaj du ją ce się na tra sie prze -
jaz du nie da le ko gra ni cy z Chi le, ok. 400 km od Uy uni – La gu na Kha ra,
He dion da, Ka li na, Ca na pa, Ce le ste, Blan ca i naj słyn niej sze je zio ra: La -
gu na Co lo ra da (Czer wo na La gu na) i La gu na Ver de (Zie lo na La gu na).
Wy trą ca ją ce się ze sło nych wód tych je zior so le bo rak su two rzą bia łe na -
lo ty na brze gach, a wo dy mie nią się ko lo ra mi tęczy. La gu na Co lo ra da jest
je zio rem po ło żo nym na wy so ko ści 4278 m n.p.m., głę bo ko ści 0,5 m, po -
wierzch ni 60 km2, za miesz ka łym przez ty sią ce fla min gów, któ re ży wią się
czer wo ny mi glo na mi (si ni ca mi) i roz pusz czo ny mi w wo dzie so la mi so du,
ma gne zu i eks plo ato wa ne go nad je zio rem bo rak su; dla te go wo dy je zio -
ra ma ją czer wo na bar wę, a pta ki ró żo we upie rze nie (fla min gi ró żo we).
La gu na Ver de o po wierzch ni 5,2 km2 i La gu na Blan ca (Bia ła La gu na)
po ło żo ne są na wy so ko ści 4800 m n.p.m., przy gra ni cy z Chi le, u stóp
wul ka nu Li can ca bur (5916 m n.p.m.), na któ ry wcho dzi li In ko wie w ce -
lach ry tu al nych (fot. 13). Zie lo ny ko lor wo dy w La gu na Ver de po cho dzi
od związ ków oło wiu, ar se nu i siar ki, na to miast wy so ka na 40 me trów
pół ka skal na, utwo rzo na z ja snych osa dów wę gla no wych wo kół je zio ra,
wy zna cza plej sto ceń ski za sięg li nii brze go wej zbior ni ka. Ta ró żno rod -
ność ko lo ry stycz na, wy wo ła na przez mi ne ra ły oraz plank ton, zmie nia się
w za le żno ści od po ry ro ku, kie run ku wia trów i ką ta pa da nia pro mie ni
sło necz nych. Po dro dze do La gu na Ver de w pro mie niach wscho dzą ce go
słoń ca mo żna oglą dać gej zer Sol de Ma ńa na, wo kół któ re go uno szą się
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Fot. 12. Ostaniec skalny (Arbol de Piedra) na pustyni Siloli
Phot. 12. Rocky outlier (Arbol de Piedra) on the Siloli Desert
Fot./ Phot.: P. Libelt

Fot. 13. Laguna Verde i wulkan Licancabur (5916 m n.p.m.)
Phot. 13. Laguna Verde and Licancabur volcano (5916 m a.s.l.)
Fot./ Phot.: P. Libelt
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siar ko we wy zie wy wul ka nicz ne, a na stęp nie wy ką pać się w spe cjal nie
przy go to wa nym dla tu ry stów ba se nie z wo da mi geo ter mal ny mi.

Bi ją ce gdzie nie gdzie źró dła wo dy słod kiej za si la ją oa zy ro ślin no ści
tor fo wej i tra wia stej, przy któ rej gro ma dzą się pa są ce się wol no sta da lam
i al pak ho do wa nych dla do sko na łe go, po zba wio ne go cho le ste ro lu mię sa
(la my) i do sko na łej weł ny (al pa ka). To wa rzy szą im w od da li nie udo mo -
wio ne wi ku nie o naj de li kat niej szej z mo żli wych weł nie, któ re wraz z wę -
drow nym ptac twem i wi ska cza mi (gry zo nie po dob ne do kró li ków) do -
peł nia ją ubo gą li stę ży ją cych tu zwie rząt (fot. 14). 

Su cre. U pod nó ża Al ti pla no na wschód od Sa la ru de Uy uni le ży sto -
li ca kon sty tu cyj na Bo li wii – Su cre, per ła ar chi tek tu ry ko lo nial nej – mia -
sto ob da rzo ne nie zwy kłym uro kiem ko lo nial nej za bu do wy, ła god niej -
szym kli ma tem niż zgieł kli we La Paz. Oprócz za cho wa nej do sko na le za -
bu do wy miej skiej, uro kli wych, cią gną cych się ki lo me tra mi uli czek i prze -
pięk nych cie ni stych pla ców, na szcze gól ną uwa gę za słu gu je:

– Ca sa de la Li ber tad, gdzie 6 sierp nia 1825 r. pod pi sa no pro kla ma -
cję nie pod le gło ści. Na zwa Bo li wii po cho dzi od na zwi ska Si mo na Bo li va -
ra, bo ha te ra wo jen nie pod le gło ścio wych z ko ro ną hisz pań ską, a na zwa
Su cre od na zwi ska pre zy den ta Bo li wii An to nio Jo se Su cre. 

– Klasz tor San Fe li pe Ne ri, gdzie uwa gę przy ku wa, po dob nie jak
w ka te drze w Cu sco, ob raz przed sta wia ją cy Ostat nią Wie cze rzę. Oprócz
po sta ci apo sto łów i Chry stu sa, tu tej si ar ty ści na ma lo wa li ty po we an dyj -
skie po tra wy – owo ce, wa rzy wa i an dyj ski przy smak – pie czo ną świn kę
mor ską.

– Ka te dra – po cho dzą ca z XVI wie ku, gó ru je dzwon ni cą z fi gu ra mi
apo sto łów i świę tych pa tro nów mia sta. 

Ta ra bu co. Od da lo na od Su cre o dwie go dzi ny dro gi sa mo cho dem
wio ska przy cią ga co nie dziel nym wiel kim tar giem, na któ rym In dia nie
sprze da ją tyl ko wy ro by rę ko dziel ni cze z weł ny lam i al pak, skór i fil cu.
War to od wie dzić Ta ra bu co tym bar dziej, że dro ga do niej wio dą ca jest
bar dzo ma low ni cza i pro wa dzi te re na mi Kor dy lie ry Cen tral nej. 

Po to si. O ile La Paz jest naj wy żej le żą cą sto li cą świa ta, to Po to si jest
naj wy żej (4070 m n.p.m.) na świe cie le żą cym mia stem z ty po wo gór skim
kli ma tem. Le ży na dro dze mię dzy Su cre a Uy uni. Roz kwi ta ło jesz cze
do po ło wy XIX wie ku. To naj bo gat sze nie gdyś mia sto „No we go Świa ta”
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Fot. 14. Lamy na pastwisku
Phot. 14. Llamas on the pasture
Fot./ Phot.: P. Libelt

Fot. 15. Wujek Tio z kopalni w Potosi
Phot. 15. Uncle Tio from Potosi mine
Fot. /Phot.: P. Libelt
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za wdzię cza ło swo je bo gac two od kry tym przez Hisz pa nów zło żom cy ny
i sre bra na gó rze Cer ro Ri co. Obec nie wy do by cie znacz nie spa dło i wy -
do by wa się głów nie ru dy ni klu, cyn ku i oło wiu. Głów ną atrak cją tu ry -
stycz ną Po to si jest wi zy ta w ko pal ni. Wcho dzi się tam jed nak na wła sną
od po wie dzial ność, wy ku pu jąc wy ciecz kę z prze wod ni kiem. Ta atrak cja
na le ży do prze żyć eks tre mal nych. Wa run ki bez pie czeń stwa pa nu ją ce we -
wnątrz ko pal ni, po dob nie jak wie le zja wisk w Bo li wii, są da le kie od stan -
dar dów eu ro pej skich. Brak jest ja kich kol wiek za bez pie czeń, brak sys te -
mu ko mu ni ka cji czy sys te mu mo ni to ru ją ce go obec ność ga zu. Uro bek
wy do by wa się ręcz nie, sa mi tu ry ści mo gą uczest ni czyć w wy cią ga niu wia -
der z ru dą. W trak cie zwie dza nia do do bre go to nu na le ży wrę czyć gór -
ni kom ku pio ny wcze śniej pre zent – la skę dy na mi tu, ko kę, spi ry tus lub
pa pie ro sy. Część z tych da rów prze zna cza się dla gór ni cze go bo żka El
Tio, któ re go ko lo ro wy po mnik za wsze jest ob sy pa ny kwia ta mi, li ść mi
ko ki, pa pie ro sa mi i bu te lecz ka mi z al ko ho lem (fot. 15). Je śli uda się
wyjść ży wym z ta kiej eska pa dy, war to od wie dzić XVI -wiecz ną ka te drę
Igle sia de San Lo ren zo z za chwy ca ją cą, mi ster nie rzeź bio ną fa sa dą lub
klasz tor kar me li ta nek San ta Te re sa, któ re go dach w po sta ci po kry tych
czer wo ną da chów ką ko puł przy wo dzi wspo mnie nia Ka pli cy Syk styń -
skiej. Za byt ki te zo sta ły wpi sa ne na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul -
tu ry w 1987 r.

Pod su mo wa nie

Bo li wij skie Al ti pla no, po ło żo ne na wy so ko ści 3600-4500 m n.p.m.,
oto czo ne an dyj ski mi szczy ta mi się ga ją cy mi po nad 6000 m, mo że być po -
rów ny wal ne kra jo bra zo wo tyl ko z Ty be tem. Po kry wa ją ce wy ży nę Al ti -
pla no ska ły wul ka nicz ne po cho dzą z licz nych wul ka nów, dziś już
w więk szo ści nie czyn nych i po kry tych wiecz nym śnie giem. Jest to ob szar
za ję ty głów nie przez tra wy i kar ło wa te krze wy oraz te re ny pu styn ne (pu -
na bo li wij ska). Te re ny te za miesz ku ją la my, al pa ki i dzi kie wi ku nie.
Na pół no cy Bo li wii, na gra ni cy z Pe ru le ży naj wy żej po ło żo ne na świe cie
że glow ne je zio ro Ti ti ca ca, z licz ny mi obiek ta mi i za byt ka mi kul tu ry pre -
ko lum bij skiej (Tia hu ana co) i z cza sów in ka skich (Wy spa Słoń ca), miej -
sca obec ne go kul tu i świę to wa nia lud no ści Ke czua i Aj ma ra. Licz nie od -
wie dza na przez tu ry stów jest sto li ca kra ju La Paz, Su cre i Po to si, gdzie
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mo żna zwie dzać daw ną ko pal nię sre bra. Na po łu dniu Bo li wii kli mat jest
su chy, prze wa ża ją te re ny pu styn ne, a na szcze gól ną uwa gę za słu gu je naj -
więk sze na świe cie sol ni sko Sa lar de Uy uni i le żą ce bli sko gra ni cy chi lij -
skiej licz ne mniej sze sło ne je zio ra, np. la gu na Co lo ra da i Ver de, za miesz -
ki wa ne przez ko lo nie ró żo wych fla min gów. Te re ny te wraz z wy stę pu ją -
cą na nim fau ną an dyj ską pod le ga ją ochro nie praw nej. Ze wzglę du
na bar dzo roz rze dzo ne po wie trze i trud no ści z akli ma ty za cją rzad ko od -
wie dza ne są przez tu ry stów te re ny wy so ko gór skie, po ło żone po wy -
żej 5000 m n.p.m. (z wy jąt kiem kil ku do stęp nych tu ry stycz nie szczy tów
Kor dy lie ry Re al).

Po dzię ko wa nia

Dzię ku je my prof. Ser gio Cha ve zo vi i je go ma łżon ce Sta si Cha vez
za udzie le nie noc le gu i po byt w ich do mu w Co pa ca ba nie oraz trans port
sa mo cho dem z Co pa ca ba ny do ma sy wu Il liam pu. Pa nu prof. Ma riu szo -
wi Ziół kow skie mu z Uni wer sy te tu War szaw skie go dzię ku je my za po moc
w na wią za niu kon tak tów z ar che olo giem mgr. Lu dwin giem Cayo, w to -
wa rzy stwie któ re go zwie dza li śmy ru iny Tia hu ana co. Dzię ku je my księ -
żom Grze go rzo wi Sta cho wia ko wi i Zbi gnie wo wi Skó rze z pa ra fii San
Mi gu el w La Paz, ks. Alek so wi Pusz czyń skie mu z Oru ro, Oj com Fran -
cisz ka nom Mar ko wi Du ba ni ko wi i Mar ko wi Kru pie z San ta Cruz oraz
księ dzu bi sku po wi An to nie mu Re ima no wi z Con cep cion za bez in te re -
sow ne udzie le nie noc le gów i po byt w pa ra fiach. Pa nu mgr. Mi le niu szo -
wi Spa no wi czo wi dzię ku je my za po moc udzie lo ną w or ga ni za cji po by tu,
na wią za nie pierw szych kon tak tów w La Paz i wy jazd je go sa mo cho dem
te re no wym do Kor dy lie ry Apo lo bam by. Dzię ku je my ser decz nie Pa ni
prof. Elżbie cie My ciel skiej -Do wgiał ło ze Szko ły Wy ższej Przy mie rza Ro -
dzin w War sza wie za za chę ce nie do na pi sa nia i me ry to rycz ne uwa gi po -
czy nio ne do tek stu ar ty ku łu.   
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Bar ba ra Kraw czy k1

LECZ NIC TWO UZDRO WI SKO WE NA LI TWIE 

– ZWIĄZ KI Z POL SKĄ 

SPA TRE AT MENT IN LI THU ANIA – CON NEC TIONS 
TO PO LAND 

Abs trakt
W pra cy przed sta wio no za rys roz wo ju lecz nic twa uzdro wi sko we go

na Li twie. Na przy kła dzie uzdro wisk w Dru skien ni kach, Po łą dze i Birsz -
ta nach zwró co no uwa gę na istot ną ro lę, ja ką ode gra li Po la cy w po wsta -
niu i roz wo ju tej ga łę zi me dy cy ny na Li twie. 

Sło wa klu czo we: lecz nic two uzdro wi sko we, Dru skien ni ki, Po łą ga,
Birsz ta ny, Li twa

Abs tract
The aim of this pa per is to pre sent the de ve lop ment of the spa tre at -

ment over the ter ri to ry of Li thu ania. In the cha rac te ri stic of Dru skien ni -
ki, Po łą ga and Birsz ta ny he alth re sorts the at ten tion was pa id on the le -
ading ro le of Po les in the ri se of this part of me di ci nes tre at ment. 

Key words: spa tre at ment, Dru skien ni ki, Po łą ga, Birsz ta ny, Li thu ania 

Wpro wa dze nie

Cią głość przy rod ni cza, wspól na hi sto ria, a ta kże wię zi et nicz ne i kul -
tu ro we spra wi ły, że nie za le żnie od wy ty czo nych gra nic pół noc no -
-wschod nia Pol ska i Li twa by ły od wie ków ze so bą zwią za ne za rów no
po li tycz nie, jak i go spo dar czo. 

1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
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Pod wzglę dem fi zycz no ge ogra ficz nym te re ny te sta no wią jed ną pro -
win cję: Niż Wschod nio bał tyc ko -Bia ło ru ski, obej mu ją cy na in te re su ją -
cym nas ob sza rze Po brze ża i Po je zie rza Wschod nio bał tyc kie, w tym Po -
je zie rze Li tew skie (Kon drac ki 2002). Rzeź bę te re nu i kra jo braz ukształ -
to wa ło ostat nie zlo do wa ce nie (vi stu lian) oraz ero zyj ne i aku mu la cyj ne
dzia ła nie wód na le żą cych do zlew ni Nie mna. Są to rze ki ni zin ne o ma -
łych spad kach, po wo du ją cych me an dro wa nie i roz dzie la nie ko ryt na sze -
reg od nóg. Ce chą cha rak te ry stycz ną te go kra jo bra zu po lo dow co we go są
wa ły mo ren czo ło wych się ga ją ce 150 - 200 m n.p.m., ukła da ją ce się łu ka -
mi po obu stro nach prze ło mu Nie mna, głę bo kie za głę bie nia (ryn ny) wy -
peł nio ne wo da mi je zior oraz mniej sze for my, ta kie jak ke my, drum li ny
i ozy. Oprócz licz nych je zior (na ogół wy to pi sko wych), cen ne przy rod ni -
czo są la sy ty pu sub bo re al ne go, o wa lo rach zdro wot nych i re kre acyj nych
(głów nie bo ry świer ko we i so sno we). Z uwa gi na swe bo gac two przy rod -
ni cze i wa lo ry tu ry stycz ne pół noc no -wschod nia Pol ska, po łu dnio wo -za -
chod nia część Li twy i Bia ło ru si wcho dzą w skład utwo rzo ne go w 1997 r.
Eu ro re gio nu „Nie men” i sze rzej za kro jo ne go te ry to rial nie ob sza ru funk -
cjo nal ne go „Zie lo ne Płu ca Eu ro py” (Ko złow ska -Szczę sna i in. 1999,
Wrzo sek, Do brzań ski 2000).

Wa lo ry przy rod ni cze tych ziem to ta kże ła god ny kli mat za li cza ny
do stre fy kli ma tów umiar ko wa nych, cie płych, przej ścio wych, lecz z wy -
raź nie za zna cza ją cy mi się ce cha mi kon ty nen tal ny mi, ła go dzo ny mi jed -
nak przez wpływ kom plek sów le śnych. War to tu ta kże wspo mnieć o ma -
łym za nie czysz cze niu po wie trza za rów no dwu tlen kiem siar ki, jak i me ta -
la mi cię żki mi. Wśród za so bów na tu ral nych na le ży wy mie nić ta kże two -
rzy wa lecz ni cze w po sta ci wód mi ne ral nych i tor fów (bo ro wi ny). Wy stę -
pu ją tu wo dy chlor ko wo -so do we (so lan ki), któ re oprócz so li za wie ra ją
wie le in nych cen nych pier wiast ków. Te wa lo ry i za so by śro do wi ska przy -
rod ni cze go spra wi ły, że na wschod nim po gra ni czu II Rzecz po spo li tej
roz wi nę ło się lecz nic two uzdro wi sko we. W gra ni cach II Rzecz po spo li tej
(w ów cze snym wo je wódz twie bia ło stoc kim) buj nie roz wi ja ło się uzdro -
wi sko Dru skien ni ki1 (Dru ski nin kai), a w gra ni cach przed wo jen nej Li twy
funk cjo no wa ły Birsz ta ny (Biršto nas) i Po łą ga (Pa lan ga). Nie za le żnie
od przy na le żno ści pań stwo wej tych ziem, wy mie nio ne uzdro wi ska by ły
za wsze licz nie od wie dza ne przez Po la ków. 
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Dru skien ni ki

To uzdro wi sko po ło żo ne jest na Po je zie rzu Li tew skim, w za ko lu
Nie mna, na je go wy so kim pra wym brze gu (103 m n.p.m.), u uj ścia Rot -
ni czan ki (Rat nyćia) (fot. 1). Le ży ono wśród roz le głych so sno wych la sów
(otu li na Dżu kij skie go Par ku Na ro do we go) i ma low ni czych je zior (Dru -
sko nis, Al ka, Vij uunéles). Uzdro wi sko znaj du je się za le d wie 45 km
na wschód od gra ni cy z Pol ską i za li cza ne jest do naj więk szych uzdro -
wisk kli ma tycz nych i bal ne olo gicz nych w pół noc no -wschod niej Eu ro pie
(Ła zar ko wie 2007). 

Na zwa Dru skien ni ki (Dru ski nin kai) po cho dzi od li tew skie go sło wa
druskà – sól. So lan ki dru skien nic kie wy do by wa ne są z 9 źró deł znaj du -
ją cych się na głę bo ko ści od 150 do po nad 300 m, a ich tem pe ra tu ra wy -
no si 11-13°C. Są to wo dy chlor ko wo -so do we z du żą za war to ścią (na wet
do 55,0 g/litr) pier wiast ków sta łych, np. bro mu, ma gne zu, po ta su i wap -
nia. W po bli żu je zio ra Gru tas wy do by wa się rów nież torf lecz ni czy (bo -
ro wi nę). Pro fil lecz ni czy uzdro wi ska obej mu je cho ro by ukła du krą że nia,
od de cho we go, prze wo du po kar mo we go, ukła du ner wo we go, reu ma -
tycz ne. Le czy się tu rów nież dzie ci (Ku ror ty 1983).

Lecz nic two uzdro wi sko we w Dru skien ni kach ma dłu gą tra dy cję.
Ofi cjal ne in for ma cje o wła ści wo ściach lecz ni czych so la nek dru skien nic -
kich po cho dzą z ro ku 1789 od le ka rza na dwor ne go kró la Sta ni sła wa Au -
gu sta Po nia tow skie go Mi ko ła ja Re gnie ra, pro fe so ra chi rur gii i ana to mii
In sty tu tu Po ło żni cze go w Wil nie. Król Pol ski i Wiel ki Ksią żę Li tew ski,
któ ry w cza sie swo ich po by tów w Grod nie od wie dził praw do po dob nie
Dru skien ni ki, de kre tem z 20 czerw ca 1794 r. ogło sił je miej sco wo ścią
uzdro wi sko wą. Wzmian ki o so lan kach dru skien nic kich po ja wia ły się
jed nak znacz nie wcze śniej. Jak po da je J. Sie dlec ka (1995) „już w cza sie
wy praw krzy żac kich ry ce rze za kon ni wy ko rzy sty wa li dru skien nic kie so -
lan ki do pro duk cji tak po szu ki wa ne go ar ty ku łu, ja kim by ła sól”. Wód
tych uży wa ła rów nież miej sco wa lud ność do le cze nia cho rób skó ry,
w tym na wet po pu lar ne go nie gdyś, a groź ne go dla zdro wia czło wie ka
koł tu na. Ką pie le mi ne ral ne or ga ni zo wa li w pry mi tyw nych wa run kach
miej sco wi uzdro wi cie le, któ rzy do drew nia nych ka dzi wy peł nio nych so -
lan ką wrzu ca li go rą ce ka mie nie w ce lu jej ogrza nia. Naj bar dziej zna ny
wśród nich był Pra nas Su ru tis (XVIII w.). Wów czas Dru skien ni ki by ły
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Fot. 1.  Zakole Niemna w Druskiennikach  
Phot. 1. Meander of Niemen river in Druskienniki 
Fot/Phot.: B. Krawczyk  

ma łą osa dą li czą cą 6 chat, a na le cze nie przy je żdża ło tu ok. 30 osób rocz -
nie. 

Pierw sze ba da nia skła du che micz ne go wód dru skien nic kich wy ko nał
w 1830 r. pro wi zor far ma cji Ru mel na zle ce nie Gro dzień skiej Izby Le kar -
skiej. Na stęp nie ba da li je Igna cy Fon berg (1835 r.), pro fe sor Uni wer sy te -
tu Wi leń skie go, i Ksa we ry Wol fgang (1848 r.) − wiel ce za słu żo ny dla Dru -
skien nik le karz spo łecz nik. Po ogło sze niu dru kiem roz pra wy na te mat
wód dru skien nic kich I. Fon berg czy nił sta ra nia u władz car skich o urzą -
dze nie w Dru skien ni kach Za kła du Zdro jo we go. Car Mi ko łaj I przy chy lił
się do je go po stu la tów de kre tem z dnia 31 grud nia 1837 r. i tę da tę mo żna
uznać za po czą tek bu do wy no wo cze sne go uzdro wi ska. Wznie sio no ła -
zien ki z 50 wan na mi, kry tą ga le rię spa ce ro wą, te atr i sa lę ba lo wą.
W Dru skien ni kach był rów nież ko ściół, cer kiew i sy na go ga. W se zo nie
let nim 1840 r. prak ty ko wa ło tu już 22 le ka rzy, a na ku ra cję przy je cha ło
ok. 600 osób; trzy la ta póź niej ich licz ba wzro sła do 2000. By li to nie tyl -
ko ku ra cju sze z Li twy i Kró le stwa, ale rów nież z Wo ły nia, Po do la, Inf -
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lant i Ukra iny, a póź niej z głę bi Ro sji. W 1867 r. mia stecz ko li czy ło już
ok. 160 do mów. By ły to na ogół drew nia ne wil le w sty lu dwor ków pol -
skich, któ re po znisz cze niach wy wo ła nych przez gwał tow ny po żar w ro -
ku 1871 zo sta ły od bu do wa ne w sty lu ro syj skiej ar chi tek tu ry wil lo wej
z ko ron ko wy mi ozdo ba mi gan ków, ob ra mień okien nych i wie ży czek,
gdzie nie gdzie jesz cze za cho wa nych (np. pa wi lon sa na to rium „Da ina va”
przy uli cy Ma iro nio − fot. 2). 

„Zło ty Wiek” uzdro wi ska przy pa da na prze łom wie ku XIX i XX.
Do od bu do wa ne go po znisz cze niach I woj ny świa to wej uzdro wi ska
przy je żdża ło ok. 10 tys. ku ra cju szy rocz nie. By wa li tu ksią żę Mi chał
Ogiń ski, Jó zef Igna cy Kra szew ski, Eli za Orzesz ko wa, Teo dor Na rbutt,
Wła dy sław Sy ro kom la, Sta ni sław Mo niusz ko (któ ry tu wie lo krot nie kon -
cer to wał). Kwi tło ży cie kul tu ral ne; przy je żdża ły te atry war szaw skie i wi -
leń skie (m. in. Han ka Or do nów na i Ju liusz Oster wa), uka zy wa ły się pra -
ce na uko we i pu bli cy stycz ne (cza so pi smo On dy na Dru skie nic kich Źró -
deł), dzia ła ła Ko mi sja Zdro jo wa i Ra da Na uko wa uzdro wi ska.

By ło to ulu bio ne uzdro wi sko Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, któ ry
chęt nie prze by wał tu na ku ra cji w la tach 1923-1930 i któ re mu Ra da Miej -
ska Dru skien nik nada ła w 1928 r. ty tuł ho no ro we go oby wa te la mia sta.
Mar sza łek miesz kał wów czas w skrom nej drew nia nej wil li oto czo nej wie -

255

Fot. 2.  Dawne Druskienniki 
Phot. 2. The ancient spa house in Druskienniki 
Źródło/Source: Biuro Turystyczne „Druskininkai”
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ko wy mi dę ba mi na tzw. Po gan ce (ryc.1). Nie ste ty, po mi mo sta rań, pró ba
upa mięt nie nia te go miej sca choć by skrom nym gła zem (dwo rek zo stał bo -
wiem ro ze bra ny w 1967 r.) nie po wio dła się. W la tach 1924-1939 dzię ki
sta ra niom dr Eu ge nii Le wic kiej dzia łał tu Za kład Lecz ni cze go Sto so wa -
nia Słoń ca, Po wie trza i Ru chu, z ka ska do wy mi ką pie la mi w czy stej Rot ni -
czan ce. W Pol skim Al ma na chu Uzdro wisk wy da nym przez Pol skie To wa -
rzy stwo Bal ne olo gicz ne w 1934 r. mo żna prze czy tać, że w Dru skien ni -
kach: „Gmach ką pie lo wy po sia da 140 sal i ła zie nek… urzą dzo nych na wet
wy twor nie.” Dru ga woj na świa to wa oszczę dzi ła uzdro wi sko, gdyż słu ży -
ło ono wy łącz nie po trze bom wojsk nie miec kich.

Po woj nie uzdro wi sko zmie ni ło swój cha rak ter. Wy sie dlo no więk -
szość Po la ków, a mia sto w 1953 r. uzy ska ło sta tus tzw. „mia sta re pu bli -
kań skie go”. Po wsta ły nie cie ka we ar chi tek to nicz nie, wiel kie obiek ty sa -
na to ryj ne na wet dla 1000 ku ra cju szy (np. sa na to rium „Ne mu nas”,
„Egle”,„Vil nius”, „Bal ta ru si ja,” „Lie tu va”), któ re słu ży ły oby wa te lom
ca łe go Związ ku Ra dziec kie go (Ku ror ty 1983).

Ryc. 1. Dworek Marszałka J. Piłsudskiego
Fig. 1. The Piłsudski manor house  in Druskienniki 
Rysował Z. Żukowski
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Dziś nie wie le po zo sta ło z daw nych Dru skien nik, nie kon ser wo wa ne
drew nia ne pen sjo na ty po pa da ją w ru inę. Od re stau ro wa no tyl ko przed -
wo jen ne obiek ty mu ro wa ne. Nie ma już śla du po „dwor ku” Pił sud skie -
go, ro ze bra ne go w 1965 r. Je go po ło że nie wska zu je tyl ko stu let ni dąb ro -
sną cy na po la nie w po bli żu pa wi lo nu sa na to ryj ne go „Ko lo na da”. Trze ba
do dać, że Po la cy są naj licz niej szą gru pą ku ra cju szy od wie dza ją cych to
uzdro wi sko (50-60%). Przy cią ga ich nie tyl ko do god ny do jazd, war to -
ścio we su row ce lecz ni cze, uro da i spo kój od wiecz nych la sów i je zior, ale
rów nież kon tak ty z miej sco wy mi Po la ka mi, któ rych zo sta ło tu już nie -
wie lu, lecz kul ty wu ją pol skie tra dy cje i ję zyk (np. Msza św. w ję zy ku pol -
skim jest od pra wia na w miej sco wym ko ście le w ka żdą nie dzie lę z udzia -
łem chó ru miej sco wych Po lek), dzia ła tu Dom Pol ski.

Uzdro wi sko na sta wio ne jest obec nie na ku ra cju szy z kra jów za chod -
nich. Oprócz Po la ków chęt nie przy je żdża ją tu Niem cy, Skan dy na wo wie,
oby wa te le Izra ela. Od no wio no in fra struk tu rę lecz ni czą, po wsta ją no wo -
cze sne sa na to ria i pen sjo na ty, funk cjo nu je no wy Za kład Przy ro do lecz ni -
czy. Zbu do wa no też naj więk szy z Eu ro pie Wschod niej „Aqua Park”
w miej scu kon tro wer syj ne go ar chi tek to nicz nie Cen trum Bal ne ofi zjo lo -
gii. Rocz nie w uzdro wi sku le czy się ok. 50-60 tys. osób. 

Po mi mo du żej urba ni za cji, Dru skien ni ki za cho wa ły wie le ze swe go
uro ku spo koj ne go i czy ste go uzdro wi ska. Nie brak tu im prez kul tu ral -
nych, w po sta ci kon cer tów i wy staw. Szcze gól ne miej sce sta no wi Mu -
zeum Mi ko ła ja Kon stan te go Ciur lo ni sa − ma la rza i mu zy ka, któ re go lo -
sy by ły ści śle zwią za ne z Pol ską. Ten naj więk szy li tew ski kom po zy tor
otrzy mał wy kształ ce nie mu zycz ne na dwo rze hr. Mi cha ła Ogiń skie go
w Płun gia nach (Plungé), a póź niej w War sza wie i w Lip sku; zmarł w Pu -
stel ni ku pod War sza wą w 1911 r., w wie ku 36 lat. 

Po łą ga

Dru gim co do wiel ko ści i chęt nie od wie dza nym przez Po la ków
uzdro wi skiem li tew skim jest Po łą ga (Pa lan ga), po ło żo na nad Bał ty kiem,
na Wy brze żu Li tew skim, w pra daw nym w Księ stwie Żmudz kim.
Od XVI do koń ca XVIII wie ku Po łą ga znaj do wa ła się w gra ni cach Rze -
czy po spo li tej Oboj ga Na ro dów i wraz z zie mią żmudz ką wcho dzi ła
w skład dóbr kró lew skich. Głów nym za ję ciem miej sco wej lud no ści by ło
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ry bo łów stwo, zbie ra nie i ob ra bia nie bursz ty nu, a przede wszyst kim han -
del, ist niał tu bo wiem port mor ski. Na po cząt ku XIX wieku Po łą ga by ła
ry bac ką osa dą, li czą cą 170 do mów usy tu owa nych wzdłuż jed nej uli cy.
W ro ku 1824 miej sco wość tę ku pił puł kow nik wojsk pol skich hr. Mi chał
Tysz kie wicz i na le ża ła ona do je go ro dzi ny aż do 1940 r. Fe liks hr. Tysz -
kie wicz zbu do wał tu w 1897 r. neo kla sy cy stycz ny pa łac, za ło żył wspa nia -
ły park pe łen eg zo tycz nych ro ślin we dług pro jek tu zna ne go w Eu ro pie
ar chi tek ta kra jo bra zu F. André (fot. 3), wy bu do wał drew nia ne mo lo
i przy stań dla stat ków, fi nan so wał po wsta nie ko ścio ła. Od 1827 r. ist nia -
ła tu ap te ka, w któ rej po wsta ła słyn na li tew ska „Tro jan ka”, skła da ją ca się
z 27 ziół. Dzia ła ła tu fa bry ka wy ro bów bursz ty no wych i weł nia nych.
W XIX wie ku Po łą ga sta ła się mod nym ką pie li skiem mor skim. Dla ku -
ra cju szy zbu do wa no Dom Zdro jo wy (Kur haus) i sty lo we drew nia ne wil -
le. Do za ży wa nia cie płych ką pie li mor skich urzą dzo no tzw. „cie płe ła -
zien ki”. Dzia łał te atr, a w par ku obok Kur hau su gra ła w se zo nie or kie stra
spro wa dzo na z War sza wy i z Kow na (Sie dlec ka 1998).

Ko rzy sta no z ta la so te ra pii w cza sie spa ce rów pięk ną, sze ro ką (na wet
do 200 m), piasz czy stą pla żą, osło nię tą od po łu dnia wy so ki mi wy dma mi
po ro śnię ty mi la sem so sno wym i z ką pie li mor skich (osob nych dla mę -
żczyzn i ko biet). Do Po łą gi przy je żdża ły ca łe ro dzi ny Żmu dzi nów, szlach ty
li tew skiej i pol skiej, głów nie z za bo ru ro syj skie go. By wał tu rów nież Adam
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Fot. 3. Pałac Tyszkiewiczów w Połądze 
Phot. 3.  The Tyszkiewicz family palace  in Połaga 
Źródło/Source: J. Siedlecka 1998  
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Mic kie wicz (w la tach 1821-1824) i Mi ko łaj Kon stan ty Ciur lo nis w ce lu po -
ra to wa nia zdro wia. Go ść mi Tysz kie wi czów by li Hen ryk Sien kie wicz i Lu -
cjan Ry del. Jak po da je J. Sie dlec ka (1998), „Są dzo no, że jest to miej sce
szcze gól nie na da ją ce się na wy po czy nek i ku ra cję dla osób z cho ro ba mi
ukła du ner wo we go, prze mę czo nych i osła bio nych, dla dzie ci z nie do ro -
zwo jem fi zycz nym”. W 1937 r. od po czy wa ło w Po łą dze po nad 8 tys. osób. 

Praw ny sta tus uzdro wi ska kli ma tycz ne go i bal ne olo gicz ne go otrzy -
ma ła Po łą ga do pie ro w ro ku 1952. Wy do by wa się tu z głę bo ko ści ok.
560 m so lan kę o mi ne ra li za cji od 17 g/l oraz wo dę siar cza no wo -wap nio -
wo -ma gne zo wą (3,4 g/l). Z oko licz nych tor fo wisk po zy sku je się rów nież
torf lecz ni czy. Po wsta ły du że sa na to ria „Ju ra te”, „Ne rin ga”, „Ru ge lis”,
„Li nas”, ale na dal funk cjo nu ją sty lo we drew nia ne wil le i pen sjo na ty. Le -
czy się tu cho ro by ukła du krą że nia, ner wo we go, od de cho we go, tra wien -
ne go, prze mia ny ma te rii. Po łą cze nie na tu ral nych su row ców lecz ni czych
i bodź ców kli ma tu mor skie go (du że usło necz nie nie, ae ro zol mor ski
w po wie trzu) spra wi ło, że Po łą ga jest dzi siaj od wie dza na przez ok. 80-
110 tys. osób rocz nie. Atrak cję tu ry stycz ną sta no wi oto czo ny par kiem
Pa łac Tysz kie wi czów. Urzą dzo ny w sty lu kla sy cy stycz nym i neo ro ko ko -
wym, pe łen dzieł sztu ki (m.in. go be li nów, ob ra zów i rzeźb), znacz nie
ucier piał w cza sie I i II woj ny świa to wej. Od bu do wa ny po bom bar do wa -
niach i de wa sta cjach po wo jen nych pa łac mie ści dziś naj bo gat sze na świe -
cie Mu zeum Bursz ty nu, eks po nu ją ce ok. 5 tys. uni kal nych oka zów
(fot. 3). Za czą tek ko lek cji da ły zbio ry hr. Tysz kie wi cza. W par ku pa ła co -
wym (Park Bo ta nicz ny) ro śnie ok. 2000 drzew i ozdob nych krze wów,
w tym wie le eg zo tycz nych. U stóp gó ry Bi ru ty, któ ra nie gdyś wska zy wa -
ła po zy cję że gla rzom, znaj du je się gro ta Mat ki Bo skiej z Lo ur des.
W uzna niu za sług ro dzi ny Tysz kie wi czów dla Po łą gi i jej miesz kań ców
hr. Al fred otrzy mał w 1997 r. ty tuł ho no ro we go oby wa te la mia sta, a je go
na zwi skiem na zwa no od bu do wa ne mo lo. O atrak cyj no ści tu ry stycz nej
Po łą gi de cy du je do bra ko mu ni ka cja (lot ni sko), a ta kże bli skość Kre tryn -
gi (ze wspa nia łym ogro dem zi mo wym w pa ła cu Tysz kie wi czów), sta rej
Kłaj pe dy z jej no wym Del fi na rium i Mie rzei Ku roń skiej, wpi sa nej na Li -
stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ral ne go i Przy rod ni cze go UNE SCO,
z ru cho my mi wy dma mi się ga ją cy mi na wet 50 m n.p.m., o wy so ko ściach
względ nych 20-30 m, z cie ka wy mi mia stecz ka mi i peł ny mi uro ku osa da -
mi ry bac ki mi: Ju od kranté, Ni da (z mu zeum To ma sza Man na), Per val ka
i Pre ila. 
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Birsz ta ny

Nie co in ny cha rak ter ma spo koj ne uzdro wi sko Birsz ta ny (Biršto nas).
Po ło żo ne jest w od le gło ści ok. 40 km na po łu dnie od Kow na, na pra wym
brze gu Nie mna, na wy so ko ści ok. 90 m n.p.m., w je go ma low ni czym za -
ko lu. Pa nu je tu kli mat umiar ko wa ny z wy raź ny mi ce cha mi kon ty nen tal -
ny mi. W śre dnio wie czu by ło to miej sce po lo wań nie tyl ko Ksią żąt Li tew -
skich, ale ta kże eu ro pej skich ro dzin kró lew skich. Ucie ka jąc przed za ra -
zą w 1475 r., w zam ku my śliw skim w Birsz ta nach schro nił się król Ka zi -
mierz Ja giel loń czyk wraz z ro dzi ną, m.in. z sy nem Ka zi mie rzem, przy -
szłym pa tro nem Li twy.

Jest to uzdro wi sko sto sun ko wo mło de, cho ciaż miej sco wa lud ność
już w XVIII wie ku zna ła lecz ni cze wła ści wo ści miej sco wych wód mi ne -
ral nych. Dzię ki sta ra niom le ka rzy Be ne dyk ta Bie liń skie go i Ada ma Bar -
to sze wi cza w 1846 r. zbu do wa no tu za kład lecz ni czy, po wsta wa ły do my
dla przy jezd nych. Skład che micz ny wód mi ne ral nych zna no już od 1851
r., co da ło po czą tek lecz nic twu uzdro wi sko we mu. Jak pi sze W. Szaj no -
cha (1926), „skład che micz ny so la nek z Birsz tan i Dru skie nnik po cho dzi
z ukry tych w głę bi złóż sol nych for ma cji per m skiej”. Wy bu do wa no uję -
cie wo dy mi ne ral nej (chlor ko wo -so do wej z do dat kiem ma gne zu i po ta su
o mi ne ra li za cji do 10 g/l), od kry to po kła dy bo ro wi ny. Od 1924 r. dzia ła
tu naj star sza na Li twie roz lew nia wód mi ne ral nych. Na głę bo ko ści od 23
do 137 m znaj du je się kil ka źró deł wód mi ne ral nych (chlor ko wo -so do -
wych), a wśród nich po pu lar na „Bi ru te” i „Vy tau tas” (daw na „Wik to -
ria”). Pierw sze sa na to rium zbu do wa no w 1927 r. („Tu li pan”). W 1937 r.
uzdro wi sko to od wie dzi ło ok. 2 500 ku ra cju szy. Uro ki do li ny Nie mna
i Birsz tan opi sy wa li Wła dy sław Sy ro kom la i Ju styn Mar cin kie wicz. Dziś
le czy się tu cho ro by ukła du po kar mo we go i ner wo we go, ukła du ru chu
i cho ro by ko bie ce. Cho ciaż uzdro wi sko jest mniej zna ne i po pu lar ne niż
wcze sniej opi sy wa ne (ma tyl ko dwa sa na to ria czyn ne ca ły rok), do sa na -
to rium „Ver sme” („Źró dło) chęt nie przy je żdża ją Po la cy, któ rzy sta no wią
prze szło po ło wę ku ra cju szy. W 2003 r. no wo cze śnie od re mon to wa no,
po ło żo ny w pięk nym par ku w oto cze niu so sno wych la sów, ze spół sa na -
to ryj ny „Tul pe” („Tu li pan”), ofe ru ją cy ku ra cju szom wie le za bie gów
wod nych w ba se nach ter mal nych. Oprócz te go, do dys po zy cji ku ra cju -
szy znaj du ją się ho te le i go spo dar stwa agro tu ry stycz ne. To za cisz ne i ma -
low ni cze uzdro wi sko chęt nie przyj mu je ro dzi ny z dzieć mi. Oprócz pięk -
nej przy ro dy, uzdro wi sko ofe ru je wie le im prez spor to wych i tu ry stycz -
nych, m.in. lo ty ba lo nem nad za ko la mi Nie mna.
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Pod su mo wa nie

Przed sta wio ny w pra cy za rys roz wo ju lecz nic twa uzdro wi sko we go
na Li twie wska zu je na wa żną ro lę, ja ką w po wsta wa niu tej ga łę zi lecz nic -
twa ode gra li Po la cy. Świa tła po li ty ka ro dów ma gnac kich (Tysz kie wi czo -
wie, Ogiń scy), ba da nia na uko we pro fe so rów Uni wer sy te tu Wi leń skie go,
sta ra nia le ka rzy, pi sa rzy i ar ty stów spra wi ły, że za rów no Dru skien ni ki (le -
żą ce w gra ni cach II Rzecz po spo li tej), jak i w Po łą ga i Birsz ta ny (przed -
wo jen na Li twa), oprócz funk cji uzdro wi sko wej, peł ni ły wa żną ro lę kul -
tu ro twór czą i go spo dar czą na tych zie miach. Dziś te trzy uzdro wi ska li -
tew skie mo gą speł niać rów nież istot ną ro lę w tu ry sty ce, gdyż dys po nu ją
nie tyl ko cen ny mi wa lo ra mi przy rod ni czy mi (la sy, rze ki, je zio ra, par ki
na ro do we i kra jo bra zo we, czy ste po wie trze), ale rów nież kul tu ro wy mi
(pa ła ce, za byt ki ar chi tek tu ry drew nia nej, skan se ny, mu zea). Dys po nu ją
ta kże wy star cza ją cą in fra struk tu rą tu ry stycz ną (ba za noc le go wa i ga stro -
no micz na) − szcze gól nie Po łą ga i Dru skien ni ki.
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Pa weł Ró życ ki1

SZIN TO IZM W JA PO NII – HI STO RIA, KULT, 

PIEL GR ZY MO WA NIE I TU RY STY KA

SHIN TO IN JA PAN – HI STO RY, DE VO TION, PIL GRI MA GING
AND TO URISM

Abs trakt
Ja po nia za chwy ca pod ka żdym wzglę dem. Lu dzie, kul tu ra, przy ro -

da, tech ni ka, tra dy cje, ale ta kże re li gia, a wła ści wie re li gie są do dat kiem
do bo gac twa ró żno rod nych atrak cji Ja po nii. Szin to izm, bud dyzm, ale też
ka to li cyzm są dla miesz kań ców i tu ry stów zna ko mi tym uzu peł nie niem
po szu ki wań du cho wych i tu ry stycz nych eks plo ra cji. Dla tu ry sty, szcze -
gól nie eu ro pej skie go, wiel kie zna cze nie ma ją mi sje ka to lic kie, zwłasz cza
te zlo ka li zo wa ne na wy spie Kiu siu w po bli żu Na ga sa ki. Na to miast w ty -
po wym ja poń skim kra jo bra zie wy stę pu je mnó stwo, wła ści wie ty sią ce
chra mów szin to istycz nych i bud dyj skich świą tyń. To wła śnie szin to izm
jest na ro do wą re li gią Ja po nii, któ ra ro sła ra zem z kra jem. Miesz kań cy
wysp, cho ciaż w syn kre tycz nym uści sku bud dy zmu, cią gle piel grzy mu ją
i mo dlą się w wie lu miej scach wa żnych dla szin to izmu. Cha rak te ry stycz -
ne bra my to ri, pro wa dzą ce do chra mów, na trwa łe wpi sa ły się w kra jo -
braz Ja po nii.

Sło wa klu czo we: szin to izm, tu ry sty ka, re li gia, piel grzym ka, cen tra
piel grzym ko we 

Abs tract
Ja pan is de li ght ful in eve ry po ssi ble way. Ja pa ne se pe ople, cul tu re,

na tu re, tech no lo gy, tra di tion but al so re li gion or ra ther re li gions con sti -
tu te an ad di tion to the va rie ty of this co un try’s at trac tions. Shin to, Bud -

1 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w
Warszawie
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dhism as well as Ca tho li cism per fec tly com ple ment lo cals ”and to uri sts”
spi ri tu al se arch and to urist explo ra tions. For a tra vel ler, espe cial ly from
Eu ro pe, Ca tho lic mis sions, par ti cu lar ly tho se lo ca ted on the is land of
Kiu siu ne ar Na ga sa ki, are of cru cial im por tan ce. A ty pi cal Ja pa ne se
land sca pe in c lu des se ve ral or ra ther tho usands of Shin to shri nes and
Bud dhist tem ples. Ho we ver, it is Shin to that con sti tu tes the na tio nal re -
li gion of Ja pan. This re li gion de ve lo ped with the co un try. Tho ugh si tu -
ated in a syn cre tic em bra ce of Bud dhism, in ha bi tants of is lands still go
on pil gri ma ges and pray in ma ny pla ces si gni fi cant for Shin to. The cha -
rac te ri stic To rii ga tes le ading to Shin to shri nes ha ve be co me an in he rent
part of Ja pan’s land sca pe.

Key words: Shin to, to urism, re li gion, pil gri ma ge, pil grim cen tres

Wstęp

Szin to izm (sinto, sint oizm) jest rdzen ną re li gią Ja poń czy ków. Trze ba
pa mię tać, że szin to izm to nie tyl ko wia ra, ale rów nież spo sób ży cia,
na któ rym Ja poń czy cy opie ra ją swo je za cho wa nia (So uden 2008, s. 90).
Zja wi sko jest nie ro ze rwal nie zwią za ne z Kra jem Kwit ną cej Wi śni.
Od mo men tu, kie dy na wy spy ja poń skie do tarł bud dyzm, wpły wy jed nej
i dru giej re li gii za czę ły się prze ni kać. Obec nie ok. 90% Ja poń czy ków
uwa ża się za rów no za wy znaw ców szin to izmu, jak i bud dy zmu. W Ja po -
nii do mi nu je bud dyzm zen. Mo żna do strzec pe wien po dział re li gii w ży -
ciu miesz kań ców wysp. Szin to izm od po wia da za co dzien ne aspek ty ży -
cia, np. tra dy cje, w tym za wie ra nie związ ków ma łżeń skich z ca łą ce le bra -
cją szin to istycz ną. Za ży cie po śmier ci od po wia da bud dyzm. Nie kie dy
chiń ski kon fu cja nizm ra dzi, jak po stę po wać i ja kie wieść ży cie. Syn kre -
tyzm wi dać tu na ka żdym kro ku.

Za rys hi sto rii szin to izmu

Do VI wie ku szin to izm (Ka mi no mi ci) – dro ga Bo gów (sło wo po -
cho dzi od chiń skich słów: sien ta – dro ga bo ga) był w Ja po nii je dy ną re -
li gią. Ana li zu jąc kla sy fi ka cje na uko we, szin to izm mo żna umie ścić po mię -
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dzy mniej szy mi re li gia mi uni wer sal ny mi a re li gia mi ple mien ny mi. Okre -
śla ny jest ja ko re li gia na ro do wa, cha rak te ry stycz na wła śnie dla Ja po nii
i z nią uto żsa mia na (Two ru sch ka 2009, s. 90). Szin to izm na ro dził się
ok. 500 lat p.n.e., wy wo dzi się z pier wot nych kul tów ani mi stycz nych.
Wy cho dzi z za ło że nia, że wszyst ko, co ota cza czło wie ka, ma du cho wą
na tu rę. Dla te go na tu ral ną rze czą dla wy znaw ców jest od da wa nie czci
zja wi skom przy ro dy, gó rom, rze kom, drze wom, ka mie niom oraz zwie -
rzę tom. Wie rzą, że miesz ka ją w nich ka mi, czy li bó stwa. Swo je ka mi po -
sia da ją też du chy przod ków. Szin to izm nie mó wi o zba wie niu, zaj mu je
się je dy nie ży ciem do cze snym, a nie tym, co cze ka czło wie ka po śmier ci.
Wy znaw com ob ce są po ję cia grze chu i po ku ty, ale ka żda isto ta ludz ka
mo że do znać fi zycz ne go bądź psy chicz ne go ska la nia, z któ re go mu si się
oczy ścić. Dla te go oczysz cze niu przed ka żdym chra mem słu żą na czy nia
z wo dą do ob my cia rąk i ust. Po zwa la to po wró cić do sta nu pier wot nej
czy sto ści i wów czas wier ny jest zdol ny do kon tak tu z bó stwem (Za sa -
da 2007, s. 68). Jak wspo mnia no, ce chą szin to izmu jest syn kre tyzm, gdyż
wy stę pu ją tu za rów no ar cha icz ne wie rze nia w bó stwa na tu ry, jak i chiń -
skie ry tu ały oraz ele men ty bud dy zmu i kon fu cja ni zmu. Do pie ro
w XVIII wie ku na ród ja poń ski uznał tę re li gię za na ro do wą.
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Fot. 1. Święta góra Japończyków Fuji-san
Phot. 1. Japanese people’s holy mountain Fuji-san 
Fot./Phot.: P. Różycki
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Szin to izm kon cen tru je się głów nie na spra wach do cze snych, nie
uzna je re in kar na cji, kar my, ra ju i pie kła, sys te mu wy na gra dza nia i ka ra -
nia w in nym świe cie. Imio na bóstw, cha rak ter i za kres dzia łal no ści po -
szcze gól nych bóstw zró żni co wa ne są w za le żno ści od sek ty, szko ły lub
re gio nu. Świą ty nie szin to istycz ne naj czę ściej skła da ją się z wie lu bu dow li
i sank tu ariów umiesz czo nych we wnątrz jed ne go ogro dze nia. W środ ku,
w cen tral nej czę ści chra mu jest prze cho wy wa ny świę ty sym bol obec no -
ści bó stwa (shin tai). Przed świą ty nią znaj du je się miej sce do mo dli twy
i skła da nia ofiar przez wier nych. Obiek ty sa kral ne są zlo ka li zo wa ne naj -
czę ściej u pod nó ża gór, nad rze ka mi, w po bli żu ja skiń, w oto cze niu
drzew i nad mo rzem (Ka czo row ski 2008, s. 729-730).

Bud dyzm z je go nur tem ma ha ja na (wiel ki wóz) prze nik nął do Ja po -
nii w 553 r. lub na wet wcze śniej. Po cząt ko wo, jak to zwy kle by wa, do -
cho dzi ło do na pięć mię dzy rdzen ny mi wy znaw ca mi szin to izmu a na pły -
wo wą lud no ścią bud dyj ską. Od VI wie ku za czął się pro ces sta pia nia się
tych dwóch re li gii. W szin to istycz nych świą ty niach mo dli li się bud dyj scy
mni si, a bó stwa jed nej i dru giej wia ry co raz czę ściej by ły uto żsa mia ne ze
so bą. By ło to wy ni kiem pew ne go kom pro mi su. Bó stwa szin to istycz ne
by ły uwa ża ne za ma ni fe sta cję bóstw bud dyj skich (Two ru sch ka 2009,
s. 90). W roku 1868 na stą pi ło od ro dze nie szin to izmu. Uto żsa mia ne jest
z erą Me iji (Mej dżi) przy pa da ją cą na okres od 1868 do 1912. Ten „czy sty
szin to izm” stał się re li gią pań stwo wą, wo bec cze go więk szość ka pła nów
i świą tyń szin to istycz nych by ła kon tro lo wa na za rów no po li tycz nie, jak
i fi nan so wo przez pań stwo. W tym okre sie ob ce re li gie, ta kie jak bud -
dyzm, któ ry do tarł z Chin, by ły dys kry mi no wa ne. Wy no szo no na pie de -
stał ce sa rza, eks po nu jąc je go bo skość. Zwra ca no szcze gól ną uwa gę
na szin to istycz ne tra dy cje. Prze ło mo wy był rok 1881, kie dy to po zba wio -
no funk cji czy sto re li gij nych ka pła nów po słu gu ją cych w świą ty niach fi -
nan so wa nych przez pań stwo. Po wstał szin to izm pań stwo wy, na ro do wy,
z kul tem do mu ce sar skie go. Ta na ro do wa re li gia mia ła rów nież czy sto
na ro do wy ry tu ał od no szą cy się do wład cy. Zau wa żo no na wet świę ty cha -
rak ter Tenno (ce sa rza), dom ce sar ski zaś wy wo dzi się od bo gi ni słoń ca
Ama te ra su. Jej sym bol znaj du je się na go dle pań stwo wym Ja po nii.
Na prze ło mie XIX i XX wie ku szin to izm wy stę po wał w dwóch for mach,
ja ko kok sinto (szin to izm pań stwo wy) i ki jo ha sin to (szin to izm sekt)
(Two ru sch ka 2009, s. 91-92). Wy da rze nia, któ re na stą pi ły po za koń cze -
niu II woj ny świa to wej, zmie ni ły ten po rzą dek. Ce sarz przede wszyst kim
mu siał po zbyć się „bo skiej na tu ry”. Na stą pi ło też od dzie le nie re li gii
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od pań stwa. Sta tus na ro do wej re li gii prze stał od ró żniać się od sta tu su in -
nych re li gii. Ce sarz Hi ro hi to (1901-1989) oso bi ście za prze czył bo sko ści
ro dzi ny ce sar skiej.

Szin to izm to rów nież cześć od da wa na przod kom i sław nym lu dziom,
to ta kże wiel ki kult ce sa rza, któ re go apo geum przy pa dło na la ta 1860-
1945. Wte dy na wet funk cjo no wa ło okre śle nie „pań stwo szin to”. Dzię ki
szin to izmo wi Ja poń czy cy nie mal do prze sa dy są uwra żli wie ni na czy stość
i hi gie nę, w tym ta kże na czy stość du cho wą. Wy ni ka to z ich za mi ło wa -
nia i sza cun ku do na tu ry. Na po cząt ku lu te go (2 i 3 lu te go), mię dzy in ny -
mi w świą ty niach w Kio to, od by wa ją się ob cho dy No we go Ro ku (we -
dług sta re go ka len da rza). Mo żna wte dy zo ba czyć barw ne ko ro wo dy tań -
czą cych smo ków w świe tle po chod ni i przy sztucz nych ogniach. Na wio -
snę od by wa ją się piel grzym ki w gó ry oka la ją ce Kio to, by za to pić się
w na tu rze, gąsz czu kwit ną cych, pach ną cych wi śni (So uden 2008, s. 90).

Obec nie szin to izm wy stę pu je w czte rech du żych od mia nach. Pierw -
szą jest szin to izm do mu ce sar skie go, dru gą szin to izm sekt. Po zo sta łe
dwie to szin to izm na ro do wy i szin to izm świą tyn ny. Szcze gól na po bo -
żność jest głów nie za zna czo na w szin to izmie na ro do wym, kon cen tru je
się na kul cie sta rych pól, la sów, dróg i gór. Nie zbyt czę sto w ję zy ku ja -
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Fot. 2. Modlitwy i prośby zapisane na kartkach papieru 
Phot. 2. Prayers and requests written on pieces of paper 
Fot./Phot.: P. Różycki
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poń skim uży wa się sło wa sinto, co jest zwią za ne z ne ga tyw ny mi sko ja rze -
nia mi, głów nie z cza sów dru giej woj ny świa to wej, kie dy re li gię uto żsa -
mia no z pań stwo wym im pe ria li zmem.

Mo żna się za sta na wiać, ko mu szin to iści od da ją cześć. Funk cjo nu je
w ję zy ku ja poń skim dys ku syj ne po ję cie ka mi. Po ję cie to mo że ozna czać:
du szę, du cha, bo ga, bó stwo, bo skość lub na wet si łę du cho wą. Mo że on
ozna czać też „prze wy ższa ją cą si łę du cho wą”, kon tro lu ją cą przede
wszyst kim ta kie zja wi ska, jak zmia ny pór ro ku, po ry opa dów, wzrost plo -
nów. Do bo gów mo żna się zwra cać z proś bą o opie kę przed nie szczę -
ściem. We dług wy znaw ców szin to izmu przy ro da za rów no oży wio na, jak
i nie oży wio na bar dzo ści śle jest zwią za na ze świa tem du cho wym.

Ja po nia jest uzna wa na w re li gii za naj lep szy kraj, za kraj „środ ko wy”.
Nie ste ty, ró żne go ro dza ju za gro że nia po wo du ją, że jest on zbru ka ny ró -
żny mi po sta cia mi zła. Bo go wie czcze ni są w świą ty niach, któ rych w Ja -
po nii jest oko ło stu ty się cy. Są to ró żnej wiel ko ści obiek ty. Cza sa mi są to
nie wiel kie skrom ne świą ty nie wci śnię te po mię dzy wy nio słe blo ki, in nym
ra zem oł ta rzy ki zlo ka li zo wa ne gdzieś w za uł kach fa brycz nych hal lub cu -
dow nie po ło żo ne na ło nie na tu ry, po śród wzgórz i drzew in te re su ją ce
obiek ty ar chi tek to nicz ne. Przed ka żdą świą ty nią jest usta wio na po ma lo -
wa na na czer wo no bra ma to ri (to ri ozna cza drą żek dla pta ków). W sym -
bo licz ny spo sób od dzie la ona świat ziem ski od świa ta bóstw. Wiel ka bra -
ma to ri znaj du je się jesz cze w wo dzie przed wy spą Miy aji ma (fot.7).

Fot. 3. Chram Meiji w Tokio 
Phot. 3. Shinto shrine Meiji in Tokyo 
Fot./Phot.: P. Różycki
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Świad czy to o tym, że ca ła wy spa jest świę ta, a nie tyl ko znaj du ją ca się
na niej jed na świą ty nia. Nie kie dy usta wia się obok sie bie wie le bram to -
ri, tak jak ma to miej sce w dziel ni cy Kio to – In a ri. Po cho dze nie tra dy cji
nie jest do koń ca wy ja śnio ne, być mo że ma ona związ ki z bud dy zmem.
Naj wa żniej sze dla Ja poń czy ków są świą ty nie pięk nie po ło żo ne kra jo bra -
zo wo (Two ru sch ka 2009, s. 92-95).

Ob rzę dy i tra dy cje szin to izmu

In te re su ją ce są ob rzę dy wy znaw ców szin to. Wy znaw cy prak ty ku ją
ome iri. Jest to zbiór form po stę po wa nia wy ma ga nych w miej scach kul tu
re li gij ne go. Zwy kle przed wej ściem do świą ty ni znaj du ją się po jem ni ki
z wo dą, zwy kle pod da chem. Wier ni przed wkro cze niem do świą ty ni
oczysz cza ją się, po le wa jąc dło nie, ale i in ne czę ści cia ła wo dą za czerp nię -
tą drew nia ną ły żką. Płu czą ta kże usta, jed nak czer pa ka ni gdy nie mo żna
do tknąć usta mi. Dru gim miej scem, przy któ rym za trzy mu ją się wier ni,
za nim wkro czą do świą ty ni, są bu dyn ki lub nie wiel kie wy dzie lo ne skle -
pi ki z de wo cjo na lia mi, w któ rych mo żna ku pić ka dzi deł ka, amu le ty lub
kart ki i ta blicz ki, na któ rych wy pi sy wa ne są proś by (fot.2). Wszyst kie
one we dług wier nych szin to istów po zy tyw nie wpły wa ją na zdro wie.
Dym z ka dzi de łek jest wa chlo wa ny w kie run ku cho rych czę ści cia ła. Ry -
tu al ne ce re mo nie i tań ce od by wa ją się w otwar tej na wszyst kie stro ny ha -
li mo dli tew nej (Ha iden lub No ri to -den). Wier ni wcho dząc, zdej mu ją
bu ty i wrzu ca ją do spe cjal nych po jem ni ków mo ne ty. Nad skar bo na mi
prze zna czo ny mi na ofia ry wi szą ró żnej wiel ko ści dzwon ki i dzwo ny.
Szin to iści po cią ga jąc za sznur ki, dzwo nią, by w ten spo sób zwró cić uwa -
gę bóstw lub od go nić złe du chy. Czę sto wier ni rów nież przed roz po czę -
ciem mo dli twy klasz czą w dło nie, by obu dzić bó stwo lub zwró cić je go
szcze gól ną uwa gę. Mi le wi dzia ne jest też wie lo krot ne po kło nie nie się
z czcią. Wie lu Ja poń czy ków po sia da w do mach mi nia tu ro we świą ty nie
szin to istycz ne, a cza sa mi tyl ko bra my to ri. Wła ści we świą ty nie skła da ją
się z trzech drew nia nych czę ści, przed któ ry mi roz pię ta jest „świę ta li -
nia” z pa pie ro wy mi trans pa ren ta mi. Głów ny bu dy nek – sin den jest sie -
dzi bą bó stwa. W bu dyn ku ha iden ka pła ni skła da ją ofia ry. Naj wy żej znaj -
du je się naj święt sze po miesz cze nie hon den, do któ re go mo gą wcho dzić
tyl ko ka pła ni. Znaj du ją się tam naj wa żniej sze sym bo le kul tu: po są gi, lu -
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stra, ka mie nie i in ne. Lu stra sym bo li zu ją świę tą obec ność bóstw. Świą ty -
nie obok co dzien nych mo dlitw są wy ko rzy sty wa ne do ró żnych ce re mo -
nii i wa żnych wy da rzeń ży cio wych (Two ru sch ka 2009, s. 95-97). Wie le
ob rzę dów szin to izmu jest zwią za nych z płod no ścią, do ty czy to jed nak
nie tyl ko czło wie ka, ale rów nież np. szcze gól ne wa żne go w prze szło ści
rol nic twa. Ko rze ni szin to na le ży upa try wać w tra dy cyj nej upra wie ry żu.
Wte dy po ja wi ły się pierw sze bó stwa, ta kie jak: słoń ce, wo da, rze ki, je zio -
ra, gó ry i desz cze. Wszyst kie te czyn ni ki śro do wi ska wpły wa ły i wpły wa -
ją na ob fi tość plo nów (So uden 2008, s. 90).

Obec nie szin to izm jest ofi cjal nie naj więk szą re li gią Ja po nii, wraz
z bud dy zmem i po mniej szy mi kul ta mi two rzy ob raz ja poń skiej du cho -
wo ści. Od VI wie ku, kie dy na wy spy ja poń skie do tarł bud dyzm, jest to
re li gia z ele men ta mi syn kre ty zmu. W VII i VIII wie ku ście ra ły się rów -
nież wpły wy bud dy zmu, kon fu cja ni zmu i tao izmu, któ re do cie ra ły głów -
nie z Chin. Mi ty szin to istycz ne wy ja śnia ją po cho dze nie Ja po nii oraz jej
du cho wych opie ku nów. W szin to bra ku je dok try ny, są na to miast prze pi -
sy prak tyk kul to wych (Ga briel, Ge aves 2007, s.126). Wraz z po ja wia -
niem się w Ja po nii bud dy zmu po ja wi ła się w ja poń skiej kul tu rze ak cep -
ta cja dla ob ra zów i po są gów. Od XI wie ku szin to istycz ni du chow ni ze -
zwa la li na umiesz cza nie w świą ty niach rzeźb przed sta wia ją cych ka mi.
W rze czy wi sto ści przed sta wia ły one po sta ci z dwo ru ce sar skie go i ary -
sto kra tów, za rów no ko biet jak i mę żczyzn (Ga briel, Ge aves 2007, s.127).

Fot. 4. Ślub w obrządku szintoistycznym 
Phot. 4. Shinto wedding ceremony
Fot./Phot.: P. Różycki
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Piel grzy mo wa nie i tu ry sty ka w miej scach kul tu szin to izmu

Mó wiąc o świą ty niach szin to istycz nych, trze ba mieć na uwa dze nie -
mal nie ro ze rwal ność i po wią za nia dwóch re li gii – szin to izmu i bud dy -
zmu. Szin to istycz ne bó stwa za miesz ku ją wa żne i cie ka we atrak cje przy -
rod ni cze i kra jo bra zo we. We dług wier nych miesz ka ją w drze wach, w wo -
dzie, w gó rach. W obu re li giach od by cie piel grzym ki, spa ce ru w świę tym
miej scu lub po dzi wia nie pięk na przy ro dy i kra jo bra zu jest bar dzo wa żne.
Wie le świąt zwią za nych jest rów nież z od da wa niem czci przod kom i ty po -
wym dla Ja poń czy ków od da wa niem sza cun ku lu dziom w po de szłym wie -
ku. Istot ne w ja poń skim, szin to istycz nym piel grzy mo wa niu, w od ró żnie -
niu od eu ro pej skie go, jest od by wa nie piel grzym ki bez okre ślo ne go, kon -
kret ne go ce lu. Naj wa żniej sze dla szin to istów w tej piel grzym ce jest kon -
tem plo wa nie pięk na ka mie nia, wo do spa du, drze wa lub kra jo bra zu.

Ja po nię za miesz ku je ok. 124 mln lu dzi, z te go 107 mln Ja poń czy ków
czu je się w pe wien spo sób zwią za nych z re li gią szin to istycz ną, 96 mln
uwa ża sie bie za bud dy stów (da ne z lat 90. XX wie ku). Wy ni ka to z te go,
że Ja poń czy cy nie prak ty ku ją ase ku ranc twa du cho we go, ka żda z tych
dwóch re li gii w za le żno ści od cza su i ró żnych aspek tów ży cia zaj mu je
u prze cięt ne go Ja poń czy ka okre ślo ne miej sce. Piel grzy mo wa nie do świą -
tyń bud dyj skich w ję zy ku ja poń skim okre śla się ter mi nem te ra, uda wa -
nie się zaś do sank tu ariów szin to istycz nych zna ne jest w Ja po nii pod na -
zwą jin ja lub jin shu. Ob rząd ki szin to wy ko nu je się naj czę ściej pod czas
ślu bów, ró żnych świąt oraz wa żnych wy da rzeń w ży ciu oso bi stym lub
spo łecz nym (fot.4). W świą ty niach bud dyj skich za zwy czaj od by wa ją się
uro czy sto ści po wa żne, cza sa mi smut ne, ta kie jak po grze by. Są one bar -
dzo udu cho wio ne i peł ne do sto jeń stwa. Pięt na ście wie ków współ ist nie -
nia obok sie bie szin to izmu i bud dy zmu spo wo do wa ły pew ną asy mi la cję.
Jest to sto sun ko wo rzad kie zja wi sko w ska li świa ta, naj czę ściej do cho dzi
na wet do drob nych na pięć. W Ja po nii bar dzo rzad kie by ły przy pad ki
nie to le ran cji lub wro go ści (So uden 2008, s. 88-90).

Kio to po ja poń sku ozna cza „sto li cę”, przez po nad 1000 lat peł ni ło tę
funk cję. Jest dla Ja poń czy ków tym, czym dla Po la ków jest Kra ków. Mia -
sto jest nie tyl ko cen trum kul tu ral nym, ale też peł ni funk cję wa żne go
ośrod ka re li gij ne go kra ju. Znaj du je się tam kil ka set świą tyń szin to istycz -
nych i po nad pół to ra ty sią ca bud dyj skich (Za sa da 2007, s. 68).
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Cho ciaż do Kio to przy by wa bar dzo du żo tu ry stów, to za rów no świą -
ty nie szin to istycz ne, jak i bud dyj skie od wie dza ne są rów nież w for mie
piel grzym ki. Du cho wość ja poń ska skłon na jest trak to wać od wie dza nie
tych świą tyń ja ko ma ją ce cha rak ter re li gij ny. Za tem są to piel grzym ki,
oczy wi ście z wy jąt kiem osób przy by wa ją cych z in nych kra jów, któ rzy
trak tu ją obiek ty ja ko wy łącz nie atrak cje tu ry stycz ne. Dla wszyst kich Ja -
poń czy ków od wie dzi ny w tych miej scach są trak to wa ne ja ko piel grzym -
ki, tym bar dziej że, jak wcze śniej wy ka za no, szin to izm jest re li gią na ro do -
wą. Ja poń ski bud dyzm zen prze jął wie le tra dy cji szin to istycz nych oraz in -
nych re li gii, w tym kon fu cja ni zmu i hin du izmu (So uden 2008, s. 90-91).

W ob rzę do wo ści szin to ogrom ną ro lę od gry wa ją świę ta, któ re są
zwy kle ce le bro wa ne przez kil ka dni, wy ma ga ją rów nież spo rych na kła -
dów fi nan so wych i or ga ni za cyj nych. Do wa żniej szych świąt na le żą Gion -
-mat su ri po świę co ne bó stwu Go zu tennO (wład cy o gło wie by ka), chro -
nią ce mu przed cho ro ba mi i owa da mi. In nym świę tem jest bon, po świę -
co ne zmar łym. Na zy wa się je ta kże świę tem lam pio nów, gdyż sły nie
z ozda bia nia i oświe tla nia do mów. Wów czas od wie dza się też gro by
zmar łych. To wa rzy szą mu rów nież ko ro wo dy ta necz ne i pusz cza nie
wian ków na wo dę. W To kio wiel kim świę tem jest san ja -mat su ri ku czci
trzech bóstw, któ rym cześć od da je się na te re nie bud dyj skiej świą ty ni
Sen sOji. Zna czą cym świę tem w ka len da rzu szin to jest też da ijo sai (wiel -
kie świę to plo nów). Od by wa się raz w ka żdym pa no wa niu ce sar skim, ale

Fot. 5. Świątynia Itsukushima
Phot. 5. Itsukushima temple 
Fot./Phot.: P. Różycki
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przy go to wa nia i ry tu ał to wa rzy szą cy świę tu cha rak te ry zu ją się rzad ko
spo ty ka nym roz ma chem (Ka czo row ski 2008 s. 730-735).

Ośrod ki piel grzym ko we i tu ry stycz ne szin to izmu

Po śród licz nych atrak cji Ja po nii na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją szin -
to istycz ne chra my. Ja poń czy cy przy by wa ją tam ja ko wier ni lub piel grzy -
mi, czę sto ta kże ja ko tu ry ści. Dla tu ry stów za gra nicz nych wszyst kie te
obiek ty sta no wią zna czą cą atrak cję kul tu ro wą. Dla te go wie le miejsc cie -
szy się wy jąt ko wym za in te re so wa niem ob co kra jow ców. Po ni żej zo sta ły
scha rak te ry zo wa ne naj wa żniej sze, naj cie kaw sze i naj czę ściej od wie dza ne
świę te miej sca szin to izmu w Ja po nii.

Fu ji -san jest świę tą gó rą Ja poń czy ków (fot.1). Wzno si się na wy so -
kość 3776 m n.p.m., ma kształt roz le głe go sto żka z kra te rem o głę bo ko -
ści do 200 m. Fu ji we dług wie rzeń Ja poń czy ków jest sie dzi bą trzech
bóstw shin to, zwa nych Ten jin (nie biań ski bóg). Trzy bó stwa to: Ame no -
mia ka nu shi, Ta ka mi mu su bi i Ka mi mu su bi. Co ro ku na gó rę wcho dzą ty -
sią ce tu ry stów i piel grzy mów. Wy pra wę o cha rak te rze piel grzym ko wym
za le ca ją zwłasz cza odła my shin to wy wo dzą ce się ze sto wa rzy szeń piel -
grzym ko wych fu ji -kō, dzia ła ją ce od XVI wie ku. Praw do po dob nie gó ra
zo sta ła zdo by ta po raz pierw szy w 633 r. przez mni cha En -no Ozu nu
(Ka czo row ski 2008, s. 731). Obec nie ty sią ce tu ry stów oraz Ja poń czy ków
piel grzy mu ją cych w oko li ce Fu ji zdo by wa pie szo lub ko lej ką li no wą
szczyt Ten jo (1084 m n.p.m.), z któ re go roz ta cza się wspa nia ła pa no ra ma
wul ka nu Fu ji.

W In a ri, w dziel ni cy Kio to, wzno si się chram Fu shi mi -In a ri (fot. 6).
Ce lem piel grzy mek jest naj więk sza szin to istycz na świą ty nia na sto kach
gó ry In a ri. Po świę co na jest bo gu In a ri, któ ry opie ku je się ry żem, a jed no -
cze śnie jest opie ku nem pie nię dzy i za pew nia do bro byt. Świą ty nia po cho -
dzi z VIII wie ku, ale obec ne bu dyn ki i nie zli czo ne bra my to ri po cho dzą
z XV -XVII wie ku. Sta wia nie bram wią za ło się z proś ba mi. Do tej po ry
szin to iści mo gą rów nież ku po wać mi nia tur ki to ri i skła dać je w wy bra -
nych miej scach na sto kach gó ry. W wie lu miej scach te go kom plek su świą -
tyn ne go mo żna zo ba czyć po są gi li sów, któ re uwa ża się za tra dy cyj nych
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stra żni ków świą ty ni (So uden 2008, s. 91). Bó stwo In a ri od po wia da we -
dług ja poń skiej mi to lo gii za do bro byt, uro dzaj i po ży wie nie. Pa tro nu je
też ko bie tom sta ra ją cym się o po tom stwo. Wspo mnia ne li sy uda ły się
do świą ty ni In a ri i po pro si ły bó stwo o przy ję cie na słu żbę. Tym tłu ma czy
się wiel ką licz bę po są gów li sów znaj du ją cych się przed chra mem (Za sa -
da 2007, s. 68). Nie któ re z nich trzy ma ją w py skach wiel kie ziarn ko ry żu.
Kom pleks In a ri skła da się z pię ciu chra mów, któ re są ze so bą po łą czo ne
„tu ne la mi” zbu do wa ny mi z gę sto, obok sie bie usta wio nych bram to ri.

Mi jy aji ma – wy spa, zwa na też ina czej It su ku shi ma od znaj du ją ce go
się tu chra mu, na le ży do trzech naj wspa nial szych kra jo bra zów Ja po nii
(fot. 5). Nic za tem dziw ne go, że ca łą wy spę uzna no za świę tą dla szin to -
izmu. Wy spa ma 30 km2, zlo ka li zo wa na jest nie opo dal Hi ro szi my. Ja poń -
czy cy uwa ża ją miej sce za świę te, nie wol no tam się ro dzić ani umie rać, ta -
kże nie wol no tam grze bać zmar łych. Sym bol wy spy, bra ma to ri wy ra sta -
ją ca z wo dy u wy brze ży wy spy, świad czy o tym, że nie tyl ko chram, ale ca -
ła wy spa jest świę ta. Świą ty nia It su ku shi ma jest po świę co na cór kom szin -
to istycz ne go bo ga wia tru Su sa noo. Świą ty nię za ło żo no w 811 r., ale jej
współ cze sny kształt po cho dzi z XII wie ku. Bu dow la znaj du je się na pa -
lach, co pod czas przy pły wu spra wia wra że nie, jak by pły wa ła na mo rzu.

Fot. 6. Tysiące bram tori w Inari
Phot. 6. Thousands of Torii gates in Inari
Fot./Phot.: P. Różycki
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Głów ny chram skła da się tra dy cyj nie z wie lu pa wi lo nów, a na przed łu że -
niu głów nej osi chra mu, 200 m przed sce ną, na koń cu za to ki znaj du je się
drew nia na, czer wo na to ri. Zo sta ła wznie sio na w 1875 r. Obec nie jest jed -
nym z sym bo li Ja po nii, jest to naj więk sza to ri w kra ju. Fi la ry ma ją 16,2 m,
a bel ki po przecz ne 23,2 m. Jest to miej sce tak pięk ne o ka żdej po rze dnia
i ro ku, że przy by wa ją chęt nie tu nie tyl ko Ja poń czy cy i wy znaw cy szin to -
izmu, ale rów nież rze sze tu ry stów.

Jed nym z naj wa żniej szych ce lów piel grzy mek w Ja po nii, a na pew no
w sto li cy, jest świą ty nia Me iji w To kio (fot. 3). Do świą ty ni na le ży ogrom -
ny park o po wierzch ni po nad 72 ha. W sa mym cen trum par ku stoi
chram po świę co ny ce sa rzo wi Me iji i je go żo nie, stąd na zwa kom plek su.
Świą ty nię zbu do wa no za raz po śmier ci mo nar chy w la tach 1912-1920.
W świą tyn nym skarb cu są prze cho wy wa ne przed mio ty na le żą ce do ce -
sa rza. W 1945 r. bu dow la zo sta ła znisz czo na, ale już w 1958 r. zre kon -
stru owa no ją we dług daw nych wzo rów.

Nik ko – piel grzy mie szla ki wio dą rów nież na pół noc o -za chód od To -
kio do Nik ko. Za chwy ca ją cy kom pleks świą tyń, scho dów, alei urze ka

Fot. 7. Brama tori przed wyspą Miyajima
Phot. 7. Torii gate in front of the island of Miyajima 
Fot./Phot.: P.Różycki
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roz ma chem i kunsz tem bu dow ni czych. Nik ko jest świę tym miej sce za -
rów no bud dy zmu, jak i szin to izmu. Mno gość obiek tów jest tak po ra ża -
ją ca, że trud no jest do kład nie okre ślić, któ ry z obiek tów w hie rar chii wa -
żno ści mo że do mi no wać. Ka żdy urze ka i za trzy mu je uwa gę. W ka żdym
ra zie jest to miej sce, do któ re go, bę dąc w Ja po nii, ko niecz nie trze ba
przy je chać. Szcze gól nie du żo zwie dza ją cych i piel grzy mów jest w cza sie
świąt i dni wol nych od pra cy.

Izu mo Ta isha – świą ty nia ta znaj du je się na te re nie Par ku Na ro do -
we go Da isen -Oki. W par ku na szcze gól ną uwa gę za słu gu je naj star sza
szin to istycz na świę tość Ja po nii – chram Izu mo Ta isha. Po świę co na jest
bo gu upra wy rol nej i zio ło lecz nic twa. Ca ły kom pleks two rzy jed no z naj -
więk szych szin to istycz nych cen trów piel grzym ko wych Ja po nii.

Ise – chra my, bę dą ce na ro do wą świę to ścią, znaj du ją się mię dzy drze -
wa mi, w in te re su ją cym kra jo bra zie, na po łu dnie od mia sta o tej sa mej na -
zwie. Ca łe oto cze nie jest wspa nia łe pod wzglę dem przy rod ni czym. Świę -
tość Ja poń czy ków sta no wią dwa chra my – Zew nętrz ny (Ge ku) i od da lo -
ny od nie go o 5 km chram We wnętrz ny (Na iku). Wła śnie tu jest prze cho -
wy wa ne lu stro Yata -no -ka ga mi, któ re obok klej no tów ko ron nych i mie -
cza jest jed nym z trzech in sy gniów ce sar skich Ja po nii. Wcze śniej lu stro
by ło prze cho wy wa ne w pa ła cu ce sar skim, ale dla pod kre śle nia od dzie le -
nia wła dzy świec kiej od du cho wej zo sta ło prze nie sio ne do świą ty ni.

Ka ma ku ra – chram Tsu ru ga oka Ha chi man zo stał za ło żo ny w XI wie -
ku, współ cze sne bu dyn ki po cho dzą jed nak z XIX wie ku. Kom pleks jest
po świę co ny bo go wi woj ny Ha chi ma no wi, czczo ne mu głów nie w okre sie
Ka ma ku ra. Współ cze śnie ce chą te go naj wa żniej sze go szin to istycz ne go
obiek tu w mie ście jest to, że prze cho wu je się w nim licz ne bez cen ne
skar by sztu ki. Dla te go jest rów nież ce lem wie lu tu ry stów. 

Pod su mo wa nie

Ce chą szin to istycz nych piel grzy mek w Ja po nii jest sku pia nie się
wier nych na po dzi wia niu i za chwy cie wa lo ra mi przy ro dy, ich pięk nem
i uro dą. Prze ży cia du cho we kon cen tru ją się na kon tem pla cji pięk -
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na przy ro dy, ogro du, wo do spa du i in nych wa lo rów przy ro dy oży wio nej,
jak i wa lo rów geo lo gicz nych. Mi mo że piel grzy mi i tu ry ści nie do koń ca
zda ją so bie spra wę z war to ści śro do wi ska na tu ral ne go i nie za wsze,
szcze gól nie tu ry ści ja poń scy, są na tym skon cen tro wa ni, to jed nak są
świa do mi, że ob cu ją i bio rą udział w głę bo kiej ja poń skiej tra dy cji, po dą -
ża jąc ty mi sa my mi ście żka mi, któ ry mi wę dro wa li ich przod ko wie.
Uczest ni czą w tych sa mych ob rzę dach, któ re by ły ty po we dla po przed -
nich po ko leń. Dla Ja poń czy ków naj wa żniej sza jest cią głość tra dy cji
i w tym mo żna upa try wać rów nież si ły i war to ści szin to izmu dla ca łe go
na ro du (So uden 2008, s. 92). Ja poń czy cy naj czę ściej uda ją się do chra -
mów szin to po to, by zło żyć ofia rę, oczy ścić się lub za wrzeć zwią zek ma ł-
żeń ski we dług sta rej ja poń skiej tra dy cji. Bez wąt pie nia, dla tu ry stów re -
li gia i kul tu ra szin to izmu jest cie ka wym do świad cze niem i nie za po mnia -
ną atrak cją, tak cha rak te ry stycz ną dla Ja po nii i od mien ną od wszyst kich
in nych na świe cie. 

Li te ra tu ra
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Gie sen W. i in., 2008, Ja po nia, Ba ede ker, Biel sko -Bia ła.

Ka czo row ski B. (red.), 2008, Re li gie świa ta. En cy klo pe dia PWN, War sza wa. 
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Pa weł Ró życ ki1, Pa try cja Fu da lej2

KON FU CJA NIZM WE WSPÓŁ C ZE SNYCH 

CHI NACH – KUL TU RA, TU RY STY KA

I PIEL GR ZY MO WA NIE

CON FU CIA NIZM IN CON TEM PO RA RY CHI NA 
– CUL TU RE, TO URISM AND PIL GRI MA GING

Abs trakt
Kong Oiu, na zwa ny był Kon fu cju szem, żył w la tach 551-479 p.n.e.

Był fi lo zo fem i my śli cie lem, uzna wa ny jest za twór cę sys te mu mo ral no -
-spo łecz ne go, na zy wa ne go póź niej kon fu cja ni zmem. Sys tem ten jest po -
strze ga ny rów nież ja ko fi lo zo fia lub re li gia. Re li gio znaw cy, fi lo zo fo wie
i si no lo dzy do strze ga ją związ ki my śli Kon fu cju sza obej mu ją ce ró żne na -
uki.

Kon fu cja nizm od wie ków jest zwią za ny z chiń ską tra dy cją, go spo -
dar ką i po li ty ką. War to so bie za dać py ta nie: ja kie jest zna cze nie kon fu -
cja ni zmu we współ cze snych Chi nach? Czy ośrod ki re li gij ne kon fu cja ni -
zmu cie szą się za in te re so wa niem miesz kań ców i tu ry stów? Wy da je się, że
co raz czę ściej trak tu ją je ja ko wa lo ry kul tu ro we. Sa mo zna cze nie kon fu -
cjań skiej fi lo zo fii jest co raz mniej sze dla prze cięt ne go Chiń czy ka. Je śli
za tem słab nie za in te re so wa nie re li gią i fi lo zo fią, to spa da rów nież za in te -
re so wa nie ośrod ka mi kul tu, jak i sa mą ideą i my ślą wśród miesz kań ców
i tu ry stów. Szcze gól nie do ty czy to mło de go po ko le nia chiń skie go. Kon -
fu cja nizm sta je się zja wi skiem kul tu ro wym po zba wia nym stop nio wo
aspek tu re li gij ne go. Wie lo wie ko wa tra dy cja sta je się co raz czę ściej do -
dat ko wą atrak cją tu ry stycz ną dla „za chod nich tu ry stów”.

Sło wa klu czo we: Kon fu cja nizm, Chi ny, tu ry sty ka re li gij na, tu ry sty ka
kul tu ro wa, spo łe czeń stwo chiń skie 

1 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w
Warszawie

2 University of Oxford
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Abs tract
Kong Qiu, al so known as Con fu cius, li ved be twe en 551-479 BC. He

was a Chi ne se thin ker and so cial phi lo so pher who se tho ughts ha ve be en
de ve lo ped in to an ethi cal and phi lo so phi cal sys tem, a qu asi -re li gion, la ter
known as Con fu cia nism. Re li gio us thin kers, phi lo so phers as well as si no -
lo gi sts, view dif fe rent di sci pli nes as be ing per me ated by Con fu cia nism. 

Con fu cia nism has had a tre men do us in flu en ce on Chi ne se tra di tion,
eco no my and po li tics. In this re spect one may ask abo ut the si gni fi can ce
of this sys tem in con tem po ra ry Chi na. Ano ther im por tant qu estion re -
fers to the re li gio us cen ters of Con fu cia nism and the ir le vel of po pu la ri -
ty among Chi ne se and fo re ign to uri sts. It se ems that such pla ces are, mo -
re often than not, con si de red to be of cul tu ral va lue. For a com mon Chi -
ne se ci ti zen the ro le of Con fu cian phi lo so phi cal tho ught has be en we -
ake ning. If one fol lows this lo gic, one may con tend that if the in te rest in
re li gion and phi lo so phy de cre ases so do es the in te rest in the cul tu ral
cen ters and the ve ry tho ught it self. It is espe cial ly true for the Chi ne se
young ge ne ra tion. Con fu cia nism has be co me a cul tu ral phe no me non
gra du al ly de pri ved of its re li gio us aspect. This hun dreds of cen tu ries
long tra di tion is often tre ated as an ad di tio nal to urist at trac tion for „We -
stern vi si tors” to Chi na.

Key words: Con fu cia nism, Chi na, re li gio us to urism, cul tu ral to -
urism, Chi ne se so cie ty  

Wstęp

W zglo ba li zo wa nym i zma te ria li zo wa nym świe cie, czę sto w nad zwy -
czaj nym tem pie i po śpie chu współ cze sne go ży cia gu bi się duch re li gij no -
ści. Do ty czy to wszyst kich re li gii i wszyst kich kon ty nen tów. Prze kła da
się to rów nież na ak tyw ność tu ry stycz ną i piel grzym ko wą do miejsc świę -
tych. O ile ruch ten w nie któ rych czę ściach świa ta jest na dal oży wio ny
i pe łen du cha po bo żno ści, to w nie któ rych re gio nach świa ta ule ga ze -
świec cze niu. Za nim jed nak przej dzie my do szcze gó ło we go przyj rze nia
się kon fu cja ni zmo wi, na le ży upo rząd ko wać ter mi no lo gię zwią za ną
z piel grzy mo wa niem lub uda wa niem się do miejsc kul tu re li gij ne go. Za -
gad nie nie to do ty czy wszyst kich re li gii świa ta. Cho ciaż, jak po wszech nie
wia do mo, nie w ka żdej re li gii piel grzy mo wa nie ma jed na ko we zna cze nie.
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Czę sto jed nak wy ni ka ono z we wnętrz nej po trze by czło wie ka lub kul tu -
ry da ne go na ro du.

Zja wi sko uda wa nia się do miejsc kul tu ilu stru ją trzy for my pod ró ży.
Pierw szą z nich jest piel grzy mo wa nie, czy li na wie dza nie miejsc świę tych,
w ce lach czy sto lub nie mal wy łącz nie du cho wych, re li gij nych. Dru gą for -
mą jest tu ry sty ka re li gij na, po le ga ją ca na wy jaz dach do miejsc świę tych
z na sta wie niem po znaw czym, kra jo znaw czym, a cza sa mi rów nież du cho -
wym. Sto pień za an ga żo wa nia du cho we go w ka żdej z tych dwóch form
mo że być ró żny w za le żno ści od stop nia po bo żno ści, mo ty wa cji i wie lu
in nych czyn ni ków. Trze cią for mą pod ró ży do miejsc świę tych jest tu ry -
sty ka, któ rą mo żna na zwać tu ry sty ką kul tu ro wą, gdyż wy jaz dy re ali zu ją
oso by bez na sta wie nia re li gij ne go, a cza sa mi wręcz po zna ją in ne, ob ce
so bie re li gie, trak tu jąc je ja ko sfe rę wła śnie kul tu ro wą, a nie sfe rę du cha. 

Za pre zen to wa na teo ria mo że po zo sta wać w kon flik cie z nie któ ry mi
spo so ba mi trak to wa nia tu ry sty ki re li gij nej i piel grzym ko wej, gdyż wie lu
au to rów za li cza za rów no piel grzy mo wa nie, jak i tu ry sty kę re li gij ną
do tu ry sty ki kul tu ro wej. Wy da je się za tem, że w sze ro kim ro zu mie niu tu -
ry sty ki kul tu ro wej ta kie jej uję cie jest uza sad nio ne, w wą skim zaś ro zu -
mie niu tu ry sty ki kul tu ro wej mo żną ją trak to wać ja ko trze ci, obok piel -
grzy mo wa nia i tu ry sty ki re li gij nej, ob szar zwią za ny z mi gra cja mi lu dzi
do miejsc świę tych (Ró życ ki 2009, s. 30-31).

Mistrz Kon fu cjusz po wie dział:
Co wiesz – to wiesz,
Cze go nie wiesz – te go nie wiesz;
To zna czy na praw dę wiesz.
Ani na uka nie po win na nu dzić czło wie ka, 
Ani ucze nie nie po win no go mę czyć. 
Wład ca po wi nien za cho wy wać się jak wład ca,
Dwo rza nin jak dwo rza nin, oj ciec jak oj ciec, syn jak syn. 
Nie patrz, nie słu chaj, nie mów, nie czyń ni cze go,
Co nie jest zgod ne z usta lo nym ry tu ałem!
Lu do wi mo żna roz ka zy wać, ale nie po wi nien on wie dzieć, 
Na czym po le ga isto ta roz ka zu. 
Śmierć i ży cie za le żą od lo su;
Szczę ście i bo gac two za le żą od Nie ba.

(Ire na Sła wiń ska – Hu Pe ifang, 2005)
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Ana li zu jąc ży cie Chiń czy ków, szcze gól nie na prze strze ni dzie jów aż
do prze mian w XX wie ku, do strze ga się wy raź nie re li gij ny cha rak ter my -
śli kon fu cjań skiej. Ro dzą się za tem py ta nia: jak we współ cze snym świe -
cie, na po cząt ku XXI wie ku Chiń czy cy trak tu ją myśl, fi lo zo fię, idee i re -
li gię Kon fu cju sza? Ja kie jest zna cze nie kon fu cja ni zmu w spo łe czeń stwie
chiń skim na po cząt ku XXI wie ku? Czy jest to dla nich jesz cze wy znacz -
nik ży cia, re li gia, przy naj mniej w pew nych krę gach, czy przy bie ra już je -
dy nie war tość kul tu ro wą, sta jąc się atrak cją dla nich sa mych i dla na pły -
wa ją cych z za gra ni cy tu ry stów? Czy miej sca kul tu, te zwią za ne z Kon fu -
cju szem, przy cią ga ją piel grzy mów, czy są już tyl ko atrak cją dla tu ry stów
kul tu ro wych?

Ce lem ni niej sze go opra co wa nia jest rów nież pró ba od po wie dzi
na klu czo we, zda niem au to rów, py ta nie: czy we współ cze snym spo łe -
czeń stwie chiń skim po za no wy mi zja wi ska mi spo łecz ny mi, któ re za czę ły
się po ja wiać od roz po czę tych przez Deng Xia opin ga re form w 1978 r.
i stop nio wo ugrun to wy wać w co dzien nym ży ciu Chiń czy ków, ta kich jak
kult pie nią dza czy kon su me ryzm, w spo łe czeń stwie, któ re zdą ży ło już
przy wyk nąć do wy gód no we go ży cia, jest jesz cze miej sce na „tra dy cję”,
re li gię, a na wet piel grzym ki? A prze cież jed nym ze wska zań naj słyn niej -
sze go chiń skie go fi lo zo fa, Kon fu cju sza, by ło, by czło wiek nie go nił
za do bra mi ma te rial ny mi (Gen tel le 2004). Czy za tem w spo łe czeń stwie
chiń skim, któ re przez po nad dwa ty sią ce lat by ło prze siąk nię te kon fu -
cjań ski mi za sa da mi i ści śle ich prze strze ga ło, jest dzi siaj miej sce na na uki
Mi strza Kong? Co po zo sta ło z kon fu cja ni zmu w dzi siej szych Chi nach? 

Kon fu cja nizm

Kon fu cjusz, ina czej na zy wa ny Kong Qiu lub Kong fu zi, żył w la -
tach 551-479 p.n.e. Zmarł w wie ku 72 lat. Był fi lo zo fem i my śli cie lem,
uzna wa ny jest za twór cę sys te mu mo ral no -spo łecz ne go, na zy wa ne go
póź niej kon fu cja ni zmem. Sys tem ten jest po strze ga ny rów nież ja ko fi lo -
zo fia, ale ma ta kże zna mio na re li gii. Kon fu cjusz gło sił ha sła po wro tu
do wcze sno feu dal ne go po rząd ku spo łecz ne go i po sza no wa nia tra dy cji.
Za naj wa żniej szą wła ści wą dro gę do sa mo do sko na le nia czło wie ka uwa -
żał prze strze ga nie norm współ ży cia spo łecz ne go i po słu szeń stwo wo bec
wła dzy. Je go dzia łal ność przy czy ni ła się do roz wo ju kul tu ry chiń skiej
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oraz wy war ła wpływ na ukształ to wa nie do mi nu ją ce go w feu dal nych Chi -
nach sty lu ży cia i my śle nia opar te go na kul cie tra dy cji i prze szło ści (No -
wa En cy klo pe dia... 1997).

Fi lo zo ficz ną pod sta wą kon fu cja ni zmu by ło za ło że nie, że wszyst ko,
co się dzie je, mu si być zgod ne z „ła dem nie ba” (tao). W okre sie dy na stii
Han (206 p.n.e. – 220 n.e.) kon fu cja nizm ewo lu ował w kie run ku teo lo -
gicz nym i te istycz nym. W okre sie pa no wa nia dy na stii Song (960-1279)
po wstał neo kon fu cja nizm, któ ry stał się ofi cjal ną fi lo zo fią ce sar stwa
chiń skie go i do mi no wał w chiń skiej my śli i kul tu rze aż do XX wie ku
(No wa En cy klo pe dia... 1997).

Am bi cją Kon fu cju sza by ło pia sto wa nie wy so kich urzę dów pań stwo -
wych, by z tej po zy cji móc re for mo wać spo łe czeń stwo. Am bi cje te jed -
nak, po za kil ko ma mniej zna czą cy mi urzę da mi i garst ką uczniów, nie
speł ni ły się. W wie ku ok. 50 lat zro zu miał swe po wo ła nie i przez ostat -
nie 13 lat swe go ży cia wę dro wał po po dzie lo nym na feu dal ne pań stew ka
kra ju, ofe ru jąc wład com czę sto nie wiel kich księstw swe ra dy, jak ulep -
szyć sys tem wła dzy, szu ka jąc jed no cze śnie oka zji wpro wa dze nia swych
idei w ży cie. Oka zja ta ka ni gdy się nie przy tra fi ła. Tra dy cja mó wi rów -
nież, że kil ka krot nie ze tknął się on z Lao Zim. Na pięć lat przed śmier cią
Kon fu cjusz za jął się wy łącz nie na ucza niem i re da go wa niem kla sycz nej li -
te ra tu ry. To je mu wła śnie przy pi su je się kom pi la cję lub czę ścio we au tor -
stwo pię ciok się gu – ka no nu kon fu cjań skie go, w skład któ re go wcho dzą:
Księ ga Do ku men tów, Księ ga Pie śni, Księ ga Prze mian, Księ ga Oby cza jów
oraz Kro ni ka Wio sen i Je sie ni, przy czym czę sto wy mie nia się jesz cze jed -
ną, szó stą księ gę – Księ gę Mu zy ki. 

Nie usta ją ce wa śnie i kon flik ty w okre sie wio sen i je sie ni za in spi ro wa -
ły Kon fu cju sza do szu ka nia dro gi, któ ra stwa rza ła by lu dziom mo żli wość
ży cia ra zem w po ko ju, w świe cie po zba wio nym kłót ni. Je go roz wią za -
niem by ła tra dy cja. Tak jak in ni je mu współ cze śni, Kon fu cjusz głę bo ko
wie rzył, że był kie dyś okres wiel kie go po ko ju i po myśl no ści w Chi nach.
Lu dzie wów czas ży li zgod nie z usta lo ną tra dy cją, któ ra utrzy my wa ła po -
kój i ład spo łecz ny. Ide ałem czło wie ka dla Kon fu cju sza był czło wiek nie -
ustan nie sa mo udo sko na la ją cy się, ba da ją cy sta ro żyt ne księ gi, oby cza je
i ry tu ały, dba ją cy o cią głe do sko na le nie swych cnót mo ral nych i ety kie ty
(http://po lish.cri.cn/1/2003/09/29/2@601.htm).

Pierw sze do stęp ne dzi siaj in for ma cje o Chi nach po cho dzą z re la cji
i opi sów pod ró ży Je dwab nym Szla kiem. W wy ni ku chiń skiej re be lii
w 879 r., skie ro wa nej prze ciw ob co kra jow com i wy zna wa nym przez nich
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re li giom, du ża, bo li czą ca po nad 120 tys. osób gru pa cu dzo ziem ców
z Kan to nu, zo sta ła za mor do wa na. Wśród zma sa kro wa nych by li chrze -
ści ja nie, Ara bo wie, Ży dzi oraz wy znaw cy za ra tusz tria ni zmu. Na stą pi ło
za mknię cie się Chin na świat ze wnętrz ny, ze rwa no kon tak ty ze świa tem.
Sy tu acja ta ka trwa ła aż czte ry wie ki. Do pie ro no we otwar cie na świat
i kon tak ty z Eu ro pą roz wi nę ły się w XII wie ku. Po now nie Chi ny by ły
opi sy wa ne przez kup ców i pod ró żni ków (Ba nek 2004, s. 6).

Szcze gól ną ro lę w pro ce sie po zna wa nia i opi sy wa nia Chin ode gra li je -
zu ici, któ rzy w 1579 r. osie dli li się w Ma kau, a w ro ku 1601 za ło ży li mi sję
w Pe ki nie. Za nim do tar li do Chin mi sjo na rze, kraj opi sy wa li kup cy i pod -
ró żni cy. By li to Mar co Po lo (XIII wiek), Ibn Bat tu ta (XIV wiek) oraz fran -
cisz ka nie Jan z Mon te Co rvi no na prze ło mie XIII i XIV wie ku oraz Odo -
ryk z Po rde no ne w XIV wie ku (Ba nek 2004, s. 6). Jed nym z naj słyn niej -
szych apo sto łów Chin był Mat teo Ric ci (1522-1610), któ ry już w 1611 r.
wy dał w Kra ko wie Rocz ny opis rze czy chi neń skich. Po lak Mi chał Boym
(1614-1659) był au to rem ma py Chin (Map pa Im pe rii Si na rum), któ rą zna -
ny astro nom i geo graf G. B. Ric cio li za mie ścił w swo jej Geo gra phiae et hy -
dro gra phiae re for ma tae (Bo lo nia 1661). War to zwró cić uwa gę na do ko na -
nia Ric cie go, któ ry wy ko rzy stał spo rą wie dzę na te mat kul tu ry chiń skiej.
Po nie kąd ada pto wał chiń skie ro zu mie nie Bo ga, od no sząc je do chrze ści -
jań skie go Bo ga. Pró bo wał, jak twier dzi Ba nek (2004), ada pto wać
do chry stia ni zmu pew ne ele men ty kon fu cja ni zmu. Dzia ła jąc na grun cie
chiń skiej kul tu ry, pa pież Pa weł V ze zwo lił na wpro wa dze nie do Mszy
świę tej ję zy ka chiń skie go (Ba nek 2004, s. 7). W XVI, XVII i XVIII wie ku
ro sło w Eu ro pie za in te re so wa nie my ślą chiń ską. Efek tem te go by ło mię -
dzy in ny mi wy da nie w Pol sce w 1784 r. dwu to mo we go prze kła du dzieł
Kon fu cju sza oraz in nych fi lo zo fów chiń skich. 

Cią gle po ja wia się dy le mat, czy pre zen to wać kon fu cja nizm i tao izm
ja ko sys te my fi lo zo ficz ne czy re li gie. Kon fu cjusz w za sa dzie nie był przy -
wód cą re li gij nym. Więk szość je go my śli i idei jest oma wia na w opra co -
wa niach fi lo zo ficz nych, a nie re li gij nych. Szcze gól nie do ty czy to neo kon -
fu cja ni zmu.

W mie ście por to wym Qing dao (to tu taj mia ły miej sce re ga ty Igrzysk
Olim pij skich 2008 w Pe ki nie), na pół noc no -wschod nim wy brze żu Chiń -
skiej Re pu bli ki Lu do wej, w pro win cji Shan dong (po nie miec kiej ko lo nii),
naj tłum niej od wie dza nym i fo to gra fo wa nym miej scem jest wu si gu ang
chang, czy li Plac Czwar te go Ma ja. Obiek tem przy ku wa ją cym naj więk szą
uwa gę, znaj du ją cym się w cen trum pla cu, jest ko lo sal ny mo nu ment, któ -
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ry w dzień ma ko lor czer wo ny, a wie czo rem roz bły sku je ja skra wym po -
ma rań czem. Kon struk cja ta, na któ rą skła da się kil ka na ście jak by za wie -
szo nych w po wie trzu pier ście ni (zwę ża ją cych się ku gó rze i pod sta wie,
w środ ku roz cho dzą cych się nie rów no mier nie w ró żnych kie run kach;
we wnątrz pier ście ni zo sta ła za wie szo na ogrom na ku la rów nież ko lo ru
czer wo ne go), ma upa mięt niać bar dzo wa żne w hi sto rii współ cze snych
Chin wy da rze nie, o któ rym nie wie le osób, w tym sa mych Chiń czy ków,
mo gło by coś po wie dzieć. 4 ma ja 1919 r. (czy li osiem lat po oba le niu ce -
sar stwa) mia ła miej sce wiel ka de mon stra cja mło dzie ży w Pe ki nie, któ ra
da ła po czą tek ca łe mu ru cho wi an ty kon fu cjań skie mu. Wal ka ta trwa ła
kil ka dzie siąt lat i sku pi ła ró żne odła my in te li gen cji dą żą cej do uno wo -
cze śnie nia Chin. 

We wspo mnia nej pro win cji Shan dong jest po ło żo ne ro dzin ne mia sto
Kon fu cju sza (Kong – na zwi sko, Fu zi – wiel ki mistrz, stąd Kon fu cjusz)
Qu fu (w Qu fu ok. 100 ty się cy osób, czy li co szó sty miesz ka niec, no si na -
zwi sko Kong). Tu ry ści od wie dza ją cy Qu fu ma ją wra że nie, że czas się tu -
taj za trzy mał. Kon ne ko lo ro we tak sów ki, ma łe stra ga ny z pa miąt ka mi
po roz sta wia ne w nie ła dzie, brak wy so kich bu dyn ków, któ re szczel nie
prze sła nia ją nie bo Szan gha ju, Shen zhen, Pe ki nu czy na wet Qing dao.
Nie wiel ka głów na han dlo wa uli ca nie co za tło czo na, ale ogól nie spo kój
i brak po śpie chu oraz za wie szo na gdzieś ni sko nad gło wa mi lek ka po -
ran na mgieł ka wpi su ją się w ta jem ni czy cha rak ter te go miej sca. Ja kże in -
ne od du żych miast wschod nie go wy brze ża Chin jest Qu fu. Tu na praw -
dę mo żna po czuć „hi sto rię”. I to wła śnie w tym miej scu w 551 r. p.n.e.
uro dził się Kon fu cjusz. Po cho dził on z ro dzi ny ary sto kra tycz nej, osia dłej
od kil ku po ko leń w księ stwie Lu (Sła wiń ska 2005).

Jak za uwa ża An ne Cheng, Kon fu cjusz nie był za ło ży cie lem ży cia du -
cho we go czy re li gii. Je go wy jąt ko wość tkwi w czymś in nym. Kształ to wał
on Chiń czy ków przez po nad dwa ty sią ce lat, a co wię cej, po raz pierw szy
za pro po no wał kon cep cję etycz ną czło wie ka w je go in te gral no ści i uni -
wer sal no ści (Cheng 1997). Kon fu cjusz roz wi nął myśl mo ral ną i po li tycz -
ną. Chciał, by w pań stwie za pa no wa ła har mo nia, po przez ukształ to wa -
nie lu dzi ży ją cych cno tli wie, zgod nie z za sa da mi mo ral ny mi (Ja va ry,
Wang 2006). Głów ne dzie ło je go ży cia to Kro ni ka Wio sen i Je sie ni – kro -
ni kar ski za pis obej mu ją cy okres od 722 do 481 r. p.n.e. – la ta kul tu ral ne -
go roz kwi tu sta ro żyt nych Chin. Kro ni ka Kon fu cju sza nie by ła dzie łem
wy łącz nie hi sto rycz nym. By ła ona re flek sją nad sta nem pań stwa,
nad oby cza ja mi i pró bą opra co wa nia norm, któ re prze strze ga ne przez
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pod da nych i wład ców, przez wszyst kich lu dzi – mo gły by stać się pod sta -
wą spo łecz ne go po rząd ku. Naj więk sze zna cze nie w sys te mie po glą dów
Kon fu cju sza ma ją Lu nyu, Dia lo gi, za wie ra ją ce dys pu ty mi strza z ucznia -
mi, któ re oni sa mi spi sa li. 

War to zwró cić uwa gę na dwa bar dzo wa żne w po glą dach Kon fu cju -
sza po ję cia. Pierw szym z nich jest li – ry tu ał. Mistrz Kong ma wiał: „Nie
patrz, nie słu chaj, nie mów, nie czyń ni cze go, co nie jest zgod ne z usta lo -
nym ry tu ałem” (Sła wiń ska 2005). Kon fu cjań ski ry tu ał (li) sta no wi swo iste
sko dy fi ko wa nie obo wiąz ków i praw, ta kże mo ral nych, wszyst kich lu dzi
we wszyst kich ich spo łecz nych sy tu acjach. Ry tu ał zna czy ty le co uprzej -
mość, ale re gu ły tej uprzej mo ści sta no wią u Kon fu cju sza pró bę sfor ma li -
zo wa nia i unor mo wa nia dzia łal no ści urzę dów i ca łych grup spo łecz nych.
Kon fu cjusz uwa żał, że przede wszyst kim na le ży usta no wić ty tu ły, po tem
okre ślić zwią za ne z ni mi obo wiąz ki i pra wa i do pie ro wte dy, przez od nie -
sie nie do nich, oce niać po stę po wa nie lu dzi. Kró lo wi na le ży się bez -
względ ne po słu szeń stwo pod da nych, wy ni ka ją ce z je go ty tu łu. Po dob ne
obo wiąz ki wy ni ka ją dla sy na wo bec oj ca itd. Kon fu cja nizm wy ma gał ab -
so lut ne go po słu szeń stwa wo bec wład cy i oj ca. Je że li cho dzi o „po zy cję”
ko bie ty, to trak to wa no ją go rzej niż nie wol ni ków. Kon fu cjusz na ka zy wał
bez względ ne prze strze ga nie za sad, ale uwa żał, iż ry tu ał nie do ty czy ni -
ższych warstw, tak jak ka ra nie po win na się gać wy ższych urzęd ni ków. 

Dru gim wa żnym po ję ciem w po glą dach Kon fu cju sza by ło ren – hu -
ma ni ta ryzm, nie sto so wa nie prze mo cy. Ro zu miał go ja ko na kaz po wścią -
ga nia swych na mięt no ści. Kon fu cjusz gło sił, że: „Wła dza spra wo wa -
na prze mo cą strasz niej sza jest od ty gry sa” (Sła wiń ska 2005). Hu ma ni ta -
ryzm i ry tu ał są po ję cia mi nie roz dziel ny mi, hu ma ni ta ryzm re ali zu je się
po przez ry tu ał i jed no cze śnie jest przez ry tu ał ogra ni czo ny, sto sow nie
do wy ma gań in te re su spo łecz ne go. 

Teo ria Kon fu cju sza nie zna la zła jed nak uzna nia za je go ży cia, po nie -
waż nie by ła dość prak tycz na. By ła zbyt „do bra” i nie wy god na za rów no
dla pod wład nych, jak i dla wład ców. Sza no wa no je go po glą dy, lecz nie sto -
so wa no ich. Stąd nie po wo dze nia Mi strza w ży ciu po li tycz nym. Na le ży
pod kre ślić, że kon fu cja nizm nie był re li gią. Na uka Kon fu cju sza i jej roz po -
wszech nia nie nie mia ły za ży cia Mi strza cha rak te ru re li gij ne go. Na ucza niu
nie to wa rzy szy ły ob rzę dy, nie po wsta ła or ga ni za cja dzia ła ją ca na rzecz dok -
try ny czy po słu gu ją ca się nią. Z cza sem jed nak kon fu cja nizm na brał cha -
rak te ru re li gij ne go (głów nie z dzia łal no ścią Dong Zhong shu, do rad cy ce -
sa rza Wu z dy na stii Han, pa nu ją ce go w II wie ku p.n.e.) (Sła wiń ska 2005).
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Kult Mi strza za tra cił świec ki cha rak ter i od tąd przed sta wia no go ja ko pro -
ro ka gło szą ce go praw dy po nad ludz kie. Pro ces prze obra ża nia kon fu cja ni -
zmu z dok try ny spo łecz no -po li tycz nej w re li gię od po wia dał więc dą że niu
do uświę ce nia wła dzy ce sar skiej, do prze ko na nia, że „po cho dzi ona
od Bo ga”. Nie mniej kon fu cja nizm ni gdy nie stał się re li gią w tym sen sie jak
np. chrze ści jań stwo i ni gdy nie stwo rzył or ga ni za cji ko ściel nej.

Dwa la ta po śmier ci Mi strza, w miej scu gdzie stał skrom ny, trzy izbo -
wy dom ro dzi ny Kong, wład ca księ stwa Lu wzniósł świą ty nię. Od II w.
p.n.e. do po ło wy XX w., wio sną i je sie nią, a ta kże w dniu uro dzin Kon -
fu cju sza, w świą ty niach od by wa ły się wiel kie ce re mo nie ku je go czci. Zo -
sta ła ona znacz nie roz bu do wa na w koń cu II wie ku p.n.e., kie dy ce sarz
Han Wu -di uznał kon fu cja nizm za ofi cjal ną ide olo gię pań stwo wą (Sła -
wiń ska 2005). Kon fu cju sza uczy nio no świę tym, a je go księ gi sta ły się
obo wią zu ją cym wzo rem ety ki i mo ral no ści. Dla te go mię dzy in ny mi feu -
da lizm trwał w Chi nach tak dłu go, a Chiń czy cy przez wie ki ży li nie mal
jak w cza sach Kon fu cju sza. Pa nu ją cy tę pi li wszel kie od chy le nia od or to -
dok syj ne go kon fu cja ni zmu, tak w ży ciu po li tycz nym jak i kul tu ral nym.
Wy ma ga li od pod da nych przede wszyst kim pod po rząd ko wa nia się za sa -
dom sfor mu ło wa nym przez sta ro żyt ne go Mi strza. We dług nich miej sce
ka żde go czło wie ka, wład cy i pod da ne go, oj ca i sy na, mę żczy zny i ko bie -
ty – by ło ści śle usta lo ne i nie zmien ne. Do gma tyzm ten znacz nie za szko -
dził roz wo jo wi Chin i w koń cu stał się nie do znie sie nia. Na uka sta wia ją -
ca so bie nie gdyś za cel za stą pie nie cha osu spra wie dli wym ła dem spo łecz -
nym sta ła się w cią gu wie ków przy czy ną trwa ło ści ana chro nicz nych
struk tur, ich skost nie nia, ba rie rą na dro dze po stę pu. 

W 1919 r., osiem lat po oba le niu ce sar stwa, pierw si zbun to wa li się
prze ciw Kon fu cju szo wi stu den ci uczel ni pe kiń skiej, urzą dza jąc an ty feu -
dal ne wie ce i de mon stra cje. Z cza sem kon fu cja nizm prze stał być je dy -
nym obo wią zu ją cym sys te mem etycz nym w Pań stwie Środ ka. 

Wraz z wy zwo le niem Chin w 1949 r. przy szedł kres kon fu cja ni zmu.
Dok try na kon fu cjań ska stra ci ła sa kral ny cha rak ter, za prze sta no na ucza -
nia do gma tów Mi strza w szko łach. Uczniom, stu den tom Kon fu cjusz był
od tąd przed sta wia ny tyl ko ja ko je den z wiel kich my śli cie li sta ro żyt no ści.
Ostat ni atak na Kon fu cju sza przy pusz czo no w po cząt kach lat 1970., gdy
przy wód cy „re wo lu cji kul tu ral nej” przy pi sy wa li kon fu cja nizm swym
prze ciw ni kom po li tycz nym (Sła wiń ska 2005).

W miej sco wo ści, w któ rej kie dyś uro dził się Kon fu cjusz, w Qu fu, gdzie
do dziś ży ją je go po tom ko wie, stwo rzo no w la tach 1950. mu zeum. Od no -
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wio no też świą ty nię Kon fu cju sza opo dal mu zeum, udo stęp nia jąc ją tu ry -
stom. Świą ty nia, re zy den cja po tom ków Kon fu cju sza i cmen tarz ro dzi ny
Kong zo sta ły uzna ne za za byt ki na ro do we. Kon fu cja nizm po zo stał zbio rem
za sad mo ral nych i pew ną fi lo zo fią wła dzy.

Po wrót do „tra dy cji”, związ ki wła dzy z kon fu cja ni zmem

Jak twier dzi Je an -Lo uis Roc ca (pra cow nik na uko wy Cen trum Stu -
diów i Ba dań Mię dzy na ro do wych w Pe ki nie, au tor ksią żki La con di tion
chi no ise oraz La Chi ne vue par ses so cio lo gue), na si la nie się ocze ki wań
spo łecz nych to wa rzy szą ce sza lo ne mu wzro sto wi go spo dar cze mu ro dzi
fru stra cję i pra gnie nia, któ re za spo ko ić mo że je dy nie dal szy wzrost.

Po wrót do „tra dy cji” pod po sta cią od ro dze nia kon fu cja ni zmu nie
bar dzo da je się po go dzić ze wzro stem go spo dar czym i nie pa su je do pra -
gnień wy pró bo wa nia no wych sty lów ży cia (Roc ca 2008). Guy Sor man
z ko lei stwier dza, że ko mu nizm nie jest kon fu cjań ski. Ow szem, za cza sów
ce sar stwa był re li gią pań stwo wą, ale tam te cza sy już daw no mi nę ły. Ja ki
za tem po ży tek z kon fu cja ni zmu mia ła by czer pać obec na wła dza Chiń -
skiej Re pu bli ki Lu do wej? We dług au to ra Ro ku Ko gu ta, Ko mu ni stycz -
na Par tia Chin wy ko rzy stu je „kon fu cjo mo wę”. Par tia po słu gu je się cza sa -
mi re to rycz ny mi zwro ta mi w sty lu har mo nia i umiar ko wa nie, któ re zda ją
się po cho dzić ze słow ni ka kon fu cjań skie go. Przy wód cy Par tii wie dzą, że
w Chi nach i po za ni mi ob raz Kon fu cju sza jest na dal po zy tyw ny, więc
spryt nie jest się za nim ukryć. Par tia ka za ła ostat nio od no wić kil ka „świą -
tyń Kon fu cju sza”. Są to jed nak za le d wie mu zea, znisz czo no na to miast
praw dzi we miej sca kul tu, gdzie od pra wia no ob rzę dy i skła da no ofia ry.
Sa mo mia sto Qu fu sta ło się par kiem atrak cji dla chiń skich i za gra nicz -
nych tu ry stów. Tu taj ta kże w miej sce daw ne go, su ro we go kul tu po wstał
kon fu cja nizm mar ke tin go wy. Nie ma za tem miej sca na re li gię i na tra dy -
cyj ne piel grzy mo wa nie. Miej sca du cho we zo sta ły po nie kąd „zma te ria li zo -
wa ne”. Na czym miał by po le gać ten tan det ny kon fu cja nizm? Naj le piej zi -
lu stru ją to kon kret ne przy kła dy. I tak na przy kład, par tyj ni przy wód cy za -
mie rza ją wpro wa dzić w li ce ach i na uni wer sy te tach lek cje mo ral no ści,
na któ rych wpa ja no by „war to ści”. Cho dzi ło by o wy kształ ce nie etycz ne
(w do my śle – „kon fu cjań skie”) i ide olo gicz ne (w do my śle – „mark si stow -
skie”). Po za tym, kon fu cjań scy fi lo zo fo wie są za pra sza ni na wy kła dy
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w szko łach kształ cą cych par tyj ne ka dry; po tym po wro cie do „war to ści”
ko mu ni stycz ni przy wód cy ocze ku ją bar dziej mo ral ne go pro wa dze nia się
par tyj nych no ta bli oraz mniej szej ko rup cji. Wła śnie ko rup cja w tra dy cji
chiń skiej jest naj wy ższą for mą bez ła du (Sor man 2006). 

Guy Sor man zwra ca uwa gę, że hi sto ria sto sun ków mię dzy par tią a kon -
fu cja ni zmem sta now czo świad czy o tym, że po go dze nie ich ze so bą jest nie -
mo żli we. Wszyst kie re wo lu cje we współ cze snych Chi nach (od ru chu stu -
denc kie go z 4 ma ja 1919 r. po „re wo lu cję kul tu ral ną” z lat 1966-1976) by -
ły skie ro wa ne prze ciw kon fu cja ni zmo wi. Jak pi sze da lej Sor man, Par tia roz -
myśl nie znisz czy ła kon fu cja nizm, po nie waż jest re ak cyj ny, a je go fun da ment
sta no wi ide ali za cja mi nio ne go zło te go wie ku. Par tia też od da je się ad o ra cji
zło te go wie ku, ale przy szłe go. Sa ma idea po stę pu by ła kon fu cja ni stom nie -
na wist na, jest za tem lo gicz ne, że ko mu ni ści nie usta wa li w zwal cza niu
praw dzi we go kon fu cja ni zmu, aż za stą pi li go bez piecz ną na miast ką.

Pod sta wą kon kret ne go kon fu cja ni zmu by ły kon kret ne ob rzę dy, uro -
czy sto ści i skła da nie ofiar. Już daw no jed nak ule gły one za po mnie niu,
ka pła nów zli kwi do wa no, ma ło kto czy ta też księ gi przy pi sy wa ne Kon fu -
cju szo wi. Po nad to re for my pi sma i edu ka cji spra wi ły, że prze cięt ny
Chiń czyk na wet nie po tra fi ich prze czy tać. A to, co po zo sta ło – po wo ły -
wa nie się na war to ści – to tyl ko imi ta cja i ogra ni czo ny wy bór. Chiń scy
przy wód cy nie za cy tu ją tek stów Kon fu cju sza i Men cju sza skie ro wa nych
prze ciw ko de spo ty zmo wi czy przy zna ją cych su we re no wi wła dzę ogra ni -
czo ną nie zby wal ny mi pra wa mi pod da nych (Sor man 2006).

Od pew ne go cza su w śro do wi skach uni wer sy tec kich, jak rów nież
na ró żnych szcze blach dra bi ny par tyj nej sły chać by ło gło sy, że al ter na ty -
wą (a na wet za gro że niem) dla Par tii Ko mu ni stycz nej miał by stać się neo -
kon fu cja nizm. W ter mi no lo gii fi lo zo ficz nej neo kon fu cja ni zmem okre śla
się prąd in te lek tu al ny łą czą cy kon fu cja nizm z ele men ta mi za czerp nię ty -
mi z tao izmu i bud dy zmu. Roz wi nął się on za pa no wa nia dy na stii Song
(960-1279) (Sor man 2006). Ta ide olo gia jest obec nie roz po wszech nio -
na w śro do wi skach uni wer sy tec kich, wśród dy rek to rów przed się biorstw
i przy wód ców par tii ko mu ni stycz nej. Na po cząt ku pa no wa nia dy na stii
Qing, w XVII wie ku, po ja wił się pierw szy ruch neo kon fu cjań ski – in te -
lek tu ali stów zbun to wa nych prze ciw ko au to kra cji Ce sar stwa Man dżur -
skie go. Ci neo kon fu cja ni ści, opie ra jąc się na pi smach Kon fu cju sza,
chcie li wy mu sić na ce sa rzu, by prze strze gał do brych oby cza jów i za cho -
wał lo kal ne au to no mie. Jed nak współ cze śni neo kon fu cja ni ści, a ra czej
neo ne okon fu cja ni ści, z na uk Kon fu cju sza po zo sta wi li je dy nie po rzą dek
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mo ral ny i za mi ło wa nie do hie rar chii. Jak kon klu du je Guy Sor man, neo -
kon fu cja nizm jest dla Chin tym, czym neo kon ser wa tyzm dla Sta nów
Zjed no czo nych. Jest rów nież, obok li be ra li zmu i mark si zmu, trze cią dro -
gą: po wo ły wa nie się na Kon fu cju sza po zwa la bez zbyt nie go ry zy ka
sprze ci wiać się par tii ko mu ni stycz nej, kry ty ko wać ko rup cję i od rzu cać
li be ra lizm ja ko ob cą ide olo gię. Mo żna by za tem stwier dzić, że neo kon -
fu cja nizm nie ty le jest groź ną al ter na ty wą dla par tii, ile – na rów ni z na -
cjo na li zmem – jed ną z jej ma sek.

Na le ży też mieć na uwa dze jesz cze jed no ja kże wa żne „zja wi sko”,
o któ rym wspo mi na zna ny fran cu ski si no log François Jul lien. W Chi nach
nie wy my ślo no ni cze go po za mo nar chią. Chiń czy cy nie wy szli po za sche -
mat: ksią żę – do bry lub zły, po rzą dek i je go prze ci wień stwo. Stąd bie rze
się po wszech ne w Chi nach prze ko na nie, że aby za pew nić po rzą dek, trze -
ba mieć jed no li tą wła dzę. Wczo raj był to Ksią żę, dziś jest to Par tia. To tłu -
ma czy, dla cze go par tia ko mu ni stycz na, mi mo wszyst kich nie po żą da nych
de cy zji, za któ re jest od po wie dzial na, wciąż po zo sta je dla Chiń czy ków
punk tem od nie sie nia – wbrew ide om de mo kra cji (Jul lien 2007). Chiń czy -
cy do szli wręcz do te go, pi sze w dzie le Chi ny i mo del za chod ni François
Jul lien, po wo łu jąc się na jed ne go z naj ge nial niej szych my śli cie li Chin,
Wan ga Bi, my śli cie la z III wie ku, że na py ta nie „co zro bić, gdy u wła dzy
znaj du je się ty ran”, wie lu od po wia da: le piej nie re ago wać, po zwo lić rze -
czom iść swo im to rem. To zna czy, że trze ba po zwo lić ty ra no wi ty ra ni zo -
wać swój lud, trze ba dać mu dojść do krań ca w swej ty ra nii, aż sta nie się
ona przy czy ną je go klę ski, aż upad nie z wła sne go nad mia ru.

Współ cze sny kon fu cja nizm w kul tu rze i ży ciu du cho wym

Gdy by za py tać w Chi nach ja kie go kol wiek prze chod nia na jed nej
z tęt nią cych ży ciem, ru chli wych, han dlo wych ulic Pe ki nu lub Szan gha ju,
czy in ne go mia sta, o zna cze nie kon fu cja ni zmu w ży ciu za wo do wym, jak
i pry wat nym Chiń czy ków (lub sa mej oso by, do któ rej bez po śred nio skie -
ro wa li by śmy na sze py ta nie), to jest bar dzo du że praw do po do bień stwo,
że nie do cze ka li by śmy się żad nej od po wie dzi, a co naj wy żej za wsty dzo -
ne go „nie wiem”. Dla cze go?

Od se tek lat wpa ja no chiń skim dzie ciom za sa dy Mi strza Kong, któ re
te z ko lei jesz cze bez zro zu mie nia, ale i bez za jąk nię cia po wta rza ły
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do znu dze nia. W do mach rów nież prze strze ga no ści śle owych za sad.
Póź niej, już w do ro słym ży ciu, po la tach prak tycz ne go uży cia w sy tu -
acjach dnia co dzien ne go, ów kon fu cjań ski ko deks mo ral ny stał się „na tu -
ral nym re flek sem/re ak cją”. Nie za sta na wia no się już, ja ki mo del po stę po -
wa nia za le cał by Kon fu cjusz w kon kret nej sy tu acji, ale po pro stu po stę po -
wa no zgod nie z za le ce nia mi Mi strza, nie zda jąc so bie z te go spra wy. Jest
to do wód na to, jak głę bo ko, mo żna by rzec do szpi ku ko ści, spo łe czeń -
stwo chiń skie i to przez tak dłu gi czas, zo sta ło prze siąk nię te kon fu cjań ski -
mi za sa da mi. Ale czy coś po zo sta ło z tej dłu go wiecz nej „tra dy cji”?

Przy kła dem współ cze sne go mło de go po ko le nia chiń skie go jest pe -
wien przed się bior ca Chen Chen. Z nim zo stał prze pro wa dzo ny wy wiad.
Ten mło dy Chiń czyk miesz ka i pra cu je w Qing dao, tu też skoń czył stu -
dia (han del mię dzy na ro do wy), zaj mu je się eks por tem chiń skich to wa rów
do kra jów na ca łym świe cie. Po cho dzi ze sto li cy pro win cji Shan dong,
Jin nan i jak wie lu mło dych Chiń czy ków, przed sta wi cie li po ko le nia tzw.
„no wych na cjo na li stów” (uro dzo nych po ro ku 1980), wy brał Qing dao
ja ko miej sce roz wo ju oso bi ste go i za wo do we go. Wie lu mło dych Chiń -
czy ków, ale nie tyl ko, przy zna je, że Qing dao jest dy na micz nym, mło dym
i da ją cym wię cej per spek tyw roz wo ju mia stem. Chen Chen, jak i więk -
szość mło dych osób w je go wie ku (uro dził się w ro ku 1981), sku pio ny
jest na pra cy za wo do wej, na za ra bia niu pie nię dzy, wol ny czas spę dza jąc
na spo tka niach z przy ja ciół mi, upra wia niu spor tu itp. Bar dzo po pu lar ne
są w Chi nach ba ry ka ra oke, ró żnią się one jed nak od tych, ja kie mo żna
spo tkać na Za cho dzie oraz, zwłasz cza wśród mło dych, ka fej ki in ter ne to -
we. Na py ta nie, ja kie dla nie go zna cze nie ma kon fu cja nizm, od po wia da,
że kie dyś prze strze gał na uk Kon fu cju sza i wie rzył, że są one je dy ny mi
mo żli wy mi do za ak cep to wa nia za sa da mi ży cia z in ny mi ludź mi, by cia
god nym czło wie kiem. Bo prze cież, jak da lej tłu ma czy, kon fu cja nizm był
zbio rem za sad i pre skryp cji, któ re mó wi ły, jak wejść w dia log z in ny mi
ludź mi, ze spo łe czeń stwem, któ re we dług Kon fu cju sza by ło lu strza nym
od bi ciem ro dzi ny. Jak na le ży po stę po wać, co na le ży a cze go nie na le ży
mó wić, aby wspo mnia ny dia log prze bie gał w har mo nii. Krót ko mó wiąc,
kon fu cja nizm przy go to wy wał jed nost kę do wej ścia w in te rak cję spo łecz -
ną oraz „ko dy fi ko wał” ów pro ces, wy zna cza jąc ka żde mu czło wie ko wi
pew ną mo ral ną gra ni cę, za któ rą (po jej prze kro cze niu) stał „nasz”
grzech. Na ka zy wał mię dzy in ny mi po wstrzy ma nie pra gnień ludz kich
(w ję zy ku chiń skim yu wang), trzy ma nie ich w ry zach, uśpie nie ich, sa -
mo kon tro lę i ewen tu al nie sa mo uka ra nie. 
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Od ja kie goś cza su jed nak je go opi nia za czę ła się stop nio wo zmie niać
pod wpły wem szer sze go do stę pu do in for ma cji (głów nie za spra wą In -
ter ne tu) oraz kon tak tu z „ludź mi Za cho du”. Zau wa żył, że mi mo iż wie -
le za sad Mi strza Kong jest na dal sto so wa nych i przy dat nych (zwłasz cza
w śro do wi sku za wo do wym), to jed nak jest też wie le ta kich, któ re nie ma -
ją już za sto so wa nia we współ cze snym spo łe czeń stwie chiń skim. Sam nie
zga dza się i nie za mie rza prze strze gać nie któ rych „po uczeń” Kon fu cju -
sza, mię dzy in ny mi tych do ty czą cych po wstrzy my wa nia lub kon tro lo wa -
nia wła snych emo cji czy „na tu ral nych” od ru chów. Mó wiąc ina czej: „je -
że li mam ocho tę być bez po śred ni w roz mo wie z dru gą oso bą czy zro bić
coś, co spra wi ło by mi przy jem ność, to dla cze go miał bym/mia ła bym się
od te go po wstrzy my wać?” 

Chen Chen jest przy kła dem na to, że mło de po ko le nie Chiń czy ków
w co dzien nych sy tu acjach ma te raz do wy bo ru za sa dy kon fu cjań skie
i „za chod nie” (pod któ rych są sil nym wpły wem). Nie rzad ko oczy wi ście
wy stę pu je mao dun – kon flikt mię dzy ty mi dwo ma sfe ra mi i po ja wia się
py ta nie, któ rą dro gę wy brać. Przy kład mło de go Chiń czy ka Chen Chen
od zwier cie dla po sta wy mło dzie ży i dą że nia do za spo ka ja nia po trzeb ma -
te rial nych. W po dob ny spo sób my śli i po stę pu je wie le osób. Wy po wiedź
ta jest re pre zen ta tyw na nie tyl ko dla lu dzi je mu po dob nych, ale i dla
więk szo ści spo łe czeń stwa. Wie le osób, któ rym za da wa no te py ta nia,
w za sa dzie udzie la ły nie mal iden tycz nych od po wie dzi.

Część star sze go po ko le nia Chiń czy ków jed nak, czę sto za rzu ca jąc
mło dym ego izm, dba nie tyl ko o wła sne in te re sy i przy jem no ści, po zo sta -
je na dal pod wpły wem chiń skiej tra dy cji (w tym kon fu cjań skiej). I mi mo
iż jest ono świa do me „na szej” za chod niej kul tu ry, „na szych” za sad i sys -
te mu war to ści, to są one dla nie go nie do za ak cep to wa nia. War to też
zwró cić uwa gę na to, ja kiej dia me tral nej zmia nie ule gła ro la ko bie ty we
współ cze snym spo łe czeń stwie chiń skim. Kie dyś w cie niu mę ża i sy na,
nie ma lże nie zau wa żal na przez spo łe czeń stwo, dzi siaj chiń ska ko bie ta
z od wa gą i prze bo jem wcho dzi na ry nek pra cy. Co raz wię cej jest w Chi -
nach bu si nesswo men – ko biet zaj mu ją cych bar dzo wy so kie sta no wi ska,
czę sto kie row ni cze, w wiel kich fir mach czy kor po ra cjach. W ży ciu ro -
dzin nym hie rar chia „wła dzy” rów nież ule gła znacz ne mu od wró ce niu. To
ko bie ta nie rzad ko za rzą dza bu dże tem do mo wym i po dej mu je de cy zje,
z któ ry mi mąż mu si się li czyć.
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Pod su mo wa nie

Wy da je się, że Chiń czy cy nie wró cą już do daw nych, mi nio nych cza -
sów. Kult pie nią dza, kon su me ryzm, za bie ga nie o do bra ma te rial ne, co -
raz bar dziej ego istycz ne spo łe czeń stwo (zwłasz cza mło de po ko le nie)
spra wia ją, że kon fu cja nizm nie ma si ły prze bi cia i mo żli wo ści „ry wa li za -
cji” z no wy mi „ide ała mi” spo łe czeń stwa chiń skie go na po cząt -
ku XXI wie ku. Mo żna za tem przy pusz czać, że dal szy wzrost go spo dar -
czy i po pra wa wa run ków ży cia co raz więk szej licz by oby wa te li Chin
spra wią, iż Chiń czy cy w swo ich no wych „am bi cjach” co raz bar dziej bę -
dą upo dab niać się do „lu dzi Za cho du”.

A kon fu cja nizm, na uki wiel kie go Mi strza Kong, po zo sta ną je dy nie
mgli stym wspo mnie niem tam te go świa ta. Świa ta in nej tra dy cji, in ne go
kon tek stu hi sto rycz ne go, świa tem in nych, tam tych Chin. Nie któ rzy ba -
da cze uwa ża ją, że wła dze ko mu ni stycz ne w Chi nach kła dą na cisk na wy -
ko rzy sta nie kul tu ry do pro mo cji ide olo gii ko mu ni stycz nej. Mię dzy in ny -
mi dla te go po wo ła no In sty tut Kon fu cju sza, któ ry nie ty le pro pa gu je
kon fu cja nizm, ile słu ży par tii, cza sa mi pod przy kryw ką na uki chiń skie -
go; szcze gól nie w Sta nach Zjed no czo nych eks por to wa na jest ide olo gia
ko mu ni stycz na. Czę sto wśród ofe ro wa nych przez In sty tut Kon fu cju sza
wy kła dów nie ma nic na te mat re li gii czy wol no ści re li gij nej, o któ rą za -
bie ga cho cia żby Wa ty kan (Shen 2009).

W ta ki spo sób za ni ka wie lo wie ko wa myśl i idea fi lo zo ficz na, wie lo -
wie ko wa tra dy cyj na re li gia Chin. Prze su wa nie się cen trum świa ta i han -
dlu na Da le ki Wschód spo wo du je dal szy wzrost ru chu tu ry stycz ne go i to
za rów no tu ry sty ki przy jaz do wej do Chin, jak i wy jaz dów Chiń czy ków
do Świa ta Za cho du. Mi mo głę bo ko za ko rze nio nej tra dy cji kon fu cja ni -
zmu, ak tyw ność w tu ry sty ce re li gij nej i wy jaz dy do miejsc kul tu zwią za -
ne go z kon fu cja ni zmem bę dą mia ły co raz mniej sze zna cze nie. Piel grzy -
mo wa nie w czy stej for mie ule ga za tar ciu. Po zo sta nie je dy nie tu ry sty ka
kul tu ro wa opar ta na wa lo rach kon fu cjań skie go świa ta. Przy tak licz nym
spo łe czeń stwie kul ty wo wa nie tra dy cji re li gij nych kon fu cja ni zmu
na pew no jesz cze dłu go nie zej dzie z ma py wie rzeń re li gij nych, ale bez
wąt pie nia bę dzie mia ło co raz mniej sze zna cze nia.
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Ur szu la Bia łek1

WY KOR ZY STA NIE ME TO DY MO DE LO WEJ 

DO OCE NY PRZY DAT NO ŚCI TU RY STYCZ NEJ 

ZA SO BÓW ŚRO DO WI SKA NA TU RAL NE GO 

GMIN PO WIA TU TO MAS ZOW SKIE GO 

W WOJ. LU BEL SKIM

AN UTI LI ZA TION OF THE MO DEL ME THOD TO THE 
TO URIST USE FUL NESS EVA LU ATION OF NA TU RAL 

ENVI RON MENT RE SO UR CES IN THE BO RO UGHS OF 
TO MAS ZÓW LU BEL SKI DI STRICT IN LU BLIN VO IVOD SHIP

Abs trakt
Ce lem opra co wa nia jest oce na za so bów śro do wi ska na tu ral ne go

gmin po wia tu to ma szow skie go pod ką tem atrak cyj no ści tu ry stycz nej.
Po wiat to ma szow ski jest po ło żo ny w po łu dnio wo -wschod niej czę ści wo -
je wódz twa lu bel skie go na ob sza rze Roz to cza, Wy ży ny Lu bel skiej i Ko tli -
ny San do mier skiej. 

War to ścio wa nie ele men tów śro do wi ska na tu ral ne go zo sta ło prze -
pro wa dzo ne przy uży ciu me to dy mo de lo wej au tor stwa J. War szyń skiej
(1974). Za sto so wa na me to da po zwa la dość do kład nie wska zać jed nost ki
te ry to rial ne ma ją ce opty mal ne wa run ki dla roz wo ju funk cji tu ry stycz nej.
Ana li zie pod da no 12 gmin po wia tu to ma szow skie go. Ba da nia obej mo -
wa ły 3 pod sta wo we ele men ty śro do wi ska: urzeź bie nie te re nu, wo dy po -
wierzch nio we i sza tę le śną. Do dat ko wo uwzględ nio no naj istot niej sze

1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów 
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ele men ty kli ma tu. Oce na atrak cyj no ści tu ry stycz nej po szcze gól nych
gmin zo sta ła prze pro wa dzo na na pod sta wie wy zna czo nych war to ści
współ czyn ni ków atrak cyj no ści ukształ to wa nia te re nu, wód i sza ty le śnej.
Współ czyn ni ki atrak cyj no ści tu ry stycz nej zo sta ły wy zna czo ne w od nie -
sie niu do trzech se zo nów: ogól no re kre acyj ne go, ką pie lo we go i zi mo we -
go. Uzy ska ne wy ni ki do wo dzą ist nie nia sprzy ja ją cych wa run ków do roz -
wo ju ryn ku tu ry stycz ne go na ba da nym ob sza rze.

Sło wa klu czo we: po wiat to ma szow ski, Roz to cze, ukształ to wa nie te -
re nu, wo dy po wierzch nio we, sza ta le śna, kli mat, współ czyn nik atrak cyj -
no ści, se zon tu ry stycz ny 

Abs tract
The aim of the stu dy is to eva lu ate re so ur ces of the na tu ral envi ron -

ment in the bo ro ughs of To ma szów Lu bel ski di strict from the to urist at -
trac tion po int of view. To ma szów Lu bel ski di strict is lo ca ted at the so -
uth -eastern part of Lu blin vo ivod ship at the area of Roz to cze, Wy ży -
na Lu bel ska and Ko tli na San do mier ska. 

The na tu ral envi ron ment ele ments eva lu ation was per for med by
using the mo del me thod pur po sed by Ja dwi ga War szyń ska (1974). The
me thod al lows in di ca ting the ter ri to rial units that are cha rac te ri zed by
opti mal con di tions for the to urist func tion de ve lop ment. Ta king in to ac -
co unt the most im por tant cli ma te ele ments, the re we re twe lve bo ro ughs
of To ma szów Lu bel ski re se ar ched. The eva lu ation of the to urist at trac -
tion was de ter mi ned ba sed on va lu es of at trac tion co ef fi cients of a re lief,
wa ters and a plant co ver. The co ef fi cients we re de ter mi ned for the ge ne -
ral re cre atio nal, ba thing and win ter to urist pe riods. The re sults show
that the re are fa vo ura ble con di tions to the to urist mar ket de ve lop ment
on the re se ar ched area.

Key words: To ma szów Lu bel ski di strict, Roz to cze, re lief, sur fa ce wa -
ters, plant co ver, cli ma te, an at trac tion co ef fi cient, to urist se ason
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Wpro wa dze nie

Pro ble ma ty ka oce ny war to ści śro do wi ska na tu ral ne go dla ce lów tu -
ry sty ki jest bar dzo czę sto po dej mo wa na w li te ra tu rze, acz kol wiek war to -
ścio wa nie ele men tów śro do wi ska ma za zwy czaj cha rak ter opi so wy. Bra -
ku je opra co wań, w któ rych sku pia no by się na kon kret nej me to dzie ilo -
ścio wej. W do tych cza so wych pra cach, w któ rych ba da no atrak cyj ność
śro do wi ska na tu ral ne go, prio ry te to wą ro lę od gry wa ła me to da bo ni ta cji
punk to wej. W pol skiej li te ra tu rze po raz pierw szy po ja wi ła się ona
w okre sie mię dzy wo jen nym. Za sto so wał ją S. Lesz czyc ki, ba da jąc wa lo -
ry re gio nu Pod ha la (1933, 1936, 1937, 1938) (War szyń ska 1974). 

W ni niej szym opra co wa niu punk tem wyj ścia do oce ny ilo ścio wej wa -
lo rów przy rod ni czych by ła pra ca au tor stwa J. War szyń skiej i A. Jac kow -
skie go (1978) Pod sta wy geo gra fii tu ry zmu. Okre ślo no w niej ele men ty
śro do wi ska na tu ral ne go, tj. ukształ to wa nie po wierzch ni, wa run ki wod -
ne i kli ma tycz ne, któ re sta no wią o szan sach i ba rie rach roz wo ju tu ry sty -
ki na da nym ob sza rze. Za sad ni cza część pra cy zo sta ła prze pro wa dzo -
na przy uży ciu me to dy opra co wa nej przez War szyń ską (1974), któ ra zo -
sta nie omó wio na w dru giej czę ści ar ty ku łu. Po moc na oka za ła się ta kże
pra ca A. Tuc kie go (2003), któ ry, opie ra jąc się na me to dzie War szyń skiej
(1974), do ko nał oce ny śro do wi ska przy rod ni cze go na po trze by tu ry sty -
ki na przy kła dzie gmin po wia tu łę czyń skie go w wo je wódz twie lu bel -
skim. Spo śród in nych au to rów roz pra wia ją cych o war to ści śro do wi ska
na tu ral ne go dla ce lów tu ry sty ki na szcze gól ną uwa gę za słu gu je pra ca M.
Mi le skiej (1963), w któ rej pod ję to się pró by kla sy fi ka cji miej sco wo ści tu -
ry stycz nych.

Wa run ki kli ma tycz ne po wia tu ana li zo wa no, wy ko rzy stu jąc m.in.
pra cę M. Ka szew skiego i in. (2002). Po nad to istot ne in for ma cje od no -
śnie do tem pe ra tu ry i opa dów at mos fe rycz nych na Lu belsz czyź nie zo sta -
ły ze bra ne w pra cy M. Ka szew skie go i in. (1995). 

Ja ko ma te ria ły wyj ścio we do prze pro wa dza nia oce ny po słu ży ły ar ku -
sze map to po gra ficz nych w ska li 1:50 000, ukła du 1965 (7 map). Sta no -
wi ły one głów ne źró dło in for ma cji do ty czą cych stop nia urzeź bie nia te re -
nu gmin po wia tu. Po moc na oka za ła się ta kże ma pa to po gra ficz na Pol -
ski 1:100 000, ar kusz To ma szów Lu bel ski, wy da na przez Woj sko we Za -
kła dy Kar to gra ficz ne. Ko rzy sta no rów nież z opra co wań do ty czą cych
mo ni to rin gu i kla sy fi ka cji wód po wierzch nio wych wo je wódz twa lu bel -
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skie go udo stęp nio nych przez Wo je wódz ki In spek to rat Ochro ny Śro do -
wi ska w Lu bli nie. Po nad to do oce ny rzeź by wy ko rzy sta no ma te ria ły gra -
ficz ne opra co wa ne w In sty tu cie Na uk o Zie mi UMCS w Lu bli nie. Da ne
ilo ścio we pu bli ko wa ne na stro nach in ter ne to wych Głów ne go Urzę du
Sta ty stycz ne go by ły pod sta wo wym źró dłem in for ma cji sta ty stycz nych
wy ko rzy sta nych w pra cy.

Pró ba oce ny ele men tów śro do wi ska na tu ral ne go gmin po wia tu to -
ma szow skie go dla ce lów tu ry sty ki zo sta ła do ko na na przy wy ko rzy sta niu
me to dy mo de lo wej au tor stwa War szyń skiej (1974). Ce lem tej me to dy
jest prze two rze nie in for ma cji o ce chach ilo ścio wych za po mo cą od po -
wied niej funk cji ma te ma tycz nej, bę dą cej for mą mo de lu ma te ma tycz ne -
go. Za sto so wa nie me to dy po zwa la do ko nać wy bo ru te re nów naj bar dziej
na da ją cych się do peł nie nia okre ślo nych funk cji tu ry stycz nych, czy li ma -
ją cych opty mal ne do te go ce lu wa run ki śro do wi ska na tu ral ne go (War -
szyń ska 1974). Za po mo cą tej me to dy ana li zo wa no 12 gmin po wia tu to -
ma szow skie go. Ba da nia obej mo wa ły 3 pod sta wo we ele men ty śro do wi -
ska: urzeź bie nie, wo dy po wierzch nio we i la sy. Za ło żo no za War szyń ską
(1974), że współ czyn nik atrak cyj no ści tu ry stycz nej mo że przy jąć war to -
ści od 0 (brak atrak cyj no ści) do 1 (mak sy mal na atrak cyj ność). Do dat ko -
wo uwzględ nio no naj istot niej sze ele men ty kli ma tu. 

Cha rak te ry sty ka ob sza ru ba dań i oce na wy bra nych za so bów 
śro do wi ska na tu ral ne go gmin po wia tu to ma szow skie go

Po wiat to ma szow ski jest po ło żo ny w po łu dnio wo -wschod niej czę ści
wo je wódz twa lu bel skie go. W gra ni cach po wia tu zaj mu ją ce go po -
wierzch nię 1 489 km2 (stan na 31 XII 2006) za miesz ki wa ło 89 511 osób
(tab. 1). Na le ży pod kre ślić, że po wiat to ma szow ski jest za li cza ny do naj -
sła biej za lud nio nych w kra ju, gdyż śred nia gę stość za lud nie nia wy no si 59
osób/km2 (w woj. lu bel skim w 2007 r. wy no si ła 86 osób/km2)
(www.stat.gov.pl). Ma ła gę stość za lud nie nia ozna cza mniej sze od dzia ły -
wa nie czyn ni ka an tro po gicz ne go na śro do wi sko na tu ral ne, a tym sa mym
mniej szą de gra da cję tych te re nów, co zwięk sza ich atrak cyj ność.

Pod wzglę dem fi zycz no ge ogra ficz nym po wiat to ma szow ski jest po -
ło żo ny na ob sza rze trzech jed no stek: Roz to cza, Wy ży ny Lu bel skiej
i frag men tu Ko tli ny San do mier skiej. Roz to cze jest za li cza ne do naja trak -
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cyj niej szych re gio nów w Pol sce. Świad czą o tym licz ne pra ce po świę co -
ne tej te ma ty ce, m.in. ob szer na mo no gra fia Roz to cza pod re dak cją J. Bu -
ra czyń skie go (2002). Przed sta wio ne ze sta wie nie (ryc. 1) do wo dzi, że
Roz to cze swo im za się giem obej mu je aż 6 gmin po wia tu to ma szow skie go
(Su siec, To ma szów Lu bel ski, Lu by cza Kró lew ska, Be łżec, Tar na wat ka,
Kry ni ce). Ba da nia prze pro wa dzo ne w dal szej czę ści pra cy po świad cza ją,
że gmi ny Su siec, Lu by cza Kró lew ska i To ma szów Lu bel ski na le żą
do naja trak cyj niej szych w po wie cie. Na ba da nym te re nie znaj du ją się
licz ne re zer wa ty, po mni ki przy ro dy i użyt ki eko lo gicz ne. Więk szość
z nich jest zlo ka li zo wa na na te re nie trzech par ków kra jo bra zo wych: Po -
łu dnio wo roz to czań skie go Par ku Kra jo bra zo we go, Par ku Kra jo bra zo we -
go Pusz czy Sol skiej i Kra sno brodz kie go Par ku Kra jo bra zo we go. W po -
wie cie wy ró żnio no 9 re zer wa tów przy ro dy, któ re zaj mu ją po wierzch -
nię 282,3 ha. Za naj cie kaw sze ucho dzą re zer wa ty kra jo bra zo we w gmi -
nie Su siec: „Nad Tan wią” i „Czar to we Po le” oraz re zer wat geo lo gicz ny
„Pie kieł ko” w gmi nie To ma szów Lu bel ski, ze sku pi skiem 68 gła zów
zbu do wa nych z pia skow ców kwar cy tycz nych. Po nad to znaj du je się tu -
taj 51 po mni ków przy ro dy. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją 4 ga tun ki
chro nio nych ro ślin: ja ło wiec po spo li ty i lesz czy na tu rec ka w Be łżcu, dę -
by szy puł ko we w Sie dli skach (gm. Lu by cza Kró lew ska) i kor kow ce
amur skie w Ro goź nie (gm. To ma szów Lu bel ski). Na te re nie po wia tu
utwo rzo no rów nież 9 użyt ków eko lo gicz nych o po wierzch ni 1236,4 ha
(Plan roz wo ju lo kal ne go… 2004). Ob sza ry chro nio ne, jak wy ni ka z po -
wy ższe go, są głów nym źró dłem atrak cji geo tu ry stycz nych znaj du ją cych
się w po wie cie. 
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Ta be la 1. Lud ność a po wierzch nia gmin po wia tu to ma szow skie go (stan z ro -
ku 2006)
Ta ble 1. The po pu la tion and the sur fa ce of the bo ro ughs of To ma szów Lu bel ski
di strict (a sta te for 2006)

L.p. Gmina                                   Powierzchnia    Ludność w osobach         Gęstość
(km2)                  (stan na 31 XII)*        zaludnienia 

(osób/km2)
1 Be łżec 293 091 104
2 Jar czów 106 3 672 34
3 Kry ni ce 743 700 49
4 Lu by cza Kró lew ska 212 7171 34
5 Łasz czów 129 6663 50
6 Ra cha nie 895 783 64
7 Su siec 191 7973 41
8 Tar na wat ka 83 4155 49
9 Te la tyn 112 4 557 39

10 To ma szów Lu bel ski 189 31024 164
11 Ty szow ce 128 6 298 48
12 Ulhó wek 147 5424 35

Po wiat to ma szow ski 1489 89 51 159

*sta łe miej sce za mel do wa nia
Źró dło/So ur ce: www.stat.gov.pl
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Ryc. 1. Regiony fizycznogeograficzne wchodzące w skład powiatu tomaszowskiego
Fig. 1.  The physico-geographical regions of Tomaszów Lubelski district
Źródło/Source: Zestawienie na podstawie (The breakdown based on the work of): 
J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002
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Oce na atrak cyj no ści rzeź by te re nu

Ukształ to wa nie pio no we po wierzch ni zie mi w du żym stop niu de cy -
du je o atrak cyj no ści wa lo rów śro do wi ska przy rod ni cze go. Jest czyn ni -
kiem wpły wa ją cym na zró żni co wa nie wa run ków kli ma tycz nych i prze -
strzen ne roz miesz cze nie ro ślin no ści. Ró żni cu je ta kże prze strzen ny cha -
rak ter wód po wierzch nio wych (Ko żu chow ski 2005). 

Przy sza co wa niu war to ści współ czyn ni ka atrak cyj no ści ukształ to wa -
nia po wierzch ni te re nu po słu żo no się wzo rem (War szyń ska 1972):

gdzie
i – gmi na po wia tu,
Hoi – wy so kość mak sy mal na gmi ny i,
Hop – wy so kość mak sy mal na po wia tu,
Hwp – wy so kość mak sy mal na względ na po wia tu,
Hwi – wy so kość mak sy mal na względ na gmi ny i,
h – sto pień urzeź bie nia:

gdzie
n – licz ba prze cię tych war stwic na od cin ku pro stej mię dzy gra ni ca mi
gmi ny,
ΔH – ró żni ca wy so ko ści mię dzy war stwi ca mi = 10 m,
d – dłu gość od cin ka, na któ rym ob li czo no n,
a i b – sta łe ob li czo ne dla skraj nych mo żli wych przy pad ków przy uży ciu
ska li od 1 do 10.

Ob li cze nia wskaź ni ka urzeź bie nia do ko na no, pro wa dząc pro ste mię -
dzy gra ni ca mi gmi ny w licz bie od 5 do 10. W za sto so wa nej me to dzie
za n przy ję to śred nią licz bę punk tów prze cię cia pro stej z li nia mi war -
stwic. Przy ob li cza niu war to ści a wy ko rzy sta no naj ko rzyst niej szy prze -
krój ze wszyst kich wy zna czo nych w ba da nych gmi nach. War tość ta ką
uzy ska no w przy pad ku gmin Kry ni ce i Tar na wat ka (nrH = 0,08 ).
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Ta be la 2. Oce na atrak cyj no ści rzeź by te re nu gmin po wia tu to ma szow skie go
Ta ble 2. The re lief at trac tion eva lu ation of the bo ro ughs of To ma szów Lu bel ski
di strict

* Ówczesny podział administracyjny – arkusze map topograficznych, układ
1965 (w dalszej części pracy obydwu gminom przypisano jednakowe
wartości NH) ;

** http://wikipedia.org/wiki/
Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie map topograficznych 1:50
000, układ 1965 (the own work based on topographic maps 1:50 000,  the 1965
layout)

Ana li zu jąc uzy ska ne wy ni ki, mo żna stwier dzić, że gmi ny po wia tu ce -
chu je wy so ki sto pień atrak cyj no ści urzeź bie nia (tab. 2); w więk szo ści
z nich przyj mu je on war tość po wy żej 0,90. Naj mniej szą (naj gor szą) war -
tość uzy ska no w przy pad ku gmi ny Ulhó wek, wy no szą cą 0,88, a naj wy -
ższą – Lu by cza Kró lew ska i To ma szów Lu bel ski (z Be łżcem), rów -
ną 1,00. Na le ży tu pod kre ślić zde cy do wa nie wy żyn ny cha rak ter po wia -
tu. Znaj du je się tu taj naj wy ższy punkt wy so ko ścio wy na Lu belsz czyź nie,
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L.p.     Gmina                   Wysokość                   Wysokość          Wskaźnik           Stopień
bezwzględna                względna          urzeźbienia    atrakcyjności

(m n.p.m.) (m) h NH

max          min
1 Jarczów 298,1 231,3 66,8 4,77 0,96
2 Krynice

+Tarnawatka* 322,3 251,3 71,0 7,00 0,98
3 Łaszczów 240,3 201,7 38,6 5,41 0,93
4 Rachanie 287,7 222,3 65,4 5,16 0,96
5 Susiec 346,4 254,5 91,9 5,94 0,99
6 Telatyn 263,0 233,4 29,6 4,63 0,93
7 Tomaszów 

Lubelski
+Bełżec* 386,2 236,0 150,2 5,99 1,00

8 Tyszowce 265,7 194,8 70,9 4,96 0,95
9 Ulhówek 237,8 217,6 20,2 3,59 0,88

10 Lubycza 
Królewska 388,7** 217,9 170,8 4,52 1,00
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o na zwie Krą gły Go raj (388,7 m n.p.m., gm. Lu by cza Kró lew ska),
na Roz to czu Wschod nim i Wa pie nia (386,2 m n.p.m., gm. To ma szów
Lu bel ski), na Roz to czu Środ ko wym (http://wi ki pe dia.org/wi ki/). Wy so -
ko ści względ ne w kil ku miej scach prze kra cza ją 100 m, osią ga jąc mak sy -
mal ną war tość 170,8 m w gmi nie Lu by cza Kró lew ska oraz 150,2 m
w gmi nie To ma szów Lu bel ski (z Be łżcem). Cha rak te ry stycz nym ry sem
rzeź by są pła skie i mo no ton ne wierz cho wi ny (zbu do wa ne ze skał kre do -
wych), osią ga ją ce 340-360 m n.p.m. Uroz ma ice niem kra jo bra zu są wzgó -
rza ostań co we, ta kie jak wspo mnia na Wa pie nia oraz Ka mień i Hoł da.
Stre fa kra wę dzio wa, któ rą wy zna cza wą skie pa smo wzgórz cią gną cych
się od Te resz po la do No win, od dzie la wierz cho wi nę Roz to cza od Ko tli -
ny San do mier skiej. Prze ło mo we od cin ki do lin Szu mu, So po tu, Je le nia
i Tan wi, na dnie któ rych wy stę pu ją pro gi skal ne, sta no wią cie ka we uroz -
ma ice nie kra wę dzi (Bu raczyń ski, bez r. wyd.).

Re asu mu jąc, mo żna stwier dzić, że naj więk szym atu tem po wia tu to ma -
szow skie go jest atrak cyj ne ukształ to wa nie te re nu (ryc. 2), któ re w du żym
stop niu de cy du je o atrak cyj no ści wa lo rów śro do wi ska przy rod ni cze go.
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Ryc. 2. Rzeźba powiatu tomaszowskiego
Fig. 2. The relief of Tomaszów Lubelski district
Źródło/Source: Podział administracyjny województwa lubelskiego na tle
numerycznego modelu terenu (DEM). Opr. Beata Hołub, INoZ UMCS, Lublin, 2008 

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd  2011-04-26  09:27  Strona 303



Oce na atrak cyj no ści wód po wierzch nio wych

Wy ko rzy sta nie wód po wierzch nio wych w tu ry sty ce ści śle wią że się z ro -
sną cym za po trze bo wa niem na ró żne for my tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej. W tu -
ry sty ce wod nej du żą ro lę od gry wa ją ka ja kar stwo, że glar stwo, wind sur fing,
nur ko wa nie oraz ty po we ką pie le wod ne. Prze cho dze nie od bier nych form
wy po czyn ku do spe cja li stycz nych jest po dyk to wa ne zmia ną war to ści po -
trzeb ludz kich oraz za uwa żal ną ten den cją dą że nia do po pra wy kon dy cji
psy cho fi zycz nej. Nie na le ży przy tym za po mi nać o es te tycz nej funk cji wód.

Sieć wód po wierzch nio wych po wia tu jest bar dzo ubo ga. Po wierzch -
nia zbior ni ków wod nych i sta wów wy no si 887 ha, po jem ność 11 950 tys.
m3 (Cza ban i in., bez r. wyd.). Udział wód w po wierzch ni po wia tu sta no -
wi za le d wie 1%. Naj za sob niej sza w wo dy jest gmi na Tar na wat ka, w któ -
rej udział wód wy no si 3%. Na te re nie gmi ny wy stę pu ją tzw. Sta wy Tar -
na wac kie, któ re re pre zen tu ją uży tek eko lo gicz ny. Ko lej ny mi bo gat szy mi
w wo dy gmi na mi są Lu by cza Kró lew ska i Łasz czów (Po wiat to ma szow -
ski…, bez r. wyd.). Więk szość za so bów wod nych po wia tu na le ży
do zlew ni rze ki Hucz wy i So ło ki ji. W dal szej ko lej no ści mo żna wy mie nić
zlew nie rze ki Ta new, Wieprz i Bug (ryc. 3). 

Stosując me to dę War szyń skiej (1974) przy okre śla niu atrak cyj no ści
wód po wierzch nio wych, na le ży uwzględ nić śred ni prze pływ naj więk sze -
go cie ku w gmi nie i po wie cie. Do kład ne zba da nie śred nie go prze pły wu
rzek wy ma ga dłu gie go cza su, się ga ją ce go mi ni mum 30 lat. Na le ży
przy tym pod kre ślić, że prze pływ rzek jest za le żny od wiel ko ści za si la nia
i po wierzch ni zlew ni. Za zwy czaj oce ny ro li za si la nia do ko nu je za po mo -
cą po mia ru od pły wu jed nost ko we go, czy li ilo ści wo dy od pły wa ją cej
z po wierzch ni 1 km2. Na le ży za zna czyć, że stre fa kra wę dzio wa Roz to cza
od zna cza się naj więk szy mi od pły wa mi jed nost ko wy mi w ca łym wo je -
wódz twie lu bel skim. W zlew ni rze ki Tan wi od pływ jed nost ko wy prze -
kra cza 6 l/s.km2. Mniej sze od pły wy osią ga ją rze ki wy żyn ne. Wy ni ka to
z du żej po jem no ści zbior ni ków pod ziem nych, któ re za si la ją rze ki
w okre sach su chych (Wil gat 1998). Opie ra jąc się na me to dzie War szyń -
skiej (1974), atrak cyj ność wód po wierzch nio wych ba da no sto su jąc po ni -
ższy wzór:
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Qi – śred ni rocz ny prze pływ naj więk sze go cie ku w gmi nie (m3/s),
Qp – śred ni rocz ny prze pływ naj więk sze go cie ku w po wie cie (m3/s),
Fci – po wierzch nia cał ko wi ta gmi ny (ha),
Fwi – po wierzch nia zaj mo wa na przez wo dy w gmi nie (ha).

Więk szość wód po wia tu pod wzglę dem czy sto ści zo sta ła za li czo -
na do kla sy IV, w związ ku z czym roz bu do wa no ska lę War szyń skiej
(1974), do pi su jąc od po wied nie war to ści dla klas IV i V. Osta tecz nie przy -
ję to na stę pu ją ce ozna cze nia klas: kla sa I – 1,0, II  – 0,5, III  – 0,25, IV –
0,125, V  – 0,06.

Przed sta wio ne wy ni ki do wo dzą, że oce na wód po wierzch nio wych
po wia tu nie wy pa dła naj le piej. War tość współ czyn ni ka atrak cyj no ści wód
(tab. 3) w ca łym po wie cie wy nio sła 0,13. Naj cen niej sza pod wzglę dem za -
sob no ści w wo dy oka za ła się gmi na Su siec, gdzie war tość współ czyn ni ka
wy nio sła 0,38. Za pew ne de cy du je o tym głów na rze ka gmi ny Ta new, od -
zna cza ją ca się naj więk szym od pły wem jed nost ko wym 6 l/s.km2. Ze
wzglę du na brak da nych do ty czą cych śred nich rocz nych prze pły wów

Ryc. 3. Rozmieszczenie głównych cieków i zlewni rzek powiatu tomaszowskiego
Fig. 3. The main streams and rivers basins spacing of Tomaszów Lubelski district
Źródło/ Source: Strategia rozwoju powiatu tomaszowskiego, 2000 r. s.11
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głów nych cie ków gmin Be łżec, Ra cha nie, Te la tyn i Ulhó wek przy ję to war -
to ści od po wia da ją ce prze pły wom zlew ni tych cie ków, np. dla gmi ny Be -
łżec przy ję to war tość śred nie go rocz ne go prze pły wu rze ki So ło ki ji, bę dą -
cej zlew nią Kry ni cy Be łżec kiej  – głów ne go cie ku gmi ny (tab. 3).

Oce na atrak cyj no ści sza ty le śnej

Atrak cyj ność sza ty le śnej po wia tu to ma szow skie go jest wy so ce po -
wią za na z po ło że niem geo gra ficz nym, wa run ka mi kli ma tycz ny mi i pod -
ło żem gle bo wym. Stan za le sie nia nie jest jed no li ty. Te re ny o naj lep szych
gle bach zo sta ły w pierw szej ko lej no ści za ję te pod upra wę. Naj bo gat sze
w la sy są gmi ny usy tu owa ne w za chod niej i po łu dnio wo - za chod niej czę -
ści po wia tu (ryc. 4). Na pod sta wie ob li czeń stwier dzo no, że śred nia po -
wierzch nia la sów przy pa da ją ca na jed ną gmi nę wy no si pra -
wie 2641,43 ha. Łącz nie la sy zaj mu ją prze szło 21% po wierzch ni po wia -
tu (www.stat.gov.pl). W ni niej szym opra co wa niu współ czyn nik atrak cyj -
no ści sza ty le śnej ob li czo no, sto su jąc na stę pu ją cy wzór:

gdzie:
NL – współ czyn nik atrak cyj no ści sza ty le śnej,
Fi – po wierzch nia la sów w gmi nie,
Fci – po wierzch nia cał ko wi ta gmi ny,
Fsw – śred nia po wierzch nia la sów przy pa da ją ca na 1 gmi nę (Fsw =
2641,425 ha).

Za pre zen to wa ny sche mat po mi ja ro dzaj sie dli ska la su ozna czo ny we
wzo rze pier wot nym li te rą l. Wy ni ka to z za ło że nia, że ele ment ło wiec twa,
któ ry zo stał uję ty w pra cy War szyń skiej (1974), nie jest wy star cza ją cy
do okre śle nia cał ko wi tej przy dat no ści sza ty le śnej na po trze by tu ry sty ki.
Za ło że nie ta kie wy su nął rów nież A. Tuc ki (2003). Au tor twier dzi, że ło -
wiec two nie jest je dy ną for ma tu ry sty ki upra wia ną w la sach. Z prze pro -
wa dzo nych w 2006 r. wy wia dów i ba dań nad roz wo jem usług agro tu ry -
stycz nych mo żna wy wnio sko wać, że tu ry ści w la sach po wia tu głów nie
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od po czy wa ją, spa ce ru ją, or ga ni zu ją wy ciecz ki ro we ro we, zbie ra ją grzy by
(Bu ka ła 2008). Głów ną funk cją la sów jest do star cze nie tu ry stom po zy -
tyw nych wra żeń wzro ko wych oraz wa run ków sprzy ja ją cych re kre acji. 

Atrak cyj ność sza ty le śnej po wia tu kształ tu je się na zró żni co wa nym
po zio mie (tab. 4). Uzy ska ne war to ści współ czyn ni ka miesz czą się
w prze dzia le od 0,0 w przy pad ku gmin Ulhó wek, Te la tyn, Łasz czów
i Kry ni ce do 0,86 – gmi ny Su siec. Ko lej ne miej sce pod wzglę dem atrak -
cyj no ści la sów za ję ły gmi na Lu by cza Kró lew ska – 0,55 oraz gmi na To ma -
szów Lu bel ski  – 0,46. Da ne licz bo we świad czą o wy so kiej atrak cyj no ści
le śnej gmi ny Su siec. La sy w gmi nie zaj mu ją po nad 10 405 ha i sta no wią
prze szło 55% jej po wierzch ni. 

Ta be la 4. Atrak cyj ność sza ty le śnej gmin po wia tu to ma szow skie go
Ta ble 4. The plant co ver at trac tion of the bo ro ughs of To ma szów Lu bel ski di -
strict
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*Po wierzch nia la sów w gmi nie w ro ku 2006 www.stat.gov.pl
** Po wierzch nia cał ko wi ta gmi ny w ro ku 2007 www.stat.gov.pl 
Źró dło/So ur ce: opra co wa nie wła sne na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dań
(the own work ba sed on the author

,
s re se arch)
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Współ czyn ni ki atrak cyj no ści tu ry stycz nej gmin

Ob li czo ne współ czyn ni ki atrak cyj no ści rzeź by, wód po wierzch nio -
wych i la sów są pod sta wą do do ko na nia pró by oce ny współ czyn ni ków
atrak cyj no ści gmin. Ana li zę prze pro wa dzo no w od nie sie niu do trzech
se zo nów: ogól no re kre acyj ne go (No), ką pie lo we go (Nw) i zi mo we go
(Nz). 

Se zon ogól no re kre acyj ny (No) trwa zwy kle od po ło wy kwiet nia
do koń ca paź dzier ni ka. Cha rak te ry stycz ne dla nie go są ta kie for my wy -
po czyn ku, jak spa ce ry, wę drów ki pie sze i ro we ro we, za ba wy i gry
na świe żym po wie trzu, węd kar stwo, my śli stwo itp. Se zon ką pie lo wy
(Nw) trwa prze cięt nie 60 dni i wcho dzi w skład se zo nu ogól no re kre acyj -
ne go. Za le ży od tem pe ra tu ry wo dy (>18OC) i tem pe ra tu ry po wie trza
(>15OC). Sprzy ja upra wia niu ką pie li i spor tów wod nych. Se zon zi mo wy
(Nz) za le ży od dłu go ści cza su za le ga nia po kry wy śnie żnej i dni ze śred -
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Ryc. 4. Rozmieszczenie szaty leśnej powiatu tomaszowskiego
Fig. 4. The plant cover spacing of Tomaszów Lubelski district
Źródło/Source: Strategia rozwoju powiatu tomaszowskiego…, 2000, s.18
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nią do bo wą tem pe ra tu rą po wie trza po ni żej 0OC. Se zon zi mo wy sprzy ja
upra wia niu nar ciar stwa i sa necz kar stwa (War szyń ska, Jac kow ski 1978).

Na le ży pod kre ślić prze wod nią ro lę kli ma tu w wy ró żnia niu se zo nów
tu ry stycz nych. Wa run ki kli ma tycz ne nie ja ko roz strzy ga ją o mo żli wo -
ściach roz wo ju ró żnych ro dza jów i form tu ry sty ki na da nym ob sza rze.
Jest to szcze gól nie wa żne w ostat nich dzie siąt kach lat, kie dy za in te re so -
wa nie kli ma tem wzro sło na sku tek je go zmian, któ re sta ją się co raz bar -
dziej za uwa żal ne. Re gion po łu dnio wo -wschod ni jest za li cza ny do naj cie -
plej szych ob sza rów Pol ski. Wy stę pu je tu taj 30-40% dni w ro ku od zna -
cza ją cych się wy so ką tem pe ra tu rą po wie trza (Ko złow ska -Szczę sna
i in. 1997). Kli mat po wia tu to ma szow skie go ma cha rak ter przej ścio wy,
gdyż jest kształ to wa ny przez zmien ny na pływ mas po wie trza mor skie go
i kon ty nen tal ne go (Ko ścik, Skwa rzy ło -Bed narz 2006). Śred nia tem pe ra -
tu ra rocz na w To ma szo wie Lu bel skim wy no si 6,9OC (tab. 5). Naj ni ższa
śred nia tem pe ra tu ra mie sięcz na w To ma szo wie Lu bel skim wy stę pu je
w stycz niu (-4,4OC), a naj wy ższa w lip cu (17,3OC). Na Roz to czu licz ba dni
go rą cych, kie dy tem pe ra tu ra mak sy mal na prze kra cza 25OC, wy no si 32-
37, na to miast dni upal nych (po wy żej 30OC) wy no si 4. Śred nie rocz ne za -
chmu rze nie na Roz to czu To ma szow skim jest naj mniej sze w kra ju i wy no -
si od 54% w sierp niu i 55% we wrze śniu do 80% w grud niu (tab. 5).
W związ ku z ma łym za chmu rze niem ob ser wu je się tu taj naj więk sze
w Pol sce śred nie rocz ne war to ści usło necz nie nia względ ne go, od 45%
do 53%. Naj bar dziej uprzy wi le jo wa nym mie sią cem pod wzglę dem usło -
necz nie nia jest sier pień. Opa dy at mos fe rycz ne są ob fi te i wa ha ją się
od 600 mm w Kry ni cach do 705 mm w Lu by czy Kró lew skiej. Ilość opa -
dów wzra sta w kie run ku po łu dnio wo -wschod nim (Ka szew ski i in. 2002).
Naj więk sze opa dy wy stę pu ją w czerw cu (95 mm) i lip cu (93 mm), naj -
mniej sze w lu tym (27 mm) (tab. 5) (Ko złow ska -Szczę sna i in. 2002).

Naj wa żniej sze da ne do ty czą ce kli ma tu po wia tu to ma szow skie go ze -
sta wio no w for mie ta be li (tab. 5). Wy ni ki po cho dzą z To ma szowa Lu bel -
skie go lub do ty czą ogól nej sy tu acji na Roz to czu (z uwa gi na brak szcze -
gó ło wych da nych).
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War to ści współ czyn ni ków atrak cyj no ści tu ry stycz nej ba da nych gmin
ob li czo no za War szyń ską (1974) sto su jąc na stę pu ją ce wzo ry:

Współ czyn nik atrak cyj no ści w se zo nie ogól no re kre acyj nym:

Współ czyn nik atrak cyj no ści w se zo nie ką pie lo wym: 

Współ czyn nik atrak cyj no ści w se zo nie zi mo wym:

gdzie:
So – śred nia licz ba dni za le ga nia po kry wy śnie żnej w po wie cie,
Si – śred nia licz ba dni za le ga nia po kry wy śnie żnej w gmi nie.

Ta be la 6. Współ czyn nik atrak cyj no ści tu ry stycz nej gmin po wia tu to ma szow skie go
Ta ble 6. The to urist at trac tion co ef fi cient of the bo ro ughs of To ma szów Lu bel -
ski di strict
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*dla wszyst kich gmin przy ję to sta łą war tość (So/Si)
2 = 1 (brak da nych)

Źró dło/So ur ce: opra co wa nie wła sne na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dań
(the own work ba sed on the author

,
s re se arch)
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Współ czyn ni ki atrak cyj no ści tu ry stycz nej gmin po wia tu są naj ko -
rzyst niej sze w se zo nie zi mo wym (tab. 6). Ko rzyst nie wy padł ta kże współ -
czyn nik atrak cyj no ści w se zo nie ogól no re kre acyj nym. Pierw szo pla no we
miej sce przy pa dło gmi nie Su siec (0,79), któ ra cie szy się naj więk szą po -
pu lar no ścią wśród tu ry stów. Ko lej ne gmi ny Lu by cza Kró lew ska (0,66)
i To ma szów Lu bel ski (0,63) są za li cza ne ta kże do naja trak cyj niej szych
miejsc po wia tu to ma szow skie go. Naj ni ższe war to ści ce chu ją se zon ką -
pie lo wy. Po wo dem jest sła ba za sob ność po wia tu w wo dy po wierzch nio -
we oraz du że za nie czysz cze nie wód (do mi na cja kla sy IV). Naj lep szy wy -
nik uzy ska ła gmi na Su siec (0,5), na te re nie któ rej pły nie rze ka Ta new.
Naj mniej atrak cyj ne pod tym wzglę dem oka za ły się gmi ny Ulhó wek
(0,01) i Jar czów (0,01).

Pod su mo wa nie i wnio ski

Oce na za so bów śro do wi ska na tu ral ne go gmin po wia tu to ma szow -
skie go po zwo li ła wy zna czyć kon kret ne war to ści licz bo we sta no wią ce ilo -
ścio wą in for ma cję na te mat mo żli wo ści wy ko rzy sta nia je go ele men tów
pod ką tem tu ry sty ki. Współ czyn ni ki atrak cyj no ści miesz czą się w prze -
dzia le od 0 do 1, co po zwa la na za sze re go wa nie gmin do tych bar dziej
atrak cyj nych tu ry stycz nie (war to ści bli ższe 1) lub mniej atrak cyj nych
(war to ści bli ższe 0). Na le ży przy tym pa mię tać, że oce na prze pro wa dzo -
na me to dą mo de lo wą po zwa la dość do kład nie wska zać jed nost ki te ry to -
rial ne o opty mal nych wa run kach do roz wo ju funk cji tu ry stycz nej, acz kol -
wiek po mi ja istot ne ce chy nie wy mier ne, jak np. obec ność ob sza rów chro -
nio ne go kra jo bra zu, co w pew nym stop niu ogra ni cza jej obiek ty wizm.

Uzy ska ne wy ni ki wska zu ją, że naj więk szym atu tem po wia tu to ma -
szow skie go jest je go rzeź ba, któ ra ma cha rak ter wy żyn ny i ce chu je się
znacz nym stop niem roz człon ko wa nia te re nu. Atrak cyj ność rzeź by po -
wia tu zo sta ła po twier dzo na wy so ki mi wskaź ni ka mi urzeź bie nia o war to -
ści po wy żej 0,90 (z wy jąt kiem gmi ny Ulhó wek 0,88). Naja trak cyj niej sze
ukształ to wa nie te re nu ma gmi na Lu by cza Kró lew ska i To ma szów Lu bel -
ski z Be łżcem, któ rym przy pi sa no war tość rów ną 1,00. Ko lej ne miej sce
za ję ła gmi na Su siec (0,99).

Wskaź ni ki atrak cyj no ści tu ry stycz nej wód w ana li zo wa nych gmi nach
są bar dzo ni skie i osią ga ją war to ści 0,01-0,38. Naj mniej szą war tość 0,01
ma gmi na Jar czów. Naj za sob niej sza w wo dy po wierzch nio we oka za ła się
gmi na Su siec, gdzie war tość współ czyn ni ka wy nio sła 0,38. Za pew ne jest
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to wy ni kiem du że go od pły wu jed nost ko we go, któ ry w zlew ni rze ki Ta -
new prze kra cza 6 l/s.km2. Po nad to znaj du je się tu taj zbior nik wod ny –
za lew w Maj da nie So poc kim. 

Ana li zu jąc sto pień atrak cyj no ści sza ty le śnej po wia tu, mo żna za uwa -
żyć du że dys pro por cje mię dzy gmi na mi. Jak wy ni ka z ba dań, naj ko rzyst -
niej wy pa dła gmi na Su siec, uzy sku jąc war tość współ czyn ni ka 0,86.
W dal szej ko lej no ści usy tu owa ły się gmi ny Lu by cza Kró lew ska (0,55)
i To ma szów Lu bel ski (0,46). Za pew ne atrak cyj ność tych trzech gmin jest
wy ni kiem ist nie nia na ich ter nie par ków kra jo bra zo wych po ło żo nych
na ob sza rze Roz to cza. Naj mniej sze war to ści (0,0) wy zna czo no dla gmin
Ulhó wek, Te la tyn, Łasz czów i Kry ni ce. 

Pod su mo wa niem by ło wy zna cze nie współ czyn ni ków atrak cyj no ści
tu ry stycz nej w od nie sie niu do trzech se zo nów: ogól no re kre acyj ne go, ką -
pie lo we go i zi mo we go. Z uwa gi na atrak cyj ne urzeź bie nie te re nu naj le -
piej wy pa dły prak tycz nie we wszyst kich ba da nych gmi nach współ czyn -
ni ki atrak cyj no ści od no szą ce się do se zo nu zi mo we go. Do wo dzi to ist -
nie nia sprzy ja ją cych wa run ków do upra wia nia spor tów zi mo wych, ta -
kich jak nar ciar stwo i sa necz kar stwo. Ba da nia an kie to we prze pro wa dzo -
ne w 2006 r. wska zu ją nie ste ty na sła be za in te re so wa nie ze stro ny tu ry -
stów ta ką for mą wy po czyn ku. Kwa te ro daw cy mie sią ce zi mo we na zy wa -
ją tzw. ci chym okre sem, któ ry nie przy no si więk szych zy sków. Naj więk -
szym za in te re so wa niem cie szy się se zon ką pie lo wy i ogól no re kre acyj ny
z uwa gi na ro dza je i for my tu ry sty ki mo żli we do upra wia nia w tym okre -
sie (Bu ka ła 2008). Nie ste ty, ba da nia szcze gól nie do ty czą ce se zo nu ką pie -
lo we go nie wy pa dły zbyt po zy tyw nie. Naj lep szy wy nik otrzy ma no
w przy pad ku gmi ny Su siec  – 0,50, po zo sta łe gmi ny nie uzy ska ły war to ści
więk szej od 0,13. Se zon ogól no re kre acyj ny wy padł dość po zy tyw nie,
uzy sku jąc war to ści we wszyst kich gmi nach po wy żej 0,50. Czo ło we miej -
sce za ję ła gmi na Su siec – 0,79, a w dal szej ko lej no ści gmi na Lu by cza
Kró lew ska – 0,66 i To ma szów Lu bel ski  – 0,63. 

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dań mo żna stwier dzić, że naja -
trak cyj niej szy mi gmi na mi po wia tu są Su siec, Lu by cza Kró lew ska i To -
ma szów Lu bel ski. Uzy ska ły one naj wy ższe wskaź ni ki atrak cyj no ści we
wszyst kich ba da nych ob sza rach. Atrak cyj ność tych gmin po twier dza się
ta kże w pre fe ren cjach tu ry stów i opi niach miesz kań ców. Są one naj licz -
niej od wie dza ny mi gmi na mi po wia tu (Bu ka ła 2008). 

Ana li za wy bra nych ele men tów śro do wi ska na tu ral ne go po par ła
szcze gól ną atrak cyj ność ta kich ele men tów, jak rzeź ba te re nu i sza ta le śna
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oraz da ła mo żli wo ści oce ny ich wy ko rzy sta nia w tu ry sty ce. Wska za ła
rów nież sła bą stro nę po wia tu, ja ką jest nie do sta tecz ne wy po sa że nie
w wo dy po wierzch nio we. Pro ble mem jest ta kże du że za nie czysz cze nie
wód, któ rym przy pi sa no głów nie IV kla sę czy sto ści.

Ma jąc na uwa dze wy mie nio ne wy ni ki oraz po twier dzo ny ba da nia mi
an kie to wy mi prze pro wa dzo ny mi w 2006 r. wśród tu ry stów i kwa te ro -
daw ców ro sną cy ruch tu ry stycz ny (Bu ka ła 2008), na le ży za sta no wić się
na al ter na tyw ny mi roz wią za nia mi te go pro ble mu. Jed nym z po stu lo wa -
nych roz wią zań by ła by bu do wa sztucz nych zbior ni ków wod nych
lub/i ewen tu al ne zwięk sze nie licz by oczysz czal ni ście ków. Wnio ski ni -
niej sze wy su nię to z uwa gi na szcze gól ne za in te re so wa nie tu ry stów se zo -
nem ką pie lo wym. Prze ma wia ją za tym ta kże do god ne wa run ki kli ma -
tycz ne, po twier dzo ne ba da nia mi z za kre su bio kli ma to lo gii, za li cza ją cy -
mi te re ny po wia tu to ma szow skie go do naj cie plej szych w kra ju (w cie -
plej szych okre sach ro ku).
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Wskazówki dla Autorów

Redakcja Zeszytów Naukowych SWPR prosi Autorów nadsyłających
swoje artykuły do druku o przestrzeganie następujących ustaleń:

1. Prace powinny być przygotowane w edytorze tekstu: Word 2007,
97 – 2003, ilustracje zaś w PDF oraz czcionką Times New Roman, 
z zachowaniem następujących zasad formatowania: rozmiar czcionki 12
pkt., odstęp między wierszami 1,5. Pracę należy przesłać drogą
elektroniczną na adres mycdow@wp.pl oraz w wersji papierowej na
adres Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778
Warszawa. Ilustracje (wykresy, mapy, fotografie) powinny być przesłane
na płytce CD wraz z wersją papierową. Fotografie wykonane przez
autora mogą zostać opublikowane w oryginalnej wersji kolorowej.
Podpisy pod ilustracjami oraz tabelami powinny być umieszczone na
osobnej stronie (rozmiar czcionki 11 pkt.), a na wersji papierowej
zaznaczone proponowane miejsca ich umieszczenia. 

2. Nazwisko autora (autorów) należy podać tekstem (12 pkt.) na
początku pracy, na środku strony z odsyłaczem (np. Jan Nowak1), a na
dole pierwszej strony w postaci notki afiliację autora (np. 1Szkoła Wyższa
Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778-
Warszawa) lub jego adres zamieszkania. Wskazane jest podać adres
poczty elektronicznej. Tytuł pracy (po polsku i angielsku) podaje się
WERSALIKIEM, tytuł po polsku pogrubiony 14 pkt., i poniżej po
angielsku, 12 pkt. bez pogrubienia. Tytuły rozdziałów powinny być
pisane tekstem pogrubionym, 12 pkt., środkowane.

Formatując tekst, nie należy stosować podkreśleń, pogrubień ani
rozstrzeleń, lecz tylko zaznaczyć je na wydruku ołówkiem. Kursywy
(pisma pochyłego) używamy wyłącznie przy tytułach prac (w tekście i w
wykazie literatury) oraz przy zwrotach obcojęzycznych. Cytaty
przytaczamy czcionką prostą, ujęte w cudzysłów.

3. Do pracy należy dołączyć abstrakt po polsku i angielsku (po ok.
1/3 strony, 11 pkt.),  zawierający istotę treści pracy i na jego końcu słowa
kluczowe. Na przykład:
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Abstrakt
(treść abstraktu po polsku)
Słowa kluczowe: (znaczące słowa lub zwroty dla tekstu artykułu)
Abstract
(treść abstraktu po angielsku)
Key words: (znaczące słowa lub zwroty dla tekstu artykułu po

angielsku)
Abstrakty wraz z słowami kluczowymi umieszcza się po tytule.

4. Wykaz literatury należy ułożyć alfabetycznie według nazwisk
autorów, nie numerując kolejnych pozycji. Każda pozycja powinna
zawierać kolejno: nazwisko i pierwszą literę imienia autora, rok wydania
pracy, tytuł pracy w oryginalnym brzmieniu (napisany kursywą); przy
pracach opublikowanych w czasopismach lub wydawnictwach ciągłych
należy podać ich tytuł oraz serię, tom, rocznik, numer, a przy
publikacjach książkowych miejsce wydania i wydawnictwo. Prace
nieautoryzowane umieszczamy w kolejności alfabetycznej według
pierwszej litery tytułu. Jeśli w wykazie literatury jest kilka prac tego
samego autora, to zestawiamy je w kolejności chronologicznej, a 
w przypadku paru prac tego samego autora z tego samego roku, przy
kolejnych pozycjach dodajemy małe litery a, b, c itd., zgodnie z
kolejnością pierwszej litery tytułu. Jeżeli są prace napisane we
współautorstwie, to w wykazie literatury umieszcza się je po pracach
samodzielnych w kolejności alfabetycznej nazwisk współautorów.

Odwołania do literatury zamieszczane w tekście powinny zawierać
nazwisko autora i rok wydania w okrągłych nawiasach: (Kowalski 1997);
w przypadku dwóch autorów podajemy obydwa nazwiska przedzielone
przecinkiem i rok wydania. Jeśli autorów jest więcej, to podaje się tylko
pierwsze nazwisko: (Kowalski i in. 2007). Jeśli w tekście występują prace
tego samego autora z tego samego roku, należy je zaznaczyć podobnie
jak w wykazie literatury małymi literami: (Kowalski 2006a), (Kowalski
2006b) lub (Kowalski 2006a, b).

W wykazie literatury powinny być podane wszystkie pozycje, na
które są powołania w tekście, a w tekście powinny być powołania na
wszystkie pozycje zamieszczone w wykazie.

5. Na ilustracje składają się rysunki i fotografie. Rysunki nazywamy
rycinami. Zarówno jedne, jak i drugie powinny być dostarczone na płytce
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CD. Ryciny i fotografie powinny mieć oddzielną numeracją. Każda rycina
powinna być podpisana po polsku i angielsku (Ryc. i Fig.) i fotografia
(Fot. i Phot.), a w tekście cytowana małymi literami. Pod podpisami
ilustracji należy umieścić informację o źródle, 
z którego została uzyskana.

Na przykład: 
Ryc. 3. Położenie kamieniołomu Zachełmie na tle budowy

geologicznej Gór Świętokrzyskich
Fig. 3. Location of Zachełmie quarry with respect to the geological

build of the Holy Cross Mts.
Źródło/Source: Ptaszyński, Niedźwiedzki 2004; Filonowicz 1978a,b;

www.pgi.gov.pl

Fot. 2. Zaokrąglone głowice i baszty Kata Tjuta 
Phot. 2. Rounded domes and towers of Kata Tjuta 
Fot./Phot.: J. Kowalski

Podpisy pod ilustracjami powinny być napisane czcionką wielkości
11 pkt. W tekście powinny być powołania na wszystkie zamieszczone
ilustracje i tabele. Tytuły tabel po polsku i angielsku: (Tabela…, Table…)
powinny być umieszczone nad tabelami (czcionka 11 pkt.). Należy
również pamiętać o podaniu jednostek wartości zawartych w tabeli.

6. Objętość prac nie powinna przekraczać 25 stron A4 (wraz 
z ilustracjami i tabelami) z zachowaniem zasad formatowania podanych
w pkt. 1. Przypominamy, że na standardowej stronie wydruku mieści się
1800 znaków.

7. Artykuły są recenzowane. Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania zmian i skrótów w nadsyłanych tekstach.

Redakcja   
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