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Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej
rejestrowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii
Przemysław Śleszyński
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
e-mail: psleszyn@twarda.pan.pl
Śleszyński P., 2020, Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej rejestrowanych zakażeń koronawirusem
SARS-CoV-2 w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii, „Czasopismo Geograficzne”, 91(1–2): 5–19.

Streszczenie:
Artykuł przedstawia prawidłowości rozkładu przestrzennego zakażeń w czasie pierwszych
stu dni od stwierdzonego wykrycia koronowirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Posłużono się danymi dzień po dniu według powiatów zbieranymi w zespole M. Rogalskiego [2020]. Dane
te agregowano do okresów tygodniowych (7 dni) i następnie poszukiwano prawidłowości
rozkładu przestrzennego stosując metodę kartogramu, przesunięć szeregów czasowych, korelacji linowej między natężeniem zakażeniami w różnych okresach, krzywą koncentracji Lorentza. Wykazano m.in. że po pierwszym okresie dyfuzji, zakażenia stawały się coraz bardziej
skoncentrowane przestrzennie. Na tej podstawie postawiono bardziej pogłębione hipotezy
rozwoju epidemii w Polsce w przyszłości oraz wnioski praktyczne, związane z potrzebą ograniczania obostrzeń w lokalnych biegunach, a nie w całym kraju.
Słowa kluczowe: epidemia, pandemia, koronawirus, COVID, SARS-CoV-2, geografia medyczna, dyfuzja przestrzenna

Wprowadzenie: sfor mułowanie problemu, cele i metody badań
Pandemia koronawirusa, która rozwinęła się na świecie wiosną 2020 r., niewątpliwie ma swoje bardzo istotne uwarunkowania związane z przedmiotem badań geografii. Cechą szczególną każdej choroby zakaźnej jest bowiem jej rozprzestrzenianie
się, czyli tzw. transmisja lokalna. Ponieważ koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się
między ludźmi drogą kropelkową, rozwój epidemii jest ściśle związany z modelami
kontaktów społecznych. Te zaś zależą zwłaszcza od środowiska przyrodniczego (np.
klimatu, orografii, hydrografii), struktury osadniczej i zagęszczenia ludności, poziomu
rozwoju społecznego (higiena, świadomość epidemiologiczna), stylów życia (w tym
zwłaszcza modeli mobilności społeczno-gospodarczej), a wreszcie od podejmowanych prób walki służb państwowych, samorządowych itd. z w celu ograniczenia
wirusa i choroby. W każdym z tych uwarunkowań można doszukiwać się kolejnych
związków przyczynowo-skutkowych, w których z punktu widzenia geografii kluczowa jest fizyczna przestrzeń i relacje między elementami w niej występującymi.
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Rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej jest procesem skomplikowanym i złożonym, tym niemniej nauka dostarcza wielu badań o prawidłowościach tej dyfuzji,
co pozwala często na efektywne ograniczanie wzrostu epidemii na danym obszarze.
Do podstawowych sposobów należy ograniczanie kontaktów społecznych, w tym
związane z zakazem swobodnego przemieszczania się, a rozwiązania są bardzo różne
w poszczególnych krajach [Kretowicz 2013]. Jeśli środki tego typu zastosowane są
stosunkowo wcześnie i konsekwentnie, krzywa zakażeń w czasie staje się bardziej
spłaszczona i odpowiednie służby mają więcej czasu na przygotowanie się do walki. Jednak ograniczenie działalności w dłuższym czasie grozi poważnymi stratami
ekonomicznymi w wielu branżach. Dlatego kluczowe jest umiejętne wyważenie siły
wprowadzanych obostrzeń w kontaktach społecznych w stosunku do realnego niebezpieczeństwa epidemiologicznego i generalnie zdrowotnego ludności.
W sukurs temu problemowi przychodzi geografia medyczna (która jeszcze przed
epidemią koronawirusa była jedną z najprężniej rozwijających się na świecie dziedzin
nauki, zwłaszcza w USA), w tym narzędzia związane z analizą przestrzenną dyfuzji
zakażeń i zróżnicowania innych wskaźników, związanych z epidemią. Z jednej strony
są to dane „wejściowe” o chorobie (zgony, wyleczenia, struktura biologiczna pacjentów itp.), a z drugiej – środowisko lokalne, identyfikowane przez takie cechy środowiska geograficznego (naturalnego i antropogenicznego), jak zwłaszcza istnienie
naturalnych i sztucznych barier lub elementów ułatwiających przenoszenie zarazków.
Mogą to być np. rzeki, utrudniające kontakty lub wysoka gęstość zaludnienia, z kolei
sprzyjająca przenoszeniu się wirusa.
W praktyce natężenie i kierunki dyfuzji, a w ich efekcie struktura przestrzenna zakażeń, często różnią się od modeli teoretycznych. Aby ocenić zgodność rozprzestrzeniania się ze znanymi tego typu modelami teoretycznymi (np. ekologicznego modelu
płatów i korytarzy, grawitacyjnego i in.) konieczne jest posiadanie szczegółowych danych
o wystąpieniach zakażeń w czasie i przestrzeni. Jest już szybko powiększająca się liczba
prac na ten temat w różnych częściach świata [Ascani i in. 2020, Danon i in. 2020, Jia
i in., 2020, Mollalo i in. 2020, Sun i in. 2020], w tym opartych na bardzo szczegółowych
danych przestrzennych w miastach [Cordes i Castro 2020]. W pracach tych podkreśla
się związek z mobilnością społeczną jako jedną z głównych zmiennych warunkujących
rozprzestrzenianie się wirusa, jak też związek ze strukturą etniczną [Pan i in. 2020].
W przypadku koronowirusa w Polsce najbardziej szczegółowe dane dotyczą jedynie powiatów i są gromadzone społecznym wysiłkiem grupy internetowej pod


W literaturze epidemiologicznej używane są pojęcia dyfuzja i dyspersja, mające wskazywać
na ciągły lub losowy charakter rozprzestrzeniania się, natomiast w geografii bardziej zasadne wydaje się użycie terminu dyfuzja, mającego bogatą podstawę koncepcyjno-teoretyczną
i metodologiczną.
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kierunkiem Michała Rogalskiego, 2020 (https://bit.ly/covid19_powiaty). Danych
według gmin, a tym bardziej według punktów adresowych dla całego kraju nie ma,
a dopiero takie informacje pozwoliłyby na bardziej wyczerpującą analizę. Stąd też
przytłaczająca większość analiz, publikowanych zwłaszcza w popularnych mediach
o rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pomija ten ważny aspekt
geograficzny, a jeśli już, to niestety często zawiera błędy metodyczne (powszechne
ignorowanie poprawności przedstawiania metodą kartogramu wartości względnych,
odnoszonych np. do populacji) i w konsekwencji interpretacyjne.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, głównym celem tego opracowania
jest ukazanie podstawowych prawidłowości terytorialnych i szerzej geograficznych,
związanych z rejestrowanym stwierdzeniem zachorowalności na koronawirusa. Ma
to odpowiedzieć na następujące pytania szczegółowe:
1) Czy dyfuzja ma charakter uporządkowany, czy chaotyczny?
2) Czy da się wskazać jakieś szczególne cechy wzrostu natężenia zakażeniami
w strukturze regionalnej Polski?
3) Czy zakażalność ma charakter coraz bardziej skoncentrowany, czy też rozprasza się?
Należy też podkreślić, że użyte słowo „rejestrowany” ma kluczowe znaczenie
i wymaga komentarza metodologicznego. Otóż wykrywalność każdej choroby zależy
od jej poprawnego zdiagnozowania w populacji. W przypadku COVID zależy to
przede wszystkim od przeprowadzanych testów. Te są z kolei wykonywane w tych
populacjach, w których istnieje większe prawdopodobieństwo stwierdzenia zakażenia.
Z uwagi na przenoszenie się koronawirusa drogą kropelkową, testy w Polsce były wykonywane przede wszystkim w miejscach narażonych częściej na wystąpienie, a więc
w placówkach opieki zdrowotnej i społecznej (np. szpitale, domy opieki społecznej)
oraz w tych społecznościach (rodziny, zakłady pracy i inne koncentracje ludności),
w których już stwierdzano zakażenie. Według zestawień F. Raciborskiego i in. (2020),
od 4 marca do 30 kwietnia 2020 r., kiedy wykonano pierwszych 338 tys. testów RTPCR i stwierdzono pierwszych 12,9 tys. przypadków zachorowań, 33% dotyczyło
osób poddanych kwarantannie, 26% było związanych z systemem opieki zdrowotnej
(szpital lub przychodnia), a 13% wystąpiło w domach opieki społecznej.
Należy zatem podkreślić, że dane o zakażeniach nie reprezentują całej populacji
zakażonych. Wynika to z faktu, że większość zakażonych osób przechodzi to bezobjawowo. Na podstawie badań przesiewowych wykonanych w różnych miejscach kraju
[Kraków, Górny Śląsk; zob. np. CIRE 2020, Wspaniały 2020] można przypuszczać,
że w Polsce tylko 5–10% przypadków jest wykrywalna oraz że w czerwcu 2020 r. już
kilka procent populacji Polski „zetknęło się” z koronawirusem [Lipiec 2020].
Wykorzystane dane dotyczą rejestracji zakażeń, prowadzonej społecznym wysiłkiem i koordynowanej przez Michała Rogalskiego [Rogalski 2020, https://bit.
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ly/covid19_powiaty]. Dane te są gromadzone dzień po dniu na podstawie informacji
udostępnianych przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Z jednej strony dowodzi to sprawności społecznej, ale też niesprawności publicznej.
Pomimo bowiem istniejących przepisów, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotyczącego utworzenia Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (wystąpienia stwierdzonych zakażeń na terenie Polski,
obejmującego takie dane, jak m.in. dzień stwierdzenia zakażenia, miejsce wystąpienia zakażenia z dokładnością do gminy, wiek i płeć osoby, stwierdzone choroby
współistniejące), do chwili opracowania tego artykułu (sierpień) nie był on dostępny.
Z informacji uzyskanych w maju 2020 r. u prowadzącego rejestr (Narodowy Instytut
Kardiologii) wynikało, że problemem jest jakość danych dostarczanych przez powiatowe stacje epidemiologiczne, tj. poważne braki w około połowie dokumentacji
medycznej zakażonych (np. brak np. PESEL, adresu miejsca zamieszkania).
W analizach wykorzystano podstawowe metody, służące analizie zmiennych
w czasie i przestrzeni, w szczególności dotyczące oceny dynamiki i stopnia koncentracji (analiza szeregów czasowych, krzywa Lorentza, korelacja liniowa współwystępowania w różnych okresach).
Stan po 100 dniach epidemii
Pierwszy przypadek koronawirusa stwierdzono w Polsce 4 marca 2020 r., jakkolwiek pojawiają się, podobnie jak w innych krajach, przypuszczenia o wcześniejszym
jego wystąpieniu [Jarynowski i in., 2020a]. Po 100 dniach, czyli 11 czerwca 2020 r.
epidemia „rozlała” się po całym kraju, jakkolwiek wyraźnie można wskazać regiony
o wysokim i niskim natężeniu zakażeń (ryc. 1). Dane o liczbie stwierdzonych przypadków zaprezentowano dwoma metodami: kartodiagramu i kartogramu. Pierwsza
jest poprawną dla prezentacji wartości bezwzględnych i przedstawia koncentrację danego zjawiska, w tym przypadku potwierdzonych zakażeń. Druga metoda pokazuje,
jakie jest „wysycenie” wśród ludności i jest to w zasadzie najważniejszy i najbardziej
poprawny metodologicznie sposób oceny np. ryzyka zakażeniem się od innej osoby
w tych samych warunkach kontaktów społecznych (te same wskaźniki dystansu
społecznego, wzorców mobilności, częstotliwości kontaktów itp.).
Na wstępie, należy zauważyć bardzo duże różnice w występowaniu rejestrowanych
zakażeń. Na mapie pierwsza z wydzielonych klas ma rozpiętość <1 przypadku na 10 tys.
populacji, ostatnia (siódma) – w granicach 64–117. To aż sto razy więcej, a są też powiaty
(np. drawski, sejneński, żuromiński, bieszczadzki), gdzie do 11 czerwca nie wykryto ani
jednego przypadku. Najogólniej, podwyższony obszar występowania to południe Polski
(bez Podkarpacia i pasa przygranicznych powiatów w województwie małopolskim).
Jedyny większy i bardziej zwarty obszar na północy, to powiaty gryficki, kołobrzeski
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i koszaliński, a w mniejszym stopniu aglomeracja trójmiejska i rejon Bydgoszczy-Torunia. Obszary mniej zakażone (populacje ludzkie żyjące na tych obszarach), to powiaty
położone w północnej Polsce na pojezierzach, czyli w krajobrazie młodoglacjalnym.
Trudno jednak byłoby tu doszukiwać się jakiegoś logicznego wpływu zlodowaceń na
rozprzestrzenianie się wirusa (np. zapobiegawczego wpływu słodkowodnych akwenów),
jest to raczej przypadkowe. Przedstawiony obraz na mapie nie koresponduje ze znanymi
z literatury uwarunkowaniami historycznymi (np. granice zaborów) i współczesnymi
(metropolie-peryferie). Największe natężenie to na mapie Polski trójkąt na mapie Polski,
którego podstawa jest odwrócona od podstawy wschód-zachód i opiera się na granicy
polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej od mniej więcej Zgorzelca po przełęcz Głuchaczki
(powiat żywiecki), a wierzchołek jest w okolicach Białegostoku. Ciekawe jest, że biorąc
pod uwagę podział według powiatów, północne ramię tego trójkąta biegnie niemal
w linii prostej, a natężenie zakażeń pomiędzy powiatami o wysokim i niskim natężeniu
zakażeniami jest wyraźną granicą.

Ryc. 1. Natężenie wykrytych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w stosunku do
populacji 11 czerwca 2020 r. Źródło: na podstawie danych zespołu M. Rogalskiego (2020)
Fig. 1. The intensity of detected SARS-CoV-2 coronavirus infections in relation to the
population on 11 June 2020. Source: based on data from team M. Rogalski (2020)
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Biorąc pod uwagę materiał przedstawiany na mapie, można zatem stawiać szereg pytań i hipotez, związanych z czynnikami rozwoju epidemii. Widać wyraźnie,
jak wzrost zakażeń w powiatach układa się wzdłuż tras komunikacyjnych, ale nie
wszystkich. Dość wyraźny jest np. korytarz S8, biegnący od granicy z Czechami, przez
Wrocław, Warszawę i dalej w kierunku Białegostoku. Ujawnia się też korytarz A1 (od
Trójmiasta po Górny Śląsk). Wyraźny jest też korytarz S17 (Warszawa–Lublin). Ale
za to brak jest innych ważnych tras, np. A2 i A4 od Tarnowa na wschód.
Z innych wniosków narzuca się brak silniejszego rozprzestrzeniania się wirusa w wielu silniej zagęszczonych aglomeracjach i większych miastach (szczecińska,
rzeszowska, wiele miast powiatowych grodzkich) Widać też wpływ rzek jako barier
– na przykład Bugu między powiatem siemiatyckim i łosickim czy Wisły na wielu
odcinkach. Rozwój epidemii wydaje się być związany z wododziałami.
Dyfuzja przestrzenna
Na kolejnych mapach przedstawiono rozwój zakażeń w odstępach tygodniowych,
co każdy wtorek (ryc. 2). Pierwszy przypadek stwierdzono bowiem w środę, a wybór
mniej więcej początku tygodnia jest zasadny z uwagi na rejestrację zakażeń (dochodzą
bowiem z opóźnieniem dane z poprzedzającego weekendu). Zwraca uwagę stosunkowo wysoki stopień pokrywania się kolejnych zakażeń. Wynika stąd wniosek, że
zakażalność jest powiązana z fizyczną bliskością, rozumianą jako prawdopodobieństwo przeniesienia się wirusa wskutek kontaktów społecznych (praca, transport na
bliskie odległości, korzystanie z usług itp.).
Pierwsze cztery mapy obrazują rozwój rejestrowanych zakażeń w pierwszych czterech tygodniach (między 4 a 31 marca). Początek epidemii z psychologicznego punktu
widzenia był bardzo trudnym czasem dla społeczeństwa. Na Polaków i ich rodziny
spadły nagle silne obostrzenia, a w mediach dominował niezwykle katastroficzny
przekaz, związany zwłaszcza z porównaniami z innymi najbardziej dotkniętymi krajami, jak np. Włochy i Hiszpania. W kolejnym, piątym tygodniu (1–7 kwietnia, a więc
przed Świętami Wielkanocnymi) pojawiło się kilka intensywnych lokalnych zakażeń:
na południe od Warszawy (rejon Radomia, Białobrzegów, Grójca), między Wrocławiem i Kaliszem, na wschód od Krakowa, w okolicach Kołobrzegu oraz w rejonie
Bielska Podlaskiego. To tam zlokalizowani byli polscy „pacjenci zero”. Jeśli prześledzić
doniesienia medialne, znaczna część stwierdzanych tam przypadków była związana ze
szpitalami oraz domami opieki społecznej [RPO 2020]. Potwierdza to także raport
PAN nt. epidemii w Polsce [Duszyński i in. 2020]. Zwróćmy uwagę, że już wówczas
jak silne były różnice w natężeniu: barwy zielone i bladożółte to poniżej 1 stwierdzonej osoby na 10 tys. populacji, a brązowe – powyżej 10. Występowała wówczas
bardzo silna koncentracja zjawiska: 7 kwietnia 2020 r. w 19 powiatach (spośród 380
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w Polsce) najbardziej dotkniętym zjawiskiem (tj. największym „nasyceniem” wirusa
wśród ludności) koncentrowało się aż 25% wszystkich stwierdzonych przypadków.

Ryc. 2. Rozwój dyfuzji koronawirusa SARS-CoV-2 w interwałach tygodniowych (nowe
wykryte przypadki). Źródło: na podstawie danych zespołu M. Rogalskiego (2020)
Fig. 2. Development of SARS-CoV-2 coronavirus diffusion at weekly intervals
(new cases detected). Source: based on data from team M. Rogalski (2020)

Kolejne pięć map obejmuje tygodnie między 8 kwietnia a 5 maja i jest to okres
wyraźnie podwyższonej zakażalności, choć wciąż w dość nielicznej grupie kilkudziesięciu powiatów, w których wcześniej stwierdzano ten problem oraz w jednostkach
sąsiadujących z nimi. Innymi słowy, te pierwsze lokalne bieguny, obserwowane w kil-
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kunastu miejscach w kraju, wyraźnie „rozlały” się. Nastąpiło to dość równomiernie
w południowo-zachodniej części kraju (województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie,
południowa część wielkopolskiego i mazowieckiego oraz podlaskiego). Na północy
od powiatu gryfickiego „zakaziły” się sąsiadujące kołobrzeski (a następnie dalej na
wschód koszaliński), ale nie np. kamieński (co jest ciekawe). Co jednak najbardziej
interesujące, według stanu na 7 kwietnia, w 17 powiatach najsilniej dotkniętych zarazą utrzymało się 1/4 stwierdzonych przypadków koronawirusa. Co to oznacza? Że
wzrosty te mogły być związane z testami w tych jednostkach, co wynika ze „zwykłego” prawdopodobieństwa zakażenia się, kwarantanny itp. Znacznie ciekawszy jednak
byłby wniosek o braku silnego rozwoju epidemii w innych powiatach, zwłaszcza na
północy kraju. Niewątpliwie przyczyną tego były silne obostrzenia kontaktów społecznych oraz spadek przemieszczeń między odległymi od siebie regionami kraju.
Nie działały „typowe” kanały przenoszenia, jak zwłaszcza komunikacja kolejowa oraz
dalekobieżna samochodowa, nie było wyjazdów biznesowo-konferencyjnych itp.
Następnie warto zwrócić uwagę na kolejną mapę, obrazującą tydzień (5–12 maja),
a więc obejmującą termin niedoszłych wyborów prezydenckich. Sytuacja politycznospołeczna była wówczas szczególnie napięta, a epidemia, zamiast być stymulatorem
społecznej solidarności i wzajemnej pomocy, stała się pożałowania godnym argumentem w sporach w związku z kampanią wyborczą, jak i samym terminem wyborów.
Na tej mapie uwidacznia się, że zakażalność w dużej części powiatów zaczęła spadać
w stosunku do okresu poprzedzającego. Zatem pozostanie zapewne tematem sporów
ocena, czy decyzja o przełożeniu wyborów była słuszna. Czy w ten sposób podtrzymano pozytywną tendencję spadkową, czy też tendencja ta była już na tyle trwała,
że pójście do urn nie wiązało się z dalszym silnym rozprzestrzenianiem? Pewną
wskazówką mogłoby być tu porównanie sytuacji po 28 czerwca w tych powiatach,
w których epidemia dopiero została zdiagnozowana w postaci pierwszych zakażeń,
jednak niniejsza analiza kończy się na danych z pierwszej połowy czerwca.
Zaobserwowany trend spadkowy na mapie z danymi z 6–12 maja utrwalił się
w kolejnych tygodniach poza paroma wyjątkami. Już w dziesiątym tygodniu (czyli
właśnie 6–12 maja) daje się zauważyć wzrost zakażeń w zachodniej części województwa śląskiego, który utrzyma się zwłaszcza w 11–14 tygodniu (13 maja – 8 czerwca).
Ponadto w 11 i 12 tygodniu (13–26 maja) występuje kilka bardziej lokalnych centrów
zakażeń (zwłaszcza powiat kępiński). Końcówka ostatniego (2–6 czerwca) i kolejny
z omawianych tygodni (9–15 czerwca) to okres wzmożonego testowania m.in. w kopalniach w województwie śląskim i tym samym wyraźnego wzrostu liczby wykrywanych
zakażeń. Na mapach nie to jednak zbyt wyraźne z uwagi na wielkość populacji.
Na ostatniej mapie koncentracja wirusa jest w sumie najsilniejsza: 25% zakażeń
dotyczyło już tylko 12 powiatów. Oznacza to również, że decyzja o silnym ograniczeniu
swobody kontaktów spowodowała, że w „biegunach” epidemii na ogół nie nastąpiła
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eskalacja zjawiska. Na mapach widać też wyraźnie, że w pierwszych 100 dniach w przeważającej liczbie powiatów epidemia praktycznie nie rozwijała się, a w dużej części poziom zakażeń ustabilizował się. Niewątpliwie jest to skutek wspomnianych obostrzeń,
ale należy też postawić hipotezę, czy w społecznościach lokalnych nie istnieje swego
rodzaju „naturalny” poziom zakażalności, który przy przestrzeganiu pewnych zasad,
np. odpowiedniej higieny, przesądzałby o stopowaniu epidemii w czasie.
Powyższe wnioski wzmacnia analiza korelacji pomiędzy zakażalnością w tygodniowych i dwutygodniowych odstępach czasowych (ryc. 3). Co istotne, związek ten
jest coraz silniejszy wraz z upływem czasu. W przypadku interwału jednotygodniowego, współczynnik korelacji >0,9 został osiągnięty po 6 tygodniach, w przypadku
interwału dwutygodniowego – po 8 tygodniach, a w przypadku interwału trzytygodniowego – po 10 tygodniach. Tym samym można postawić tezę o konwergencji
zakażeń w powiatach.
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Ryc. 3. Analiza korelacji pomiędzy natężeniem wykrytych zakażeń koronowirusem SARSCoV-2 w danym momencie w powiatach, a sytuacją jeden, dwa i trzy tygodnie wcześniej.
Źródło: na podstawie danych zespołu M. Rogalskiego (2020)
Fig. 3. Correlation analysis between the severity of detected SARS-CoV-2 coronovirus
infections at a given time in counties and the situation one, two and three weeks earlier.
Source: based on data from team M. Rogalski (2020)

Koncentracja przestrzenna zakażeń
W kolejnym etapie zestawiono statystyki, dotyczące alokacji zakażeń względem
ludności. W tym celu wykorzystano krzywą koncentracji Lorentza (ryc. 4). Opracowując krzywe koncentracji, w każdym przedziale czasu uszeregowano powiaty
od największego do najmniejszego natężenia wykrytych przypadków zakażeń od
początku epidemii w Polsce (4 marca 2020 r.).
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Ryc. 4. Krzywa Lorentza obrazująca stopień koncentracji wykrytych zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2 w różnych przedziałach czasu.
Źródło: na podstawie danych zespołu M. Rogalskiego (2020)
Fig. 4. Figure 4: Lorenz curve showing the concentration of detected
SARS-CoV-2 coronavirus infections in different time intervals.
Source: based on data from team M. Rogalski (2020)

Na wykresie widać, że największa koncentracja występowała, co oczywiste, na
początku epidemii (na wykresie ograniczono się do sekwencji 3-tygodniowych). Następnie w 6 i 9 tygodniu krzywe niemal pokrywają się, reprezentując najmniejszą
koncentrację. Natomiast w 12 tygodniu widać tendencję odwrotną, pogłębioną w 15
tygodniu, czyli następował proces ponownej koncentracji liczby zakażeń. Wprawdzie
krzywe niewiele różnią się między sobą, ale tendencja jest charakterystyczna.
Dyskusja i wnioski
Przedstawiana analiza jest próbą usystematyzowania wiedzy na temat przestrzennej dyfuzji rejestrowanych zakażeń w Polsce w świetle dostępnych danych empirycznych. Jak już wspomniano, wiążą się z tym zastrzeżenia, wynikające z wykrywalności
w stosunku do stanu faktycznego, tym niemniej z uwagi na testowanie osób potencjalnie najbardziej uprawdopodobnionych przypadków, wydaje się to mieć jednak
charakter reprezentatywności.
Najważniejszym wnioskiem jest stwierdzona silna koncentracja zakażeń. W pierwszych 100 dniach epidemii na dużej powierzchni kraju nie doszło do masowych
zakażeń lub miały one bezobjawowy przebieg. Statystyki wzrostu były „napędzane”
stosunkowo małą liczbą powiatów, a więc i stosunkowo małej populacji. Z jednej
strony jest to pozytywny wniosek, bo świadczy o celowości i skuteczności wczesnego
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ograniczenia kontaktów społecznych przez władze.Drugi pozytywny wniosek może
być taki, że jeśli zakładać odporność zdrowotną Polaków (kluczowym argumentem
jest tu obserwowana liczba zgonów na tle lat poprzednich i innych państw – w stosunku do realnej, a nie stwierdzanej liczby zakażeń), to już w okolicach 10 tygodnia
mieliśmy do czynienia z wygasaniem zarazy na większości terytorium kraju. Jednak
to wnioskowanie można zbić kontrargumentem, że społeczeństwa tych słabiej zakażonych powiatów nie przeżyły jeszcze swojej „wysokiej fali” zachorowań. Aby to
potwierdzić lub wykluczyć, należałoby przeprowadzić badania przesiewowe w wybranych powiatach tego typu na obecność przeciwciał (a nie tam, gdzie zakażonych jest
dużo, robi się dużo testów i wykrywalność też jest wysoka). Jak wskazuje najnowsza
analiza przestrzenna regionalnego wzrostu liczby zakażeń [Śleszyński i in. 2020],
mamy wprawdzie do czynienia ze spłaszczaniem się różnic w kraju, ale koncentracja
wciąż jest wysoka w wybranych grupach powiatów.
Jeśli chodzi natomiast o odpowiedź na pytanie o chaotyczny lub uporządkowany
charakter dyfuzji, rozprzestrzenianie się w pierwszej fazie miało dość mozaikowaty
charakter i nie występowały większe prawidłowości przestrzenne. W kolejnych okresach można doszukiwać się porządku w tym sensie, że kolejne zakażenia współwystępowały częściej na obszarach już z zakażoną populacją.
W sumie przedstawione analizy wyraźnie zatem wskazują, że w polskim modelu
rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 szczególne ważna i ciekawa jest geografia wirusa, rozumiana dwojako: jako opis przestrzennego różnicowania się zjawiska
oraz jako sposób interpretacji tego i wyjaśniania. To ostatnie jest najbardziej interesujące, ale wymaga, jak wspomniano, żmudnych analiz, jak też posiadania jeszcze
bardziej szczegółowych danych o zakażeniach, strukturze demograficznej pacjentów, czy śmiertelności (umieralności). Pojawiające się pierwsze analizy na ten temat
sugerują dość oczywisty związek z mobilnością [Jarynowski et al. 2020a, 2020b],
w tym z korytarzami transportowymi o ponadregionalnym, międzynarodowym zasięgu [Śleszyński, 2020b] oraz z aglomeracjami [Krzysztofik i in 2020, Śleszyński i in.
2020]. Interesujące byłoby też porównanie rozprzestrzeniania się w tym czasie innych
chorób zakaźnych, z grypą na czele.
Nasuwają się zatem różne wnioski praktyczne, istotne dla działań publicznych, tj.
zwłaszcza rządowych i samorządowych. Jak bowiem piszą A. Jarynowski i in. [2020b],
„istnieje potrzeba analizy czasowo-przestrzennej rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
w Polsce w celu przygotowania szczegółowych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań
minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego w czasie wysoce prawdopodobnej drugiej
fali na jesień”. Z przeprowadzonych analiz wyłania się wyraźny wniosek o potrzebie
silniejszych obostrzeń w tych powiatach, w których wciąż tlą się ogniska zakażeń.
Dotyczy to przede wszystkim południowej części kraju. W Polsce wprowadzono to
dopiero w drugiej połowie sierpnia 2020 r.
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Na zakończenie warto też odnotować, że na uniwersytetach i mediach toczy się
coraz bardziej gorąca debata, jak ma wyglądać świat po pandemii i powstają specjalnie
temu dedykowane serwisy internetowe. Nie wchodząc w szczegóły tego niezwykle
szerokiego, wielowątkowego już zagadnienia (od medycyny po geopolitykę), geografia od bardzo dawna – a być może nawet w całej jej nowożytnej historii, nie była
w takim stopniu w „jądrze” tego typu dyskusji. D. Wolman [2020] wręcz stwierdza,
że „wśród pandemii, geografia powraca z zemstą”. Jest to zatem szansa na rozwój
tej zbyt niedowartościowanej w ostatnich dekadach dyscypliny.
Najważniejsze wątki geograficzne, które pojawiają się w tej debacie i podnoszone
głównie przez nie-geografów, to przede wszystkim kwestie mobilności przestrzennej, w tym spodziewanej kontrurbanizacji [Florida 2020] oraz regionalnych i lokalnych modeli globalizacji (glokalizacji), w tym nawet deglobalizacji [Sułkowski 2020].
W dyskusjach dominuje pogląd o konieczności rewizji dotychczasowej organizacji
przestrzennej bardzo wielu aspektów życia społeczno-gospodarczego, począwszy od
produkcji dóbr i usług (rynki pracy, łańcuchy produkcyjno-usługowe) [Chowaniak
2020, Łon 2020], poprzez ich dystrybucję (transport, magazynowanie, handel), a na
edukacji oraz turystyce i rekreacji kończąc [Haywood 2020, Napierała i in. 2020].
Niewątpliwie, przeformułowania wymaga też nasze myślenie o wirusie, czy też szerzej
o chorobach i egzystencji ludzkiej, gdyż to co dzieje się w związku i wokół ogłoszonej
oficjalnie pandemii światowej, zależy w dużym (zbyt dużym) stopniu od wyobrażeń
i subiektywnych, ale i narzucanych interpretacji.
Zaprezentowany materiał może też dostarczyć wielu innych wniosków, ale by je
wiarygodnie formułować, potrzeba kolejnych bardziej wyczerpujących analiz, związanych z technikami np. Systemów Informacji Geograficznej, autokorelacji przestrzennej i in. W niniejszym artykule zasugerowano niektóre uwarunkowania dyfuzji wirusa
oraz zarysowano kierunki potencjalnych prac badawczych.
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The regularity of spatial diffusion of recorded
SARS-CoV-2 coronavirus infections of the epidemic
in Poland in the first 100 days
Abstract:
The article presents the regularity of spatial distribution of infections during the first hundred days after the detection of SARS-CoV-2 coronovirus in Poland. The data were used
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day by day according to the counties collected in M. Rogalski (2020) team. These data were
aggregated to weekly periods (7 days) and then the regularity of spatial distribution was searched using the cartogram method, time series shifts, rope correlation between the intensity
of infections in different periods, Lorentz concentration curve. Among other things, it was
shown that after the first period of diffusion, the infections became more and more spatially
concentrated. On this basis, more profound hypotheses of the development of the epidemic
in Poland in the future and practical conclusions related to the need to limit restrictions in
local poles rather than in the whole country were made.
Keywords: epidemic, pandemic, coronavirus, COVID, SARS-CoV-2, medical geography,
spatial diffusion
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Streszczenie:

Autorzy artykułu rozwijają koncepcję regionu emigracyjnego. Płaszczyzną odniesienia są doświadczenia
województwa opolskiego w zakresie współczesnych migracji zagranicznych. W artykule zwraca się uwagę
na zagadnienia definicyjne oraz czynniki wyróżniające regiony emigracyjne. Kwestie te są następnie analizowane z perspektywy skali, struktury i cech właściwych dla województwa opolskiego, posiadającego
długotrwałe tradycje migracyjne, w którym konsekwencje emigracji są odczuwalne w sferze gospodarczej,
demograficznej i społeczno-kulturowej. Tym samym wielowymiarowe i złożone skutki emigracji są w regionie opolskim jednym z kluczowych uwarunkowań jego rozwoju.

Słowa kluczowe: region emigracyjny, cechy regionu emigracyjnego, województwo opolskie,
odpływ migracyjny, napływ migracyjny, rynek pracy, sytuacja demograficzna

Wstęp
Określenia region emigracyjny użyto po raz pierwszy w odniesieniu do województwa opolskiego, które charakteryzuje się zespołem interesujących cech migracji, przede
wszystkim ze względu na długotrwałą dominację wyjazdów zagranicznych nad innymi
typami ruchów migracyjnych [Heffner, Rauziński 2003]. Dotychczasowe badania wskazują, że obszar ten należy do najważniejszych regionów, uwarunkowanych w rozwoju
odpływem migracyjnym, nie tylko w kraju, ale również w ujęciu europejskim (ryc. 1).
Wyróżnia go przede wszystkim wysoka, a w niektórych okresach masowa skala emigracji, a także duża trwałość wyjazdów zagranicznych, najpierw o definitywnym, a później
również czasowym i wahadłowym charakterze [Heffner 2018]. Odpływ zagraniczny
utrzymuje się nieprzerwanie co najmniej od pocz. lat 50. XX w., oddziałując istotnie
na kształt procesów społecznych w regionie i niejednokrotnie powodując głębokie
dysfunkcje w sferze demograficznej i ekonomicznej. Migracje na Opolszczyźnie jeszcze
do niedawna miały na tle kraju specyficzny charakter i dotyczyły przede wszystkim śląskich autochtonów dysponujących podwójnym (polskim i niemieckim) obywatelstwem
[por. m. in. Dybowska 2013, Heffner 2006, Lewis 1986]. Od akcesji Polski do struktur
unijnych i otwierania się europejskich rynków pracy, ten etniczny kontekst zjawiska nie
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jest już tak wyraźny, co więcej – skala migracji istotnie wzrosła także w innych regionach kraju. Jednak skutki długotrwałej emigracji w regionie opolskim są najbardziej
odczuwalne w sferze gospodarczej i społecznej [Szczygielski 2013]. Obecnie można
zauważyć również dokonującą się zmianę statusu migracyjnego tego obszaru. Województwo opolskie wciąż jest regionem w przewadze emigracyjnym, w którym skala
migracji zagranicznych jest znacząca, jednocześnie jednak w ostatnich latach wyraźnie
wzrosła liczba przyjeżdżających cudzoziemców. Z badań wynika, że w regionie opolskim udział firm zatrudniających obcokrajowców, a także udział obcokrajowców wśród
zatrudnionych pracowników należy do najwyższych w kraju [Górny i in. 2018].
Długotrwałe doświadczenia migracyjne regionu opolskiego pozwalają zatem odnieść je do rozwijającej się koncepcji regionu emigracyjnego [Solga 2013], przede
wszystkim na płaszczyźnie cech właściwych dla regionów, w których migracje zagraniczne są zjawiskiem na tyle istotnym, iż w sposób wyraźny (pozytywny i/lub
negatywny) wpływają na procesy społeczno-demograficzne i gospodarcze. Czynnikami sprawczymi tworzenia się takich obszarów są: wysoka skala oraz trwały wymiar
emigracji, złożone uwarunkowania i długie tradycje migracyjne, szeroka sieć powiązań migracyjnych, kontakty migrantów z regionem pochodzenia (ruchy wahadłowe
migrantów i turystyka sentymentalna), migracje zagraniczne jako istotny czynnik
rozwoju regionu oraz polityka migracyjna jako ważny i trwały składnik polityki regionu, a także ewolucja procesów migracyjnych [por. np. Iglicka 2000, de Haas, Castles,
Miller 2020]. W artykule – przez pryzmat doświadczeń migracyjnych województwa
opolskiego – dokonano oceny najważniejszych z powyższych cech.
Cechy regionów emigracyjnych – analiza na przykładzie województwa
opolskiego
Cecha 1: wysoka skala oraz trwały wymiar emigracji. Regiony emigracyjne zazwyczaj posiadają
długie tradycje migracyjne, a skala wyjazdów jest w nich znacząca. Sytuacja ta prowadzi do permanentnej depopulacji takich obszarów, co niesie za sobą określone skutki społeczne i ekonomiczne.
Województwo opolskie jest przykładem regionu emigracyjnego, gdyż od momentu powołania go do istnienia jako samodzielnej jednostki administracyjnej, ujemne
saldo migracji miało istotny udział w bilansie liczby ludności, przede wszystkim
z powodu intensywnych wyjazdów za granicę. Do końca lat 90. XX w. migracje za	

W artykule nie podejmuje się dyskusji na temat rozbieżności pomiędzy faktycznym stanem
ludności (ludności wg krajowej definicji zamieszkania) i ludności rezydującej (ludności wg
międzynarodowej definicji zamieszkania) w województwie opolskim, które wynikają przede
wszystkim z dużej skali nieewidencjonowanej emigracji zagranicznej. Różnica pomiędzy
obiema kategoriami ludności została oszacowana w pracy R. Rauzińskiego i in. [2015],
a szerzej mowa o tym problemie m.in. w opracowaniu K. Heffnera i B. Solgi [2017].
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graniczne objęły ponad 200 tys. osób, głównie ludności śląskiej z podwójnym polskoniemieckim obywatelstwem, zamieszkującej zwarte obszary środkowej i wschodniej
części regionu. Masowe wyjazdy spowodowały znaczny spadek liczby ludności śląskiej
(tab. 1) oraz jej udziału w ogólnej liczbie ludności województwa z około 53% w 1950
r. do 38% w 1977 r. Migracja osiedleńcza objęła cały przyrost ludności śląskiej z lat
1975–2000, a w wielu gminach odpływ znacznie przekroczył rozmiary przyrostu
naturalnego. W 1990 r. saldo migracji zagranicznych stanowiło 91% przyrostu naturalnego, w latach 1991–1993 – powyżej 100%, a w latach 1994–2002 – powyżej
200% [Dybowska 2013]. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej istotnie wzrosła
skala emigracji z zachodniej i północnej części regionu, zamieszkanej przez ludność
nieposiadającą do tej pory tak szerokich możliwości legalnej emigracji. Ocenia się,
że skala zagranicznej emigracji zarobkowej wahadłowej i sezonowej kształtuje się
obecnie na poziomie około 120 tys. osób [Jończy, Rauziński, Rokita-Poskart 2014].
W latach 2007–2018 województwo opolskie charakteryzowało się stale ujemnym saldem migracji, w tym aż przez 7 lat nie przekroczyło poziomu -2,00 osoby/1000 mk
(zob. ryc. 1). W krajach UE jest zaledwie kilkanaście regionów tego typu (Polska,
Rep. Czeska, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Łotwa, Francja i Portugalia), w tym
trzy w Polsce (Opolskie, Lubelskie i Warmińsko-Mazurskie).

Ryc. 1. Trwałość znaczącego odpływu/napływu migracyjnego jako cecha regionów
emigracyjnych i imigracyjnych w Europie. Opracowanie mapy A. Majorek, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, 2020
Fig. 1. Permanence of significant migration outflow/inflow as a feature of emigration
and immigration regions in Europe. Preparation of the map A. Majorek, University of
Economics in Katowice, 2020
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Mimo, że po 2004 r. istotnie wzrósł wymiar odpływu migracyjnego z regionów
dotąd mających marginalne znaczenie w tym procesie, województwo opolskie wciąż
pozostaje obszarem o znacznej skali wyjazdów. Analiza liczby emigrantów przypadającej na 1000 mieszkańców pokazuje bowiem, że najbardziej intensywny odpływ
ludności za granicę (106 osób na 1000 mieszkańców) w skali kraju wykazywany jest
ciągle w województwie opolskim [Dane NSP 2011 i późniejsze szacunki GUS].
Tabela 1. Ludność autochtoniczna w woj. opolskim w wybranych latach okresu 1950–2010
Table 1. Autochtonous population in the Opolskie voivodeship in selected years of the
1950–2010 period
Lata

Liczba ludności
(w tysiącach)

1950

436,9

1955

433,8

1960

417,5

1970

454,4

1975*

372,2

1980

354,2

1988**

330,0

2002***
2010

270,0
około 250,0

* Zmiana granic administracyjnych województwa.
Ponad 80,0 tys. osób w granicach administracyjnych innych województw.
** W tym 77,0 tys. osób przebywa w Niemczech
powyżej 2 miesięcy.
*** W tym 105,3 tys. osób przebywa w Niemczech
powyżej 2 miesięcy. Wśród ludności autochtonicznej (270,0 tys. osób), ludność o narodowości niemieckiej stanowi 106,9 tys. osób, śląskiej
– 24,2 tys. osób i o nieustalonej narodowości aż
63,5 tys. osób.

Źródło/Source: R. Rauziński, B. Solga, K. Szczygielski [2017]

Cecha 2: złożone uwarunkowania i długie tradycje migracyjne. U podłoża przyczyn masowych
przemieszczeń leżą w regionie emigracyjnym nie tylko klasyczne uwarunkowania migracji czyli
różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy miejscem zamieszkania emigrantów
a obszarem docelowym, lecz także dodatkowe okoliczności, które istotnie wpływają na kształt
i skalę procesu migracyjnego.
Doświadczenia migracyjne regionu opolskiego pokazują, że takimi uwarunkowaniami mogą być względy formalne, to znaczy sprzyjająca przyjazdom (m. in. z Polski)
polityka imigracyjna Niemiec oraz posiadanie oprócz polskiego także niemieckiego
obywatelstwa przez dużą grupę mieszkańców regionu. Jak wskazano, sytuacja ta
spowodowała, że do momentu akcesji w 2004 r. w migracjach uczestniczyła niemal
	

Chodzi o grupę etnicznych Niemców z Polski, których migracja wiąże się ściśle z zasadami
powojennej polityki imigracyjnej Niemiec. Osoby te wyjeżdżając z kraju udowadniały swoje niemieckie pochodzenie, co dawało możliwość uznania ich niemieckiej przynależności
państwowej (deutsche Staatsangehörigkeit). W Niemczech nadawano im status wysiedleńca
(Aussiedler), a od poł. lat 80. XX w. późnego wysiedleńca (Spätaussiedler), jednocześnie też
przysługiwał im szeroki wachlarz praw, zwł. socjalnych.
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wyłącznie śląska ludność rodzima, posiadająca formalne możliwości podejmowania
legalnej pracy w krajach Europy Zachodniej. Cechą szczególną tych wyjazdów był
więc ich swobodny charakter i dokonywanie się na zasadach zbliżonych do przepływów wewnątrzunijnych.
Podwójne obywatelstwo jest zatem czynnikiem, który istotnie wpłynął na charakter i skalę emigracji w regionie opolskim. Zasięg zjawiska jest przy tym szeroki
– region opolski posiada najniższy odsetek ludności z obywatelstwem wyłącznie
polskim oraz najwyższy udział ludności z obywatelstwem polskim i innym, w tym
przede wszystkim polskim i niemieckim. Cechą szczególną tej sytuacji jest też fakt
wyraźnej dychotomii przestrzennej populacji podwójnych obywateli w skali regionu.
Obok gmin, zamieszkanych w przewadze przez ludność napływową, w których zjawisko podwójnego obywatelstwa nie występuje lub jego skala jest znikoma, istnieją
takie, w których zdecydowana większość mieszkańców to autochtoni, posiadający
podwójne obywatelstwo. Usytuowane są one na obszarze tradycyjnego drenażu emigracyjnego w środkowej i wschodniej części województwa opolskiego. To sytuacja
nie spotykana w żadnej innej części kraju, gdyż jedynie tu w Polsce można spotkać
miejscowości, gdzie liczba podwójnych obywateli przewyższa liczbę osób z wyłącznie
polskim obywatelstwem [Palenga-Möllenbeck 2014, Solga 2011].
Cecha 3: szeroka sieć powiązań migracyjnych. Dużą rolę w procesie tworzenia się regionów emigracyjnych należy przypisać sieciom powiązań migracyjnym. Powodują one, że migracje zagraniczne
stają się procesem społecznym, obejmującym stopniowo społeczności lokalne oraz zagraniczne skupiska migrantów z tych społeczności. Dzięki tego typu powiązaniom emigracja zarówno osiedleńcza,
jak i czasowa staje się o wiele łatwiejsza do realizacji niż w regionach, które nie wykształciły
tak szerokich i sprawnie funkcjonujących sieci migracyjnych. Dodatkowo na ich bazie rozwijają
się wahadłowe przemieszczenia emigrantów, byłych mieszkańców regionu, którzy choć już mocno
zakorzenieni za granicą na ogół nie tracą więzi z regionem pochodzenia i są mocnym, rzeczywistym
lub przyszłym, oparciem dla dalszej emigracji.
Funkcjonowanie na Śląsku Opolskim procesu migracyjnego o trwałym i znaczącym pod względem ilościowym wymiarze, w dużej mierze było możliwe dzięki
istnieniu ugruntowanej, prężnej, dynamicznej i silnie rozwiniętej sieci powiązań migracyjnych, która ukształtowała się pomiędzy mieszkańcami województwa opolskiego
i krajów Europy Zachodniej, głównie Niemiec, na skutek permanentnej ukierunkowanej emigracji. Sieci powiązań migracyjnych podobne do tej, jaka występuje na
Opolszczyźnie, dostrzec można również w innych regionach kraju (np. Podhalu i
Podlasiu), a także za granicą [np. Bratti, Conti 2013, Keles 1985], jednak nigdzie nie
przybierają one tak wykształconych, trwałych i wszechstronnych kształtów. Oszacowano, że w latach 90. XX w. na 100 osób mieszkających w województwie opolskim
przypadało ponad 120 członków ich rodzin zamieszkałych w Niemczech. Obecnie
zauważa się, że po akcesji – z wyjątkiem regionów, dla których kluczowym kra-
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jem docelowym są nadal Stany Zjednoczone i których dostępność się nie zmieniła – znaczenie sieci migranckich wyraźnie zmalało [Grabowska-Lusińska, Okólski
2008]. Hipoteza ta z pewnością otwiera pole do dyskusji, choć w przypadku regionu
opolskiego widać, że jego mieszkańcy w dalszym ciągu korzystają z rozwiniętej sieci
powiązań społecznych i są przygotowani do jej podtrzymywania.
Cecha 4: migracje zagraniczne są istotnym czynnikiem rozwoju regionu. Zjawiska społecznodemograficzne oraz ekonomiczne, towarzyszące wyjazdom zagranicznym, są w regionie emigracyjnym niezwykle złożone. Masowy oraz permanentny charakter migracji pociąga za sobą daleko
idące konsekwencje natury demograficznej oraz gospodarczej i społeczno-kulturowej, i to zarówno
w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym. Tym samym migracje i wynikające z nich skutki są
w regionie emigracyjnym jednym z ważniejszych czynników bezpośrednio rzutujących na możliwości
rozwojowe takiego obszaru.
Z uwagi na znaczną skalę emigracji oraz trwałość tego procesu region opolski
stanowi obszar, w którym konsekwencje migracji są szczególnie widoczne. Konsekwencje ekonomiczne, demograficzne i społeczno-kulturowe i ich wpływ na rozwój
tego obszaru są przedmiotem wielu analiz. W tym miejscu zwrócono uwagę jedynie
na niektóre spośród nich. W sposób szczególny migracje wpływają na sytuację ludnościową, gdyż utrzymujące się od wielu lat stale ujemne saldo migracji zagranicznych wraz z ujemnym przyrostem naturalnym prowadzą do systematycznego ubytku
ludności (tab. 2). Współczynnik dzietności utrzymuje się na poziomie skrajnie niskiej
dzietności (w 2011 r. wynosił zaledwie 1,1; w 2017 r. – 1,28). Ujemny przyrost naturalny w województwie opolskim pojawił się w statystyce publicznej w połowie lat 90.
XX w., ale ze względu na straty migracyjne można oceniać, że liczba mieszkańców
Opolszczyzny w granicach administracyjnych z lat 1975–1999 systematycznie maleje
już od połowy lat 80. XX w. Zakładając utrzymywanie się niekorzystnych tendencji
w zakresie poziomu urodzeń, oba czynniki (tj. migracje oraz przyrost naturalny) będą
powodowały dalszy spadek liczby ludności o mniej więcej 260 tys. osób. W świetle
prognozy, w 2050 r. liczba ludności województwa opolskiego stanowić będzie ok.
74% stanu ludności z 2013 r., natomiast w kraju – ok. 88%. Tym samym obniżenie
poziomu zaludnienia województwa opolskiego będzie zdecydowanie bardziej intensywne niż w pozostałych regionach [Heffner, Klemens, Solga 2019].
Istotne są także konsekwencje ekonomiczne. Migracje, absorbując część mobilną
zasobów pracy, zmniejszają naciski na pracę i jednocześnie też bezrobocie. Liczba bezrobotnych w regionie opolskim w okresie wzmożonych wyjazdów byłaby dwukrotnie
wyższa, gdyby wszyscy jego mieszkańcy, podejmujący pracę za granicą powrócili i byli
zainteresowani podjęciem w regionie zatrudnienia. Ukształtowała się przy tym szczególna dychotomia w układzie przestrzennym lokalnych rynków pracy. W latach 90. XX w.
w gminach o najwyższej w województwie migracji, bezrobocie było średnio 3–4 krotnie
wyższe aniżeli w rejonach o niskich wskaźnikach migracji zagranicznej ludności. Zróżni-
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cowanie przestrzenne rozmiaru bezrobocia utrzymywało się także po 2004 r., i widoczne
jest obecnie, choć już w mniejszym stopniu. Należy dostrzec ponadto wpływ migracji
na ubytki zasobów pracy. Z niektórych lokalnych rynków pracy wyemigrowało 20–30%
pracowników, szczególnie z określonych branż, zwłaszcza budowlanej. Deficyty w zasobach pracy, będące efektem odpływu specjalistów, osób wykształconych i pracowników
określonych branż, wciąż są znacznym problemem i tym samym wyraźną barierą rozwoju
wielu firm w regionie. W badaniach realizowanych na pocz. lat 2000. problem z doborem właściwych pracowników był istotny dla co trzeciego przedsiębiorcy [Solga 2008],
obecnie niemal 60% przedsiębiorców wskazuje na deficyty kadrowe [Solga 2018].

Ryc. 2. Liczba ludności i wielkość przyrostu rzeczywistego w gminach woj. opolskiego
w latach 1995–2015. Opracowanie mapy A. Majorek, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, 2019
Fig. 2. The population and size of real population growth in communes of Opolskie
voivodeship in the years 1995–2015. Preparation of the map A. Majorek, University of
Economics in Katowice, 2019

Wśród innych niekorzystnych skutków ekonomicznych migracji zagranicznych można zwrócić uwagę na obniżenie wielkości budżetów samorządowych (poprzez niepłacenie podatków przez osoby zarobkujące za granicą) oraz wzrastające obciążenia poszczególnych gmin z tego tytułu [Jończy 2011]. Również instytucje pomocy społecznej coraz
częściej sygnalizują problem wzrastających wydatków, które przeznaczane są na opiekę
osób starszych [Solga 2013]. W województwie opolskim sytuacja ta ma miejsce głównie
w gminach z długimi tradycjami migracyjnymi (śląskich), w których wiele rodzin zostało
rozdzielonych na skutek migracji stałych i dotyczy starszych samotnych rodziców, których dzieci mieszkają za granicą. W ocenie samorządów jest to znaczące i systematycznie
wzrastające obciążenie dla gminnego budżetu [Budyta-Budzyńska 2020].
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Tabela 2. Liczba ludności i wielkość przyrostu rzeczywistego w wybranych gminach
województwa opolskiego w latach 1995–2015*
Table 2. The population and size of real population growth in selected communes
of Opolskie voivodeship in the years 1995–2015
Lp.

Gminy

Liczba ludności
Przyrost rzeczywisty
w%
1995
2015
1995–2015
1
Polska Cerekiew**
5 332
4 156
-1176
-22,1
2
Branice**
8 621
6 744
-1877
-21,8
3
Cisek**
7 189
5 750
-1439
-20,0
4
Kolonowskie**
7 293
5 957
-1336
-18,3
5
Zawadzkie**
14 199
11 654
-2545
-17,9
6
Baborów**
7 363
6 151
-1212
-16,5
7
Reńska Wieś**
9 869
8 249
-1620
-16,4
8
Leśnica**
9 346
7 849
-1497
-16,0
9
Pawłowiczki*
9 172
7 719
-1453
-15,8
10
Murów**
6 526
5 504
-1022
-15,7
11
Krapkowice*
27 339
23 148
-4191
-15,3
12
Zębowice**
4 394
3 721
-673
-15,3
13
Biała**
12 585
10 721
-1864
-14,8
14
Strzeleczki**
8 695
7 425
-1270
-14,6
15
Głogówek**
15 716
13 445
-2271
-14,5
16
Domaszowice
3 917
3 647
-270
-6,9
17
Łambinowice
8 237
7 697
-540
-6,6
18
Rudniki
8 893
8 313
-580
-6,5
19
Nysa
61 149
57 710
-3439
-5,6
20
Byczyna
10 073
9 513
-560
-5,6
21
Praszka
14 426
13 721
-705
-4,9
22
Niemodlin
14 007
13 417
-590
-4,2
23
Olszanka
5 168
4 956
-212
-4,1
24
Skoroszyce
6 534
6 287
-247
-3,8
25
Grodków
20 230
19 511
-719
-3,6
26
Namysłów
26 684
25 749
-935
-3,5
27
Wilków
4 671
4 506
-165
-3,5
28
Lewin Brzeski
13 707
13 299
-408
-3,0
29
Świerczów
3 525
3 429
-96
-2,7
30
Lubsza
8 642
9 028
386
4,5
*kolejność gmin niealfabetyczna od najniższego ujemnego poziomu przyrostu rzeczywistego (w %)
**gminy z przewagą ludności autochtonicznej w strukturze ludności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych za lata 1995–2015
Source: Own preparation based on: Local Data Bank for 1995–2015
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Cecha 5: polityka migracyjna jest ważnym i trwałym składnikiem polityki regionu. Negatywny
wpływ stałego, ujemnego salda migracji zagranicznych na strukturę demograficzną i społeczno-gospodarczą regionów emigracyjnych wskazuje na potrzebę formułowania na takich obszarach wyraźnie
wyodrębnionej polityki uwzględniającej kwestie migracyjne (regionalnej polityki migracyjnej). Z tego
powodu w regionie emigracyjnym istotnego znaczenia nabierają działania zwłaszcza w obszarze
emigracji, przede wszystkim pod kątem ochrony potencjału ludzkiego i intelektualnego, przeciwdziałania trwałej emigracji i jednocześnie promowania takich wyjazdów czasowych, które umożliwiają
rozwój osobowy i społeczno-kulturowy wyjeżdżających oraz wzmacniają ich gospodarcze możliwości.
Istotne są też działania w obszarze reemigracji i jednocześnie tworzenia warunków zachęcających
do zamieszkania imigrantów z kraju i zagranicy.
W województwie opolskim zagadnienia bezpośrednio związane z migracjami
zagranicznymi lub z nich wynikające, są bardzo ważnym elementem uwzględnianym
w polityce rozwoju, i to zarówno na poziomie regionu, jak i gmin samorządowych.
Widoczne są zarówno w dokumentach strategicznych tych jednostek, jak i projektach
praktycznych rozwiązań, uwzględniających problematykę migracyjną [Chałupczak
i in. 2014]. Najważniejszą do tej pory inicjatywą w regionie jest Program Specjalnej
Strefy Demograficznej „Opolskie dla Rodziny”, który powstał w rezultacie konieczności opracowania i zastosowania odrębnego narzędzia operacyjnego, adekwatnego
do sytuacji demograficznej regionu [Szczygielski 2015]. W skali kraju program ten
jest projektem pionierskim, zawierającym koncepcję zarządzania regionem w sytuacji
permanentnej straty zasobów ludzkich. W praktyce chodzi o podjęcie szeregu działań
zmierzających zarówno do adaptacji strategii rozwoju do zmian demograficznych, jak
i podniesienia poziomu urodzeń, wzrostu aktywności zawodowej, ograniczenia bezrobocia i nadmiernej emigracji za granicę, umocnienia funkcji społecznych rodziny oraz
rozwoju edukacji powiązanej z rynkiem pracy (ryc. 3). Program ten ma szczególne
znaczenie w przypadku województwa opolskiego – najszybciej wyludniającego się
regionu w kraju, o najniższej dzietności kobiet oraz najwyższej skali migracji zagranicznej i jednocześnie charakteryzującego się najniższym odsetkiem osób z wyższym
wykształceniem oraz niską aktywnością zawodową, szczególnie kobiet.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie
opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2014
Source: Own preparation based on document: Program of the Special Demographic Zone in the Opolskie Voivodeship until 2020 “Opolskie for the Family”, Board of the Opolskie Voivodeship, Opole 2014

Ryc. 3. Pakiety Programu Specjalnej Strefy Demograficznej „Opolskie dla Rodziny”
Fig. 3. Special Demographic Zone Program packages “Opolskie for Family”

Cecha 6: ewolucyjny charakter procesów migracyjnych. W regionie emigracyjnym ma miejsce ewolucja procesu migracyjnego, warunkowana przemianami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi
tego obszaru i jednocześnie będąca efektem zmian w obszarze imigracji. Proces ten przebiega od
początkowo dużej w sensie ilościowym emigracji stałej, przechodzi następnie do fazy wzrostu migracji wahadłowych i przy nieprzerwanie znaczącej skali migracji cyklicznych, wzrasta znaczenie
powrotów z zagranicy oraz napływu cudzoziemców.
Jak wskazano, migracje zagraniczne trwają w regionie opolskim co najmniej od
pocz. lat 50. XX. Wówczas były to migracje osiedleńcze, dopiero po transformacji
ustrojowej w latach 90. XX w. istotnie zmienił się ich charakter. Znacząco zmniejszyła się skala migracji stałych, wzrosła natomiast migracji czasowych, wahadłowych i sezonowych [Dybowska, Widera 2016]. Migracje powrotne w okresie przed
transformacją stanowiły zjawisko praktycznie nieistotne w sensie ilościowym. Ich
skala nieco wzrosła w związku z kryzysem gospodarczym w 2008 r., jednak wciąż
posiadają one marginalny charakter. Mimo to, powrotom z zagranicy przypisuje się
w województwie opolskim dużą wagę. Poprzez lokowanie dochodów migracyjnych
w rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości migracje powrotne mogłyby stać
się czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy regionu. Problem polega jednak
w tym, że w regionie innowacyjne powroty nie dokonują się na skalę skutkującą szerszymi i pozytywnymi konsekwencjami, natomiast migracje czasowe za granicę często
przekształcają się w osiedleńcze, co szczególnie dotyczy fali emigracji poakcesyjnej.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej (MRPiPS) przekształcono w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (7.10.2020)
Source: own preparation based on data of Ministry of Family and Social Policy (Earlier Ministry of
Family, Labour and Social Policy was trasnsformed to Ministry of Family and Social Policy (7.10.2020))

Ryc. 4. Oświadczenia o zamiarze powierzenia (od 2018 r. o powierzeniu) wykonywania
pracy cudzoziemcowi w województwie opolskim
Fig. 4. Declarations of intention to entrust (from 2018 on entrusting) work to a foreigner
in the Opolskie Voivodeship

W regionie opolskim istotnie wzrasta znaczenie napływu cudzoziemców z zagranicy, głównie obywateli Ukrainy, co ma istotne znaczenie dla rynku pracy. Badania zrealizowane w województwie opolskim w 2015 r. pokazały, że popyt na pracę obcokrajowców wyniósł 14% [Kubiciel-Lodzińska 2016, Górny, Śleszyński 2019], z kolei z badań
ogólnopolskich wynika, że udział firm zatrudniających obcokrajowców, a także udział
obcokrajowców wśród zatrudnionych pracowników w województwie opolskim jest
wysoki. W obu przypadkach wynosi on ponad 10% (odpowiednio 17,13% i 10,88% w
2016 r.) i pod tym względem województwo plasuje się na trzecim miejscu za mazowieckim i warmińsko-mazurskim [Górny i in. 2018]. Na znaczną dynamikę tego procesu
wskazuje liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (do 2018 r.
o zamiarze powierzenia pracy). W 2007 r. wydano 677 takich dokumentów, w 2008 r.
już niemal 3000, natomiast obecnie blisko 64 tys. w 2018 r. i 85 tys. w 2019 r. (ryc. 4).
Z uwagi na dynamicznie wzrastającą skalę imigracji, a także znaczące deficyty zasobów
pracy, integracja ekonomiczna i społeczna cudzoziemców staje się dużym wyzwaniem
dla gospodarki i społeczeństwa województwa opolskiego [Solga, Kubiciel 2017].
Podsumowanie
W regionie emigracyjnym siłą sprawczą i mechanizmem wyraźnie oddziałującym
na rozwój są migracje zagraniczne. Kryterium wartościującym jest zatem szeroko
rozumiany proces migracji, wyróżniony ze względu na jego skalę i charakter, określo-
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ne uwarunkowania oraz konsekwencje. Region emigracyjny kształtuje się w procesie
historycznym, który uwarunkowany jest kumulowaniem się i wzajemnym oddziaływaniem przyczyn ekonomicznych, politycznych i kulturowych łącznie spowalniających jego rozwój społeczno-gospodarczy. Skutki procesów migracyjnych, widoczne
są zarówno w wymiarze indywidualnym migranta i jego rodziny jak i na poziomie
funkcjonowania społeczności lokalnych, a przede wszystkim na poziomie regionalnym, gdzie stają się czynnikiem ograniczającym możliwości wzrostu gospodarczego
(m. in. stałe osłabianie potencjału demograficznego i popytowego, zmniejszanie
atrakcyjności inwestycyjnej, obniżanie walorów konkurencyjności osiedleńczej) oraz
wpływają na kierunki rozwoju takiego obszaru. Migracje zagraniczne (trwałe, czasowe, wahadłowe) są w regionie emigracyjnym na tyle istotnym zjawiskiem, że przebieg
procesów społeczno-demograficznych i gospodarczych w skali lokalnej i regionalnej
jest od nich ściśle uzależniony [por. np. Chojnicki 1996, Korenik 1999, Pietrzyk 2000,
Sagan 2007, Brdulak 2009]. Depopulacja regionu i jej efekty gospodarcze, społeczne,
kulturowe, a nawet przestrzenne (dewastacja i zanik zabudowy) jest w znaczącym
stopniu pochodną trwałości zjawisk związanych z odpływem migracyjnym za granicę,
co rzutuje na obecny rozwój regionu i przyszłe możliwości wzrostu.
Za tradycyjne regiony emigracyjne, odgrywające istotną rolę we współczesnych
procesach migracyjnych są w Polsce uznawane trzy obszary – Śląsk Opolski, Podlasie
i Podkarpacie . Charakteryzują się one długotrwałą tradycją migracji zagranicznych
oraz specyficznymi cechami tego zjawiska. Każdy z tych regionów ma odmienne
tradycje i ukształtowane wzory migracji zagranicznych, które są współcześnie nadal
podtrzymywane, choć zmianie uległy uwarunkowania ustrojowe, polityczne, gospodarcze i społeczno-kulturowe. W kontekście tych zmian trwałość procesów migracyjnych
(odpływ migracyjny za granicę, ujemny ogólny bilans migracji) staje się charakterystyczną cechą rozwojową regionu emigracyjnego, która odróżnia jego uwarunkowania
rozwojowe od innych obszarów o spowolnionym wzroście społeczno-gospodarczym
(np. schyłkowego przemysłu, rolniczych itd.) W woj. opolskim, obok utrzymywania
się tradycyjnych właściwości migracji zagranicznych, współcześnie można tu zaobserwować przemiany w zakresie trendów migracyjnych, będących następstwem akcesji
Polski do UE w 2004 r., a ostatnio także mających związek ze wzrostem znaczenia
napływu cudzoziemców, głównie spoza obszaru UE . Wzrost znaczenia imigracji
można w regionie emigracyjnym potraktować jako możliwy efekt kompensacyjny,
polegający na narastającym wypełnianiu trwałej luki na regionalnym rynku pracy.
Wyniki wielu badań wskazują, że w ocenie złożonych i wielorakich skutków długotrwałego, negatywnego bilansu migracji w województwie opolskim punkt ciężkości
wyraźnie przesunięty jest w kierunku generowania istotnych zagrożeń dla rozwoju
regionu, przede wszystkim dla rynku pracy oraz rozwoju demograficznego. W tym
kontekście, województwo opolskie stanowić może swego rodzaju poligon dla działań
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i inicjatyw stanowiących reakcję na skutki zmian strukturalnych zachodzących pod
wpływem głęboko negatywnego bilansu migracji zagranicznych wraz z ich skutkami
ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi.
Kompleks negatywnych, gospodarczych i społecznych efektów emigracji stopniowo może ulec odwróceniu dzięki podjęciu działań uruchamiających napływ migracyjny (wewnętrzny i imigracyjny) oraz spowalniających odpływ ludności, szczególnie ten
o charakterze definitywnym. Dotyczy to zarówno przedsięwzięć, których efektem jest
zmniejszenie skali emigracji i wzrost napływu migrantów powrotnych, ale również
integracja imigrantów ekonomicznych.
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THE EMIGRATION REGION CONCEPT FROM THE PERSPECTIVE
OF MIGRATION EXPERIENCES OF THE OPOLSKIE VOIVODESHIP
Abstract:
The article develops the concept of an emigration region. The plane of reference to the concept of the emigration region are the experiences of the Opolskie Voivodeship in the field
of contemporary international migrations. Attention was paid to definition issues and factors
distinguishing emigration regions were identified. These issues were analyzed in terms of the
scale, structure and features of migration characteristic for the Opolskie Voivodeship. The
region has long-lasting migration traditions, and the consequences of emigration are felt in
the economic, demographic and socio-cultural spheres, as well as visible in spatial planning.
Thus, the multidimensional and complex effects of long-term emigration are one of the key
conditions for its development in the Opolskie Voivodeship.
Keywords: emigration region, features of the emigration region, Opolskie voivodeship, migration outflow, migration inflow, labour market, demographic transition
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Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji nowego wskaźnika, opartego na danych macierzowych
rejestrowanych wymeldowań i zameldowań pomiędzy gminami. Jest to wskaźnik nadający się przede
wszystkim dla oceny migracji wewnętrznych. Zakłada się, że fakt zameldowania jest bardzo mocnym
dowodem trwałej migracji i może być uznany za pośredni dowód atrakcyjności (gminy) dla osiedlenia
się. Jest ona tym większa, im z dalszej odległości przybył migrant, tj. im większą wykonał pracę migracyjną (w analogii do pracy w fizyce: masy przemnożonej przez odległość przemieszczenia). Wynika to nie
tylko z atrakcyjności samego miejsca docelowego, ale przy dużych odległościach wielu konkurencyjnych
alternatyw (tzw. sposobności pośrednich – intervening opportunities według koncepcji S.A. Stouffera). Zaproponowano wzór na ten wskaźnik i wykonano obliczenia dla wybranych przykładów (poziom krajowy, regionalny i lokalny), wykorzystując dane macierzowe za lata 1989–2018. Wyniki wskazują na silne
różnicowanie się zbioru gmin w różnych układach terytorialnych, w tym wysoki wzrost największych
aglomeracji tzw. wielkiej piątki (Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław), szczególnie stolicy
i jej strefy podmiejskiej. Wskaźnik może mieć zastosowanie do porównań i badań hierarchii migracyjnej,
atrakcyjności osiedleńczej, polaryzacji i konwergencji społeczno-gospodarczej i in.

Słowa kluczowe: migracje wewnętrzne, atrakcyjność migracyjna, wskaźnik atrakcyjności migracyjnej, wskaźnik efektywności migracyjnej, hierarchia osadnicza, powiązania funkcjonalne,
województwo podkarpackie, Pleszew

Wprowadzenie: założenia i cele
Współczesny wzrost mobilności przestrzennej w Polsce, choć nie do końca rejestrowany statystycznie, wynika z silnych przeobrażeń społeczno-gospodarczych,
zachodzących także na świecie. Odpływ i napływ mieszkańców w określonych miejscach wiąże się z szeregiem różnorodnych problemów, dotyczących osadnictwa, infrastruktury, transportu, rynku pracy, bezpieczeństwa itd. Nie ulega więc wątpliwości,
że problematyka migracji staje się jedną z kluczowych w naukach społecznych.


Jest już bogata literatura, wskazująca na bardzo duże, sięgające nieraz 20-procentowe i więcej niedoszacowania migracji wewnętrznych [np. Śleszyński 2011] i zagranicznych [Jończy
2014].

38

Przemysław Śleszyński

Po 1989 r. uwaga polskich badaczy, zwłaszcza w socjologii i ekonomii, była poświęcana migracjom międzynarodowym. Tymczasem migracje wewnętrzne również
w bardzo dużym, na ogół w jeszcze większym stopniu wpływają na przemiany społeczno-gospodarcze kraju i regionów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że są one
wciąż najpowszechniejszym przejawem mobilności. W szczytowym momencie exodusu (w 2017 r.), Polaków za granicą przebywało około 2,5 mln (głównie w krajach
Unii Europejskiej), podczas gdy roczny wolumen migracji wewnętrznych w latach
1990–2018 wyniósł około 11 mln i jest to wartość z pewnością zaniżona.
W powyższym świetle szczególnej wagi nabiera metodologia badań migracyjnych,
związana z pomiarem i szczegółowymi metodami analizy mobilności. W polskiej, ale
także zagranicznej literaturze, zdecydowana większość wyników badań opiera się na
stosunkowo prostych wskaźnikach, tj. bezwzględnym napływie i odpływie, odnoszonym
do populacji źródłowej i docelowej, względnie kombinacjach obydwu wskaźników (obrót migracyjny, efektywność migracji). Daje to możliwość stosunkowo prostych (choć
łatwych w interpretacji) analiz porównawczych, ale nie wystarcza do realizacji bardziej
ambitnych celów, związanych w wyjaśnianiem bardziej złożonych związków przyczynowo-skutkowych w obrębie przestrzennych systemów społeczno-gospodarczych,
związanych zwłaszcza z odległością i siłą przemieszczeń. Istnieje wprawdzie bogata
tradycja zastosowań modelu grawitacyjnego (wzorowanego jeszcze na XIX-wiecznych
prawach migracyjnych Ravensteina), ale dotyczy ona jedynie prawidłowości związanych
z odległością przemieszczeń o charakterze bardziej statystycznym, niż objaśniającym.
Metodykę taką w Polsce rozwinął zwłaszcza A. Gawryszewski [1974, 1989].
Przezwyciężenie tak sformułowanego problemu badawczego przyświecało powstaniu artykułu, którego głównym celem jest zaproponowanie wskaźnika, możliwie
prostego konstrukcyjnie i łatwego w interpretacji, a jednocześnie pozwalającego na
analizę istoty przemieszczeń, tj. by wskaźnik ten dyskontował prawo przyciągania
migrantów przez określone obszary, atrakcyjne dla migrantów. Wskaźnik ten był już
wprawdzie stosowany w kilku pracach i prezentowany na konferencjach, ale jego
metodyczne omówienie było zdawkowe. Ponieważ, jak się wydaje, wskaźnik ten
może mieć duży „potencjał” zastosowań, celowe wydaje się opublikowanie artykułu,
w którym jego założenia mogą być dogłębnie przetestowane pod względem formalnym oraz na konkretnych przykładach.


W zasadzie jedynym wyjątkiem w Polsce jest województwo opolskie, w którym rola migracji
międzynarodowych była bardzo silna. Z tego powodu powstała koncepcja regionu emigracyjnego [Solga 2013], którego głównym składnikiem mobilności jest wymiana i odpływ
migracyjny za granicę, a przepływy wewnętrzne mają znacznie mniejsze znaczenia. Generalnie, migracje wewnętrzne, zagraniczne, a nawet dojazdy do pracy w coraz większym
stopniu uzupełniają się nawzajem, co świadczy o ich substytucji lub komplementarności
[Gawryszewski 1974, Okólski 2019].
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Mając tak zakreślony główny cel badawczy w pierwszej kolejności przeprowadza
się dyskusję nad istniejącymi rozwiązaniami, pozwalającymi na analizę siły przyciągania przez poszczególne obszary, tj. dowolne jednostki administracyjne (np. miasta). Następnie formułuje się wskaźnik atrakcyjności migracyjnej, bazujący na pracy
migracyjnej odpływu i napływu (odległość x liczba rejestrowanych przemieszczeń)
oraz przeprowadza analizy z jego użyciem dla trzech poziomów terytorialnych: kraju,
regionu (województwo podkarpackie) oraz skali lokalnej (perspektywa Pleszewa, tj.
małego miasta w południowej Wielkopolsce). Służy to do wyjaśnienia roli migracji
w procesach społeczno-gospodarczych, ale także do wskazania pól badawczych,
w których wskaźnik atrakcyjności migracyjnej może mieć użyteczne znaczenie.
W analizach empirycznych oparto się na macierzy zameldowań i wymeldowań
GUS za lata 1989–2018, otrzymanej dla celów m.in. raportów Rządowej Rady Ludnościowej nt. migracji wewnętrznych [Śleszyński 2018a]. Tam też po raz pierwszy
opublikowano analizy bazujące na prezentowanym w niniejszym artykule wskaźniku
atrakcyjności migracyjnej. Wskaźnik ten zastosowano później dla potrzeb praktycznych, tj. analiz rozwoju regionalnego i lokalnego, które również po części publikowano [Śleszyński i in. 2019].
Atrakcyjność migracyjna w literaturze przedmiotu
Według teorii ekonomii, mobilność przestrzenna jest wynikiem dążenia do równowagi między regionami, charakteryzującymi się różnicami w poziomie rozwoju, przez
co występują siły wypychające i przyciągające migrantów [Lee 1966]. Biorąc zatem
pod uwagę drugi człon tej chyba najbardziej rozpowszechnionej teorii migracji (pushpull), fakt stałego przemieszczenia się z jednego miejsca w inne może być dowodem
na atrakcyjność osiedleńczą obszaru docelowego.
W literaturze można spotkać się dwoma głównymi sposobami rozumienia pojęcia
„atrakcyjność migracyjna”. Pierwszy, najbardziej powszechny, oznacza atrakcyjność
w jej popularnym, słownikowym rozumieniu, tj. istnieniu takich cech i okoliczności
na danym obszarze, które zachęcają do osiedlenia się. Jest to zatem termin używany bardzo często w geografii ekonomicznej, a jego bliskoznacznym terminem jest
atrakcyjność inwestycyjna (zdolność do przyciągania kapitału). Przy tym atrakcyjność
migracyjna jest identyfikowana empirycznie albo po prostu jako napływ migracyjny
lub saldo migracji [Rogers 1969, Kwiatek-Sołtys 2006, Smętkowski 2011, Šimpach
i Dotlačilová 2013a], albo stosuje się różnego rodzaju miary, będące „atraktorami”
tego pojęcia. Na przykład w badaniach migracji wewnętrznych Rosji, Ukrainy i Białorusi użyto wskaźnika obrotów handlowych w mieście na 1 mieszkańca [Nefedova


Przegląd badań na ten temat w Polsce zob. zwłaszcza u W. Janickiego [2007].
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i in. 2016]. Z powodu braku dobrej statystyki, bardzo mało jest studiów dotyczących
Polski próbujących wyjaśniać przyczyny migracji w powiązaniu z atrakcyjnością miast
i regionów za pomocą bardziej wyrafinowanych modeli bazujących na „twardych”
danych, stąd też prace, które tego dotyczą, bazują na badaniach jakościowych [Jończy i Rokita-Poskart 2017, Szafrańska i Michalska-Żyła 2018, Rokita-Poskart i Mach
2019], względnie na alternatywnych w stosunku do GUS bazach danych, np. z serwisów społecznościowych [Herbst i Rok 2016] .
Drugi, węższy sposób rozumienia, jest bardziej sformalizowany i dotyczy skonstruowanego w demografii wskaźnika efektywności migracyjnej, czyli stosunku salda
migracji do ich obrotu [Jagielski 1974]. Jest to dość powszechnie wykorzystywany
wskaźnik [Kupiszewski i in. 1998, Potrykowska i Śleszyński 1999, Rosner 2007, Stilwell i in. 2000, Ambinakudige i Parisi 2010, Kałuża-Kopias 2014, Lameira i in. 2015,
Hierro i in. 2018]. Jest on prosty i łatwy w interpretacji, ale jego wadą jest brak
uwzględnienia odległości. Czym innym jest bowiem przemieszczenie się z krótkiej odległości, wynikające z modelu grawitacji i większego prawdopodobieństwa kontaktów,
np. wskutek znalezienia małżonka i założenia rodziny, a czym innym daleka podróż,
np. w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia, która w skrajnych przypadkach
dotyczy wędrówek międzykontynentalnych. Inną formułowaną słabością jest brak
odwzorowania koncentracji przestrzennej, stąd też A. Rogers i S. Sweeney [2010] proponują wykorzystanie współczynników zmienności Giniego, a P.V. Vasilenko [2014]
miary oparte o współczynnik lokalizacji.
Odległość przemieszczenia się wynika wprost ze wspomnianego prawa grawitacji [Ravenstein 1985] i ten sposób wyjaśniania dominuje w badaniach kierunków
i struktury migracji (migration patterns), także w Polsce [ostatnio np. Pietrzak i in.,
2013, Sojka 2017]. Jak jednak zauważają m.in. J. Arango [2000] i W. Janicki [2007],
modele grawitacyjne sprowadzają badania migracji jedynie do statystycznych zależności i poszukiwania prawidłowości ich rozkładu, a zdolność objaśniająca modelu
grawitacyjnego jest znikoma lub wręcz żadna. Tym niemniej wyniki mogą być ciekawe
w ustaleniu pierwszych prawidłowości: na przykład w cytowanych badaniach E. Sojki
na przykładzie województwa śląskiego wykryto, że rejestrowane napływy w latach
1990–2015 były nie tylko zgodne z modelem grawitacyjnym, ależ że istotność statystyczna tego rosła (w badanym okresie współczynnik R2 dla modelu opartego na
funkcji potęgowej systematycznie wzrastał z 0,66 do 0,80). Innym sposobem ujęcia
prawdopodobieństwa wystąpienia migracji jest zastosowanie miar entropijnych [Wilson 1970, Paulov i Bezák 2017], jakkolwiek zdolność wyjaśniająca modeli tego typu
wydaje się być jeszcze słabsza.
Wątpliwości te częściowo tłumaczy koncepcja sposobności pośrednich S.A. Stouffera [1960]. Pomimo krytyki tej teorii [zob. przegląd w pracy W. Janickiego 2007],
bardzo ważny wydaje się fakt zwrócenia uwagi na to, że osoba podejmująca migrację
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na większe odległości ma do wyboru inne konkurencyjne lokalizacje. Liczba tych
konkurencyjnych miejsc jest wprost proporcjonalna do odległości. Oznacza to, że
jeśli ktoś przy zmianie miejsca zamieszkania pokonuje pewien dystans, to znaczenie
tej wędrówki w napływie migracyjnym powinno zależeć także od odległości. Im
jest ona większa, tym dane miejsce docelowe jest bardziej atrakcyjne. Innymi słowy,
atrakcyjność migracyjna danego miejsca nie zależy wyłączenie od samego wolumenu napływu, ale od ilorazu tego napływu i odległości przemieszczenia od miejsca
źródłowego do miejsca docelowego. W Polsce w latach siedemdziesiątych ub. wieku
powstały prace, w których model sposobności pośrednich był testowany dla zagadnień migracyjnych i pokrewnych, związanych z różnymi rodzajami i sposobami
mobilności [Zipser 1972, Bagiński 1979].
Pokonanie większej odległości jest ważniejsze z jeszcze jednego powodu. Duża
część ekonomistów, badających migracje zwraca uwagę, że przemieszczenia na mniejsze odległości są częstsze także dlatego, że ich koszt: ekonomiczny (pieniądz, czas)
i społeczny (wykorzystanie sieci współpracy) jest niższy [Praszałowicz 2002, Brzozowski 2011, Niedomysl i Fransson 2014, Correa i Laverde 2020]. Jednak wiele wskazuje
na to, że przynajmniej w niektórych krajach tradycyjny model, polegający najogólniej
na przepływach hierarchicznych (wieś-małe miasto-duże miasto itd.), obserwowanych
np. w Polsce po II wojnie światowej [Dziewoński i Korcelli 1981] uległ zatarciu,
a migracje ze wsi do miast w coraz większym stopniu podejmowane są z pominięciem
pośrednich szczebli [Sa i in. 2004, Śleszyński 2018, Dolińska i in. 2020].
Konstr ukcja for malna wskaźnika atrakcyjności migracyjnej
Wymienione w poprzednim rozdziale założenia legły u podstaw konstrukcji
wskaźnika atrakcyjności migracyjnej (WAM). Proponuje się, aby był on saldem pracy
napływowej i odpływowej, tj. iloczynów liczby i odległości przemieszczeń:
�

�

���

���

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑃𝑃� = � 𝑀𝑀� S − � 𝑀𝑀� S

,

gdzie:
Pm – praca migracyjna,
MN – liczba napływów,
MO – liczba odpływów,
S – odległość miejsc źródłowych i docelowych przemieszczeń.
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Proponowany wskaźnik przyjmuje wartości bezwzględne w jednostkach osobo*km,
co jest przydatne w analizach porównawczych różnych ośrodków, tj. do ustalenia ich
hierarchii migracyjnej. Prób wykorzystania danych migracyjnych do ustalenia tego
typu hierarchii ośrodków jest stosunkowo wiele, jednak w zasadzie wszystkie one
wykorzystywały jedynie sam wolumen przemieszczeń [w Polsce Żurkowa 1975, Rykiel i Żurkowa 1981], względnie wolumen i stopień koncentracji napływów [Michalski 1991, Śleszyński 2016]. Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej ma też stosunkowo
duże możliwości rozbudowy. Przykładowo możliwe jest odniesienie wartości pracy
migracyjnej do populacji jednostki (miasta, gminy) źródłowej i docelowej, co dawałoby
informację porównawczą w układzie względnym. Możliwa jest też zamiana wartości
bezwzględnych (tj. liczby przepływów) ich udziałami w całej puli migracji wewnętrznych. W badaniach użyteczne mogą być też składowe WAM, tj. praca napływowa
i odpływowa, wyrażone zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych
(np. udział w stosunku do zjawiska w kraju, typie miast i gmin, regionie itd.).
Jeszcze inne możliwości wiążą się z rozszerzeniem definicji odległości, która
w powyższym wzorze jest odległością fizyczną (geodezyjną) w linii prostej pomiędzy
miejscem źródłowym i docelowym migracji. Pomijając opisaną już kwestię „sposobności pośrednich”, w warunkach rzeczywistych istnieje szereg innych barier, ale
i ułatwień, które wpływają na realne oddziaływanie przestrzeni na migracje, tj. na
dostępność ekonomiczną, czasową, społeczną itd. A. Jagielski [1974] w tym kontekście proponuje termin „odległość funkcjonalna”. Odległość fizycznie może być
bardzo duża, ale społecznie bliska z powodu kontaktów międzyludzkich, np. faktu
zamieszkania rodziny migranta w wybranym miejscu docelowym.
W kolejnym etapie formalnego opisu konstrukcji wskaźnika należy zwrócić uwagę
na różnicę pomiędzy różnymi sposobami jego obliczenia (w wartościach bezwzględnych i względnych, tj. jako udział w całkowitej pracy migracyjnej), jak też w stosunku
do klasycznego wskaźnika efektywności migracyjnej (znanego też pod tą samą nazwą,
czyli jako wskaźnik „atrakcyjności”). Analizy takie zaprezentowano na ryc. 1.
Najpierw zbadano, co by się stało, gdyby zamiast wartości bezwzględnych użyć
udziałów w pracy migracyjnej kraju (ryc. 1A). Przebieg krzywych jest bardzo zbieżny
ze sobą, zatem różnicują je wartości na obydwu osiach (bezwzględne i względne).
Podobieństwo krzywych wynika z faktu, że choć w poszczególnych latach łączna
praca migracyjna nie była podobna (23,5–42,2 mln osobo*km), to w analizowanym
przykładzie Rzeszowa miało to odzwierciedlenie w odpowiednich wahaniach przepływów.


Trzeba tu zwrócić uwagę, że ze względu na podobieństwo brzmieniowe do „wskaźnika
atrakcyjności migracyjnej” w rozumieniu „wskaźnika efektywności migracyjnej” warto dodatkowo zaznaczać, że chodzi o wskaźnik oparty o bilans (saldo) pracy migracyjnej.
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A – porównanie WAM
w wartościach bezwzględnych
i względnych

B – porównanie WAM
i klasycznego WEM

C – porównanie WEM
klasycznego i ważonego
odległością przemieszczeń

Ryc. 1. Porównania wartości wskaźnika atrakcyjności migracyjnej (WAM) w różnych jego
kombinacjach, w tym w stosunku do klasycznego wskaźnika efektywności migracyjnej na
przykładzie Rzeszowa (1989–2018)
Fig. 1. Comparison of the migration attractiveness index (MAI) values in its various
combinations, including in relation to the classic migration efficiency index
on the example of Rzeszów, 1989–20185


Źródło do wszystkich rycin i tabel w artykule: opracowanie własne na podstawie międzygminnych macierzy zameldowań GUS. Source for all figures and tables in the article: own
elaboration based on intercommunal registration matrixes of Central Statistical of Poland.
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Porównanie wskaźnika atrakcyjności migracyjnej (WAM) i klasycznego wskaźnika
efektywności migracyjnej (WEM) ujawnia znacznie większe różnice, choć ogólny kierunek przebiegu krzywych na wykresach jest też dość podobny (ryc. 1B). Wydaje się jedynie, że WEM jest nieco przesunięty w czasie. Bardziej pogłębiona analiza dla większej
liczby przykładów prawdopodobnie pozwoliłaby na stwierdzenie innych prawidłowości
(regularności). Natomiast porównanie WEM opartego na klasycznej formule (liczba
jednostkowych napływów i odpływów) i ważonego odległością (ryc. 1C), jest też dość
zbieżna ze sobą, gdyż uzasadniają to porównania na poprzednich rycinach.
Zastosowania
Ocena skutków migracji wewnętrznych w Polsce dla kształtowania się systemu osadniczego
Proponowany wskaźnik atrakcyjności migracyjnej obliczono według stanu dla
2018 r. dla wszystkich 930 gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Wyniki
prezentuje mapa (ryc. 2).
Pierwsze, co przyciąga uwagę, to niezwykle duża dysproporcja pomiędzy Warszawą, a następnie czterema najlepiej rozwiniętymi ośrodkami: Wrocławia, Krakowa,
Gdańska i Poznania. Jest to dobre uzasadnienie dla stosowanego pojęcia „wielkiej
piątki” dla tych ośrodków. Przy tym Warszawa, przy napływie 3559 tys. osobo*km
(w roku 2017 – 2826 tys.), odpływie 1098 tys. (929 tys.) osiągnęła saldo w wysokości
2461 tys. osobo*km (1897 tys.), co dało jej wynik prawie czterokrotnie lepszy od
drugiego w rankingu Krakowa (724 tys.) (tabela 1). Kolejne miejsca zajęły Gdańsk
(saldo 611 tys. osobo*km), Wrocław (594 tys.), Gdynia (225 tys.) i Poznań (214 tys.).
Warto więc zaznaczyć, że pozycja całego Trójmiasta byłaby znacznie lepsza – drugie
miejsce, gdyby zsumować dodatnie salda wszystkich ośrodków (z pominięciem przemieszczeń Gdańsk-Gdynia i Gdynia-Gdańsk byłoby to 817 tys. osobo*km).
Atrakcyjność wymienionych aglomeracji wzmacniają szczególnie wysokie miejsca
miast satelickich. Przykładowo Piaseczno osiągnęło dodatni wynik salda pracy migracyjnej w wysokości 115 tys. osobo*km, a podtrójmiejskie Żukowo – 91 tys. osobo*km
(przy tym wartości te wzrosły od roku 2017). Ponadto w pierwszej „dwudziestce”
najbardziej atrakcyjnych miast w Polsce znalazły się jeszcze Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Kórnik, Marki, Pruszków, Siechnice, Reda, Wieliczka, Ożarów Mazowiecki
i Swarzędz. Ta wysoka pozycja wynika to nie tylko z silnego napływu z rdzeni miejskich, ale z dalekich migracji z regionów peryferyjnych. Poza tym w zestawieniu
niemal nie znalazły się inne, poza „wielką piątką” większe ośrodki miejskie, które
miałyby wysoki dodatni bilans pracy migracyjnej (są to jedynie Rzeszów i Szczecin,
a na miejscach 21–50 znalazła się jeszcze m.in. Kołobrzeg, Toruń i Zielona Góra.
Jednak wartości sald są u nich na poziomie porównywalnym z miastami satelickimi
w aglomeracjach, chociaż mają znacznie więcej ludności.
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Dlatego też w osobnej kolumnie zestawiono miejsca miast i gmin miejsko-wiejskich, jakie zajmują pod względem zameldowanej liczby mieszkańców. Widać, że
niektóre z miast w rankingu migracyjnym mają pozycję nawet o 200–300 pozycji
lepszą, niż w rankingu ludnościowym (Ożarów Mazowiecki, Reda, Siechnice).
W drugiej części tabeli zestawiono ośrodki, które osiągnęły największe ujemne
salda pracy migracyjnej. Ze względu na wielkość, są to gminy wyłącznie miejskie.
Ranking zamyka Radom z wynikiem -114 tys. osobo*km, a kolejne miejsca od „dołu”
zajęły Częstochowa, Zamość, Lublin, Chełm, Sosnowiec, Przemyśl, Włocławek, Stalowa Wola, Suwałki (minus 66–114 tys. osobo*km). Są to ośrodki położone głównie
we wschodniej części kraju. Można zatem postawić hipotezę, że opóźnienie urbanizacyjne w tym regionie przyczynia się do słabości strukturalnych w gospodarce,
uniemożliwiając powstanie atrakcyjnych miejsc pracy.

Ryc. 2. Bezwzględna atrakcyjność migracyjna gmin miejskich i miejsko-wiejskich
w Polsce w 2018 r.
Fig. 2. Absolute migration attractiveness of urban and urban-rural communes
in Poland, 2018
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Tabela 1. Atrakcyjność migracyjna gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce w 2018 r.
Table 1. Migration attractiveness of urban and urban-rural communes in Poland, 2018
Praca migracyjna
Kolejność
według liczby (liczba zameldowań x odległość od miejsca wymeldowania)
w tys. osobo*km
ludności
(na 930 gmin)
napływowa
odpływowa
saldo
gminy (głównie miasta) najbardziej atrakcyjne pod względem salda pracy migracyjnej
Warszawa
1
3 560
1 098
2 461
Kraków
2
1 264
540
724
Gdańsk
6
981
370
611
Wrocław
4
1 137
543
594
Gdynia
12
445
220
225
Poznań
5
635
420
214
Piaseczno
45
174
59
115
Żukowo
131
110
19
91
Ząbki
143
109
28
80
Szczecin
7
504
429
76
Grodzisk Maz.
100
88
23
66
Marki
160
94
29
66
Kórnik
198
74
14
59
Pruszków
69
99
40
59
Siechnice
283
63
12
51
Reda
223
68
19
50
Wieliczka
76
69
22
47
Ożarów Mazowiecki
236
52
11
41
Swarzędz
89
70
31
39
Rzeszów
18
217
179
38
gminy (głównie miasta) najmniej atrakcyjne pod względem salda pracy migracyjnej
Jastrzębie-Zdrój
43
52
95
-43
Łomża
64
32
78
-46
Ostrowiec Św.
56
38
85
-47
Biała Podlaska
78
42
90
-48
Gliwice
19
96
147
-51
Elbląg
31
77
130
-53
Zabrze
20
66
122
-56
Bydgoszcz
8
219
280
-61
Bytom
23
55
118
-63
Kielce
17
108
172
-63
Suwałki
55
53
119
-66
Stalowa Wola
72
22
91
-69
Włocławek
34
37
107
-71
Przemyśl
71
35
108
-72
Sosnowiec
16
84
163
-79
Chełm
65
37
120
-83
Lublin
9
268
357
-89
Zamość
63
36
141
-105
Częstochowa
13
84
190
-106
Radom
14
77
192
-114
Nazwa
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Kształtowanie się regionalnego systemu miast i hierarchii migracyjnej województwa podkarpackiego
po 1989 r.
Poniższa analiza dotyczy zmian wskaźnika atrakcyjności migracyjnej w czasie.
Wybór województwa podkarpackiego jest uzasadniany jego policentryczną strukturą
osadniczą (jeśli struktura jest policentryczna, nie powinno to sprzyjać polaryzacji,
gdyż sposobności pośrednie dla migranta są bardziej równomiernie rozmieszczone
w przestrzeni oraz są silniejsze). Ze względu na wahania wartości przepływów dane
zagregowano do okresów pięcioletnich. W tabeli 2 pokazano wartość WAM dla
wszystkich miast w aktualnych granicach województwa. W stosunku do początku
okresu transformacji (1990–1994) pozycja Rzeszowa w zasadzie nie zmieniła się,
choć w międzyczasie miasto notowało spadek atrakcyjności (ryc. 3). Wyraźny jest
natomiast silny spadek pozycji Przemyśla. W pierwszym okresie (1990–1994) praca
migracyjna wyniosła 452 tys. osobo*km, a w pięcioleciu 2010–2014 spadła do zaledwie 201 tys. Oznacza to ponaddwukrotny spadek. Relatywnie był on nieco niższy,
bowiem łączna praca migracyjna w całym kraju również spadła.
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Ryc. 3. Zmiany bezwzględnej atrakcyjności migracyjnej wybranych miast województwa
podkarpackiego (w jego aktualnych granicach) w pięcioletnich okresach 1990–2014
Fig. 3. Changes in the absolute migration attractiveness of selected cities in Podkarpackie
voivodeship (within its current limits) for five-year periods 1990–2014

Zmiany w atrakcyjności, a tym samym w hierarchii ośrodków przedstawia tabela 2.
Pozycja Przemyśla spadła aż o 26 miejsc w dół na tle innych miast, z miejsca 48 na
74 w kraju. W tym samym czasie Rzeszów odnotował wzrost (+12 pozycji), a Krosno
spadek (-8 pozycji). Zyskały Łańcut i Strzyżów położone w pobliżu Rzeszowa.


Jest to jednak tylko efekt statystyczny, bowiem mobilność wewnętrzna została zastąpiona
zewnętrzną (międzynarodową), w przeważającej części nierejestrowaną (dotyczy to około
5% populacji Polski). Po drugie również część migracji wewnętrznych (prawdopodobnie
w granicach 10–15%) jest niedoszacowana.

48

Przemysław Śleszyński

Tabela 2. Charakterystyka porównawcza miast województwa podkarpackiego (w granicach
z 1999 r.) dotycząca wskaźnika atrakcyjności – pracy migracyjnej (porównanie okresów pięcioletnich 1990–1994 i 2010–2014)
Table 2. Comparative characteristics of cities in Podkarpackie voivodship (within the limits
of 1999) concerning the attractiveness indicator - migration work (comparison of five-year
periods 1990–1994 and 2010–2014)
Udział w całkowiWskaźnik nietej pracy migracyj- Udział
zrównoważenia
w
liczbie
nej w kraju (w ‰)
Miasto (gmina)
(krotność liczby
ludności ludności
do pra1990–
2010–
1990–
2010–
(2014)
cy migracyjnej)
2014
1994
2014
1994
Rzeszów
185,1
778,8
757,7
4,7
5,8
6,7
-1,2
Przemyśl
63,4
452,0
201,2
2,8
1,5
2,3
-1,5
Stalowa Wola
63,3
276,9
137,1
1,7
1,0
2,3
-2,2
Mielec
60,8
214,9
113,3
1,3
0,9
2,2
-2,6
Tarnobrzeg
48,0
244,8
95,8
1,5
0,7
1,7
-2,4
Krosno
46,9
180,3
116,5
1,1
0,9
1,7
-1,9
Dębica
46,6
175,4
77,8
1,1
0,6
1,7
-2,9
Sanok
38,8
177,1
99,1
1,1
0,8
1,4
-1,9
Jarosław
38,8
230,7
90,4
1,4
0,7
1,4
-2,0
Jasło
36,3
141,7
66,1
0,9
0,5
1,3
-2,6
Ropczyce
27,0
77,8
32,9
0,5
0,3
1,0
-3,9
Brzozów
26,6
99,0
59,1
0,6
0,5
1,0
-2,2
Kolbuszowa
24,9
71,4
28,5
0,4
0,2
0,9
-4,2
Nisko
22,5
134,6
47,0
0,8
0,4
0,8
-2,3
Strzyżów
20,9
48,4
40,4
0,3
0,3
0,8
-2,5
Łańcut
18,0
75,0
52,9
0,5
0,4
0,7
-1,6
Ustrzyki Dolne
17,7
103,7
59,5
0,6
0,5
0,6
-1,4
Przeworsk
15,7
58,0
28,2
0,4
0,2
0,6
-2,7
Leżajsk
14,3
78,5
37,0
0,5
0,3
0,5
-1,8
Lubaczów
12,4
62,6
34,7
0,4
0,3
0,5
-1,7
Lesko
11,6
54,0
27,0
0,3
0,2
0,4
-2,0
Warszawa
1735,4
7 297,8 15 060,1
44,5
114,7
63,1
+1,8
Kraków
761,9
3 170,0
4 354,0
19,3
33,2
27,7
+1,2
Wrocław
634,5
3 640,4
4 666,0
22,2
35,5
23,1
+1,5
Lublin
341,7
1 429,2
1 084,3
8,7
8,3
12,4
-1,5
* liczba przemeldowań x odległość w linii prostej gminy źródłowej i docelowej
Liczba
mieszkańców
(2014)

Praca migracyjna
(tys. osobo x km)*

W sumie w województwie podkarpackim zmiany są dość jednoznaczne (ryc. 4,
tab. 3). W przypadku miast średnich (w tym Przemyśla), tracenie zdolności przyciągania migrantów rozpoczęło się już na początku transformacji. W przypadku Rzeszowa
w ostatnich latach notowany jest silny wzrost atrakcyjności (udział w napływach
wewnętrznych w całym kraju na poziomie 4‰ w 2018 r.). Pozostałe miasta, głównie
byłe wojewódzkie (Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Stalowa Wola) mają udział w napływach w okolicach 0,5‰, choć ok. 1990 r. wskaźnik ten wynosił na ogół powyżej
1‰. W przypadku Przemyśla zaznaczył się jeszcze wzrost atrakcyjności zaraz po
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wprowadzeniu reformy administracyjnej i utracie statusu województwa, ale był on
zdecydowanie krótkotrwały (1999–2001) i nie zatrzymał negatywnej tendencji.
Szczególnie wymowne będzie, jeśli porównać różnicę w atrakcyjności Rzeszowa
i następnego w województwie pod względem wielkości Przemyśla. Jeśli w 1989 r.
Przemyśl miał udział w kumulacji pracy napływowej tylko o 30% niższy od Rzeszowa, to w 2018 r. Rzeszów był już 6 razy skuteczniejszy w przyciąganiu migrantów
(według iloczyny liczby migrantów i pokonanej odległości). W innym miejscu postawiono tezę, że było to skutkiem reformy administracyjnej w roku 1999, w której te
stolice, które utrzymały status wojewódzki, stały się bardziej atrakcyjne, a utrata tego
statusu przez pozostałe (Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg), w tym likwidacja wielu urzędów i miejsc pracy przyczyniła się do spadku tej atrakcyjności [Śleszyński 2018b].
Powyższa analiza wskazuje, że wskaźnik atrakcyjności migracyjnej może być
przydatny w wyjaśnianiu procesów polaryzacji wewnątrzregionalnej. Wynika to ze
szczególnej roli migracji, jako z jednej strony procesu „wyrównującego” potrzeby
różnego tempa rozwoju gospodarczego, ale równocześnie doprowadzającego do
jeszcze większego różnicowania się potencjałów gospodarczych i tym samym zbyt
nadmiernej polaryzacji rozwoju.
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Ryc. 4. Zmiany atrakcyjności migracyjnej większych miast województwa
podkarpackiego w latach 1989–2018
Fig. 4. Changes in the migration attractiveness of larger cities in the Podkarpackie
voivodship, 1989-2018
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Tabela 3. Zmiany w hierarchii migracyjno-osadniczej województwa podkarpackiego w latach
1990–2014
Table 3. Changes in the migration and settlement hierarchy of Podkarpackie voivodeship,
1990-2014
Miasto (gmina)

Miejsce w hierarchii migracyjno-osadniczej

Rzeszów
Przemyśl
Stalowa Wola
Mielec
Tarnobrzeg
Krosno
Dębica
Sanok
Jarosław
Jasło
Ropczyce
Brzozów
Kolbuszowa
Nisko
Strzyżów
Łańcut
Ustrzyki Dolne
Przeworsk
Leżajsk
Lubaczów
Lesko
Warszawa
Kraków
Wrocław
Lublin

1990–1994 1995–1999 2000–2004 2005–2009 2010–2014
28
25
21
20
16
48
55
47
64
74
82
93
100
140
110
107
158
140
145
142
90
123
145
134
172
128
119
132
106
136
131
163
177
209
223
130
137
149
156
164
96
104
130
158
187
173
213
223
244
244
333
409
410
457
468
252
287
266
276
274
361
379
330
453
529
191
285
340
422
336
494
457
484
430
395
345
314
404
392
303
237
269
243
256
272
431
469
374
499
536
330
366
442
450
432
409
385
474
386
453
464
555
555
432
558
1
1
1
1
1
4
3
2
3
3
2
2
3
2
2
14
9
9
9
11

Zmiana
(okres najnowszy/
najstarszy)
+12
-26
-28
-35
-82
-8
-92
-34
-91
-71
-135
-22
-168
-145
+99
+42
-35
-105
-102
-44
-94
0
+1
0
+3

Drenaż kapitału ludzkiego na przykładzie Pleszewa
Pleszew jest miastem powiatowym z pogranicza ośrodków małych i średnich
(17,2 tys. zameldowanych mieszkańców w 2019 r., gmina miejsko-wiejska – 29,8 tys.).
Położony jest w południowej części województwa wielkopolskiego, na północny
wschód od Kalisza i na północ od Ostrowa Wielkopolskiego.
Analiza długich szeregów czasowych pokazuje, że w całym okresie gmina Pleszew
miała ujemne saldo pracy migracyjnej. Najgorsze wyniki dotyczą roku 1993, a więc
początku transformacji i ostrego kryzysu gospodarczego. Również w ostatnich analizowanych latach (2012–2017) wskaźnik ten wyraźnie i systematycznie pogarszał się.
Tym niemniej warto odnotować zmniejszenie się niekorzystnego salda w 2017 r.
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Na ryc. 5 i 6 zestawiono dane o wartościach wskaźnika według napływowej pracy migracyjnej Pleszewa na tle innych miast regionu. Miasto w 2017 r. w stosunku
do 1989 r. osiągnęło 49% zasięgu swego oddziaływania w 1989 r. Podobny wynik
osiągnął Krotoszyn (45%). Lepsza okazała się leżąca bliżej Poznania Września (63%)
i Kalisz (56%), a gorsze – Konin (41%), Ostrów Wielkopolski (37%), a zwłaszcza
Ostrzeszów (35%) i Turek (34%).
napływ

odpływ

saldo

20 000
15 000
10 000
5 000
0
-5 000
-10 000
-15 000
-20 000
-25 000
-30 000

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Ryc. 5. Atrakcyjność migracyjna gminy Pleszew w latach 1989–2018
Fig. 5. Migration attractiveness of Pleszew commune, 1989-2018
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Ryc. 6. Atrakcyjność napływu migracyjnego miast w wybranych miastach Wielkopolski
w latach 1989–2018
Fig. 6. Attractiveness of the migration inflow of cities in selected towns and cities
of Wielkopolska region, 1989-2018

W przypadku największych miast warto odnotować odwrócenie trendu spadkowego
w latach 2016–2017. Byłoby to korzystne, gdyby dało się tę zmianę potwierdzić
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w kolejnych latach. Należy też zwrócić uwagę, że Poznań w okresie 1989–2017 właściwie utrzymał wartość wskaźnika pracy napływowej (jego brak na wykresie wynika
ze znacznie wyższych wartości pracy migracyjnej).
Powyższa analiza jest dobrym przykładem na to, że atrakcyjność migracyjna różnicuje system osadniczy na różnych poziomach hierarchicznych. Ośrodki subregionalne
i lokalne południowej Wielkopolski wspólnie zmniejszają swoją pozycję względem
Poznania, ale między nimi też dochodzi do dość charakterystycznych zróżnicowań.
Różnicowanie się atrakcyjności migracyjnej w typach miast
Na ryc. 7 zestawiono bilans pracy migracyjnej w obrębie 913 miast (gmin miejskich i miejsko-wiejskich według statusu administracyjnego w 2017 r.), podzielonych
na 10 typów w zależności od hierarchii osadniczej i położenia względem aglomeracji.
Analiza zmian przebiegu wartości wskaźnika atrakcyjności migracyjnej wskazuje na
kilka bardzo charakterystycznych prawidłowości. Po pierwsze, widać konsekwentne,
systematyczne umacnianie się pozycji migracyjnej miast tzw. wielkiej piątki (Warszawa oraz Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto i Wrocław). Po drugie wyraźny
jest spadek znaczenia miast subregionalnych, których trzon stanowią byłe miasta
wojewódzkie (1975–1998) (niektóre, jak np. Częstochowa i Radom pełnią funkcje
regionalne).
Już tylko te dwa powyższe zestawienia ukazują istotę polaryzacji społeczno-gospodarczej kraju. Analiza zmian wskaźnika atrakcyjności w pozostałych typach potwierdza te prawidłowości, w tym szczególnie charakterystyczne jest konsekwentne
rozwieranie się „nożyc” pomiędzy subtypami aglomeracyjnymi i peryferyjnymi w tych
samych typach miast (tj. miast ponadlokalnych-powiatowych – oznaczonych jako 4
i lokalnych – oznaczonych jako 5). Wyłamują się z tego najmniejsze ośrodki, tj. 5c
(poniżej 10 tys. mieszkańców), które do 1997 r. notowały szybki wzrost wskaźnika,
ale od tego czasu charakteryzują się powolnym jego spadkiem. Za najbardziej poszkodowany należy uznać typ 2b (metropolitalne kształtujące się, tj. 17 miast rdzeniowych tracących dystans rozwojowy do „wielkiej piątki”, w tym Łódź, Szczecin
i ośrodki konurbacji górnośląskiej), w którym bilans pracy napływowej i odpływowej
z poziomu nieco ponad +2,5 mln osobo*km spadł do -0,5 mln, w tym symboliczne
przełamanie wartości „0” nastąpiło w pierwszym roku wprowadzenia reformy administracyjnej (1999).
Generalnie, analizy wydają się dostarczać dowodów na negatywny wpływ reformy
na atrakcyjność migracyjną, a więc i pośrednio na rozwój społeczno-gospodarczy
miast tracących funkcje stolicy województwa. Drugim czynnikiem może być wzrost
roli migracji zagranicznych (np. typ 2c), jednak udowodnienie lub odrzucenie znaczenia dla niskiej i spadającej atrakcyjności migracyjnej w świetle proponowanego
wskaźnika wymagałoby bardziej pogłębionych badań, w tym użycia porównywalnych pod względem wiarygodności danych statystycznych. Istnieją wprawdzie próby
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modelowania statystycznego w pokrewnym zakresie [Lewandowska-Gwarda 2013],
ale ich wyniki łatwo podważyć ze względu na fakt, że opierają się na szczątkowej
statystyce imigracji i emigracji zagranicznej [Kupiszewski 2002].
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Ryc. 7. Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej (bilans pracy migracyjnej) dla 10 typów miast
w latach 1989–2018
Fig. 7. Migration attractiveness index (balance of migration work) for 10 types of cities,
1989-2018

Oznaczenia typów miast/Indicators of city types:
1 – metropolitalne (stolica kraju, wiodąca krajowa metropolia)/metropolitan (capital city, leading national metropolis);
2 – wojewódzkie: metropolitalne i regionalne, w tym: 2a – metropolie ukształtowane, tj. pozostałe rozwinięte metropolie tzw. wielkiej piątki (Kraków, Poznań, Trójmiasto, Wrocław); 2b – metropolitalne
kształtujące się (17 miast rdzeniowych tracących dystans rozwojowy do „wielkiej piątki”, w tym
Łódź, Szczecin i ośrodki konurbacji katowickiej); 2c – 10 pozostałych miast wojewódzkich/regional: metropolitan and regional, including: 2a – shaped metropolises, i.e. the remaining developed
metropolises of the so-called Big Five (Cracow, Poznań, Tricity, Wrocław); 2b – forming metropolitan cities in (17 core cities losing their development distance to the “Big Five”, including Lodz,
Szczecin and centers of the Katowice conurbation); 2c – 10 remaining voivodeship cities;
3 – subregionalne, w tym 33 pozostałe miasta powiatowe grodzkie, 3 byłe wojewódzkie 1975–1998
oraz 17 nieaglomeracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców; część z nich pełni funkcje regionalne, np. Częstochowa i Radom/subregional, including 33 other cities with poviat rights, 3 former
Voivodship Cities 1975-1998 and 17 non-agglomeric cities of over 50 thousand inhabitants; some
of them have regional functions, e.g. Częstochowa and Radom;
4 – ponadlokalne (powiatowe), w tym: 4a – aglomeracyjne (29 miast-siedzib powiatów znajdujących się
w strefach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wg delimitacji Śleszyński 2013); 4b – nieaglomeracyjne, tj. 220 miast poniżej 50 tys. mieszkańców (największe Starachowice – 49,5 tys. mieszkańców,
najmniejsze Sejny – 5,5 tys.)/supra-local (poviat) ones, including 4a – agglomeration (29 towns
– seats of poviats located in the zones of Municipal Functional Areas according to the Śleszyński
2013 delimitation); 4b – non-aglomeration, i.e. 220 towns below 50 thousand inhabitants (the
largest Starachowice – 49.5 thousand inhabitants, the smallest Sejny – 5.5 thousand);
5 – lokalne (wszystkie pozostałe miasta), w tym: 5a – aglomeracyjne (89 miast znajdujących się w strefach
MOF; największe Rumia – 48,6 tys. mieszkańców, najmniejsze Nowe Warpno – 1,2 tys.); 5b – niea-
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glomeracyjne powyżej 10 tys. mieszkańców (62 miasta, największe Czechowice-Dziedzice – 35,8 tys.
mieszkańców, najmniejsze Władysławowo – 10,0 tys.); 5c – nieaglomeracyjne poniżej 10 tys. mieszkańców (437 miast, największe Czersk – 9,9 tys. mieszkańców, najmniejsze Wyśmierzyce – 0,9 tys.)/
local (all other towns), including: 5a – agglomeration (89 towns located in MOF zones; largest Rumia
– 48.6 thousand inhabitants, smallest New Warpno – 1.2 thousand); 5b – non-aglomeration over
10 thousand inhabitants (62 towns, largest Czechowice-Dziedzice – 35.8 thousand); 5b – non-aglomeration over 10 thousand inhabitants (62 towns, largest Czechowice-Dziedzice – 35.8 thousand).
population, the smallest Władysławowo – 10.0 thousand); 5c – non-aglomeracy below 10 thousand
(437 towns, the largest Czersk – 9.9 thousand, the smallest Wyśmierzyce – 0.9 thousand).
Bardziej szczegółowy opis klasyfikacji znajduje się w pracy P. Śleszyńskiego i in. [2019b]/ More detailed
description of the classification can be found in the paper by P. Śleszyński et al. [2019b].

Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie propozycji nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej, opartego na danych macierzowych rejestrowanych wymeldowań
i zameldowań pomiędzy jednostkami administracyjnymi (miastami i gminami). Próba jego opracowania wynikała z niewystarczającej mocy objaśniającej stosowanych
dotychczas rozwiązań, ze wskaźnikiem efektywności migracyjnej na czele. Ta niewystarczalność wynika z pomijania jednego z podstawowych parametrów w procesie
migracji, tj. odległości przemieszczenia. Po drugie, wykorzystano innego jeszcze
rodzaju ułomność danych migracyjnych, związaną ściśle z Polską i innymi krajami o słabej statystyce migracji wewnętrznych, tj. niepełności rejestracji wszystkich
zdarzeń. Podstawowym założeniem było zatem, że fakt zameldowania się oznacza atrakcyjność danego miejsca (gminy) pod względem osiedlenia się. Wynika to
z faktu, że jeśli dana osoba decyduje się na ten akt urzędowo-administracyjny, to
w związku z rozlicznymi kosztami (utrudnieniami) logistycznymi (zmiana danych
adresowych w różnych instytucjach, związanych z życiem społecznym, np. banku,
wymiana dokumentów itd.), jest to decyzja o trwałym charakterze. Zatem definicja
migracji oparta na zameldowaniu się w tym przypadku jest korzystna z punktu
widzenia rozumienia i stosowania pojęcia „atrakcyjności migracyjnej” oraz „atrakcyjności osiedlenia się”.
Jest ona tym większa, im z dalszej odległości przybył migrant, tj. im większą wykonał pracę migracyjną (w analogii do pracy w fizyce: masy przemnożonej przez odległość przemieszczenia). Wynika to nie tylko z atrakcyjności samego miejsca docelowego, ale przy dużych odległościach wielu konkurencyjnych alternatyw (tzw. sposobności
pośrednich – intervening opportunities według koncepcji S.A. Stouffera). Zaproponowano
wzór na ten wskaźnik i wykonano obliczenia dla wybranych przykładów (poziom krajowy, regionalny i lokalny), wykorzystując dane macierzowe za lata 1989–2018. Wyniki
wskazują na silne różnicowanie się zbioru gmin w różnych układach terytorialnych,
w tym wysoki wzrost największych aglomeracji tzw. wielkiej piątki (Kraków, Poznań,
Trójmiasto, Warszawa, Wrocław), szczególnie stolicy i jej strefy podmiejskiej.
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Proponowany wskaźnik wydaje się poszerzać możliwości analiz migracyjnych
do różnych celów. Jak wykazano na kilku przykładach, wskaźnik może mieć zastosowanie do porównań i badań hierarchii migracyjnej, atrakcyjności osiedleńczej,
polaryzacji, konwergencji społeczno-gospodarczej i in. badań, w których czynnik
przemieszczeń ludzkich jest ważny. Szczególnie warte rozwinięcia byłyby ostatnie
z przedstawionych analiz, tj. dotyczące różnicowania się atrakcyjności typów miast.
Podobnie interesujące mogłoby być zastosowanie odległości innych niż geodezyjne
(czas, pieniądz, współczynnik oporu przestrzeni), jak też różnicowanie miejsc źródłowych i docelowych według ich cech (ale zwłaszcza w tym drugim wymienionym
przypadku proponowany wskaźnik zbytnio upodabniałby się do modelu potencjału).
W sumie użycie parametru odległości istotnie wzbogaca możliwości interpretacji
i pozwala na reinterpretację zjawisk migracji wewnętrznych.
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The concept of a new migration attractiveness indicator
and its application
Abstract:
The aim of the article is to present a proposal for a new indicator, based on the matrix data of
registered check-outs and registrations between administrative units. This is an indicator that
is primarily suitable for assessing of internal migration. It is assumed that the fact of being
registered is a very strong proof of permanent migration and can be considered as an indirect proof of attractiveness of a given place (city, commune) in terms of settlement. It is the
greater the distance the migrant arrived, i.e. the greater the migration work he did (in analogy
to work in physics: mass multiplied by the distance travelled). This results not only from the
attractiveness of the destination itself, but also from the long distance of many competitive
alternatives (the so-called intermediate opportunities: intervening opportunities according
to the S.A. Stouffer’s concept). A formula for this indicator was proposed and calculations
were made for selected examples (national, regional and local level), using matrix data for
the years 1989-2018. The results indicate a strong differentiation of the set of communes in
different territorial arrangements, including a high growth of the largest agglomerations of
the so-called Big Five (Cracow, Poznań, Tricity, Warsaw, Wrocław), especially the capital and
its suburban zone. The indicator can be applied to comparisons and studies of the migration
hierarchy, settlement attractiveness, polarization and socio-economic convergence, etc.
Keywords: internal migration, migration attractiveness index, migration effectiveness index,
settlement hierarchy, functional links, Podkarpackie Voivodeship, Pleszew

Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch
turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce
– próba metodyczna
Marcin Mazur1, Maria Bednarek-Szczepańska2,
Jerzy Bański3, Damian Mazurek4
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
e-mail: 1m.mazur@twarda.pan.pl, 2bednarek@twarda.pan.pl, 3jbanski@twarda.pan.pl, 4d.mazurek@twarda.pan.pl
Mazur M., Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Mazurek D., 2020, Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce – próba metodyczna, „Czasopismo Geograficzne”,
91[1–2]: 59–85.

Streszczenie:
Celem pracy jest prezentacja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika turystycznych walorów
przyrodniczo-krajobrazowych obszarów wiejskich w Polsce. Przedstawiono wskaźniki cząstkowe i uzasadniono wybór cech, które one reprezentują. Szczegółowo opisano konstrukcję wskaźnika, uzasadniono przyjęte założenia i przedstawiono problemy metodologiczne,
występujące w procesie waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej całego kraju. Na podstawie
wypracowanego wskaźnika syntetycznego oraz określonej miary ruchu turystycznego autorzy
proponują klasyfikację obszarów wiejskich ze względu na wykorzystanie turystyczne walorów
przyrodniczo-krajobrazowych.
Słowa kluczowe: walory przyrodniczo-krajobrazowe, wskaźnik syntetyczny, obszary wiejskie, Polska

Wprowadzenie
Na obszarach wiejskich istnieją różnorodne zasoby materialne i niematerialne,
które mają znaczenie dla rozwoju turystyki [Bański 2019]. Takie zasoby, które są
przydatne dla turystyki i są w turystyce wykorzystywane, określa się jako walory turystyczne, a proces ich oceny i pomiaru – jako waloryzację turystyczną [Kożuchowski
2005]. Walory turystyczne państw, regionów czy mniejszych jednostek są opisywane
przez władze różnych szczebli, inne instytucje oraz organizacje w celu kształtowania
polityki turystycznej i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Ocena walorów jest też
tradycyjnym nurtem badań naukowych o charakterze ilościowym w geografii turyzmu. Jest to też jednocześnie jedno z trudniejszych zadań w geografii turyzmu [por.
Kowalczyk 2001]. Zgodnie z klasycznym podziałem rozróżnia się walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze [Lijewski i in. 1985, Kowalczyk 2001]. W artykule stosuje
się określenie walory przyrodniczo-krajobrazowe, które bardziej precyzyjnie określa
zespół cech poddawanych ocenie.
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Walory przyrodnicze mają szczególnie duże znaczenie przy wyborze kierunków
wyjazdów turystycznych i uznaje się je jako jeden z głównych czynników przyciągających turystów [Kowalczyk 2001, Dupeyras i MacCallum 2013]. Stanowią jeden
z głównych celów odwiedzania obszarów wiejskich [Eusebio in. 2017]. Ocena walorów przyrodniczych jednostek przestrzennych dla potrzeb turystyki była przedmiotem wielu badań w różnych częściach świata, np. w Australii [Priskin 2001],
Indonezji [Rahayuningsiha i in. 2016], Nigerii [Obinwanne i Okpoko 2015], Turcji
[Alaeddinoglu i Can 2011, Aklıbaşında i Bulut 2014], Rumunii [Iatu i Bulai 2011].
Badania te najczęściej obejmują, oprócz walorów, inne elementy przestrzeni turystycznej, a ich celem jest ocena np. atrakcyjności, funkcji turystycznej, potencjału
turystycznego. Realizowane są różnymi metodami, od najprostszych, opisowych, po
zaawansowane statystycznie modele z wykorzystaniem narzędzi GIS. Waloryzacje
wykorzystują opinie turystów, ekspertów lub mieszkańców do oceny/nadawania wag
różnym zasobom [np. Ferrario 1979, Priskin 2001, Yan i in. 2017]. Najczęstsze są
badania w skalach szczegółowych, obejmujące regiony lub części regionów, trudno
zaś doszukać się opracowań, w których określona metoda waloryzacji jednostek
przestrzennych stosowana jest dla całego kraju.
W polskiej geografii turyzmu waloryzacje przyrodnicze mają długie tradycje, choć
współcześnie badacze nie poświęcają im dużo uwagi. Artykuł ten stanowi zatem
kontynuację dotychczasowego dorobku w tej dziedzinie. Próby oceny środowiska
przyrodniczego dla potrzeb turystyki podejmowano już w okresie międzywojennym
[Kowalska 2012]. Po raz pierwszy bonitację punktową do oceny walorów rekreacyjnych Podhala zastosował w swojej pracy z 1938 roku S. Leszczycki [Leszczycki 1938;
Gryszel i Walesiak 2014]. Metoda ta była rozwijana w latach 60. ubiegłego wieku
przez M. Mileską [1963]. B. Mikułowski [1976] mierzył atrakcyjność turystyczną
mnożąc liczbę obiektów atrakcyjnych przez ich kategorię określaną liczbą punktów.
Duży wkład w rozwój ilościowych metod oceny przestrzeni turystycznej wniosła
J. Warszyńska [1970, 1971, 1974]. Stosowała tzw. metodę modelową, polegającą na
przetwarzaniu informacji ilościowej o danych cechach środowiska przez określoną
funkcję matematyczną [Wyrzykowski 2010]. Tradycyjnie podstawowymi elementami
środowiska uwzględnianymi w waloryzacjach turystycznych były lasy, rzeźba terenu
i wody powierzchniowe.
Waloryzacją wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej Polski zajmował się również
M. Drzewiecki [1992], który wypracował metodę oceny gmin z wykorzystaniem
7 cech diagnostycznych (gęstość zaludnienia na 1 km2 UR, udział łąk i pastwisk
w powierzchni UR, lasów i wód w powierzchni ogólnej, udział rolniczej gospodarki nieuspołecznionej, występowanie określonych typów osadnictwa, udział osób
utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych). Po określeniu wartości progowych dla
wymienionych wskaźników klasyfikował gminy pod kątem warunków do rekreacji.
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Dotychczas powstało wiele prac poświęconych atrakcyjności turystycznej (w tym
walorom przyrodniczo-krajobrazowym), głównie według podstawowych jednostek
terytorialnych [np. Pałka 2004, Parzych 2010, Pukowiec i Kurda 2013, Hakuć-Błażowska i in. 2018, Nowak 2003, Gryszel i Walesiak 2014], ale są też badania bazujące
na geometrycznych polach odniesienia [np. Sołowiej 1992, Bezkowska 2003]. Jednakże trzeba dodać, że są to wszystko opracowania odnoszące się do określonych
województw, powiatów lub jednostek fizycznogeograficznych; widoczny jest niedostatek opracowań prezentujących waloryzację przestrzeni turystycznej w skali gmin
dla całej Polski.
W waloryzacjach turystycznych popularne są metody bonitacji punktowej [Pałka
2004], których wadą jest najczęściej arbitralne ustalanie liczby punktów za określone walory. Niektórzy autorzy nadają punkty bonitacyjne na podstawie porównania
wartości cechy w danej gminie do wartości średniej na całym badanym obszarze
[Parzych, 2010]. Najpopularniejszą metodą jest wyliczanie dla badanych jednostek
wartości syntetycznego wskaźnika złożonego z ważonych mierników [Gołembski
2002, Pawlusiński 2005, Hakuć-Błażowska i in. 2018]. W pracach brakuje jednak
uzasadnienia wysokości wag nadawanych poszczególnych cechom. Wagi nadaje się
czasem na podstawie badań ankietowych [Bednarek-Szczepańska 2010]. W badaniach
atrakcyjności turystycznej stosuje się również metodę wzorca rozwoju Hellwiga.
J. Kosmaczewska [2006] użyła tej metody do oceny potencjału gmin Wielkopolski
w zakresie rozwoju agroturystyki. Z kolei badania Gryszla i Walesiaka [2014] są
przykładem zastosowania innej metody bazującej na wzorcu rozwoju – uogólnionej
miary odległości GDM – do oceny atrakcyjności turystycznej.
Częściej spotyka się badania, w których mierniki określające walory przyrodniczo-kulturowe łączy się z miernikami zagospodarowania turystycznego, uzyskując
syntetyczny wskaźnik atrakcyjności turystycznej [Parzych 2010, Pukowiec i Kurda
2013, Gryszel i Walesiak 2014, Stec 2015], zaś dodając jeszcze mierniki ruchu turystycznego – wskaźnik poziomu rozwoju funkcji turystycznej [Derek 2007, Durydiwka 2006, 2007, za: Durydiwka 2012]; rzadziej zaś traktuje się walory turystyczne
(przyrodnicze, przyrodniczo-kulturowe) jako potencjał, którego miernik konfrontuje
się z miarą zagospodarowania turystycznego, wyróżniając typy obszarów o różnym
stopniu wykorzystania potencjału [Jezierska-Thole 2007].
Celem niniejszego opracowania jest metodyczna próba konstrukcji syntetycznego wskaźnika przyrodniczo-krajobrazowych walorów turystycznych na obszarach
wiejskich Polski, który pozwoliłby na ich jednocześnie ilościowe i holistyczne ujęcie,
zapewniające porównywalność pod tym względem obszarów o różnej specyfice.
Istniejące waloryzacje zasobów lokalnych pod względem możliwości ich wykorzystania do celów turystycznych dotyczą zwykle obszarów o względnie niewielkim
zasięgu przestrzennym, często wyodrębnionym właśnie na podstawie występowania
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określonych zasobów. Zaletą takich opracowań jest fakt, iż zastosowana metodyka
jest w mniejszym lub większym stopniu ukierunkowana na eksponowanie walorów
uznanych a priori za najważniejsze dla obszaru objętego badaniem. Z drugiej strony
istnieje niedostatek opracowań o większym zasięgu przestrzennym, obejmujących
obszary bardziej zróżnicowane. Stan ten przez wiele lat wiązać można było z trudnym
dostępem do danych. Ilościowe ujęcie wielu istotnych walorów turystycznych wymagało czasochłonnych pomiarów dokonywanych w szczegółowej skali, stąd zwykle
dokonywanego tego dla stosunkowo niewielkiego obszaru. Jednak obecnie trudności
te można w znacznej mierze przezwyciężyć dzięki wykorzystaniu informacji przestrzennej w formie danych cyfrowych i jej przetwarzaniu przy użyciu narzędzi GIS.
W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu podjęto wyzwanie holistycznego
spojrzenia na najważniejsze lokalne przyrodniczo-krajobrazowe walory turystyczne
spotykane w zróżnicowanej przestrzeni wiejskiej Polski oraz ich syntetycznego ujęcia
według jednolitych kryteriów.
W części podsumowującej przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika syntetycznego zostało skonfrontowane z rozmieszczeniem ruchu turystycznego na obszarach wiejskich kraju. Zaproponowana klasyfikacja gmin pod względem wykorzystania
walorów przyrodniczo-krajobrazowych stanowi swoistą miarę ich istotności jako
czynnika rozwoju lokalnego oraz przykład praktycznego wykorzystania wskaźnika
zaproponowanego w niniejszym opracowaniu.
Założenia metody i procedura badawcza
Badanie polegało na opracowaniu abstrakcyjnego modelu [Falkowski 1994] wiejskiej przestrzeni turystycznej Polski, a w szczególności na identyfikacji i pomiarze jej
walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Model jest w tym przypadku rozumiany jako
hipotetyczna konstrukcja myślowa polegająca na przyjęciu pewnego układu założeń
(niekiedy zgoła subiektywnych) i uproszczenia określonego wycinka skomplikowanej
rzeczywistości. Ma on na celu wyekstrahowanie przedmiotu badań i wyeksponowanie
najistotniejszych cech jego struktury wewnętrznej, co służy zmniejszeniu złożoności rozpatrywanego zjawiska w stopniu umożliwiającym jego poznanie [patrz m.in.
Rawski 2011].
W związku z powyższym, w ramach modelowania przeprowadzonego w niniejszym badaniu przyjęto szereg założeń mających na celu uproszczenie przedmiotu
badań i wyeksponowanie jego najistotniejszych cech. Przed przystąpieniem do prac
nad konstrukcją syntetycznego wskaźnika walorów przyrodniczo-krajobrazowych
(Wpk), zidentyfikowano trzy podstawowe wyzwania metodyczne. Po pierwsze, istnieją
rozbieżności co do znaczenia poszczególnych zasobów przyrodniczo-krajobrazowych
w turystyce. Znaczenie tych zasobów zależy od preferencji turystów i związane jest
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zróżnymi formami turystyki. Każda metoda oceny tych zasobów obarczona jest
pewną dozą subiektywizmu [Kowalczyk 2001, Priskin 2001], zaś różnorodne zestawy zasobów budujących walory przyrodniczo-krajobrazowe jakiegoś obszaru i ich
wagi proponowane w literaturze przedmiotu na podstawie badań o zasięgu regionalnym lub lokalnym nie mogą być reprezentatywne dla badań w skali ogólnokrajowej.
W związku z tym przyjęto, iż zestaw cech diagnostycznych uwzględnionych w waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej powinien obejmować zasoby, które są:
• kluczowe, czyli często wskazywane w literaturze przedmiotu, bez względu na
region;
• komplementarne względem siebie (niepowielające wyrażanej informacji);
• reprezentujące różne elementy środowiska przyrodniczego (rzeźba terenu, warunki wodne, klimat itd.).
Jednocześnie pominięto zasoby, które stanowią specyficzne walory dla turystyki
kwalifikowanej (np. speleologii, turystyki wspinaczkowej, wędkarstwa, żeglarstwa,
itp.) [por. Kowalczyk 2001]. Ponieważ zestaw cech diagnostycznych został z założenia ograniczony do cech kluczowych, ich znaczenie uznano za jednakowe, a wagi
wskaźników diagnostycznych składających się na ostateczną wartość są równe. W dotychczasowych pracach nie znaleziono argumentów, które uzasadniałyby nadanie
określonych wag zasobom w badaniu ogólnopolskim na poziomie gmin. Badacze
stosują różne podejścia. W pracy pod redakcją G. Gołembskiego [2002] zróżnicowano znaczenie walorów (nadając najwyższe wagi obszarom leśnym oraz obszarom
posiadającym dostęp do morza), ale dokonano tego w sposób intuicyjny, bez konkretnego uzasadnienia; podobnie w opracowaniu C. Iatu i M. Bulai [2008] dla części
Rumunii. Tu autorzy przyjęli bardzo rozbudowany zestaw wskaźników, a przyjęte
założenia budzą wątpliwości (np. maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów za rzeźbę jest 4 razy wyższa niż za wody). Z kolei A. Kosmaczewska [2006] nie
zróżnicowała znaczenia mierników składających się na potencjał przyrodniczy (lesistość, udział łąk i pastwisk, udział terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych, udział
wód powierzchniowych, zaludnienie – destymulanta). Również M. Derek [2008] nie
nadała wag miernikom reprezentującym poszczególne walory turystyczne budując
syntetyczny wskaźnik funkcji turystycznej.
Drugie wyzwanie jest związane z faktem, że badanie dotyczy całej Polski, a więc
obszaru znacznie zróżnicowanego pod względem przyrodniczo-krajobrazowym.
W związku z tym założono, iż przyjęty zestaw cech diagnostycznych powinien mieć
charakter „uniwersalny”, tak aby uwzględniał zasoby ważne dla atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich położonych w różnych częściach kraju. Trzecie wyzwanie
dotyczy potrzeby kompromisu pomiędzy konsekwencjami ogólnopolskiego zasięgu
badania i jego znacznej szczegółowości przestrzennej, a ograniczeniami związanymi
z dostępnością danych.
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Podstawową jednostką przestrzenną w badaniu jest gmina. Podobnie jak w Atlasie
Obszarów Wiejskich w Polsce [Bański 2016], w niniejszym badaniu przyjęto, iż obszar
wiejski stanowi całe terytorium gmin wiejskich oraz tych gmin miejskich i miejskowiejskich, w których miasto liczy poniżej 10 tys. mieszkańców. W 2017 r. obszar ten
stanowił 86,3% powierzchni Polski. Ostatecznie zatem w niniejszym badaniu wykorzystane zostały wtórne dane statystyczne i wskaźniki obliczone na podstawie danych
topograficznych, zagregowane przestrzennie według zbioru gmin zlokalizowanych
na obszarach wiejskich Polski (wg przyjętych wyżej założeń).
W pierwszym etapie badania wybrany został zestaw i cech diagnostycznych spełniających założenia i wykorzystanych w dalszej części opracowania. Przyjęto, że dla
ogólnej oceny przyrodniczo-krajobrazowych walorów turystycznych każdej gminy
kluczowe znaczenie ma sześć następujących cech: jakość krajobrazu, wartość przyrodnicza, lesistość, ukształtowanie terenu, dostępność wód powierzchniowych oraz
walory bioklimatu lokalnego, a więc i ∈ {1, 2…, 6}. Obszar o znaczeniu turystycznym rzadko bazuje na jednym zasobie, a raczej wymaga szerszego zestawu zasobów,
w szczególności przyrodniczych [Martin, 2005].
W celu ilościowego ujęcia i oceny każdej z wymienionych cech zaproponowany
został zestaw wskaźników diagnostycznych (wi ):
• w1 – łączna powierzchnia parków krajobrazowych i obszarów chronionego
krajobrazu w przeliczeniu na powierzchnię gminy (GUS 2017);
• w2 – łączna powierzchnia parków narodowych i rezerwatów w przeliczeniu na
powierzchnię gminy (GUS 2017);
• w3 – udział lasu w strukturze pokrycia terenu gminy (GUS 2017);
• w4 – średnie nachylenie terenu w gminie (DEM – siatka o wymiarze jednostki
100 m);
• w5 – wskaźnik dostępu do wód powierzchniowych;
• w6 – wskaźnik bodźcowości klimatu i walorów zdrowotnych.
Wybór każdej z cech oraz wyrażenie jej przy użyciu określonego wskaźnika wiąże
się z przyjęciem kolejnych założeń modelu i wpływa w pewnym stopniu na otrzymany wynik. Dlatego powinien on być jak najbardziej uzasadniony.
Obszary o atrakcyjnym krajobrazie należą do podstawowych walorów dla
turystyki masowej [Kowalczyk 2001]. Istotną rolę odgrywają one zwłaszcza
w turystyce na terenach wiejskich (w tym w turystyce wiejskiej), na co wskazują
badania w różnych krajach [Daugstad 2008, Sharpley i Jepson 2014, Eusebio i
in. 2017, Zhang i in., 2019]. „Malownicza sceneria” jest jednym z dominujących
elementów składających się na wyobrażenie turystów o wsi [Aznar i in. 2007,
Frisvoll 2013, Dubois i in. 2017]. Krajobraz jest jednym z podstawowym części
składowych countryside capital, na którym bazuje turystyka [Garrod 2004, Garrod
i in. 2006]. Obszary o walorach krajobrazowych są objęte w Polsce formami
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ochrony krajobrazowej. Ich udział w powierzchni gminy przyjęto jako wskaźnik
jakości krajobrazu.
W świadomości społecznej teren wiejski kojarzy się z przyrodą i naturalnym
środowiskiem [Jepson 2015]. Badacze stosują pojęcie naturophilia do określenia obecnego we współczesnej turystyce trendu nadawania dużego znaczenia wartościom
przyrodniczym i ich ochronie [Canoves i in. 2004]. Zainteresowanie przyrodą wynika
też z coraz wyższej świadomości ekologicznej turystów [Gossling i Hickler 2006].
Wartości przyrodnicze obszarów wiejskich określono miarą udziału powierzchni
parków narodowych i rezerwatów. W literaturze najczęściej spotyka inne podejście – badacze stosują jedną miarę ujmującą wszystkie obszary prawnie chronione
[np. Gołembski red. 2002, Derek 2008, Hakuć-Błażowska i in. 2018]. Do takiego
podejścia można mieć zastrzeżenia, gdyż poszczególne formy różnią się znacząco
przedmiotem ochrony.
Obecność lasów, zwłaszcza dużych, ma istotne znaczenie w zaspokajaniu potrzeb
turystycznych i rekreacyjnych [Kowalczyk 2001, Gossling i Hickler 2006] i zakłada
się, że ich znaczenie w tym zakresie będzie wzrastać [Gosssling i Hickler 2006].
Lesistość jest najbardziej powszechnie stosowanym wskaźnikiem w waloryzacjach
turystycznych.
Wody uznawane są za najpopularniejszy walor w turystyce [Kożuchowski 2005,
Jones i in. 2006], ale mimo swojej niekwestionowanej wagi są czasem pomijane w badaniach obejmujących duże zbiory jednostek przestrzennych, ze względu na trudności w pozyskaniu danych statystycznych na ich temat [np. Derek 2008]. Z podobnego
powodu badacze często pomijają w ocenie walorów lub atrakcyjności turystycznej
aspekt ukształtowania powierzchni, nawet w badaniach obejmujących regiony górskie
[np. Gryszel i Walesiak 2014], chociaż ukształtowanie terenu również zalicza się do
najważniejszych elementów środowiska decydujących o atrakcyjności turystycznej
obszaru wiejskiego [Durydiwka 2012].
Klimat jest ważnym czynnikiem wpływającym na wybór destynacji turystycznej
[Hamilton i Lau 2005]. W skali globalnej i kontynentalnej ma decydujący wpływ np.
na rozmieszczenie głównych obszarów turystyki masowej typu 3S [por. Becken 2010],
ale ma też znaczenie w skali lokalnej [Martin 2005]. Istotną rolę w skali lokalnej odgrywa w turystyce zwłaszcza bioklimat [Krzymowska-Kostrowicka 1997, za: Derek
2008, Knezevic 2008].
Biorąc pod uwagę zasięg obszaru badań, który w całości leży w obrębie jednej
strefy klimatycznej, przyjęto, iż nadrzędne znaczenie dla przestrzennego zróżnicowania wpływu klimatu na atrakcyjność turystyczną mają tutaj cechy klimatu lokalnego,
a w szczególności jego bodźcowość. Szereg cech klimatu wynikających ze zróżnicowania jego stref i typów niewątpliwie może odgrywać dalece większą rolę jako zmienna wyjaśniająca przestrzenne zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego. Dzieje się
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tak jednak przede wszystkim w przypadku analiz o zdecydowanie większym zasięgu
i mniejszej szczegółowości przestrzennej. Tymczasem stosunkowo niewielki zakres
przestrzenny opracowania i przejściowość klimatu na obszarze badań sprawiają, że
w jego przeważającej części średnia temperatura powietrza, średnie zachmurzenie
i wiele innych ważnych wskaźników opisujących pogodę w sezonie turystycznym
wykazuje znacznie większe wahania między poszczególnymi latami niż zróżnicowanie
między poszczególnymi jednostkami przestrzennymi. Autorzy zdają sobie sprawę, iż
sprowadzenie walorów bioklimatu lokalnego danego obszaru do jego bodźcowości
stanowi znaczne uproszczenie zagadnienia. Pewne wątpliwości może budzić także
fakt, że cecha ta sama w sobie nie stanowi miary atrakcyjności turystycznej klimatu
per se. Jednak nie ulega wątpliwości, że to ta cecha klimatu leży u podstaw walorów zdrowotnych klimatu lokalnego. Przyjęto więc, że chociaż pośrednio, to jednak
w znacznym stopniu może ona wyjaśniać przestrzenne zróżnicowanie potencjału do
rozwoju turystyki zdrowotnej na obszarach wiejskich.
O ile cztery pierwsze wskaźniki mają stosunkowo prostą konstrukcję, to wskaźniki
w5 i w6 wymagają szerszego komentarza. Wskaźnik w5 jest stosunkiem powierzchni
przeliczeniowej wód powierzchniowych (Pwp ) do ogólnej powierzchni gminy (Pg ).
Kategorię powierzchni przeliczeniowej wprowadzono w celu uwzględnienia zróżnicowanego wpływu morza, jeziora i rzeki na atrakcyjność turystyczną. Większe znaczenie dla turystyki morza niż jeziora, a jeziora niż rzeki raczej nie budzi wątpliwości
(por. Gołembski red. 2002), więc ich zróżnicowanie wydaje się konieczne. Wskaźnik
w5 został obliczony według następującej formuły:
𝑤𝑤� =

𝑃𝑃�� 3 × 𝑃𝑃� + 2 × 𝑃𝑃� + 𝑃𝑃�
=
’
𝑃𝑃�
𝑃𝑃�

gdzie:
Pm – powierzchnia obszaru położonego w odległości do 5 kilometrów od brzegu
morskiego;
Pj – powierzchnia obszaru zajętego przez jezioro lub położonego w odległości do
5 kilometrów od jego linii brzegowej, ale niespełniającego kryteriów kategorii Pm;
Pr – powierzchnia obszaru zajętego przez rzekę, kanał lub położonego w odległości do 5 kilometrów od rzeki lub kanału, ale niespełniającego kryteriów kategorii
Pm lub Pj .
Źródłem danych o poszczególnych kategoriach wód powierzchniowych był obraz
Corine Land Cover z 2012 r. Jego określona, stała rozdzielczość przestrzenna zapewnia porównywalność wartości wskaźnika w obrębie całego kraju, dzięki standaryzacji: a) kryterium wielkości uwzględnionych zbiorników i cieków wodnych oraz
b) poziomu szczegółowości ich generalizacji przestrzennej.
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Wartość wskaźnika w6 została obliczona na podstawie: a) danych bioklimatycznych dla Polski według mapy T. Kozłowskiej-Szczęsnej [1994], jako średnia ranga
bodźcowości bioklimatu ważona powierzchnią jego występowania na terenie gminy
(Pb), oraz b) lokalizacji uzdrowisk (U). Pewne wątpliwości może budzić w tym miejscu drugi składnik. Status uzdrowiska traktowany w sposób bezpośredni stanowi
czynnik natury administracyjnej, pozaprzyrodniczej. Jednak podobnie jak bodźcowość klimatu, został on uwzględniony w tym miejscu jako miara pośrednia. Co
prawda nie wyraża ona bezpośrednio żadnej cechy przyrodniczej, ale w oczywisty
sposób świadczy o lokalizacji pewnych szczególnie sprzyjających przyrodniczych
uwarunkowań stanowiących potencjał do rozwoju turystyki. Ostatecznie przyjętą
konstrukcję wskaźnika w6 wyraża następujące równanie:

𝑤𝑤� = 𝑃𝑃� + 𝑈𝑈 =

∑���� 𝑟𝑟 × 𝑃𝑃�,�
+ 𝑈𝑈
𝑃𝑃�

gdzie:
Pb,r – powierzchnia obszaru gminy o randze bodźcowości r, gdy:
0, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠ł𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ź𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
1, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ł𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ź𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑟𝑟 = �
2, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ź𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
3, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ź𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

U – indeks uzdrowiska, gdy:
𝑈𝑈 = �

0, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑤𝑤 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑠𝑠𝑠𝑠ę 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ść 𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
2, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑤𝑤 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑠𝑠𝑠𝑠ę 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ść 𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

W przypadku obydwu opisanych wskaźników pewne wartości zostały przyjęte
arbitralnie i wymagają nieco szerszej dyskusji. Część z tych wartości jest zdeterminowana dostępnymi danymi, jak np. rozdzielczość obrazu Corine Land Cover
określająca szczegółowość przestrzenną wód powierzchniowych uwzględnionych
w badaniu. Inne wartości przyjęte arbitralnie zostały określone przy użyciu metody
eksperckiej. Subiektywizm takiego podejścia należy uznać za nieodzowny element
każdego modelowania przestrzeni geograficznej (w tym turystycznej), podobnie jak
chociażby arbitralna (chociaż powszechnie akceptowana) decyzja o agregacji danych oraz wyników badania według podziału administracyjnego kraju na poziomie
gminnym, a nawet przyjęte w niniejszym opracowaniu kryterium obszaru badań
determinujące przebieg ostrych granic zasięgu obszarów wiejskich. Należy przy tym
zwrócić uwagę, że arbitralne decyzje podjęte na poziomie opisanych dwóch wskaźników tylko w niewielkim stopniu wpływają na wartość wskaźnika syntetycznego.
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Wynika to przede wszystkim z faktu, iż stanowią one zaledwie jedną trzecią wagi
wszystkich sześciu zmiennych. Ponadto, o ile przyjęcie: a) określonej wagi różnych
kategorii wód dla ogólnej powierzchni przeliczeniowej; b) określonej odległości do
wód powierzchniowych ograniczającej „obszar o wyższej atrakcyjności turystycznej”;
c) określonej rangi poszczególnych poziomów bodźcowości klimatu oraz d) określonego wpływu statusu uzdrowiska na ostateczną wartość wskaźnika w6, w znacznym
stopniu determinuje różnice wartości wskaźnika odnotowanych w poszczególnych
gminach, to już wpływ na samą hierarchię gmin i ogólne rozmieszczenie obszarów
o wysokich i niskich wartościach wskaźnika jest stosunkowo niewielki. Przykładowo,
przyjęcie określonej odległości od wód powierzchniowych ma marginalne znaczenie
dla hierarchii jednostek przestrzennych, jeśli weźmie się pod uwagę lokalny zasięg
obszarów uznanych za „atrakcyjne” w kontekście ogólnopolskiego zasięgu badania.
Niezależnie od przyjętej odległości, obszary te są zlokalizowane wzdłuż linii brzegowej tego samego zbioru wód powierzchniowych i cieków wodnych. Tymczasem,
w wyniku przyjętego sposobu transformacji statystycznej wartości wskaźników diagnostycznych w drugim etapie waloryzacji, decydującą rolę odgrywa właśnie hierarchia
jednostek przestrzennych, a znaczenie samego zróżnicowania wartości poszczególnych wskaźników diagnostycznych zostało znacznie zniwelowane.
Celem drugiego etapu waloryzacji było syntetyczne ujęcie stanu sześciu uwzględnionych cech diagnostycznych w każdej z badanych gmin j i wyrażenie ich na jednej
osi walorów przyrodniczo-krajobrazowych, przy użyciu wskaźnika syntetycznego
Wpkj. Cel ten osiągnięto przez normalizację wartości poszczególnych wskaźników
diagnostycznych w gminie j (wij), wyrażając je wspólną miarą jako wartości składowe
wskaźnika syntetycznego (Wij), a następnie przez wyrażenie taką samą miarą także
średniej arytmetycznej zwartości składowych (Wj), obliczonej według równania:
���
𝑊𝑊� =

∑���� 𝑊𝑊��
6

Wspomnianą wspólną miarą poszczególnych wartości składowych Wij oraz wskaźnika syntetycznego Wpkj było prawdopodobieństwo losowego osiągnięcia wartości
mniejszej niż wartość empiryczna zarejestrowana w danej gminie. Prawdopodobieństwo to jest wartością lewostronnej dystrybuanty takiego teoretycznego rozkładu
częstości fi(wij), który jest najlepiej dopasowany do empirycznego rozkładu częstości
danego wskaźnika wi. W związku z tym dla gminy j:
𝑊𝑊�� = 𝐹𝐹� �𝑤𝑤�� � = �

�:��� ����

𝑓𝑓� (𝑤𝑤�� )

Najczęściej w tego typu analizach (m.in. w przypadku syntetycznej miary Perkala,
czy Hellwiga) przyjmuje się a priori, iż najlepsze odniesienie stanowi teoretyczny roz-
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kład normalny N(m,σ). W niniejszym opracowaniu przyjęcie takiego założenia byłoby
jednak zbyt dużym uproszczeniem, gdyż większość zastosowanych wskaźników diagnostycznych ma na celu rejestrację „dóbr rzadkich” w przestrzeni turystycznej kraju,
w związku z czym w naturalny sposób cechuje je wyraźna dodatnia (prawostronna)
skośność rozkładu częstości.
Taką samą miarą jak wartości składowe, został również wyrażony syntetyczny
wskaźnik walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy j (Wpkj). Ostateczna jego
wartość jest zatem prawdopodobieństwem,
iż średnia arytmetyczna z losowych war∑���� 𝑊𝑊��
tości sześciu składowych ( ����
) jest niższa niż średnia z wartości składowych
𝑊𝑊� =
6
gminy j (Wj). Jest nią więc ponownie wartość lewostronnej dystrybuanty:
���� � = �
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊� = 𝐹𝐹�𝑊𝑊

�����
�����
�:�
� ��

����� )
𝑓𝑓(𝑊𝑊

W tym przypadku jednak, na podstawie centralnego twierdzenia granicznego
przyjęto, iż empiryczny rozkład częstości wskaźnika będącego średnią arytmetyczną
z jednakowo znormalizowanych wartości niezależnych zmiennych jest zbieżny do
rozkładu normalnego N(m,σ). W związku z tym funkcja dystrybuanty w przypadku
wskaźnika syntetycznego Wpkj to:
���� � = 𝛷𝛷�,� �𝑊𝑊
���� � =
𝐹𝐹�𝑊𝑊
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Wskaźnik syntetyczny Wpkj został więc ostatecznie wyrażony w skali od 0 do
100%, gdzie wartości empiryczne nie mogą osiągać wartości brzegowych. Mimo dosyć skomplikowanej procedury, zaletą zastosowanego rozwiązania jest zatem wyjątkowa łatwość interpretacji uzyskanej wartości wskaźnika syntetycznego w porównaniu
do wskaźników najczęściej stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej. Co
istotne, wartość zaproponowanego wskaźnika syntetycznego jest relatywna, pozycjonuje poszczególne jednostki przestrzenne względem innych elementów konkretnego
zbioru danych w określonym przekroju czasowym. Wyniki zastosowania opisanej
metody waloryzacji dla innego obszaru, dla innego zbioru jednostek przestrzennych
tego samego obszaru lub dla innego przekroju czasowego, należy zatem porównywać
nie pod względem konkretnych wartości wskaźnika, ale pod względem ich struktury
przestrzennej.
W kolejnym etapie przestrzenny rozkład wartości Wpkj w gminach został skonfrontowany z rozmieszczeniem ruchu turystycznego, mierzonego liczbą polskich
turystów nocujących na terenie gminy w 2014 r. (Rtj). Zastosowana miara ruchu
turystycznego jest tylko jednym z możliwych ujęć tego zjawiska i obejmuje jedynie
niewielki wycinek pełnego spektrum jego różnorodnych aspektów. Jednak wziąwszy
pod uwagę metodyczny cel niniejszego opracowania, takie jednowymiarowe potrakto-
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wanie problematyki ruchu turystycznego spełnia swoją rolę, jako przykład i ilustracja
możliwości praktycznego wykorzystania wyników waloryzacji w kontekście oceny
rozmieszczenia ruchu turystycznego. W zależności od celów poznawczych, analogicznej weryfikacji mogą podlegać także inne miary rozwoju turystyki.
Współwystępowanie dwóch konfrontowanych cech przestrzeni wiejskiej zostało
ocenione przy użyciu granicznego poziomu istotności statystycznej p uzyskanej wartości korelacji liniowej Persona: rxy (Wpkj, Rtj). Następnie, na podstawie porównania
wartości każdego z dwóch zestawianych wskaźników z jego średnią arytmetyczną
(wynoszącą odpowiednio 50% i 3346 turystów rocznie), wyznaczono cztery kategorie obszarów wiejskich ze względu na turystyczne wykorzystanie ich walorów
przyrodniczo-krajobrazowych (ryc. 1). Obszary kategorii „WT” to obszar turystyczny
o wysokich walorach. Charakteryzuje się on wykorzystaniem uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych sprzyjających rozwojowi turystyki, co skutkuje ponadprzeciętnym natężeniem ruchu turystycznego. Kategoria „T” obejmuje obszary, gdzie
turystyka rozwija się intensywnie, mimo iż nie wyróżniają się one wysokimi walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi. Obszary te można zatem określić obszarami sukcesu
turystyki lokalnej opartego o zasoby inne niż walory przyrodniczo-krajobrazowe
(np. wysoka dostępność z dużego miasta, czy wysoki poziom rozwoju infrastruktury
turystycznej). Z kolei na obszarach kategorii „W” ruch turystyczny nie wyróżnia się
wysokim natężeniem, mimo iż występują tam wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. Niski poziom wykorzystania tych zasobów na rzecz zwiększenia skali ruchu
turystycznego może być spowodowany różnorodnymi barierami (np. infrastrukturalnymi), nieodpowiednim zarządzaniem rozwojem tego sektora gospodarki lokalnej
i niedostatecznymi działaniami marketingowymi, bądź świadomym przyjęciem innych
priorytetów w strategii rozwoju gminy lub jednostek wyższego rzędu. Kategoria „N”
to obszary nieturystyczne. Zarówno uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, jak
i ruch turystyczny przybiera tam wartość poniżej przeciętnej.
Całość zastosowanej procedury badawczej oraz jej periodyzację i chronologię
przestawia tabela 1.
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Ryc. 1. Kategorie obszarów wiejskich ze względu na turystyczne wykorzystanie walorów
przyrodniczo-krajobrazowych. Źródło: opracowanie własne
WT – obszary o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych aktywne turystycznie,
T – obszary o niskich walorach przyrodniczo-krajobrazowych aktywne turystycznie,
W – obszary o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych nieaktywne turystycznie,
N – obszary nieturystyczne

Fig. 1. Categories of rural area from the point of view of use in tourism being made
of valuable features and attributes of nature and the landscape. Source: authors’ own
elaboration

WT – areas active in tourism with highly-valuable features of nature and the landscape,
T – areas active in tourism despite features of nature and the landscape being of only limited value,
W – areas not active in tourism despite having highly-valuable features,
N – non-tourist areas.

Etap

Przegląd źródeł danych,
ich statystyczna transformacja i przestrzenna
reagregacja

Przegląd literatury przedmiotu

Delimitacja obszaru badań

Metoda

Normalizacja wskaźników diagnostycznych

Lewostronna dystrybuanta
teoretycznego rozkładu
częstości

Dopasowanie teoretycznych rozkładów
Metoda najmniejszych
częstości do empirycznych rozkładów pokwadratów błędów
szczególnych wskaźników diagnostycznych

Kwantyfikacja kluczowych zasobów

Identyfikacja kluczowych zasobów

Wyznaczenie zakresu przedmiotowego

Wyznaczenie zakresu przestrzennego

Czynność

Tabela 1. Chronologia postępowania badawczego
Table 1. Chronology of research procedure

ZAŁOŻENIA
WSTĘPNE
WALORYZACJI

ETAP I
WALORYZACJI (ANALIZA ZASOBÓW)

Sześć wartości składowych dla poszczególnych pól odniesienia

Teoretyczne rozkłady częstości i ich
parametry dla poszczególnych wskaźników diagnostycznych

Wartość wskaźników diagnostycznych
dla poszczególnych pól odniesienia

Lista cech diagnostycznych

Nazwa waloryzacji

Zasięg badanego obszaru i zbiór pól
odniesienia

Efekt

Schemat i symbolizacja
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ETAP II
WALORYZACJI (SYNTETYCZNE
UJĘCIE WALORÓW)

Wartość wskaźnika syntetycznego dla
poszczególnych pól odniesienia

Lewostronna dystrybuanta
rozkładu normalnego
dopasowanego metodą
najmniejszych kwadratów
Kartograficzna metoda
prezentacji (kartogram)
Korelacja liniowa Pearsona
Wartość korelacji liniowej i jej graniczi jej graniczny poziom
nego poziomu istotności statystycznej
istotności statystycznej
Dwuwymiarowa typologia
jednostek przestrzennych
Kartograficzna metoda
prezentacji (metoda tła
jakościowego)

Normalizacja wskaźnika syntetycznego

Ocena przestrzennego zróżnicowania
walorów

Ocena współwystępowania ruchu turystycznego z walorami w ujęciu statystycznym

Identyfikacja podstawowych kategorii
obszarów ze względu na turystyczne
wykorzystanie walorów

Ocena współwystępowania ruchu turystycznego z walorami w ujęciu przestrzennym

Źródło: opracowanie własne
Source: Authors’ own elaboration

KONFRONTACJA ROZMIESZCZENIA WALORÓW Z ROZMIESZCZENIEM RUCHU TURYSTYCZNEGO

Mapa rozmieszczenia gmin według
typów

Przyporządkowanie typu do poszczególnych pól odniesienia

Mapa syntetycznego wskaźnika walorów

Średnia wartość składowa dla poszczególnych pól odniesienia

Średnia arytmetyczna

Synteza zasobów
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Wyniki i dyskusja
Rozkład przestrzenny wartości syntetycznego wskaźnika jest zgodny z powszechnie znanym rozmieszczeniem obszarów o wysokich walorach turystycznych w kraju
(ryc. 2). Są to przede wszystkim tereny górskie i pogórze południowej Polski, Góry
Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska, Roztocze, Pojezierze Pomorskie,
Pojezierze Mazurskie i Suwalskie, Pobrzeże Bałtyku. W ścisłej czołówce najwięcej
jest gmin położonych w Karpatach. Wartość powyżej 99,5% osiągnęły dwie gminy,
tj. Czorsztyn (pow. nowotarski) i Lesko (pow. leski). Jednak największą powierzchnię o bardzo wysokich walorach zajmują gminy w pasie pojezierzy. Wynik powyżej
95% osiągnęło 125 jednostek, czyli 6% wszystkich gmin w kraju. W województwie
warmińsko-mazurskim stanowią one aż 27,2% ogólnej liczby analizowanych gmin,
w małopolskim 15,6%, zaś w pomorskim 15,0%. Najniższe wartości wskaźnika uzyskują obszary środkowej i częściowo wschodniej Polski, charakteryzujące się mało
urozmaiconą rzeźbą terenu, niską lesistością i brakiem dużych zbiorników wodnych.
Na obszarze wiejskim aż 4 województw (łódzkie, mazowieckie, opolskie i wielkopolskie) nie występuje ani jedna gmina o wartości powyżej 95%.

Ryc. 2. Syntetyczny wskaźnik walorów przyrodniczo-krajobrazowych (Wpk)
Źródło: opracowanie własne
Fig. 2. The synthetic index of valuable nature-related and landscape features (Wpk)
Source: authors’ own elaboration
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Rozmieszczenie ruchu turystycznego na obszarach wiejskich, mierzonego liczbą
nocujących polskich turystów w gminach, jest dodatnio skorelowane z wartością
wskaźnika walorów przyrodniczo-krajobrazowych tych gmin (ryc. 3.). Wartość korelacji liniowej Pearsona rxy (Wpkj, Rtj )wynosi +0,215 i przy liczbie n=2073 obserwacji
(jednostek terytorialnych) jest istotna statystycznie na bardzo wysokim poziomie.
Graniczny poziom istotności statystycznej tego wyniku wynosi p  = 3,6 × 10-23. Ruch
turystyczny na obszarach wiejskich Polski, ewidencjonowany przez GUS, jest znacznie skoncentrowany przestrzennie. Skupia się on na obszarze znacznie mniejszym
niż obszar o bardzo wysokich walorach. Ponadprzeciętną liczbę nocujących rocznie
odnotowano w zaledwie 19,4% gmin obszaru badań. Nawet wśród gmin o bardzo
dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, w których wartość Wpk przekracza
95%, jedynie w 56% stwierdzono ponadprzeciętną liczbę nocujących.
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Ryc. 3. Współwystępowanie ruchu turystycznego (liczba nocujących – Rt) z walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi (Wpk) według gmin, 2017. Źródło: opracowanie własne
Fig. 3. Correlation between tourist traffic (in terms of numbers making overnight stays
– Rt) and valuable features of nature and the landscape (Wpk), by gmina in 2017
Source: authors’ own elaboration

Należy w tym miejscu podkreślić, że ta stosunkowo niska wartość korelacji liniowej, jak i wysoki poziom koncentracji przestrzennej ruchu turystycznego wynika
m.in. z faktu, że dane GUS dotyczące ruchu turystycznego nie uwzględniają (lub
uwzględniają w marginalnym stopniu) licznych obiektów agroturystycznych rozproszonych na obszarach wiejskich i innych obiektów małej skali z pokojami gościnnymi.
Natężenie ruchu turystycznego na obszarach wiejskich szacowane tylko na podstawie
danych pochodzących z GUS jest zatem znacząco zaniżone. Jednocześnie nie istnieją
aktualne bazy danych obejmujące pełen zbiór obiektów noclegowych o małej skali
działalności w poszczególnych gminach, a nawet trudno określić ich łączną liczbę
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w Polsce. Należy też podkreślić pominięcie ruchu turystycznego, który nie wymaga
bazy noclegowej.
Rozkład przestrzenny wyróżnionych czterech kategorii obszarów wiejskich ze
względu na turystyczne wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych stanowi podstawową wartość poznawczą niniejszego opracowania (ryc. 4.). Wynika
z niego kilka istotnych wniosków. Obszary „WT” (aktywne turystycznie o wysokich
walorach przyrodniczo-krajobrazowych) stanowią stosunkowo niewielką liczbę gmin
skoncentrowanych tylko w kilku miejscach – Bieszczady, Tatry i Pieniny, Beskid
Żywiecki, Kotlina Kłodzka, Karkonosze, gminy nadmorskie, Pojezierze Kaszubskie,
zwarty kompleks gmin warmińskich i mazurskich oraz po kilka gmin z Pojezierza
Suwalskiego i Gór Świętokrzyskich. Na pozostałym obszarze kraju występują na
ogół pojedyncze gminy zakwalifikowane do tej kategorii. W województwie dolnośląskim ponadprzeciętny ruch turystyczny zanotowano we wszystkich czterech, zaś
w województwie kujawsko-pomorskim w obydwu gminach o wartości przekraczającej
95%, podczas gdy ruch taki cechuje odpowiednio 31,8% i 16,3% spośród ogólnej
liczby gmin obszarów wiejskich tych województw. Z drugiej strony aż w pięciu
województwach większość gmin o bardzo wysokich walorach, gdzie wartość Wpk
przekracza 95%, cechował ruch turystyczny nieprzekraczający wartości średniej dla
Polski. Szczególnie niską optymalizacją rozmieszczenia ruchu turystycznego cechują
się województwa zachodniopomorskie, gdzie ponadprzeciętny ruch turystyczny występuje w 22,5% ogólnej liczby badanych gmin, a tylko w 30,0% gmin o wartości Wpk
powyżej 95%, a także śląskie, gdzie wartości te wynoszą odpowiednio 25,0% i 33,3%.
W pierwszym przypadku znacznie intensywniej wykorzystywany turystycznie jest atut
nadmorskiego położenia niż zróżnicowane zasoby pasa pojezierzy. W przypadku drugiego z wymienionych województw gminy o najwyższych walorach koncentrują się
w Beskidach, wzdłuż południowej granicy, czyli na obszarach o najsłabszej dostępności transportowej. Pozostałe trzy województwa, gdzie większość gmin o bardzo
wysokich walorach nie wyróżnia się ponadprzeciętnym ruchem turystycznym, leżą we
wschodniej części Polski. Są to województwa podlaskie i świętokrzyskie (po 40,0%
cechuje ponadprzeciętny ruch turystyczny) oraz podkarpackie (47,4%).
Najliczniejsze są gminy przyporządkowane do kategorii „W” (o niewykorzystanych walorach przyrodniczo-krajobrazowych) i „N” – nieturystycznych. Te pierwsze
koncentrują się w północnej i południowej części kraju stanowiąc często „otulinę”
obszarów turystycznych. Wydaje się, że konkurencja pobliskich obszarów turystycznych, które wykazują przy tym wyraźną koncentrację, utrudnia rozwój turystyki
na obszarach kategorii „W”. Z drugiej strony uwzględnienie ruchu turystycznego
w obiektach agroturystycznych i pokojach gościnnych prawdopodobnie zmieniłoby
przyporządkowanie gmin do dwóch wymienionych kategorii. Jednak jak już wspomniano, nie ma danych, na podstawie których można by jednoznacznie stwierdzić,
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czy uwzględnienie tych obiektów przyczyniłoby się do zmniejszenia liczby gmin „W”
na rzecz „WT”.

Ryc. 4. Rozmieszczenie kategorii obszarów wiejskich ze względu na turystyczne
wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Źródło: opracowanie własne
Fig. 4. The distribution of categories of rural area in terms of the utilisation of valuable
natural and landscape features in tourism. Source: authors’ own elaboration

Obszary należące do kategorii „N” tworzą największe kompleksy na Mazowszu,
Podlasiu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce. Ich rozmieszczenie jest bardzo
zbliżone do rozmieszczenia obszarów o niskim poziomie rozwoju funkcji turystycznej według badań M. Derek (2008). Na obszarach dominująco nieturystycznych
sporadycznie występują gminy zaliczone do kategorii „T”, a więc takie, gdzie relatywnie niskim walorom przyrodniczo-krajobrazowym towarzyszy ponadprzeciętny
ruch turystyczny. Występowanie takich jednostek może wynikać z kilku przyczyn.
Są one najczęściej zlokalizowane w strefach podmiejskich ośrodków wojewódzkich
lub regionalnych. Wysoka wartość ruchu turystycznego związana jest tam głównie
z obecnością dużych obiektów noclegowych (np. hoteli) specjalizujących się w organizacji imprez okolicznościowych i świadczeniu usług dla biznesu (np. konferencji).
Ruch turystyczny nie jest tu zatem pochodną walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
lecz lokalizacji przy dużym mieście. Wysoki ruch turystyczny może być dodatkowo
związany z położeniem przy głównych szlakach komunikacyjnych. Są też przypadki
jednostek, w których ponadprzeciętny ruch turystyczny wynika z obecności specy-
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ficznych walorów, nieuwzględnionych w analizowanym wskaźniku, na podstawie
których stworzono produkt turystyczny (np. Uniejów, Mszczonów – produkty bazujące na wodach termalnych). W kategorii „T” występują również gminy o wysokich
walorach kulturowych będących podstawą rozwoju turystyki (np. Kalwaria Zebrzydowska, Tykocin, Opatów). Występowanie gmin kategorii „T” świadczy o tym, że
wysoki poziom rozwoju turystyki można osiągnąć w miejscach o niskich walorach
przyrodniczo-krajobrazowych (Bednarek-Szczepańska, Bański 2014). Choć wymaga
to, jak można przypuszczać, stworzenia wybitnego, często wyspecjalizowanego produktu turystycznego.
Podczas opracowywania wskaźnika syntetycznego dosyć dużą uwagę poświęcono
zagadnieniom statystycznym, co skutkowało ostatecznie zastosowaniem stosunkowo
skomplikowanej procedury. O ile nie wpłynęło to znacząco na ogólną strukturę przestrzenną uzyskanych wyników w porównaniu do opracowań, w których zastosowano
standardową metodologię, to należy zwrócić uwagę na dwa bardzo ważne osiągnięcia
w tej warstwie opracowania.
Po pierwsze, ewidentne korzyści wynikają z konsekwentnego wyrażenia poszczególnych wskaźników miarą prawdopodobieństwa uzyskania „gorszego” wyniku przez
losowy dobór wartości uwzględnionych zmiennych niż wartości empiryczne zanotowane w danej gminie. Miara ta ma zdecydowanie mniej abstrakcyjny charakter niż
miary wskaźników syntetycznych stosowanych zwykle w geografii społeczno-ekonomicznej oraz w badaniach dotyczących rozwoju turystyki, jak np. liczba odchyleń
standardowych, czy odległość euklidesowa od wzorca umieszczonego w przestrzeni
wielowymiarowej. Prawdopodobieństwo samo w sobie niesie określoną informację o opisywanej jednostce przestrzennej, nawet bez odwoływania się do wartości
w innych jednostkach lub statystyk opisowych całego badanego zbioru. Sprzyja to
percepcji treści uzyskanych wyników, ich interpretacja staje się bardziej intuicyjna.
Po drugie, zaletą tej miary jest empiryczny rozkład częstości, który w całym zakresie zmienności (dwustronnie ograniczonym) jest dosyć zbliżony do rozkładu stałego.
Sprawia to, że wartości skrajnie odbiegające od średniej nie dyskryminują wagi zróżnicowania pozostałych wartości w takim stopniu, jak w przypadku najpopularniejszych
miar syntetycznych. Powszechnie stosowana standaryzacja oraz odrzucenie lub skorygowanie wartości odchylonych od średniej powyżej trzech odchyleń standardowych
niweluje ten niekorzystny efekt jedynie do pewnego stopnia. W związku z powyższym
wynik uzyskany zaproponowaną metodą jest zdecydowanie bardziej użyteczny do
wykorzystania jako część składowa dalszych analiz. Przykład może stanowić podjęta
w niniejszym opracowaniu próba wykorzystania wyników waloryzacji przyrodniczokrajobrazowej do oceny optymalizacji rozmieszczenia ruchu turystycznego na tle
tego rodzaju walorów, jego dostosowania do istniejących zasobów. Efekt tej próby
również należy ocenić pozytywnie. W przypadku takiego działania możliwe są dwa
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podejścia. Gdy priorytetem jest ogólna ocena skali współwystępowania tych zjawisk,
rozkłady częstości obydwu miar powinny ulec transformacji, aby wykazywały istotne
podobieństwo do rozkładu normalnego. W niniejszym opracowaniu transformacja
taka nie została wykonana, gdyż skutkowałaby ona zniekształceniem empirycznie
zaobserwowanego zróżnicowania wartości wskaźników w całym zbiorze gmin na
obszarach wiejskich Polski, co ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku przyjętej
miary ruchu turystycznego. Zastosowano tutaj drugie podejście, gdzie priorytetem
jest uchwycenie struktury przestrzennej współwystępowania dwóch badanych zjawisk, przy uwzględnieniu poziomu koncentracji przestrzennej wskaźnika pełniącego
rolę zmiennej objaśnianej (ruchu turystycznego).
Trzecim istotnym polem do dyskusji jest zastosowanie w celu waloryzacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych takiego modelu przestrzeni, w którym występują
ostre granice jednostek przestrzennych, zwłaszcza gdy ich podstawą jest podział
administracyjny. Naturalnie podstawowym uwarunkowaniem takiego stanu rzeczy jest
agregacja przestrzenna wielu wykorzystanych danych statystycznych. Zaletą takiego
rozwiązania jest możliwość bezpośredniego odniesienia uzyskanych wyników do jednostek terytorialnych odpowiedzialnych za kształtowanie rozwoju lokalnego, w tym
rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Zwiększa to zatem walory aplikacyjne
opracowania. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, iż korzyść ta została osiągnięta
kosztem „nienaturalnego” sposobu agregacji danych opisujących niektóre zasoby
będące przedmiotem badania, co prowadzi do pewnego zniekształcenia przestrzeni
turystycznej obszarów wiejskich w ramach wypracowanego modelu. Niewątpliwie
istotne znaczenie w turystyce wiejskiej odgrywa możliwość eksplorowania okolicznej
przyrody i krajobrazu wiejskiego, przemieszczania się między różnymi miejscowościami i jednostkami administracyjnymi. Dlatego w rzeczywistości na atrakcyjność
turystyczną danej gminy wpływają w pewnym stopniu także walory gmin sąsiednich.
Chociaż siła i zasięg wpływu poszczególnych walorów przyrodniczych na atrakcyjność turystyczną ich otoczenia nie został dotychczas wystarczająco rozpoznany, to
niewątpliwie jest on zróżnicowany. Agregacja przestrzenna danych prawdopodobnie
w największym stopniu wpłynęła na odzwierciedlenie rzeczywistego rozmieszczenia
atrakcyjności turystycznej w przypadku uzdrowisk. Cecha ta opisuje walory zmieniających się w przestrzeni w sposób ciągły, ale sama w sobie jest wyrażona jako
dychotomiczny atrybut przestrzeni o sztucznych, ostrych granicach. Powyższe względy należy mieć na uwadze, przystępując do interpretacji wyników korelacji między
strukturą przestrzenną atrakcyjności przyrodniczej danego obszaru a rozmieszczeniem noclegów.
W celu uwzględnienia „ciągłości przestrzeni turystycznej” należałoby przeprowadzić kolejny etap badania, polegający na transformacji uzyskanego obrazu przestrzennego rozwiązaniem stanowiącym odpowiednik konwolucyjnych filtrów dol-
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noprzepustowych (wygładzających) stosowanych w analizie obrazów rastrowych.
W przypadku filtrów konwolucyjnych wyróżnia się filtry liniowe (wykorzystujące
różnego rodzaju funkcje odległości, jak np. średnią ruchomą, średnia ważoną, odwrotność, funkcję potęgową, funkcję wykładniczą, funkcję Gaussa itp.) oraz nieliniowe (bazujące zwykle na parametrach statystyki opisowej sąsiedztwa) (Hsu 1975;
Glassner 1995). W przypadku obrazów kartograficznych analogiczny efekt uzyskuje
się stosując określone metody interpolacji mające właściwości wygładzające (Mościbroda 1999), a w szczególności metody wygładzania kartogramu, jak np. powierzchniowo-rastrowa metoda średnich ruchomych (Mościbroda 1999), metoda reagregacji
(m.in. Kolberg 1970), czy metoda „pycnophylactic” (Tobler 1979). Należy również
zauważyć, że współwystępowanie rozmieszczenia ruchu turystycznego ze strukturą
przestrzenną atrakcyjności przyrodniczej może być bardziej precyzyjnie ocenione nie
tylko dzięki lepszemu przybliżeniu rzeczywistej, „ciągłej” przestrzennej zmienności
tej atrakcyjności na badanym obszarze. Z drugiej strony do osiągnięcia tego celu
można się istotnie zbliżyć również przez lepszą ocenę przestrzennego rozmieszczenia ruchu turystycznego. Pomijając aspekty związane z pełnością, dokładnością
i szczegółowością baz danych, na podstawie których dokonuje się tego rozmieszczenia, należy zwrócić też uwagę na samą definicję tego zjawiska. Należy w tym
miejscu rozstrzygnąć m.in. to, w jakim stopniu ruch ten należy przyporządkować do
miejsca noclegu, w jakim do miejsca pobytu dziennego, a w jakim do różnorodnych
przejawów aktywności turystycznej. Opisany wątek stanowi jednak odrębne zagadnienie metodyczne, wykraczające poza zakres niniejszego opracowania. Dotyczy ono
m.in. kwestii oceny zasięgu, w jakim poszczególne walory podnoszą atrakcyjność
obszaru z punktu widzenia różnego rodzaju turystyki, matematycznego opisu oporu przestrzeni w tym zakresie (funkcji opisującej spadek znaczenia poszczególnych
walorów w zależności od odległości), czy samej metodyki wygładzania obrazu kartograficznego.
Konkluzje
Opracowany wskaźnik walorów przyrodniczo-krajobrazowych charakteryzuje
i syntetycznie ocenia najistotniejsze dla turystyki cechy środowiska przyrodniczego
i krajobrazu na obszarach wiejskich w Polsce. Tworzy go sześć bardzo różnorodnych,
ale przy tym komplementarnych cech diagnostycznych, dzięki czemu wskaźnik ma
względnie obiektywny charakter. Trzy cechy charakteryzują podstawowe składowe
środowiska naturalnego (rzeźba terenu, wody powierzchniowe i obszary leśne), dwie
cechy oceniają wartości przyrodnicze i krajobrazowe określonego obszaru (różne
kategorie terenów chronionych), zaś jedna cecha ocenia jego wartości zdrowotne,
w tym także jakość powietrza.
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Ocena walorów przyrodniczo-krajobrazowych wykazała, że duża liczba gmin
charakteryzuje się ich stosunkowo wysoką wartością. Jednakże w wielu przypadkach
nie są one wykorzystane na rzecz rozwoju turystyki. Drzemiący potencjał przyrodniczo-krajobrazowy może być tam uruchomiony w wyniku działań zwiększających
atrakcyjność turystyczną. Są nimi na przykład: działania marketingowe i promocyjne,
rewitalizacja wsi, rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, tworzenie
nowych obiektów atrakcyjnych turystycznie itp. Zagadnienie to nie jest przedmiotem
artykułu, nie będzie zatem szczegółowo tu omawiane.
Należy wyraźnie podkreślić, że syntetyczny wskaźnik walorów przyrodniczo-krajobrazowych jest w tym opracowaniu konfrontowany tylko z jedną z wielu możliwych
miar odnoszących się do diagnozy stanu rozwoju turystyki. Umożliwiło to wyodrębnienie czterech kategorii obszarów wiejskich, wobec których można zaproponować
różne działania strategiczne w odniesieniu do sektora turystycznego – od braku uzasadnienia działań na obszarach nieturystycznych, po ich intensyfikację na obszarach
turystycznych, a szczególnie na obszarach o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych ale nieaktywnych turystycznie. Można też analizować współwystępowanie
zaproponowanego wskaźnika z innymi miarami, np. walorów pozaprzyrodniczych czy
zagospodarowania turystycznego i wyciągać inne istotne wnioski dotyczące rozwoju
turystyki na terenach wiejskich, tworząc przy okazji określone kategorie obszarów.
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A methodological trial valuation of natural and landscaperelated assets for tourism development in Poland’s rural
areas, as set against their tourist movement
Abstract:
This article presents – and reports on the application of – a synthetic index of natural and
landscape-related features valuable from the point of view of tourism that are present in
Poland’s rural areas. The sub-indices involved are likewise presented, with justifications offered as regards the selected features they represent. The construction of the index is described
in detail, with further justifying of the choice of assumptions, and with presentation of the
methodological problems encountered with the Poland-wide valuation of the attributes in question. The authors set the synthetic index produced against a determined measure of levels
of tourist traffic, on this basis proposing a classification of the country’s rural areas in regard
to the varied levels of benefit they draw from their features of nature and the landscape potentially valuable in tourism.
Keywords: valuable features and attributes of nature and the landscape, synthetic index, rural
areas, Poland

MULTISENSORYCZNOŚĆ KRAJOBRAZU TATRZAŃSKIEGO
PARKU NARODOWEGO – STUDIUM PRZYPADKU WODOGRZMOTÓW MICKIEWICZA
Daniel syrek
Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Przyrodniczych, ul. Będzińska 60, 41-205 Sosnowiec,
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Syrek D., 2020, Multisensoryczność krajobrazu Tatrzańskiego Parku Narodowego – studium przypadku
Wodogrzmotów Mickiewicza, „Czasopismo Geograficzne”, 91(1–2): 87–111.

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza percepcji krajobrazu przez turystów przy Wodogrzmotach Mickiewicza w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz porównanie stopnia wykorzystania różnych
kanałów percepcji krajobrazu. Artykuł jest elementem szerszego programu badawczego dotyczącego „świadomości krajobrazowej”.
Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. Niewielka próba – 68 osób
– pomimo niskiego stopnia reprezentatywności sprawia, że przeprowadzone badania mogą
być wartościowe, a także mogą stanowić pomoc przy tworzeniu zoptymalizowanej ścieżki
rozwoju turystyki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Badania dały obraz tego,
co stanowi główne stymulanty oraz destymulanty percepcji wybranego obszaru. Jako główne źródło zakłóceń wskazano samochody, które jednocześnie stały się silne dostrzeganym
elementem krajobrazu obszaru Wodogrzmotów Mickiewicza. Wyniki ukazały, iż niezbędna
jest dyskusja na temat udostępniania obszarów przyrodniczo cennych dla samochodów spalinowych.
Słowa kluczowe: turystyka, krajobraz, multisensoryczność, percepcja, Tatry

Wprowadzenie
Krajobraz wywołuje u człowieka szereg różnych emocji. Wynika to z faktu, iż
jednymi ze składowych krajobrazu są zestawy bodźców wywołujących określone
odczucia. Do tej pory w naukach przyrodniczych zagadnieniu temu nie poświęcono
jednak dostatecznej uwagi. Oficjalna definicja krajobrazu podana przez Europejską
Konwencję Krajobrazową głosi, iż krajobraz to „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”.
Spośród wielu sposobów definiowania i typologizacji krajobrazu – między innymi
K. Ostaszewskiej [2002], S. Hinchliffa [2003], czy W. Andrejczuka [2010], autor skupił się na dwóch, w których dostrzec można pewne podobieństwa. Zarówno F. Plit
[2014], jak i T. Chmielewski, U. Myga-Piątek i J. Solon [2015] zdefiniowali krajobraz
względem wybranych cech.
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F. Plit [2014] dzieli badania krajobrazowe w geografii według kilku nurtów badawczych:
• nurt klasyczny – uznający krajobraz jako „kompleksową całość”, syntezę natury
i kultury [Krzymowska-Kostrowicka 1995],
• nurt fizycznogeograficzny – wyróżnia krajobraz na podstawie cech przyrodniczych, staje się „kompleksem przyrodniczym” [Armand 1980],
• nurt krajobrazów kulturowych traktowanych realnie – uznaje krajobraz za zbiór
form antropogenicznych, nałożonych na krajobraz fizyczny,
• nurt krajobrazów kulturowych ujmowanych symbolicznie – krajobraz jest wyłącznie „metaforą”, która poprzez treści materialne pozwala poznać ukryte treści
niematerialne.
• nurt krajobrazów w kategoriach estetycznych – krajobraz rozpatrywany jest
z uwzględnieniem, kryteriów fizjonomicznych m.in. kolorystyki, harmonii, piękna czy liczby planów.
T. Chmielewski, U. Myga-Piątek i J. Solon [2015] w artykule poświęconym typologii krajobrazów aktualnych Polski, przedstawili holistyczną koncepcje krajobrazu,
która zakłada, że krajobraz jest jednocześnie:
• zestawem obiektów – ich łączenia się w całość oraz występowania podsystemów
o określonej treści i formie
• zbiorem procesów – które integrują obiekty fizyczne krajobrazu
• zbiorem bodźców – które oddziałują na poszczególne zmysły użytkownika krajobrazu
• zbiorem wartości – będących swego rodzaju potencjałem przyrodniczym, estetycznym, symbolicznym itp.
• zbiorem świadczeń – czyli usług, które krajobraz „świadczy” jego użytkownikom.
Sposób postrzegania krajobrazu przez T. Chmielewskiego, U. Mygę-Piątek i J. Solona [2015] przyjęto w artykule za punkt wyjścia do dalszych analiz. Na potrzeby
badań, wyselekcjonowano jeden z aspektów tworzących system krajobrazowy – skupiono uwagę na analizie krajobrazu jako zbiorze bodźców. Nurt krajobrazów kulturowych traktowanych symbolicznie F. Plita wydaje się być w dużej części tożsamy
ze wspomnianym zbiorem. Przyjmując ten podział za najbliższy autorowi, za cel
artykułu postawiono analizę wykorzystywanych kanałów percepcji krajobrazu przez
turystów w okolicach Wodogrzmotów Mickiewicza w Tatrzańskim Parku Narodowym. Odbieranie przez turystów w tym otoczeniu całego zbioru bodźców sprawia,
że może być ono traktowane jako krajobraz multisensoryczny. Podjęto się również
wyszczególnienia tych elementów krajobrazu badanego obszaru, które przez dany
zmysł są percepowane jako stymulanta, czyli czynnik wzmacniający pozytywną ocenę
krajobrazu przez obserwującego, a które jako destymulanta czyli czynnik osłabiający
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tę ocenę. Artykuł jest elementem szerszego programu badawczego dotyczącego
„świadomości krajobrazowej”. W przyszłości, może zostać wykorzystany do budowy
jednej z możliwych ścieżek rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Artykuł nawiązuje do aktualnej problematyki oddziaływania turystów na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy Tatr i wychodzi
naprzeciw potrzebie ograniczenia negatywnych skutków wpływu turystyki na środowisko i krajobrazu kulturowy.
Celem artykułu jest także wykazanie zróżnicowanego profilu turystów odwiedzających popularny szlak tatrzański oraz zróżnicowanie ich wrażliwości krajobrazowej.
Dotychczasowy stań badań – multisensor yczność i percepcja
krajobrazu
Według naukowców, człowiek jest pełnoprawnym elementem przyrody – może ją
jednak odczytywać w różnorodny sposób. W historii nauk o krajobrazie ograniczano
się jednak głównie do jego stałych elementów. Często pomijano jego zmienne i przemijające cechy, związane między innymi z sezonowością czy antropopresją [Mocior
i in. 2014]. C. Schmollgruber [1994] zaznacza, iż często to te zmienne decydują o percepcji krajobrazu. Nazywane one są zjawiskami efemerycznymi. P. Brassley [1998]
definiuje nawet cały typ krajobrazu, nazywany krajobrazem efemerycznym. Opisuje
go jako taki, na który składają się wszelkie zjawiska i cechy o zmiennym charakterze.
S. Huang [2013] twierdzi, że zjawiska efemeryczne mają istotne znaczenie w turystyce.
Jego badania dowodzą, iż wpływają one silnie na ocenę poszczególnych regionów
przez odwiedzających ich turystów, a stwierdzona zmienność może być atrakcją samą
w sobie. U. Myga-Piątek [2016] pisze o krajobrazach posiadających szereg elementów
zmiennych, poddając je między innymi typologizacji. Wymienione zostały krajobrazy
ulotne (ich fizjonomia zmienia się w sposób nagły i mało przewidywalny), krajobrazy
efemeryczne (w szybkim tempie zmienia się ich fizjonomia) oraz krajobrazy zmienne
okresowo w określonym cyklu (ich wygląd zmienia się pod wpływem cyklicznych
zjawisk przyrodniczych oraz rozkładu czynników kulturowych). Na krajobrazach
efemerycznych skupili się także W. Wilczyński [2003], D. Jędrzejczyk [2003], W. Maik,
K. Rembowska i A. Suliborski [2005], K.H. Wojciechowski [2010] czy Mocior i in.
[2013, 2014]. To właśnie efemeryczny charakter otoczenia najsilniej oddziałuje na
wszystkie zmysły człowieka. Tym samym, tworząc kolejny typ krajobrazu – krajobraz
multisensoryczny. Spośród tak wielu ujęć badawczych krajobrazu, na uwagę zasługuje
podejście krajobrazu multisensorycznego.
T. Bartkowski [1985, s.73–79] zdefiniował je jako „obiektywnie istniejącą strukturę relacyjną bodźców wpływającą na odczucia psychiczne (…) krajobraz postrzegany wieloma
zmysłami – optycznymi i pozaoptycznymi”. Uznaje on, iż potraktowanie percepowanego
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środowiska jako zjawiska multisensorycznego poszerza perspektywy rozwoju ekologii
krajobrazu i jego ochrony. Jest także fundamentem do nowych sposobów planowania przestrzennego oraz kształtowania środowiska. A. Kowalczyk [1992] traktuje
krajobraz multisensoryczny jako rzeczywistość strukturalno-terytorialną, która jest
spostrzegana wieloma zmysłami. S. Bernat [2015] uważa, że doświadczanie wizualne
jest tylko fundamentem do szerszego, multisensorycznego rozumienia zjawiska. J. Balon i P. Krąż [2015] dostrzegają, iż najczęściej to faktycznie wzrok pełni dominującą
rolę w procesie percepcji krajobrazu – należy mieć jednak świadomość, iż istnieją
także krajobrazy, których percepcja skupiona jest na jednym, wybranym zmyśle. Do
takich zaliczane są krajobrazy dźwiękowe, czy też krajobrazy smakowe i zapachowe.
S. Bernat [2015, s.166] jest zdania, iż „w krajobrazie nie jesteśmy biernymi odbiorcami widoków, lecz aktywnymi uczestnikami angażującymi wszystkie zmysły w percepcji świata, jesteśmy
aktywnym, czującym, doznającym ciałem”. Wiele ze swoich prac poświęca on krajobrazom
dźwiękowym [2008, 2015]. Podobnie jak C. Braden [2012]. J. Kubiak i R. Ławniczak
stworzyli nawet mapę rozkładu hałasu na położonym w Poznaniu osiedlu, co może
się stać solidnym fundamentem późniejszego planowania urbanistycznego mającego
zorganizować jak największą liczbę obszarów zachowujących komfort akustyczny
[Kubiak, Ławniczak, 2016]. Podążając za myślą R.M. Schafera [1977] dźwięk jest
jednym z wielu elementów silnie wpływających na percepcję krajobrazu. Będąc świadomym jego związku z warstwą wizualną, powstało osobne określenie „soundscape”,
które do literatury wprowadzone zostało przez M. Southworth [1969], w trakcie jego
badań nad przestrzenią miejską Bostonu. J.D. Porteous [1985] skupia się także na
bodźcach zapachowych wpływających na odbiór krajobrazu. Uznaje, że percepcja ta
jest zupełnie niezależna od woli człowieka, jednak to człowiek decyduje, czy dane
bodźce traktuje w sposób pozytywny. Sama klasyfikacja zapachów jest elementem
całego procesu doświadczania krajobrazu [Dann, Jacobsen 2003]. O wartości bodźców smakowych w krajobrazie, świadczyć może stale rosnąca popularność turystyki
smakowania (kulinarna), wykorzystująca głównie zmysł smaku. Na jej dogłębną analizę zdecydował się P. Boniface [2003]. Tak rozległy sposób traktowania krajobrazu
może być fundamentem wielu odmian turystyki. E. Reynard [2009] daje przykład
geoturystyki, gdzie wyraźnie zaznacza się zainteresowanie walorami estetycznymi
krajobrazu oraz chęć zgłębiania jego aspektów poznawczo-naukowych. Tak też
multisensoryczność jest traktowana na przykład przez psychologów [Bingley 2007].
Wszelkie metody opierające się na multisensorycznej percepcji otaczającego świata
mogą mieć długoterminowe efekty psychologiczne. Multisensoryczne środowisko
może mieć też pozytywny wpływ na ludzi starszych. Jednak J. Martins [2017] zajął
się głównie aspektem multisensoryzmu w odniesieniu do turystyki. B. Hoven [2011]
skupiła się na turystyce multisensorycznej wyłącznie w lesie deszczowym, a Isacsson [2009] widzi w aspekcie multisensoryczności szanse rozwoju ogólnoświatowego
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marketingu turystycznego. Prace S. Pana [2009] pozwalają szczegółowo ocenić rolę
każdego ze zmysłów w percepcji krajobrazu, tak aby turystyka na danym obszarze
była jak najbardziej świadoma.
Odwołując się do kolejnego zagadnienia poruszanego w artykule, w zakresie badań nad percepcją warto wymienić prace fińskiego geografa J. Grano. Już na początku
wieku XX, zaznaczył on, że zjawiska percepowane w krajobrazie nie tylko poprzez
wzrok, ale także słuch czy dotyk tworzą cały kontekst percepcji środowiska w strefie
bliskiego kontaktu. Tym samym, wskazał czynnik percepcji jako jeden z istotniejszych
w planowaniu i zarządzaniu środowiskiem [Wojciechowski 2008]. Z. Nęcki [1994] zauważył bardzo istotną kwestię – krajobraz zawsze jest zjawiskiem odbieranym przez
wszystkie zmysły. Nie jest możliwe percepowanie go tylko poprzez jeden, wybrany
zmysł. Pełnej percepcji towarzyszy wspólna praca każdego z nich. A sama percepcja,
według Z. Nęckiego [1994, s. 17] „jest procesem przetwarzania informacji, a nie odbierania
bodźców”. Potwierdza to zatem pogląd, iż do świadomej obserwacji otaczającego świata niezbędne jest wykorzystanie wszystkich zmysłów i nabytej wiedzy. Największym
wyzwaniem może się jednak okazać umiejętne połączenie nabytych tymi kanałami
informacji. Dopiero to skutkuje pełną percepcją. Pogląd ten potwierdza także J. Mikułowski-Pomorski [1994]. Wymienione wcześniej składowe, określił on pojęciem
„sensorium”. Idąc za definicją H. Forestera [1980] sensorium traktowane jest jako
„całość zdolności percepcyjnych, orientacyjnych, pamięciowych”. W rzeczywistości można je odczytywać jako współdziałanie wszystkich ludzkich zmysłów: wzroku, słuchu, węchu,
smaku i dotyku. Percepcja krajobrazu wykorzystująca w pełni świadomie wyłącznie
jeden zmysł jest niewystarczająca także dla K.H. Wojciechowskiego [1994, s.110].
Jego definicja mówi, że „percepcja środowiska to zarazem postrzeganie, odczuwanie i przeżywanie, a dalej interpretacja poprzez świadome i podświadome asocjowanie z utrwalonymi w umyśle
wzorcami, a w końcu tworzenie postaw w stosunku do postrzeganych obiektów, ich wzajemnych
relacji oraz sytuacji postrzegającego w tak tworzonych układach”.
W opinii K. Pawłowskiej [2008] percepcja, czyli postrzeganie to nie to samo,
co widzenie. Percepcja jest procesem aktywnym. Zjawisko jest równocześnie poznawane naszymi zmysłami, a następnie zdobyte informacje zostają przetwarzane,
w taki sposób na jaki pozwalają nam zasoby dotychczasowej wiedzy. Podobnie
K. Kożuchowski [2005, s.27–28] twierdzi, że „percepcja to proces postrzegania rzeczywistości, w szczególności otoczenia – środowiska przestrzeni pozostającej w zasięgu zmysłów”.
Wszystko to potwierdza tezę, iż samo oglądanie krajobrazu dla pełnej percepcji to
zbyt mało. M.J. Kraak i F. Ormeling [1998] zauważają, iż być może poprzez rozwój technik multimedialnych turyści mogą zacząć doceniać wielozmysłowy odbiór
otaczającego świata. Odbiorca musi w środowisko wejść i stać się jego elementem
– dopiero wtedy percepcja będzie dokładna i pełna. M. Rogowski [2016] decyduje
się nawet na stwierdzenie, iż aby kreowanie współczesnego produktu turystycznego
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miało oczekiwany skutek musi skupiać się na multisensoryczności percepowanego
przez turystę środowiska. A. Zachariasz [2011, s.315] zauważa, iż „percepcja krajobrazu zależy od przygotowania odbiorcy”. J. Wolski [2014] zaznacza, że łączy się to nie
tylko z obiektywną interpretacją, ale z subiektywnym odczuwaniem przestrzeni.
Mowa tutaj o pojęciu „uczucia” do danego miejsca, co daje pełną dowolność jego
swobodnej interpretacji i wprowadza w sferę subiektywizmu odczuć. Według autora, dotyczy to bezpośrednio obszaru penetracji. J. Bogdanowski [1994, s.161–163]
zdefiniował ją jako „wyszukiwanie w różnorodności doznań napływających ze środowiska
„poszumie informacji” czegoś, co jest przedmiotem zainteresowania”. Nie bez znaczenia jest także miejsce, w których jednostka funkcjonuje na co dzień. S. Bernat [2015, s.123] zaznacza,
iż „doznanie geograficzne rozpoczyna się w miejscach, będących „centrum świata” konkretnego
człowieka, który z ich perspektywy poznaje krajobraz i doświadcza go”. Poza wymienionymi
autorami, percepcją środowiska i krajobrazu zajęli się w szerokim spectrum także już
J. Bogdanowski [1976], B. Jałowiecki [1988], M. Bartnicka [1989], H. Libura [1990],
A. Kowalczyk [2007], E. Szkurłat [2007], B. Stankiewicz [2008] czy S. Piechota
[2009]. Zagranicznymi autorami mającymi duży wpływ na rozwój nauki o percepcji
są między innymi B. Berry [1980] i R. Bradley [1991], którzy zajmowali się percepcją
historyczną, opierającą się między innymi na migracjach ludzi w ramach krajobrazu
kulturowego. Historyczne elementy krajobrazu są silną stymulantą jego percepcji.
Bardziej współcześnie do zagadnienia podeszli C.M. Hall [2007] i S.J. Page [2007],
którzy zajęli się percepcją stricte w turystyce. Zjawisko doświadczania percepcji oraz
jej metodologię opisał A. Scott [2002], a także H. Heft [2005]. Jako nurt badawczy
potraktowali te zagadnienie również E.H. Zube i in. [1982], T.C. Brown, T.C. Daniel
[1987], T. Ingold [2000], G. Dann, J.K.S. Jacobsen [2003] oraz Y. Gan i in. [2014].
W 2019 roku powstała praca M. Malec traktująca dźwięk jako walor turystyczny
szlaków górskich [2019].
Cel, obszar i metody badań
Zgodnie ze stwierdzeniem, iż każdy krajobraz jest multisensoryczny, autor artykułu za taki uznał także ten otaczający Wodogrzmoty Mickiewicza w Tatrzańskim Parku Narodowym. Krajobraz ten jest bardzo dynamiczny i generuje szereg
bodźców, odbieranych wszystkimi możliwymi kanałami percepcji. Szum wodospadu
bezpośrednio oddziałuje na zmysł słuchu, świeże powietrze i mnogość bodźców
zapachowych wpływa na zmysł powonienia, dotyk może być postrzegany poprzez
warunki atmosferyczne lub kontakt z wodą, skałą lub chociażby asfaltem na szlaku,
a na smak oddziaływać mogą konkretne rodzaje pożywienia spożywanego przez
turystę. Autor przewiduje jednak, iż to wzrok będzie głównym kanałem percepcji
otoczenia.
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Celem badania jest wyłonienie na podstawie badań ankietowych głównych kanałów percepcji krajobrazu oraz analiza stopnia ich wykorzystania przez turystów
przy Wodogrzmotach Mickiewicza w Tatrzańskim Parku Narodowym. Za narzędzie
badawcze posłużył kwestionariusz ankiety, a badaniu objęte zostały osoby przebywające w czasie badań w okolicy punktu widokowego na wodospad. Grupa badawcza
liczyła 68 osób, co może być traktowane jako badania pilotażowe w aspekcie tworzenia zoptymalizowanej ścieżki rozwoju turystyki na obszarze Tatrzańskiego Parku
Narodowego. Czas trwania badania przypadł na okres zimowy (luty 2019 roku).
W tym terminie, większość turystów znajdujących się w Dolinie Rybiego Potoku
zmierzała wyłącznie do schroniska nad Morskim Okiem, co mogło wpłynąć na
aktualne wykorzystanie poszczególnych kanałów percepcji. Mimo to, ilość bodźców
jest wystarczająco duża, aby aspekt multisensoryczności krajobrazu był zauważalny,
a cel artykułu został spełniony.
Wykorzystany kwestionariusz ankiety zawierał 15 pytań (13 zamkniętych i 2 otwarte), dotyczących tego jakie elementy krajobrazu są percepowane przez turystów
poszczególnymi zmysłami i jaki jest stosunek zwiedzających do otaczającego ich
środowiska. Pojęcia wymagające zdefiniowania, były omawiane podczas wywiadu
bezpośredniego. Na uwagę zasługuje fakt oddzielenia przez autora kwestii „wycieczek szkolnych” i „turystów”. Jest to zabieg celowy, gdyż z wywiadu bezpośredniego
wynikało, iż badani traktują te dwa zjawiska osobno. Wycieczki szkolne kojarzone
są z obecnością znacznej liczby osób młodych, niekoniecznie znających „górską
etykietę”. Opisywane były jako grupy ponadprzeciętnie głośne, nieszanujące innych
i zajmujące dużą część szlaku. Turyści traktowani byli jako osobne jednostki. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, a odpowiedzi udzielane były przez
osoby spotkane na szlaku, które po bezpośredniej rozmowie z autorem zgodziły
się na wzięcie udziału w badaniu. Ze względu na fakt, iż multisensoryczne badania
krajobrazu są rzadko przeprowadzane, każda nowa próba, nawet nie mająca walorów
reprezentatywności, może być cenna i przyczyniać się do rozwoju metody.
Kwestionariusz zawierał następujące pytania:
Jak ważne jest dla Pana/i otoczenie, w którym Pan/i mieszka?
●1 – zupełnie nie ważne

●2

●3

●4

●5 – bardzo ważne

Które elementy krajobrazu są dla Pana/i najważniejsze?
…………………………………………………………………………………..
Jakie elementy krajobrazu dostrzega Pan/i tutaj?
…………………………………………………………………………………..
Jak Pan/i ocenia widziany krajobraz?
●1 – nie podoba mi się

●2

●3

●4

●5 – bardzo mi się podoba
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Jak ważne w procesie percepcji krajobrazu są dla Pana/i poszczególne zmysły?
ZMYSŁ

1

2

3

4

NAJMNIEJ WAŻNY

5
NAJWAŻNIEJSZY

WZROK
SŁUCH
ZAPACH
DOTYK
SMAK

Proszę o podanie takiego elementu krajobrazu, który dostrzega Pan/i poprzez wymienione
zmysły:
ZMYSŁ

ELEMENT KRAJOBRAZU

WZROK
SŁUCH
ZAPACH
DOTYK
SMAK

Co w Pana/i opinii mogłoby zakłócić percepcję krajobrazu odbieranego wymienionymi
zmysłami?
ZMYSŁ

ŹRÓDŁO EWENTUALNYCH ZAKŁÓCEŃ

WZROK
SŁUCH
ZAPACH
DOTYK
SMAK

Jakie zmysły wykorzystuje Pan/i w tym miejscu?
● wzrok ● słuch ● węch ●dotyk		

● smak

Jakie zmysły wykorzystuje Pan/i w percepcji poszczególnych elementów krajobrazu (możliwość zaznaczenia kilku)?
ELEMENT KRAJOBRAZU
Szczyty tatrzańskie
Rzeka
Drzewa
Góralskie przysmaki
Podłoże szlaku
Pogoda

WZROK

SŁUCH

ZAPACH

DOTYK

SMAK
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Proszę o dobranie w pary te zmysły, które w Pana/i opinii współpracują w percepcji odbieranego krajobrazu (w przypadku braku możliwości, proszę zaznaczyć „X”)
ZMYSŁ

ZMYSŁ WSPÓŁPRACUJĄCY

WZROK
SŁUCH
ZAPACH
DOTYK
SMAK

METRYKA
PŁEĆ: ● kobieta 			
● mężczyzna
WIEK: ● 0–19 lat
● 20–35 lat
● 36–50 lat
●51–65 lat
● 66 i więcej
WYKSZTAŁCENIE:
● podstawowe ● zasadnicze zawodowe ● średnie ● wyższe

Wyniki badań
Badania zostały przeprowadzone na 68 ankietowanych, z czego większość – 62%
stanowiły kobiety. Autor nie rozmawiał z żadnym reprezentantem grupy wiekowej
66 i więcej lat. Być może, reprezentanci tej grupy wiekowej pojawiliby się w sezonie
wiosenno-letnim. Zdecydowana większość stanowiły osoby w przedziale wiekowym
20–35 lat, (najczęściej grupy przyjaciół spędzających czas wolnych w Tatrach). Większość respondentów posiadała wykształcenie wyższe – 41%, pozostali: średnie – 38%
i podstawowe – 21%.
Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów, dość istotną kwestią jest
nastawienie respondentów do środowiska, które otacza ich na co dzień. Ich odczucia
względem napotkanych krajobrazów są ściśle związane z tym, jak postrzegają oni krajobraz wokół miejsca zamieszkania. Ankietowani mogli zdecydować, jak ważne jest dla
nich otoczenie, w którym żyją w skali 1 – 5, gdzie 1 świadczyło, iż jest ono zupełnie nie
ważne, a 5 bardzo ważne. Odpowiedzi wskazały, iż krajobrazy wokół naszej codziennej
aktywności mają duże znaczenie w ogólnej percepcji środowiska (ryc. 1).

Ryc. 1. Stosunek do krajobrazu wokół miejsca zamieszkania. Opracowanie własne
Fig. 1. Relationship with the landscape around the place of residence. Author`s own work
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RYSY
KRZYŻNE
SZPIGLASOWA PRZEŁĘCZ
WROTA CHAŁUBIŃSKIEGO
Ankietowani
byli zobligowani
DOLINA
PIĘCIU STAWÓW
POLSKICH
CZARNY STAW POD RYSAMI
MORSKIE OKO

przedstawić również cel ich wędrówki (ryc. 2).
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50%

Ryc. 2. Cel wędrówki ankietowanych. Opracowanie własne
Fig. 2. Destination of the trip. Author`s own work

Zgodnie z przewidywaniami autora, większość osób poddanych badaniu kierowała się wyłącznie do schroniska w Morskim Oku. Nawet suma wszystkich turystów
podejmujących się wspinaczki na Rysy, Krzyżne, Szpiglasową Przełęcz i Wrota Chałubińskiego nie jest równa ogółowi turystów kierujących się nad najbardziej znane,
tatrzańskie jezioro. Bardzo popularny szlak letnich wędrówek – z Morskiego Oka do
Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę, w tym okresie był zamknięty. Władze TPN (2013) także widzą tę zależność: „zimą zdecydowanie najwięcej turystów wędruje do
tatrzańskich schronisk. Powyżej chodzą już nieliczni”. W związku z tym, autor przedstawia
to, co staje się głównym elementem percepcji obszaru wokół Wodogrzmotów Mickiewicza (ryc. 3). Ankietowani mieli możliwość wymienienia wszystkich elementów
przyciągających ich uwagę wzrokową. Pogląd respondentów był dość oczywisty – turystów otacza las, więc to on staje się głównym elementem krajobrazu dostrzeganego
na analizowanym obszarze. Sam wodospad, który jest centrum miejsca, gdzie turyści
decydują się na przerwę w wędrówce znalazł się na drugim miejscu. Pomimo faktu, że
ankieta przeprowadzona była przy pomocy kwestionariusza na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego, trzecim najczęściej wymienianym elementem percepowanym
przez turystów stała się droga asfaltowa – zupełnie nienaturalny składnik krajobrazu. Zauważony został również folklor góralski. Za jego przejaw uznano tradycyjne,
góralskie sanie z turystami ciągnięte przez konie – fasiągi. Pomimo licznych kontrowersji, zimą aktywność ta była odbierana w sposób pozytywny i stała się żywym
przedmiotem zainteresowania turystów.
Kolejne pytanie dawało turystom szansę subiektywnej oceny krajobrazu Wodogrzmotów Mickiewicza. Skala od 1 do 5 umożliwiała udzielenie odpowiedzi,
iż „zupełnie mi się nie podoba”, w przypadku zaznaczenia oceny 1 lub „bardzo
mi się podoba”, w przypadku oceny 5. Krajobraz przez zdecydowaną większość
respondentów oceniony został przychylnie (ryc. 4). Nikt nie zdecydował się na


Źródło: „Zima w Tatrach, mój pierwszy raz”, dostęp (26.03.2019): https://tpn.pl/pl/pdf/1576
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ocenienie otoczenia najniższą oceną – 1. Argumentując tak wysokie oceny krajobrazu, ankietowani nie wymieniali zachwytu nad lasem, który we wcześniejszym
pytaniu był zauważony przez 100% respondentów. To nie las sprawił, iż ocena
krajobrazu w konsekwencji stała się tak wysoka. W wywiadzie bezpośrednim okazało się, iż krajobraz jest „ładny”, ze względu na zimowe widoki, łatwość podejścia
i możliwość spędzenia czasu z najbliższymi. Nie brakowało także odpowiedzi, że
w okolicy miejsca zamieszkania na próżno szukać takich terenów. Okazuje się, iż
indywidualne poczucie genius loci wydaje się być jednym z najważniejszych czynników decydujących o poczuciu estetyki miejsca – w tym przypadku Wodogrzmotów
Mickiewicza i ich okolic.
PORZUCONY SPRZĘT
MRÓZ
FOLKLOR
TURYŚCI
ŚNIEG
DROGA ASFALTOWA
GÓRY
WODOSPAD
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Ryc. 3. Przedmiot zainteresowania w okolicy Wodogrzmotów Mickiewicza. Opracowanie własne
Fig. 3. Subject of interest in the area of Wodogrzmoty Mickiewicza. Author`s own work
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Ryc. 4. Ocena krajobrazu Wodogrzmotów Mickiewicza przez respondentów. Opracowanie własne
Fig. 4. Opinion about landscape of Wodogrzmoty Mickiewicza. Author`s own work

Kolejne pytanie miało dać odpowiedź na to, czy badani percepują krajobraz
wyłącznie wzrokiem (ryc. 5). Odpowiedzi nie były jednoznaczne. Potwierdza się to,
że krajobraz Wodogrzmotów Mickiewicza może być traktowany jako multisensoryczny.
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Ryc. 5. Zmysły wykorzystywane przy percepcji krajobrazu. Opracowanie własne
Fig. 5. Senses used in landscape perception. Author`s own work

Świadczy o tym fakt, iż ankietowani wskazali, że w percepcji wykorzystują każdy
zmysł – wskazuje na to 5 grup słupków. Interesujące są jednak różnice w stopniu
ich wykorzystywania, zobrazowane przez słupki odpowiadające skali 1–5, gdzie 1 to
niewykorzystywanie świadomie danego zmysłu, a 5 – w pełni świadome korzystanie
z niego. Wszyscy badani uznali, iż wzrok jest najistotniejszy. Przy kolejnych ocenach
zauważyć można pewne różnice dotyczące ważności poszczególnych zmysłów:
• ocena 5 – rozkłada się w następującej kolejności: wzrok 100%, słuch już 21%,
węch – 6%, a w przypadku dotyku i smaku już w ogóle nie występuje
• ocena 4 – nie występuje w przypadku percepcji wzrokiem, 0% zdecydowało się na
nią w przypadku słuchu, 10% w przypadku węchu i 4% w przypadku dotyku
• ocena 3 – brak jasnej zależności
• ocena 2 – regularnie rośnie, od 10% przy słuchu, 22% przy węchu i aż 50% przy
dotyku; w przypadku smaku następuje spadek do 32%
• ocena 1 – nie występuje w ogóle w przypadku wzroku i słuchu – pojawia się dopiero w przypadku węchu na poziomie 9% i rośnie: dotyk to już 28% i smak 43%.
Analizując uzyskane wyniki, łatwo zauważyć, iż faktycznie to wzrok pełni najważniejszą funkcję w percepcji krajobrazu w opinii ankietowanych. Wskazań słuchu,
węchu, dotyku i smaku jest wyraźnie mniej. Stwierdzenie, że zmysł jest bardzo ważny
nie występuje już w ogóle w przypadku dotyku i smaku. Rośnie jednak procentowy
udział osób uważających te zmysły za zupełnie nieważne (ocena 1) lub nieważne
(ocena 2).
Kolejne ryciny przedstawiają, że powstała prawidłowość ma realne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Turyści poproszeni byli o wymienienie wszystkich elementów
krajobrazu, które w ich opinii są stymulantą oraz destymulantą percepcji krajobrazu
w przypadku każdego ze zmysłów.
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W przypadku najwyżej ocenianego w hierarchii istotności – wzroku, ankietowani
potrafili wymienić najwięcej elementów krajobrazu percepowanego tym zmysłem
(ryc. 6).
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Ryc. 6. Stymulanty krajobrazu percepowanego wzrokiem. Opracowanie własne
Fig. 6. Stimulants of the landscape perceived by eyesight. Author`s own work

Zaskakujący jest fakt, iż przy Wodogrzmotach Mickiewicza, wodospad został
dostrzeżony tylko przez 83% ankietowanych. Wymienionych zostało wiele czynników zupełnie nienaturalnych, z samej specyfiki Parku Narodowego, nie pasujących
do ogólnie przyjętego wyglądu takiego obszaru: droga asfaltowa, kabiny sanitarne,
czy samochody. Natomiast w kolejnych pytaniach, to samochody zostały zaznaczone
przez ankietowanych jako ten element, który najbardziej zakłóca percepcję krajobrazu
(ryc. 7).
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Ryc. 7. Destymulanty krajobrazu percepowanego wzrokiem. Opracowanie własne
Fig. 7. Destimulants of the landscape perceived by eyesight. Author`s own work

Turyści nie chcieliby także widzieć na szlaku sklepów, domów, tłumów turystów
czy konsekwencji wycinki drzew. Bardzo istotne stało się to, iż większość (poza niesprzyjającymi warunkami pogodowymi) destymulant jest pochodzenia antropogenicznego. Na szerszą skalę powinno to dać mocny sygnał tego, że najprawdopodobniej
to te czynniki powinny być wyeliminowane na obszarach cennych krajobrazowo.
Rycina 8 przedstawia wyniki zebrane z odpowiedzi na kolejne pytanie. Ankietowani mieli samodzielnie wymienić wszelkie elementy krajobrazu, które według nich
odbierane są poprzez słuch.
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Ryc. 8. Stymulanty krajobrazu percepowanego słuchem. Opracowanie własne
Fig. 8. Stimulants of the landscape perceived by hearing. Author`s own work

W odpowiedziach na kolejne pytanie, ponownie pojawiają się samochody – wodospadu w dalszym ciągu nie dostrzegają wszyscy badani turyści. Jego obecność
akcentuje większość ankietowanych. Paradoksalnie, być może to właśnie inni dostrzegani turyści zakłócają jego percepcję. Duża grupa turystów nie chce zatrzymywać
się tam, gdzie również inni robią sobie przerwę i kontemplują widoki robiąc zdjęcia
przy wodospadzie. Możliwe, że z tego powodu część turystów nie dostrzegła jednego
z wielu symboli Tatr – zakłócona została percepcja całego szlaku do schroniska nad
Morskim Okiem, który już i tak nie jest bogaty w zachwycające, warte większej uwagi
miejsca. Można wysunąć także wniosek, iż zbyt duża liczba turystów nawet zimą
nie sprzyja kontemplacji otaczającego krajobrazu. Po raz kolejny jednak, pojawia się
aspekt folkloru góralskiego. Na potrzeby artykułu, nazwane tak zostały tradycyjne
sanie z turystami ciągnięte przez konie. Najpierw turyści dostrzegają je wzrokiem,
teraz także słuchem. W destymulantach krajobrazu percepowanego słuchem kolejny
raz pojawiają się samochody (ryc. 9).
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Ryc. 9. Destymulanty krajobrazu percepowanego słuchem. Opracowanie własne
Fig. 9. Destimulants of the landscape perceived by hearing. Author`s own work

Destymulantami wymienianymi najrzadziej wycieczki szkolne oraz turyści prywatni. Odpowiedzi pojawiające się częściej to zurbanizowanie szlaku i prace budowlane.
Mają one także ścisły związek z destymulantami dotyczącymi wzroku. Okazuje się,
że wszelkie kwestie pochodzenia antropogenicznego mogą skutecznie zakłócić percepcję odbieranego krajobrazu. Po raz kolejny, destymulantami okazały się czynniki
bezpośrednio zależne od człowieka.
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Z pomocą kolejnej ryciny, autor analizuje zmysł węchu (ryc. 10). Zauważa się tu
mocno zawężony zakres wymienianych stymulant.
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Ryc. 10. Stymulanty krajobrazu percepowanego węchem
Opracowanie własne
Fig. 10. Stimulants of the landscape perceived by smell
Author`s own work

Badanie skoncentrowano na trzech pierwszych czynnikach postrzeganych przez
turystów węchem: folklor góralski – rozumiany jako specyficzny zapach koni obecnych w krajobrazie szlaku nad Morskie Oko, świeże powietrze i samochody. Samochody i folklor góralski pojawia się w tym aspekcie po raz kolejny. Ten drugi, poprzez
węch jest dostrzegany aż przez 90% ankietowanych. Odsetek turystów dostrzegających w ten sposób samochody spadł już do 22%. Po raz kolejny zauważyć należy
jednak, iż główne stymulanty są jednocześnie destymulantami percepcji krajobrazu
Wodogrzmotów Mickiewicza (ryc. 11).
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Ryc. 11. Destymulanty krajobrazu percepowanego węchem
Opracowanie własne
Fig. 11. Destimulants of the landscape perceived by smell
Author`s own work

Samochody są podstawowym czynnikiem niszczącym estetykę analizowanego
obszaru. Ich negatywne znaczenie zauważa aż 72% turystów. Podobny problem pojawił się w przypadku folkloru góralskiego. Pomimo tego, że sami turyści pomagają
kultywować tradycję wykorzystywania koni do przewozu osób, aż do Włosienicy,
opisują, że to zapach dla części ankietowanych jest mocno drażniący. W opozycji do
świeżego powietrza (ryc. 13)., w tym przypadku stoi także smog, którego obawia się
niewielki odsetek badanych.
Bardzo mało zróżnicowanie odpowiedzi występuje w pytaniu dotyczącym zmysłu
dotyku (ryc. 12).
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Ryc. 12. Stymulanty krajobrazu percepowanego dotykiem. Opracowanie własne
Fig. 12. Stimulants of the landscape perceived by touch. Author`s own work

Pytanie wymagało od ankietowanych dużej ilości czasu; po raz pierwszy pojawił
się problem z wyszczególnieniem jakiegokolwiek czynnika. W rezultacie najczęściej
wymieniane jako czynnik percepowany dotykiem, okazało się podłoże szlaku. Na
taką odpowiedź zdecydowało się 74% badanych. Następnie, turyści zdecydowali się
na wymienienie odczucia mrozu i ciężaru plecaka. Autor twierdzi, że żaden z tych
czynników nie jest czynnikiem permanentnym. Każdy z nich zależy od innych czynników, które mogą dane odczucie wzmocnić lub znacznie osłabić.
W pytaniu dotyczącym destymulant krajobrazu percepowanego dotykiem, po raz
pierwszy większość ankietowanych nie była w stanie wymienić żadnego czynnika
(ryc. 13).
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Ryc. 13. Destymulanty krajobrazu percepowanego dotykiem. Opracowanie własne
Fig. 13. Destimulants of the landscape perceived by touch. Author`s own work

Natomiast następne w kolejności czynniki, ponownie są czynnikami zmiennymi.
Lód i warunki pogodowe nie są stałe i podobnie, jak w przypadku analizowanych
stymulant, pewne czynniki mogą wzmocnić lub znacznie osłabić percepcję krajobrazu
w ten sposób.
Rycina 14 prezentuje główne stymulanty krajobrazu percepowanego smakiem.
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Ryc. 14. Stymulanty krajobrazu percepowanego smakiem. Opracowanie własne
Fig. 14. Stimulants of the landscape perceived by taste. Author`s own work
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Odpowiedź na te pytanie również nie dała pożądanych rezultatów. Aż 69% turystów nie była w stanie wymienić żadnego czynnika, który w ten sposób percepują
w obszarze Wodogrzmotów Mickiewicza. Pozostała grupa jako taki czynnik podała
prowiant spożywany na szlaku. Trudno tutaj o głęboką analizę wymienionych czynników. Rycina 15 przedstawia jednak te, które mogłyby zakłócić percepcję krajobrazu
odbieranego smakiem.
ZŁY SMAK PROWIANTU
BRAK
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ryc. 15. Destymulanty krajobrazu percepowanego smakiem. Opracowanie własne
Fig. 15. Destimulants of the landscape perceived by taste. Author`s own work

Analiza tych czynników również nie przyniosła pożądanych rezultatów. Opinie,
że nic nie może zakłócić percepcji krajobrazu odbieranego smakiem stanowiły 88%
całości.
Po analizie stymulant i destymulant krajobrazu percepowanego poszczególnymi
zmysłami, autor zdecydował się na proste oznaczenie tego, jakie zmysły są najsilniej
wykorzystywane na określonym obszarze (ryc. 16).
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Ryc. 16. Zmysły wykorzystywane w percepcji krajobrazu Wodogrzmotów Mickiewicza.
Opracowanie własne
Fig. 16. Senses used to the perception of the landscape of Wodogrzmoty Mickiewicza.
Author`s own work

Zgodnie z przewidywaniami autora, wszyscy turyści objęci badaniem percepują
krajobraz poprzez wzrok. Słuch jest świadomie wykorzystywany przez 91%, co daje
obraz tego, dla ilu turystów zmysł ten jest bardzo istotny. Węch i dotyk wykorzysty

Pozostali turyści stwierdzili, że silną destymulantą jest zły smak niesionego ze sobą prowiantu. W świetle badań, wniosek ten nie jest merytoryczny i nie dotyczy multisensoryczności
krajobrazu.
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wane są świadomie już tylko przez 37% ankietowanych. Najmniej istotny okazał się
w badaniu zmysł smaku.
W kolejnym pytaniu, autor zdecydował się poddać analizie to, jakimi zmysłami
turyści percepują poszczególne elementy krajobrazu Tatr sensu largo (ryc. 17).
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Ryc. 17. Zmysły wykorzystywane w percepcji poszczególnych elementów krajobrazu.
Opracowanie własne
Fig. 17. Senses used to the perception of individual elements of the landscape.
Author`s own work

Poddając analizie wyniki badania, autor uznaje, iż to zmysł wzroku (na ryc. 17 kolor
jasnoniebieski) wykorzystywany jest w największym stopniu przy większości przedstawionych elementach krajobrazu. W przypadku szczytów tatrzańskich, rzeki i drzew
wzrok jest wykorzystywany przez całość grupy badawczej. Najmniejszy odsetek osób
świadomie wykorzystuje wzrok w percepcji podłoża, a wynik ten i tak jest dość wysoki. Słuch najczęściej wykorzystywany jest przy percepcji warunków atmosferycznych.
Aż 93% wskazywało na świadomą percepcję wiatru, wyładowań atmosferycznych, czy
deszczu uderzającego o podłoże. Wszystkie wymieniane elementy traktowane były
jednak jako aspekt silnie wzmacniający pozytywną percepcję krajobrazu. Podobny
odsetek badanych percepuje poprzez słuch także rzekę. Na kolejnej pozycji znalazło
się podłoże. Ze względu na warunki pogodowe podczas trwania badania, ankietowani
wskazywali głównie dźwięk skrzypiącego śniegu pod nogami – zjawisko traktowane
bardzo pozytywnie, dodające pewnego uroku górskiej wędrówce. Niżej uplasowała się
percepcja słuchem drzew. Po raz kolejny może to wynikać z pory przeprowadzania
badania, gdzie nawet przy sporych porywach wiatru, drzewa pozbawione liści nie
wydają charakterystycznego szumu. Słuch wykorzystywany jest także przy percepcji
szczytów tatrzańskich, a nawet przysmaków góralskich. Takie wskazania zajmują jednak niewielki odsetek odpowiedzi turystów. Jako „słyszenie” szczytów, ankietowani
wskazywali dźwięki wiatru szumiących wokół grani oraz odgłosy wydawane przez
taterników w trakcie korzystania ze specjalistycznego sprzętu podczas wspinaczki
skalnej. Przysmaki znów wskazywały osoby dbające o jakość tradycyjnych, góralskich
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oscypków. Istotnym elementem jest dla nich specyficzny dźwięk tradycyjnego oscypka
rozgryzanego w zębach. Największy odsetek osób świadomie wykorzystujących węch
dotyczy percepcji przysmaków góralskich. Węch wykorzystywany jest przez 21% ankietowanych w przypadku warunków atmosferycznych. Zaznaczali oni piękny, w ich
opinii, zapach powietrza po deszczu, czy chłód wdychanego powietrza zimą. Percepcja
węchem drzew dotyczy 6% badanych; pozostałe elementy krajobrazu przez nikogo
nie są świadomie percepowane zmysłem powonienia.
Percepcja dotykiem dotyczy głównie podłoża. Wędrówka po określonym podłożu percepowanym przez zmysł dotyku jest istotna dla większości. Bardzo ważne
w percepcji dotykiem są także czynniki atmosferyczne. Podmuch wiatru i poczucie
mrozu na twarzy dostrzeżone zostało przez ponad połowę turystów. Na kolejnej
pozycji znalazły się przysmaki góralskie. Najrzadziej wskazywane elementy percepowane poprzez dotyk to drzewa, szczyty tatrzańskie i rzeka. Potwierdzeniem tezy
wysuniętej przez autora w trakcie analizy rycin 18 i 19 jest fakt, że zmysł smaku nie
jest świadomie wykorzystywany przez turystów przy trzech wymienionych elementach krajobrazu: warunki atmosferyczne, podłoże, drzewa oraz szczyty tatrzańskie.
Rzeka została w ten sposób dostrzeżona tylko przez 6% badanych – decyzja wynikała
z możliwości wypicia wody z górskiego strumienia. Zgodnie z przewidywaniami,
wszyscy badani percepują za pomocą smaku przysmaki góralskie.
Dyskusja
Według U. Mygi-Piątek [2016], odbierane bodźce generowane przez krajobraz
wywołują mimowolną, subiektywną ocenę otoczenia przez turystę. Nadawanie tym
ocenom rang decyduje o stopniu odczuwania takich czynników jak piękno, naturalność, malowniczość, harmonia czy wzniosłość. Do przyjmowania lub odrzucania
stanu estetycznego całego krajobrazu przyczynia się nie tylko widok, ale także dźwięk,
zapach, dotyk i smak [Bernat 2010]. Uważa się, iż wzrok jest odpowiedzialny za
percepcję 87% bodźców, słuch za 7%, węch od 3% do 5%, dotyk – od 1% do 5%,
a smak jedynie 1% [Visual Landscape Design Training Manual 1994].
Hierarchię tę potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby artykułu.
Badani w 100% odpowiedzieli, że w percepcji krajobrazu wykorzystują głównie zmysł
wzroku. Szczegółowa analiza postrzegania i oceny bodźców wizualnych pozwala
tworzyć tak zwane mapy atrakcyjności wizualnej. Podążając za definicją, iż krajobraz
to między innymi zbiór bodźców, warto wymienić te, które wpływają na atrakcyjność
badanego krajobrazu – badani wskazywali las otaczający Wodogrzmoty Mickiewicza
oraz sam wodospad.
Zgodnie z myślą S. Bernata, drugim najczęściej wymienianym kanałem percepcji
krajobrazu był słuch. Istotną rolę dźwięku zaczyna się dostrzegać w badaniach eko-
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logicznych, co prowadzi do tworzenia map krajobrazów dźwiękowych [Lewandowski,
Szumacher 2008, Rogowski 2008]. Pojawia się także aspekt studiów kulturowych
audiosfery miasta [Losiak, Tańczuk 2012]. Obecny na badanym obszarze dźwięk
wodospadu był dla turystów bardzo atrakcyjnym bodźcem percepcji. Bezpośrednio
wpłynęło to na wzrost atrakcyjności całego krajobrazu. Kolejnym kanałem percepcji
Wodogrzmotów Mickiewicza stał się węch. Percepcja bodźców zapachowych, wg
J.D. Porteousa [1985] nie zależy od woli percepującego. Kośmider [1991] podaje, iż
odbierany zapach klasyfikowany jest przede wszystkim pod kątem pochodzenia (naturalne, syntetyczne, antropogeniczne – ze względu na antropogeniczne wykorzystywanie koni w drodze na Morskie Oko, ich obecność stoi na pograniczu pochodzenia
naturalnego i antropogenicznego; pochodzenie zapachu spalin samochodowych jest
typowo antropogeniczne) oraz oceny hedonicznej (przyjemny, obojętny, nieprzyjemny – konie oceniane były obojętnie, a zdecydowanie przyjemnym zapachem było
świeże powietrze. Zapach spalin samochodów był traktowany jako nieprzyjemny)
i jego intensywności [silny, słaby – zarówno konie, jak i świeże powietrze i spaliny
samochodowe były odczuwane w sposób silny]. Dzięki takiej analizie powstać mogą
nawet mapy zapachowe [McLean 2014]. Percepcja za pomocą smaku odbywa się
podczas smakowania potraw i napojów. Za wyczuwanie poszczególnych smaków
odpowiadają receptory na języku umożliwiające ich wyczucie (słodki, słony, gorzki,
kwaśny, umami). W tym wypadku ocena odbywa się poprzez wartościowanie smaku
jako przyjemny lub nieprzyjemny. Badani nie mieli możliwości kosztowania niczego
poza własnym prowiantem. Uważali jednak, że jego nieprzyjemny smak może skutecznie zakłócić wartościową percepcję krajobrazu. Percepcja dotykiem definiowana
jest jako mechanizm poznania i przeżywania najbliższego otoczenia. Człowiek w roli
turysty stara się decydować, których z bodźców zamierza doświadczać, skupiając się
na przyjemnych i ograniczając nieprzyjemne [Rogowski 2016]. Warto jednak zaznaczyć, iż decydując się na wędrówkę do schroniska przy Morskim Oku, wymieniane
przez badanych bodźce: lód, podłoże i mróz nie mogą zostać wyeliminowane. Nie
bez znaczenia jest oczywiście termin przeprowadzenia badania, kiedy część szlaków
w okolicy obszaru badań jest zamknięta.
Zgodnie z tezą Mateo-Rodriguez [2003] multisensoryczność krajobrazu może
być związana z rozmaitymi formami turystyki. Percepcja krajobrazu Wodogrzmotów
Mickiewicza może być częścią składową turystyki krajobrazowej, pozwalającej poznać, odkryć, a przede wszystkim zrozumieć krajobraz tatrzański. Odzwierciedleniem
percepcji multisensoryczności może być też geoturystyka, której celem jest percepcja walorów estetycznych krajobrazu [Reynard 2009] lub po prostu krajoznawstwo
[Rogowski 2016].
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Podsumowanie
Zgodnie z główną tezą artykułu, stwierdzono, iż krajobraz Wodogrzmotów Mickiewicza w Tatrzańskim Parku Narodowym zalicza się do krajobrazów multisensorycznych silnie bodźcowych. Artykuł przedstawia rolę kanałów percepcji krajobrazu
na omawianym obszarze i opinię turystów na ten temat. Zgodnie z przewidywaniami,
głównym zmysłem wykorzystywanym przy obserwacji środowiska jest wzrok. Ściśle
z nim współpracuje zmysł słuchu, wykorzystywany przez większość badanych. Niestety, nie wszystkie elementy percepowane poszczególnymi kanałami są pochodzenia naturalnego. Zmysły rejestrują bodźce wywoływane przez następujące składniki
krajobrazu:
• wzrok: las, wodospad, droga asfaltowa, samochody – zabrakło odpowiedzi wskazujących niebo czy śnieg
• słuch: wodospad, turyści, samochody
• węch: samochody
• dotyk: podłoże, mróz, plecak
Na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego często dostrzegane są tak nienaturalne elementy krajobrazu jak samochody czy asfalt. Dla turystów jest to główna
destymulanta percepcji krajobrazu. Jako taką potraktowali ten element percepowany
zarówno poprzez wzrok, jak i słuch oraz węch. Szukając zoptymalizowanej ścieżki rozwoju turystyki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, rozważaniom
powinny zostać poddane zasady udostępniania terenów chronionych pojazdom mechanicznym. Wyniki badań wskazują, iż ten aspekt jest aktualnie głównym źródłem zakłóceń w percepcji krajobrazu. Z tego względu, badania w tym kierunku
z pewnością będą kontynuowane. Będzie to miało zasadniczy wpływ na budowanie
świadomości krajobrazowej, co szczególnie jest ważne w przypadku świadomości
samych turystów, a także dalszym budowaniu zoptymalizowanej ścieżki rozwoju
turystyki na tym obszarze.
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Multisensorism of the landscape of the Tatra National
Park – a case study of Wodogrzmoty Mickiewicza
Abstract:
The aim of the article is to analyze the perception of the landscape by tourists at Wodogrzmoty Mickiewicz in the Tatra National Park. Author wanted to comparison of use different channels of landscape perception. The article is part of a wider research program on the
study of “landscape awareness”.
A questionnaire was used as a research tool. A small sample - 68 people - has low degree of
representativeness but makes the research can be valuable and can also help in creating an
optimized path for tourism development in the Tatra National Park. The research let to know
main stimulants and destimulants of the perception of the chosen area. The main source of
disturbance was cars, which at the same time became a strong element of the landscape of
the Mickiewicz’s Wodogrzmoty area. The results showed that it is necessary to discuss the
provision of valuable natural areas for cars.
Keywords: tourism, landscape, multisensory, perception, Tatra Mountains

Misteri d’Elx czyli Wniebowzięcie NMP
jako produkt turystyczny Elche
Monika Ryszawa
Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
e-mail: monika.ryszawa@uw.edu.pl.
Ryszawa M., 2020, Misteri d’Elx czyli Wniebowzięcie NMP jako produkt turystyczny Elche, „Czasopismo
Geograficzne”, 91(1–2): 113–125.

Streszczenie:
W poniższym artykule szczegółowo opisano misterium w hiszpańskim Elche, wydarzenie będące niematerialnym dziedzictwem kulturowym ludzkości. W opracowaniu zaznaczono charakterystyczne elementy tego misterium będące świadectwem przynależności do średniowiecznego
gatunku, podkreślając jego wyjątkowość. Przedstawiono je również w odwołaniu do szerszego
kontekstu europejskich praktyk religijnych wywodzących się z czasów średniowiecza. W artykule podkreślono także rolę widowisk i festiwali religijnych w turystyce miejscowości, w których
się odbywają. Wskazano, że stają się one produktem turystycznym, różnicując lokalną ofertę dedykowaną turystom. Jednocześnie pod wpływem turystyki zmienia się charakter tych wydarzeń;
tracą one nieco na znaczeniu religijno-duchowym.
Słowa kluczowe: misterium, Elche, Hiszpania, średniowiecze, Misterium w Elche, Wniebowzięcie

Wstęp
Co wspólnego ma decyzja papieża Urbana VIII z Listą reprezentatywnego niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości? Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie
historii średniowiecznego misterium na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
wyjątkowe widowisko, odgrywane od XV wieku do dziś cieszące się wielką popularnością wśród turystów i będące dumą mieszkańców całego regionu. Dla niego
papież zrobił osobliwy wyjątek, a UNESCO uznało za światowe dziedzictwo niematerialne jako pierwsze z Hiszpanii. Misterium to nie tylko wydarzenie religijne,
ale również dobry przykład tego jak można tego typu wydarzenie wykorzystać jako
atrakcja turystyczna. Elche to ciekawy przykład miasta, które właśnie widowisko misterium uczyniło jednym z ważniejszych znaków rozpoznawczych. Opis misterium
jak i wiele innych spostrzeżeń dotyczących jego przebiegu i odbioru oparty jest na
doświadczeniu autorki tego artykułu, która miała możliwość uczestniczyć w tych
wydarzeniach w 2019 roku. Pisanie o misteriach średniowiecznych z perspektywy
aktualnego systemu pojęć nastręcza wiele problemów, związanych z nazewnictwem
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poszczególnych elementów, praktyk czy osób. Pojęcia misterium do określenia średniowiecznych praktyk religijnych historycy literatury i teatru zaczęli używać dopiero
w XIX wieku. Sami twórcy nie wymyślali specjalnych nazw na swoją twórczość,
posługując się najczęściej zwykłym pojęciem gra. Podobnie nie mówiło się o widzach
i aktorach a raczej uczestnikach misteriów, ponieważ nawet ci, którzy nie wcielali
się w żadne postaci stanowili często bohaterów zbiorowych, a konstrukcja symultaniczna sceny wymagała od nich przemieszczania się by podążyć za akcją, dlatego
ich postawa zakładała aktywność. Dziś statusy poszczególnych grup się zmieniły,
jednak w nieniejszym artykule będę unikać używania pojęcia widz i przedstawienie,
chyba, że będzie to konieczne do opisania współczesnego odbioru misterium.
Miasto Elche
Elche to miasto położone w południowo-wschodniej Hiszpanii, we Wspólnocie
Walenckiej. Swoją sławę międzynarodową zawdzięcza głównie trzem atrakcjom, związanym bardzo silnie z tradycją regionu. Pierwszą z nich są gaje palmowe, wpisane
na Listę Światowego Dziedzictwa [Palmeral of Elche, brw]. Historia sadzenia w tym
miejscu palm sięga jeszcze Imperium Rzymskiego, a choć do dziś nie przetrwały
wszystkie gaje, to nadal jest to obszar najliczniej obsadzony palmami w całej Europie.
W samym mieście najpopularniejszym gajem jest tzw. Ogród Księdza (hiszp. Huerto
del Cura, wal. Hort del Cura), w którym znajduje się Palma Cesarska (hiszp. Palmera
Imperial) (ryc. 1), nazwana tak od cesarzowej austriackiej Elżbiety Bawarskiej, która
odwiedzając ogród zachwyciła się palmą o siedmiu pniach. Uczczenie cesarzowej
zapoczątkowało nadawanie palmom imion znanych i ważnych ludzi, dziś można tam
znaleźć chociażby palmę matki obecnie panującego króla – królowej Zofii.
Kolejnym symbolem miasta jest Dama z Elche, starożytne kamienne popiersie
młodej kobiety z czasów iberyjskich [The Lady of Elche, sculpture, brw]. Rzeźba
przechowywana jest w Narodowym Muzeum Archeologicznym (hiszp. Museo Arqueológico Nacional) w Madrycie, jednak swoją nazwę bierze od miejsca jej odnalezienia pod koniec XIX wieku. Uznawana jest za jeden z najbardziej wartościowych
przykładów, a wręcz symbol sztuki iberyjskiej. Dama z Elche stanowi ważny element
krajobrazu miasta; wielu miejscach można spotkać jej repliki.
Trzecią chlubą miasta jest misterium ku czci Matki Najświętszej, wystawiane od
połowy XV wieku w dniach 14 i 15 sierpnia w miejscowej bazylice. Widowisko to
opowiada o śmierci, pogrzebie, wniebowzięciu i koronacji Matki Bożej, a udział biorą
w nim zarówno doświadczeni aktorzy, jak i amatorzy. Jest to wielkie święto całego
miasta, przybywają na nie liczni pielgrzymi i turyści z innych części kraju, ale i spoza
jego granic.
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Ryc. 1. Palma Cesarska w Ogrodzie Księdza, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki
Fig. 1. The Imperial Palm in the Priest’s Garden, Elche 2019.
Source: private collection of the author

Przebieg misterium w Elche
Misterium w Elche (hiszp. Misterio de Elche, wal. Misteri d’Elx) dzieli się na
dwie części: La Vespra (Nieszpory) i La Festa (Święto), które odbywają się co roku odpowiednio 14 i 15 sierpnia w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Elche (hiszp. Basílica
menor de Santa María de Elche). Odtwórcami wszystkich ról, również tych żeńskich,
są miejscowi mężczyźni, a wszystkie partie są śpiewane.
Całe przedstawienie rozgrywane jest we wnętrzu świątyni. Przejściem w nawie
głównej wchodzą postaci z porządku ziemskiego: Maryja, niewiasty, apostołowie
i żydzi. W nawie głównej znajduje się także dom Maryi, w którym toczy się większość
akcji; to właśnie do niego postaci niebieskie opuszczane są przez specjalny otwór
w tkaninie imitującej niebo nad transeptem. Widowisko symbolicznie rozgrywane
jest na przecięciu płaszczyzny horyzontalnej – ludzkiej z wertykalną – niebiańską,
podkreślając przynależność Maryi jednocześnie do obu tych światów.
Pierwsza odsłona, La Vespra, zgodnie z nazwą odgrywana wieczorem, zaczyna się
od procesyjnego wejścia Matki Bożej razem z dwoma Mariami (Marią Salome i Marią
Kleofasową) i aniołami, która po drodze do platformy przed prezbiterium, stano-
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wiącej centrum akcji, zatrzymuję się w kilku miejscach na modlitwę. Towarzyszący
jej aniołowie, za każdym razem, gdy Maryja chce się pomodlić, usługują jej, kładąc
pod jej kolana poduszki i przytrzymując płaszcz. Po dojściu do specjalnie przygotowanej platformy, symbolizującej dom Maryi modli się ona po raz kolejny wyznając
swoją tęsknotę za synem (Jezusem) (ryc. 2). W tym momencie z niebios spuszczana
jest konstrukcja, nazywana La Magrana (granat), razem z aniołem, który oznajmia
Marii jej rychłe spotkanie z synem i wręcza złotą palmę, symbol zwycięstwa ducha
nad ciałem. Po ponownym wciągnięciu anioła, przybywają apostołowie: najpierw
św. Jan, jako ten, któremu Jezus na krzyżu powierzył pod opiekę swoją matkę. Jemu
to oddaje ona palmę otrzymaną z nieba, złożywszy na niej najpierw pocałunek, jako
znak błogosławieństwa. Pozostali uczniowie przychodzą z różnych części bazyliki,
co ma symbolizować ich nagłe, cudowne pojawienie się w domu Marii przed jej
śmiercią z różnych stron świata, gdzie akurat głosili ewangelię. Gdy wszyscy, oprócz
św. Tomasza, zbierają się przy łożu Najświętszej Panny; ta ostatni raz modli się, po
czym upada i zasypia. Jest to moment bardzo istotny również pod względem czysto
teatralnym, ponieważ grającego do tej pory Marię chłopca zastępuję figura patronki
Elche. Tę część misterium kończy ponowne pojawienie się aniołów z nieba, którzy
zabierają ze sobą duszę Maryi, przedstawioną jako niewielki wizerunek.

Ryc. 2. Modlitwa Maryi, pierwsza część misterium, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki.
Fig. 2. Prayer of Mary, the first part of the mystery, Elche 2019.
Source: private collection of the author.



Okoliczności przejścia Maryi z życia ziemskiego do niebieskiego są według teologii katolickiej i prawosławnej na tyle tajemnicze, że na wyróżnienie tego zgonu od zgonu wszystkich
ludzi używa się słowa „zaśnięcie”.
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W tym momencie kończy się pierwsza część misterium w bazylice, jest to jednak
dopiero początek świętowania Wniebowzięcia. Ulicami starego miasta zaczynają podążać procesje kobiet, mężczyzn i dzieci ubranych w stroje ludowe, którym towarzyszą orkiestry. Każdy niesie kwiaty, które zostają umieszczone w specjalnych koszach
przed bazyliką. Wszyscy podążają na pogrzeb Matki Boskiej (ryc. 3).

Ryc. 3. Wieczorna procesja ulicami miasta, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki.
Fig. 3, Evening procession through the streets of the city, Elche 2019.
Source: private collection of the author.

Następnego dnia akcja znowu rozpoczyna się w godzinach wieczornych w bazylice, gdzie przy marach z figurą Maryi zbierają się ponownie apostołowie, przygotowując się do jej pogrzebu. Ich modlitwy przerywa nagłe wejście do kościoła grupy żydów, którzy sprzeciwiają się pochówkowi i żywiołowo wyrażają swoje oburzenie. Gdy
dotykają mar nagle doznają paraliżu; dopiero nawrócenie i chrzest, którego udziela
im św. Piotr przy użyciu złotej palmy sprawia, że zostają uzdrowieni i towarzyszą
pozostałym uczniom w pogrzebie. Do pochówku jednak nie dochodzi, ponieważ ponownie z nieba – otworu w płótnie rozpiętym pod sklepieniem, imitującym niebiosa
– zstępują aniołowie i zabierają ze sobą figurę Marii. W momencie, kiedy aniołowie
z Marią znajdują się mniej więcej w połowie wysokości kościoła, w bazylice pojawia
się jeszcze św. Tomasz, któremu, podobnie jak po zmartwychwstaniu, nie udało się
dotrzeć na miejsce z pozostałymi apostołami. Wielkim finałem całego misterium
i największą prawdą, która ma być przez nie przekazana, jest koronacja figury Maryi.
Z niebios ukazuje się Bóg w towarzystwie aniołów ze złotą koroną, która włożona
zostaje na głowę Maryi. Koronacja odbywa się w przestrzeni pomiędzy niebiosami
a ziemią – dwie grupy aktorskie zawieszone są w przestrzeni bazyliki, wysoko nad
jej posadzką. W końcu aniołowie rozsypują złote konfetti, które później uczestnicy
misterium zbierają, by przyniosło im pomyślność. Ukoronowana już figura zostaje
wzięta do nieba i tak wśród hucznych owacji kończy się całe widowisko (ryc. 4).
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Ryc. 4. Zakończenie misterium drugiego dnia, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki.
Fig. 4. The end of the mystery on the second day, Elche 2019.
Source: private collection of the author.

Rys histor yczny misterium w Elche
Tradycja prezentowania misterium w Elche sięga XV wieku [Misteri d’Elx History
brw]. Najpierw odbywało się ono jako praktyka bardziej rodzinna, a dopiero później
przerodziło się w święto całego miasta i regionu. Dziś powszechnie podaje się dwie
genezy wystawiania misterium, obie niepewne i sięgające znacznie wcześniejszych
czasów niż XV wiek. Pierwsza wiąże się z rekonkwistą terenów Elche z rąk Maurów przez Jakuba I Aragońskiego, druga zaś wskazuje na cudowny początek tego
zwyczaju i wiąże się z legendą o odnalezieniu figury Matki Bożej razem z tekstem
misterium na pobliskiej plaży. Od XV wieku organizatorzy widowiska borykali się
z różnymi problemami, a jego kontynuacja była zagrożona, zarówno ze względów
ekonomicznych jak i politycznych. Przeszkodą okazały się również postanowienia
soboru trydenckiego (1545–1563), które zabraniały wystawiania podobnych przedstawień we wnętrzach kościołów. W tej sprawie swojej dyspensy udzielić musiał
sam papież Urban VIII (do dziś jest to jedyne misterium wystawiane całkowicie
we wnętrzu kościoła). Dopiero na początku lat 30. XX wieku udało się przywrócić
świetność całemu przedsięwzięciu, a po wojnie domowej (1936–1939), kiedy to misterium nie było odgrywane, stworzono specjalne zaplecze, zarówno finansowe jaki
i instytucjonalne oraz naukowe. Przypieczętowaniem wszystkich starań było ogłoszenie misterium w Elche w 2001 roku Arcydziełem Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości i w 2008 roku wpisanie go na Listę reprezentatywną niematerialnego
dziedzictwa kulturowego ludzkości [Mystery play of Elche brw.].
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Misterium w Elche a europejska tradycja wykorzystania machin
i figur
Bez wątpienia najbardziej spektakularnymi scenami całego przedstawienia w Elche są te, podczas których z kopuły bazyliki na specjalnym stelażu spuszczani są
niebiańscy posłańcy. Jest to dość powolna procedura; w jej czasie anioły odśpiewują
pieśni i w niektórych przypadkach markują grę na instrumentach. Na stelażu w zależności od sceny znajduje się od jednej osoby (przeważnie chłopca odgrywającego
anioła) do aż pięciu osób (4 chłopców i jeden dorosły z harfą). Dla odtwórców ról
aniołów jest to duże wyzwanie i wymaga odwagi, braku lęku wysokości i przestrzeni.
W czasie całego misterium używane są trzy różne konstrukcje, różniące się wielkością
i mogące pomieścić różną liczbę aktorów. La Magrana, najbardziej znany konstrukcja,
która pojawia się również w ikonografii jako symbol misterium, oklejona jest złotymi
elementami i w pierwszej scenie spektakularnie otwiera się jak cząstki pomarańczy
na boki, ukazując środek (ryc. 5). Ten symbol misterium w całym widowisku pojawia
się faktycznie tylko na początku pierwszego dnia. Na oficjalnej stronie internetowej
misterium można znaleźć informację, że jest to owoc granatu (hiszp. la Magrana)
jednak po otwarciu równie dobrze przypomina palmę czy słońce. Niezależnie od
wybranej nazwy, bez wątpienia jest to jeden z głównych symboli całego misterium,
który pojawia się na większości materiałów promocyjnych.

Ryc. 5. Opuszczenie La Magrana, pierwszy dzień misterium, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki.
Fig. 5. Leaving La Magrana, the first day of the mystery, Elche 2019.
Source: private collection of the author.

Uważni obserwatorzy mogą dostrzec, jak z otworu w niebiosach wyłania się konstrukcja, ale również kilka osób z obsługi, która dba o to, żeby wszystko odbyło się bez
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problemów. Warto przypomnieć, że oprócz ludzi przez otwór wciągana jest również
potężna figura Matki Boskiej. Do dziś sceny te budzą podziw, pomimo że współczesna
technologia z pewnością ułatwiła całą procedurę i sprawiła, że jest bardziej bezpieczna;
tym bardziej tego typu zabiegi musiały budzić zachwyt w średniowieczu. Sięgając do
tradycji wystawiania misteriów takie sceny nie wydają się zaskakujące. Nie zachowało
się wiele dokładnych opisów poszczególnych widowisk, jednak z informacji [Morawski,2015], które udało się odnaleźć można wysnuć wniosek, że były to wydarzenia planowane i realizowane z dużym rozmachem. Nie wiadomo, czy w jakiejś części Europy
stosowano podobne zabiegi, jednak nie jest to wykluczone. Wiadomo, że w misteriach
pasyjnych wykorzystywano chętnie i w dużych ilościach sztuczną krew, a w historii
o Noem na scenie budowano rzeczywistych rozmiarów arkę. Rachunki w księgach
miejskich zawierają ciekawe pozycje, na podstawie których można wyciągnąć wnioski
dotyczące rozmachu, z jakim organizowane były misteria. Misterium w Elche, choć dziś
wydaje się wyjątkowo spektakularne, w XV wieku nie musiało być jedynym widowiskiem
w Europie, wykorzystującym tego typu zabiegi do przedstawienia scen wniebowzięcia.
Co wyjątkowe, pomimo zakazów soborowych misterium w Elche dalej było wystawiane
we wnętrzu kościoła – to właśnie konieczność zastosowania całej machiny opuszczania
i wciągania aniołów do nieba wymagała realizacji tego przedsięwzięcia w budynku.
Sceną znacznie mniej spektakularną, ale dość ciekawą i wiążącą się z praktykami
średniowiecznymi, jest podmiana chłopca grającego Maryję na figurę. Dokonuje się
to w momencie zaśnięcia Matki Boskiej w pierwszej części widowiska. Moment zamiany, w przeciwieństwie do wcześniej omawianej sceny, ma zupełnie inny charakter;
tu sukces całego zabiegu polega na tym, żeby uczestnicy nie zauważyli mechanizmu
teatralnego, a jedynie jego efekt. W tym celu łoże Marii z wszystkich stron szczelnie
otaczają apostołowie, którzy uczestniczą w całym przedsięwzięciu i jednocześnie
zasłaniają kulisy tworząc iluzję płynnej zmiany. Z perspektyw odbioru na żywo faktycznie niemożliwym jest zauważenie całego systemu, za pomocą którego w miejscu
aktora pojawia się figura. Dostęp do tego dają jedynie nagrania umieszczone w Internecie, które poprzez ujęcia z góry odsłaniają całą tajemnicę sceny, tłumacząc również
udział apostołów. W tym przypadku zostały wykorzystane zapadnie, które umożliwiają najpierw wsunięcie chłopca pod platformę sceny = Domu Maryi, a następnie
podniesienie całej platformy, na której ułożona jest figura. Apostołowie pomagają
dostać się bezpiecznie aktorowi do specjalnego otworu, a później poprawiają szaty
Maryi, które musiały być częściowo złożone, by łatwo wydostać się z zapadni.
Wykorzystywanie różnego typu figur w misteriach było dość powszechną praktyką
już w średniowieczu. Liczne przypadki tego typu praktyk opisuje w książce Figura
i hostia. O obrazowym przywoływaniu obecności w późnym średniowieczu Mateusz Kapustka
[Kapustka, 2008]. Podobnie jak dzieje się to w Elche, bardzo często figury i krzyże
wykorzystywane w misteriach były jednocześnie częścią wyposażenia kościołów,
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a niekiedy przedmiotami kultu. Wykorzystywanie pewnych rekwizytów jeszcze bardziej umacniało ich rolę, zbliżoną do relikwii, w lokalnej społeczności.
Wykorzystanie figury Maryi w Elche nie budzi do dziś zdziwienia również dlatego,
że tego typu praktyki są bardzo powszechne w całej Hiszpanii. Najbardziej spektakularne przykłady można zaczerpnąć z tradycyjnych procesji Wielkiego Tygodnia (hiszp.
los pasos), w czasie których przez miasta podążają kondukty bractw religijnych. Zwyczaj ten najbardziej rozpowszechniony jest w Andaluzji, a miastem najbardziej znanym z pasos, również poza Hiszpanią, jest Sewilla. Obnosi się wtedy potężne figury,
nierzadko będące arcydziełem danego kościoła. Takie procesje odbywają się codziennie i towarzyszy im podążający w nich tłum oraz orkiestry. Podobną sytuację można
obserwować w Elche, kiedy posąg Maryi jest wciągany na linie do otworu w kopule
bazyliki. Wydaje się jednak, że w tej kulturze wykorzystywanie w aktywny sposób
wyposażenia kościoła, nierzadko zabytkowego i dużych rozmiarów, ma długą tradycję, a tego typu zabiegi stanowią przecież o widowiskowości całego przedsięwzięcia.
Stanowi również świadectwo innego podejścia do tych elementów, które nie są tylko
ozdobą wnętrza, ale przede wszystkim obiektami kultu i praktyk religijnych.
Misterium w Elche a europejska tradycja mister yjna
Chociaż nie można określić jednoznacznej daty początku wystawiania misterium
w Elche, biorąc pod uwagę średniowieczne praktyki i tradycje organizowania tego
typu przedstawień, wiek XV wydaje się bardzo prawdopodobny.
W średniowiecznej Europie jedną z najbardziej powszechnych form teatralnych
był właśnie teatr religijny. Misteria, takie jak to w Elche, były świecką formą poprzedzających je dramatów liturgicznych, które miały bardziej sakralny charakter
i w praktyce były częścią nabożeństw [Lewański, 1981]. Późniejsze misteria nie były
już tak silne związane ani z liturgią, ani z duchowieństwem, ale nadal wpisywały się
w kalendarz świąt kościelnych. Organizowane były już nie przez duchowieństwo,
a przez specjalnie utworzone do tego bractwa, wywodzące się z cechów rzemieślniczych. Każde z nich miało przypisaną swoją historię, np. piekarze odpowiadali
za przedstawienie epizodu z rozmnożeniem chleba, a cieśle budowali arkę; tak też
do dziś w Elche organizacją całego misterium zajmuje się specjalnie powołane do
tego bractwo, choć nie ma już restrykcji dotyczących profesji. Widowiska opuściły
też mury kościołów przenosząc się na place miejskie, które stwarzały większe możliwości dla sceny typu symultanicznego, składającej się z kilku mniejszych miejsc
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do grania (mansjonów), dzięki którym akcja przedstawienia mogła rozgrywać się
w różnych miejscach. W odróżnieniu od dramatów liturgicznych misteria odgrywane
były w językach narodowych, a nie po łacinie, co tylko podkreślało ich oddzielenie
od liturgii. W Elche tekst śpiewany jest w języku walenckim, co akcentuje zarówno
przynależność do gatunku, jak i lokalny wydźwięk tego widowiska. Głównymi historiami prezentowanymi w misteriach były opowieści biblijne ze Starego i Nowego
Testamentu – choć nie tylko, czego najlepszym przykładem jest właśnie misterium
o wniebowzięciu i ukoronowaniu Najświętszej Maryi Panny – opis tego wydarzenia
nie znajduje się w żadnej z kanonicznych ksiąg pisma świętego. W takich przypadkach wykorzystywano również pisma apokryficzne i podążano za tradycją Kościoła
katolickiego. Dość powszechną praktyką było rozciąganie misteriów i wydarzeń im
towarzyszących na kilka dni, a nawet tygodni, więc i Elche wpisuje się w tą tradycję,
organizując swoje widowisko w ciągu dwóch dni.
Jedną z ważniejszych cech tego typu przedstawień, wyróżniających je od innych
form teatru religijnego, jest ich bardziej niż w przypadku wcześniejszych dramatów
liturgicznych swobodny charakter. Pomiędzy scenami dotyczącymi postaci świętych
niejednokrotnie pojawiały się scenki rodzajowe, dotyczące spraw lokalnych, lub scenki o zabarwieniu wręcz humorystycznym. Coraz większa popularność misteriów na
północy Europy była bardzo silnie związana również z rozpowszechnianiem się
kultury miejskiej i zmianą praktyk religijnych, które odrywały się od kościołów i stanu
duchowego. Były to wydarzenia nie tylko religijne, ale – używając współczesnych
określeń – towarzyskie i pozwalające rozpropagować dany cech, który w czasie odgrywania historii biblijnych mógł zaprezentować swoje umiejętności. Były to wydarzenia z nurtu ludowego, opatrzone właściwym mu podejściem do średniowiecznej
wulgarności, rozumianej jako coś pospolitego i tego samego typu rubasznością,
która sprawiła, że po soborze trydenckim wiele z przedstawień zostało oficjalnie
zakazanych przez Kościół z powodu nieodpowiedniego podejścia do prezentowania
historii z życia świętych [Lewański, 1981].
Misterium a tur ystyka w Elche – dwustronne relacje
Misterium w Elche bez wątpienia jest wyjątkowym przykładem zachowania średniowiecznej tradycji. Nie jest to jednak tylko wydarzenie kulturalne, które pozostaje
bez wpływu na inne dziedziny życia miejscowych. Obiekty światowego dziedzictwa
są pewnym wyznacznikiem również dla potencjalnych turystów, którzy kierują się
nimi przy planowaniu podróży. Opisując wydarzenia tego typu należy wspomnieć


Elementy historią przedstawianą w czasie misterium w Elche, takie jak cudowne pojawienie
się apostołów czy uzdrowienie żydów odnaleźć można w Transitus Melitona z Sardes jednym
z apokryfów Nowego Testamentu.
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o tym, jak organizacja danego widowiska czy fiesty kształtuje i determinuje charakter
turystyki w Elche.
Zlokalizowane na obrzeżach aglomeracji Alicante miasto Elche nie cieszy się tak
wielkim zainteresowaniem turystów, co jądro metropolii – Alicante, pełniące rolę
popularnego kurortu nadmorskiego. Szukając szczegółowych informacji na portalach internetowych, dotyczących podróży po Hiszpanii, Elche pojawia się głównie
za sprawą gajów palmowych, które bez wątpienia są największą atrakcją turystyczną
miasta. Następne na listach rankingowych są takie miejsca, jak Bazylika Matki Bożej
razem z miejscowym muzeum, czy pałac Altamira. Pojawia się również Dama z Elche
jako symbol miasta [ ELCHE – miasto pośród palm, brw] choć w samym mieście
znajdują się tylko jej repliki. Wszystkie te atrakcje można podziwiać przez cały rok
i nie potrzeba odpowiednio wcześniej planować całej podróży.
Najliczniejszą grupą uczestników misterium jest ludność miejscowa lub ta
z najbliższej okolicy; można jednak spotkać grupy turystów, którzy przybywają w tych
dniach z innych rejonów Hiszpanii, a nawet Europy. Misterium pełni więc ważną
rolę atrakcji turystycznej, dzięki czemu miasto zyskuje na znaczeniu i popularności. Kształtuje również sezonowość ruchu turystycznego. Elche przyciąga turystów
swoim piętnastowiecznym widowiskiem, które jest główną fiestą tego miasta w skali
całego roku (ryc. 6).

Ryc. 6. Figury apostołów stojące przed bazyliką, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki.
Fig. 6. Figures of the apostles standing in front of the basilica, Elche 2019.
Source: private collection of the author.
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Pojawia się tu ciekawy wątek znaczenia tego typu przedsięwzięć religijnych dla
rozpoznawalności całego regionu. Na polu tym zachodzi pewna zmiana w stosunku
do średniowiecznych pierwowzorów, które również były wydarzeniem towarzyskospołecznym, jednak zakrojonym na dużo mniejszą skalę. Zwiększenie zainteresowania
jest w oczywisty sposób związane z rozwojem turystyki i możliwościami przemieszczania się. Zmienił się również charakter uczestnictwa w misterium: w średniowieczu
były to głównie pobudki religijne, dziś to już przede wszystkim wycieczki turystyczne.
Co warte dopowiedzenia wstęp na samo misterium w Elche jest bezpłatny, więc może
na nie przyjść każdy i nie generuje to dodatkowych kosztów w czasie podróży. Jedynie
wejście na poprzedzające całe wydarzenie próby odbywające się kilka dni wcześniej
jest płatne [El Misteri d´Elx | Tesoro cultural del pueblo ilicitano].
Zakończenie
Elche nie jest jedynym miastem, w którym do dziś organizuje się misteria. Nie zawsze jednak można ustalić w jednoznaczny sposób pochodzenie tychże, nie wszystkie
są też równie widowiskowe i przyciągające uwagę miejscowych i turystów. Również
w Polsce organizowane są misteria, lecz ich charakter jest głównie pasyjny i najczęściej ściśle religijny. Najbardziej popularnym wydarzeniem jest misterium w Kalwarii
Zebrzydowskiej, uwiecznione w filmie dokumentalnym Pamiątka z Kalwarii [reż Jerzy
Hoffman, Edward Skórzewski, 1958]. Co ciekawe, polskie misteria pasyjne związane
są bardzo silnie z inną średniowieczną praktyką: kalwariami, które stają się najbardziej
naturalnymi miejscami organizowania tego typu wydarzeń, stanowiąc odpowiednią
dla nich scenerię. Wątki pasyjne nie wyczerpują jednak tego tematu; w średniowieczu
powstawało wiele widowisk dotyczących innych historii biblijnych, jak również tych
związanych z życiem, śmiercią i wniebowzięciem Maryi.
Te przykłady pokazują, że choć pozornie średniowieczne misteria straciły w pewnym momencie na znaczeniu i nie mają dziś tego statusu co dawniej, tak naprawdę
ciągle cieszą się popularnością, zarówno jako widowiska religijne, jak i atrakcje kulturalne czy turystyczne. Nieustannie przybywają na nie ludzie z różnych części kraju,
czy Europy. Z oczywistych względów najbardziej oblegane są te z wyjątkową historią,
odległymi korzeniami czy szczególnie widowiskowe.
Misterium w Elche w skali kraju nie jest jedynym, a nawet nie najważniejszym czy
najbardziej popularnym wydarzeniem towarzyszącym obchodzeniu jakiegoś święta,
które przyciąga nie tylko miejscowych, ale również turystów. Hiszpanie znani są
z organizacji różnych fiest i świąt miejskich (hiszp. feria), których tradycje sięgają często bardzo daleko: święta patronów miast lub ich dzielnic, huczne obchody
niektórych świąt katolickich, jak choćby wspomniane procesje Wielkiego Tygodnia
czy procesje na Boże Ciało. Właśnie uczestnictwo w takich wydarzeniach jest stale
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rozwijaną gałęzią promowania konkretnych regionów i szukania nowego sposób na
przyciągnięcie uwagi turystów.
Średniowieczne misterium w Elche jest dobrym przykładem, że Hiszpania posiada nie tylko materialne, ale także niematerialne walory turystyczne. Jest to ciekawe
przełamanie dla pobliskiego Alicante słynącego przed wszystkim z życia nocnego
i wypoczynku na plaży. Część turystów coraz częściej szuka w swoich podróżach
właśnie takich wyjątkowych, charakterystycznych dla danego regionu wydarzeń, które
jednocześnie stają się najlepszą reklamą miasta.
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Misteri d’Elx or the Assumption of the Blessed
Virgin Mary as a tourist product of Elche
Abstract:
The following article details the mystery of Elche, Spain, an event that is the intangible cultural
heritage of mankind. The study highlights the characteristic elements of this mystery, which are
evidence of belonging to a medieval genre, emphasizing its uniqueness. They are also presented
in reference to the wider context of European religious practices dating back to the Middle Ages.
The article also highlights the role of religious shows and festivals in tourism in the places where
they take place. It has been shown that they are becoming a tourist product, diversifying the local
offer dedicated to tourists. At the same time, under the influence of tourism, the nature of these
events is changing; they lose some of their religious and spiritual significance.
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Streszczenie:
Turystyka na obszarach wyspiarskich w Regionie Pacyfiku w ostatnich latach rozwijała się bardzo dynamicznie. Świadczy o tym wzrastająca liczba przyjazdów turystów zagranicznych na
te obszary. Celem artykułu jest opisanie stanu rozwoju turystyki na Wyspach Salomona oraz
ukazanie znaczenia turystyki w gospodarce tego obszaru na tle innych gospodarek turystycznych Pacyfiku. W artykule podjęto próbę wskazania barier hamujących tempo rozwoju turystyki
na analizowanym obszarze. Dodatkowo celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie:
czy turystyka na Wyspach Salomona rozwijała się w takim samym tempie jak średnio na małych obszarach wyspiarskich Pacyfiku w latach 1995–2017. Artykuł został stworzony w oparciu
o analizę danych statystycznych oraz literaturę przedmiotu.
Słowa kluczowe: Wyspy Salomona, znaczenie ekonomiczne turystyki, turystyka nurkowa,
ekoturystyka

Wstęp
Wyspy Salomona są państwem wyspiarskim zlokalizowanym w południowowschodniej Oceanii na wschód od Nowej Gwinei. Państwo obejmuje oprócz
wschodniej części archipelagu o tej samej nazwie, a także atole Rennell i Ontong
Java i między innymi wyspy Santa Cruz, Duff, Reef. Powierzchnia Wysp Salomona wynosi 27,9 tys. km2, [www.data.worldbank.org], a liczba ludności na wyspach
w 2017 r. wyniosła 647 tys. osób, co dawało średnią gęstość zaludnienia wynoszącą
23 osób na km2. Wyspy Salomona były objęte protektoratem brytyjskim, a niepodległość uzyskały w 1978 r. Wielokrotnie wskazywano, iż wkład turystyki we wzrost
gospodarczy krajów wysp Pacyfiku wzrósł znacznie w I dekadzie XXI w. Zmiana
polityki gospodarczej tego obszaru od końca lat 80. XX w. skierowała się ku rozwojowi turystyki [Narayan, Narayan, Prasad 2010, s. 169–183].
W wielu pracach analizowano również problematykę rozwoju ekoturystyki na Wyspach Salomona [Hviding, Bayliss-Smith 2008, s. 291–320]. Przedstawiano również
krytyczną analizę dokumentu strategicznego rozwoju turystyki obowiązującego na
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tych wyspach [Burns 2010, s. 57–78], a także analizowano zagospodarowanie turystyczne wyspy Anuha oraz znaczenie ekonomiczne inwestycji zagranicznej w obiekt
hotelarski, gdzie uwarunkowania kulturowe oraz polityka wewnętrzna ostatecznie
doprowadziły do zamknięcia obiektu [Sofield 1996, s. 176–202].
Analizowano także historię rozwoju turystyki na Wyspach Solomona. Brytyjskie
doświadczenie kolonijne i bliskość Wysp Salomona w stosunku do dużego rynku
emisyjnego jakim jest Australia miały silny wpływ na poziom zróżnicowania rynków
turystyki przyjazdowej na te wyspy [Douglas 2004, s. 29–49]. Społeczności Wysp
Pacyfiku są bardziej narażone na negatywne skutki rozwoju gospodarczego i również
sceptycznie podchodzą do zmian. Pomimo tego miejscowi wspierali rozwój turystyki
[Diedrich, Aswani 2016, s. 808–818].
Celem niniejszego artykułu było opisanie stanu turystyki na Wyspach Salomona
oraz podjęcie próby określenia znaczenia turystyki w gospodarce tego obszaru. Ponadto podjęto próbę identyfikacji barier hamujących tempo rozwoju turystyki na analizowanym obszarze i wykonano analizę SWOT. Poszukiwano również odpowiedzi
na pytanie: w jakim tempie turystyka rozwijała się na Wyspach Salomona w porównaniu do małych obszarach wyspiarskich Pacyfiku w latach 1995–2017. Metody użyte
w artykule to: analiza danych statystycznych oraz analiza literatury przedmiotu.
Ruch tur ystyczny na obszarze małych wysp Oceanii oraz Wyspach
Salomona w latach 1995–2017
Tempo przyrostu liczby turystów dla poszczególnych regionów świata jest zróżnicowane. Umiarkowaną dynamiką może się poszczycić ostatnich latach Oceania i jest
to wzrost liczby turystów zagranicznych w 2018 r. w stosunku do 2017 wynoszący
3% przy średnim tempie wzrostu liczby podroży turystycznych na świecie wynoszącym 5%. Natomiast w I połowie 2019 r. tempo wzrostu liczby podróży zagranicznych
dla tego regionu wyniosło 1% przy średniej dla świata 4% (ryc. 1).
Można zaobserwować, że w latach 1995–2017 nastąpiły znaczne zmiany w turystycznym ruchu przyjazdowym na Wyspy Salomona. W pierwszej dekadzie XXI w.
zarejestrowano istotne załamanie w wielkości ruchu przyjazdowego turystycznego
na te wyspy (spadek o 48% w 2000 r. w stosunku do 1999 r.). Potem przez kolejnych 5 lat ruchu turystyczny stabilizował się poziomie od 5 do 6 tys., od 2005 r. do
2013 r. zarejestrowano znaczny przyrost liczby turystów do prawie 25 tys., potem
lekkie załamanie do poziomu 20 tys. w 2014 r., a w kolejnych latach zarejestrowano
tendencje wzrostową do poziomu 25 tys. w 2017 r. (ryc. 2).
Przez większość lat 90. XX w. ogółem liczba przyjazdów turystycznych była na
poziomie 10–15 tys., z czego około połowy wizyt była sklasyfikowana jako wizyta
w celach rekreacyjnych [Douglas, 2004, s. 34].
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Ryc. 1. Zmiany w ruchu turystycznym na świecie w pierwszej połowie 2019 r.
(zmiany w % stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku)
Fig. 1. Changes in tourist movement in the World in the first half of 2019 (% changes
with the same period last year)
Źródło/Source: World Tourism Barometer, Vol 17, Issue 3, September 2019
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Ryc. 2. Liczba przyjazdów turystów zagranicznych na Wyspy Salomona
w latach 1995–2017 (w tys.)
Fig. 2. Number of foreign tourists arrivals to Solomon Islands in the years
1995–2017 (in thousand)
Źródło/Source: baza danych UNWTO (www.unwto.org). Rok 1999, 2001, 2002 – szacunki
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Uwar unkowania przyr odnicze r ozwoju tur ystyki na Wyspach
Salomona
Wyspy Salomona są położone w strefie klimatu równikowego z średnioroczną
temperaturą od 26 do 29°C, natomiast na terenach górskich średnia temperatura spada poniżej 20°C. Opady występują równomiernie w ciągu roku, natomiast
w górach osiągają one rocznie nawet 8 000 mm. Wyspy Salomona są zlokalizowane
na trasie cyklonów tropikalnych. W poszczególnych miesiącach temperatura nie jest
zróżnicowana i obserwowalne są małe wahania od 21°C w lipcu i sierpniu do 23°C
w okresie od listopada do kwietnia. Średnia roczna maksymalna temperatura wynosi
31°C, a minimalna wynosi 22,3°C.
Wyspy porastają lasy równikowe, które stanowią 85% powierzchni kraju. Rosną
tutaj hebanowce, sandałowce, palmy, bananowce, a także na wybrzeżach zarośla oraz
lasy namorzynowe. Turystów mogą zainteresować liczne gatunki papug oraz gadów
(krokodyle, jaszczurki oraz endemiczny legwan) [www.swiatpodroznikow.pl].
Rafy koralowe są ogromnym bogactwem Wysp Salomona. Nawet doświadczeni
nurkowie docenią walory przyrodnicze możliwe do zaobserwowania w wodach. Z łatwością można tu oglądać błazenki, papugoryby, barrakudy oraz tuńczyki. Ogromną
atrakcje dla turystów stanowi tzw. „nurkowanie wrakowe” (www.surfski.pl).
Klimat dla przyjezdnych jest zdecydowanym atutem tych wysp. Przez cały rok
średnia temperatury oscylują wokół 22–25°C, a maksymalna pozostaje na poziomie
25°C (ryc. 3).
Malaria stanowi bardzo duży problem zdrowotny dla turystów przybywających
na Wyspy Salomona i związana jest ona z wielkością komarów występujących na
wyspie [McLaughlin 2019, s. 6]. Odwiedzjący powinni przyjmować tabletki przeciwmalaryczne zarówno przed jak i trakcie oraz po odbyciu podróży, aby zabezpieczyć
się przed tą niebezpieczną chorobą. Na Wyspach Salomona oprócz malarii występuje
również gruźlica oraz jest tu podwyższone ryzyko infekcji chorobami zakaźnymi
i chorobami układu pokarmowego. W latach 2015–2016 odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Niestety opieka medyczna na wyspach jest na bardzo niskim
poziomie. Poważniejsze przypadki wymagają przetransportowania chorego na leczenie do Australii lub Nowej Zelandii [www.gov.pl/web/dyplomacja/wyspy-salomona
– Portal MSZ].
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Ryc. 3. Minimalna i maksymalna temperatura (w °C) w poszczególnych miesiącach oraz
średnie sumy opadów (w mm) na Wyspach Salomona.
Fig. 3. The minimum and maximum temperature (in ° C) in particular months and the
average sums of rainfall in the Solomon Islands (in mm)
Źródło/Source: National Statistics Office of Solomon Islands – www.spc.int/prism/
country/sb/stats/Migration%20and%20Tourism/Tourism/Purpose-new.htm

U wa r u n kowa n i a k u l t u r owe r o z wo j u t u r y s t y k i n a Wy s p a c h
Salomona
Obszar wysp doświadczył jednych z najbardziej zaciętych walk podczas II wojny
światowej. Z tego powodu można tu znaleźć wiele obszarów, które upamiętniają historię i są elementem tzw. turystyki kulturowej. Wyspy Salomona uzyskały autonomię
w 1976 r., a potem po dwóch latach niepodległość. Kraj ten jest destabilizowany
przez walki na tle etnicznym, nieudolność urzędniczą oraz wysoki poziom przestępczości, co wpływa negatywnie na rozwój sektora turystycznego [www.podroze.
onet.pl].
Struktura etniczna wysp jest jednorodna, gdyż większość ludności stanowią Melanezyjczycy (95%). Dwie większe grupy etniczne to Polinezyjczycy (3%) i Mikronezyjczycy (2%). Jednakże na Wyspach używa się aż 70 języków. Język angielski, mimo iż
jest językiem urzędowym nie jest popularny. Posługuje się nim jedynie 2% ludności,
a najpopularniejszym językiem jest Solomons Pijin. Protestantyzm jest religią dominującą i jego udział wynosi 77%, natomiast udział religii katolickiej wynosi 19%.
Wyspy Salomona oferują jedne z najlepszych miejsc do uprawiania nurkowania na
południowym Pacyfiku. Znakomite walory środowiska przyrodniczego dają impuls
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do rozwoju turystki. Należą do nich tropikalna roślinność oraz zróżnicowana fauna
lądowa i morska. Wody sprzyjają rozwojowi turystyki aktywnej (uprawianie sportów
wodnych: taki jak nurkowanie z butlą, snorkelling, surfing oraz windsurfing). Najbardziej popularną formą turystyki na Wyspach Salomona jest kajakarstwo i nurkowanie.
U wybrzeży wysp zlokalizowane są zatopione wraki japońskich i amerykańskich
okrętów [Kowalczyk 2000, s. 170]. Biura podróży specjalizujące się w tym typie
turystyki zlokalizowane są miejscowościach Honiara, Munda, Gizo oraz Uepi [www.
wikitravel.org]. Najbardziej znane wraki statków to japoński lotniskowiec Kinugasa,
amerykański krążownik Quincy, australijski statek Canberra oraz pancernik Kirishima. Nurkowie rekreacyjni niestety nie są w stanie odwiedzić najbardziej znanych
wraków, które zlokalizowane są w bardzo głębokiej wodzie. Jednakże Wyspy Salomona ze względu na dużą liczbę innych, bardziej dostępnych wraków, które można
zwiedzać pod wodą stały się „światową mekką dla nurkujących turystów” [Panakera
2007, s. 152–139].
W latach 80. XX w. miała miejsce bardzo kontrowersyjna inwestycja turystyczna.
Była prowadzona była przez kapitał francuski, południowokoreański oraz inwestorów z Hongkongu. Był to luksusowy ośrodek Anuha na Wyspach Nggela, który
został otwarty w 1984 r. [Panakera 2007, op. cit.].
Wyjątkową wyspą pod względem ruchu turystycznego jest Eua, charakteryzująca
się relatywnie dużą liczbą turystów, którzy przybywają na surfowanie i oglądanie wielorybów. Turyści wymagają określonego rodzaju i jakości żywności [Ross, Bryceson
2019, s. 421 za Sleveland 2014]. Duży ruch turystyczny jest siłę napędową lokalnej
gospodarki, która musi się skupiać na produktach wysokiej jakości [Ross, Bryceson
2019, s. 421].
Stolica Honiara charakteryzuje się wysokim bezrobociem oraz zmaga się z wieloma problemami społecznymi. Obszar ten charakteryzuje się dużym uzależnieniem
od sektora publicznego, który daje możliwości zatrudnienia swoim mieszkańcom
[Douglas 2004, s. 33].
Wyspy Salomona mimo, iż charakteryzują się znakomitymi walorami środowiska
przyrodniczego, nie należą do wysp często odwiedzanych przez turystów. Wynikać
to może z niestabilności politycznej. Kraj był na skraju bankructwa i anarchii tuż
po uzyskaniu niepodległości w 1978 r. Kłopoty wynikały z dużego deficytu budżetowego oraz korupcji na dużą skalę. Po wybuchu zamieszek nastąpiło załamanie
stabilnego funkcjonowania państwa. W 2003 r. władze Wysp Salomona zaapelowały
o pomoc społeczność międzynarodową. Siły międzynarodowe zostały m.in. przysłane przez Australię i Nową Zelandię. Elementem zmniejszającym ruch turystyczny
jest również możliwość występowania na wyspach huraganów. W 2002 r. ogromne
zniszczenia spowodował bardzo silny huragan Zoe, który przeszedł przez wyspy
grupy Santa Cruz.
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Znaczenie ekonomiczne tur ystyki na Wyspach Salomona
Można zaobserwować, iż tendencja zmian w liczbie turystów na wszystkich obszarach wyspiarskich Pacyfiku jest bardzo podobna. Znaczne spadki w 2001 i w
2002 r. dotyczyły wszystkich wysp i mogły być tłumaczone ogólnym złamaniem
rynku turystycznego po atakach na World Trade Center, kolejne spadki to rok 2005
r. – reakcja na falę tsunami w grudniu 2004 r. w Azji Południowo-Wschodniej oraz
lęk towarzyszący turystom przed podróżami na wyspy. Następne spadki to rok 2008
i 2009 następstwo światowego kryzysu gospodarczego i zmniejszonej konsumpcji turystycznej na całym świecie. W latach 1995–2017 na wyspach Pacyfiku zarejestrowano
wzrost w liczbie przyjazdów turystycznych wynoszący 31%, natomiast w tym samym
okresie na Wyspach Salomona ruch uległ zwiększeniu o 118% (ryc. 4). Oznacza to,
że tempo rozwoju turystyki na analizowanych wyspach było wyższe niż średnio dla
małych wysp obszaru Pacyfiku.
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Fig. 4. Changes in the number of foreign tourists arrivals in selected island areas
of the Pacific Ocean in 1997-2017 (in %)
Źródło/Source: baza danych UNWTO (www.unwto.org)

Najliczniej Wyspy Salomona odwiedzają obywatele Australii, Kanady oraz Nowej
Zelandii. Obszar ten ma bardzo zdywersyfikowana strukturę przyjazdów turystycznych. Główny rynek australijski stanowi jedynie 33% wszystkich przyjazdów. Kolejne


W analizie statystycznej uwzględniono małe terytoria wyspiarskie, dla których były dostępne
dane dla ruchu turystycznego (Samoa, Palau, Mariany Północne, Wyspy Marshalla, Wyspy
Cooka, Samoa Amerykańskie, Wyspy Salomona oraz Wyspy Tonga).
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rynki są bardzo rozproszone. Oznacza to, iż promocja powinna być kierowana aż
na głównych 8 rynków, które pokrywają 80% przyjazdów w turystyce zagranicznej
(ryc. 5).

Ryc. 5. Struktura narodowościowa turystów zagranicznych przyjeżdzających
na Wyspy Salomona w 2017 r. (w %)
Fig. 5. The ethnic structure of foreign tourists in Solomon Islands in 2017 (in %)
Źródło/Source: baza danych UNWTO (www.unwto.org)

Uwar unkowania rozwoju gospodarki na Wyspach Salomona
Niewielka wartość PKB przypadająca na 1 mieszkańca (na osobę 2 206 USD
w 2017 r.) [www.data.worldbank.org], wskazuje, że wyspy zajmują jedno z ostatnich
miejsc w rankingu najbardziej rozwiniętych krajów świata. Rolnictwo dostarcza 48%
produktu krajowego brutto, natomiast usługi 40%, a przemysł jedynie 9% [www.
pl.wikipedia.org]. Produktami eksportowymi na Wyspach są: kopra i olej palmowy.
Od 1998 r. rozpoczęto wydobycie złota i innych minerałów, a wcześniej głównym
surowcem eksportowym było drewno. Na Wyspach zlokalizowane są zasoby ołowiu,
cynku, niklu, ale nie są one eksploatowane na dużą skalę, gdyż mogłoby to powodować zaburzenie rozwoju funkcji turystycznej. Rybołówstwo ma coraz większe
znaczenie w eksporcie oraz na wewnętrznym rynku.
W sektorze rolnym istotna jest uprawa się kakaowca, bananów, batatów, warzyw,
ziemniaków, a także ryżu. Ważna jest także uprawa palm kokosowych oraz eksport
oleju palmowego. Na Wyspach hodowana jest trzoda chlewna, bydło oraz drób.
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Jest rozwinięty przemysł włókienniczy, spożywczy. Pomoc zagraniczna pochodzi
z Australii, Japonii, Nowej Zelandii, Tajwanu oraz Wielkiej Brytanii.
Znaczenie ekonomiczne turystyki oraz bariery rozwoju sektora turystyki na Wyspach Salomona
Na Wyspach Salomona turystyka zaczyna się stawać istotną częścią gospodarki.
Mimo wszystko jej tempo wzrostu jest ograniczone ze względu na braki w infrastrukturze turystycznej w postaci bazy noclegowej oraz w braki w infrastrukturze
transportu lokalnego.
Średnia długość pobytu turystów zagranicznych na Wyspach Salomona w 2017 r.
wyniosła 15 dni i jest to jedna z najdłuższych średnich długości pobytu dla poszczególnych krajów i terytoriów zależnych na świecie. Spośród 49 państw, dla których są
dostępne dane UNWTO dotyczące długości pobytu Wyspy Salomona osiągnęły 7.
miejsce w rankingu najdłuższych pobytów turystycznych na świecie. Średnia długość
pobytu turystycznego na świecie wyniosła 9,2 dnia, a więc jest to znacznie powyżej
średniej (o 63% więcej). Barierą jest niewielka podaż bazy noclegowej na wyspach.
Według danych UNWTO na analizowanym obszarze jest zlokalizowanych 141 obiektów zbiorowego zakwaterowania z liczbą pokoi wynoszącą 1,55 tys. oraz liczbą miejsc
noclegowych wynoszącą 3,7 tys. Turystyka przyjazdowa w relacji do PKB wyniosła
w 2016 r. 8%, więc stanowi istotny udział w tworzeniu wartości dodanej na wyspach.
Natomiast udział turystyki w eksporcie w 2017 r. wyniósł 13%.
Średnie wydatki przypadające na jednego turystę były w 2017 r. bardzo wysokie
i wyniosły aż 2 828 USD, a globalna wartość wydatków turystycznych na Wyspach
Salomona w 2017 r. wyniosła 79 mln USD.
Władze Wysp Salomona promują ekoturystykę jako alternatywę dla rozwoju turystyki masowej. Możliwość rozwijania tego typu turystyki wynika ze zróżnicowanego
środowiska przyrodniczego. Geneza wysp jest mieszana i są one zarówno pochodzenia wulkanicznego, jak i koralowego. Występują tu licznie endemiczne gatunki
ptaków i owadów oraz bardzo bogata szata roślinna. Nie rozwinęła się turystyka na
masową skalę, co może ułatwić rozwój ekoturystyki.
Zależność korelacyjna pomiędzy zmianami PKB przypadającymi na jednego
mieszkańca a zmianami w wielkości przyjazdowego ruchu turystycznego w latach
2001–2017 wyniosła 0,114. A więc nie można mówić nawet o słabej korelacji między
tymi zmiennymi. Co oznacza, że przełożenie się znaczenia ekonomicznego turystyki
na dobrobyt mieszkania nie jest jeszcze zauważalny. Lata 2005–2009 to czas, kiedy
w parze szedł wzrost przyjazdów turystów zagranicznych oraz wzrost wielkości PKB
przypadającej na 1 mieszkańca (ryc. 6).
Według dokumentu strategicznego rozwoju turystyki The Solomon Islands National Tourism Development Strategy 2015–2019 wyspy skupiają się na niszowych
typach turystyki, a turystyka rejsów okrężnych jest dużą szansą na dalszy rozwój
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sektora turystycznego na tych wyspach. Mimo iż ten typ turystyki nie jest zaliczany
do segmentu turystyki zrównoważonej to wyspy te ze względu na jeszcze niewielką
liczbę turystów będą zabiegać o to, aby być na trasie wycieczkowców. Dlatego wskazano w dokumencie strategicznym, iż należy dalej starać się o dalsze inwestycje w
rozwój turystyki rejsów okrężnych na tym obszarze. Wizją dokumentu jest stymulowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz wzmocnienie pozycji mieszkańców poprzez rozwój turystyki [The Solomon Islands… 2015, s. 8]. Obszar ten
charakteryzuje się relatywnie małą intensywnością ruchu turystycznego, co oznacza
że możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej są jeszcze bardzo duże. Rozwój
zrównoważony rozumiany pod względem ekonomicznym jest tutaj tłumaczony poprzez to, iż na tym obszarze nie zostanie stworzona monokultura turystyczna, gdyż
udział relacji wydatków turystycznych do PKB nie jest tak duży jak dla pozostałych
obszarów wyspiarskich.
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Ryc. 6. Zmiany w PKB na 1 mieszkańca oraz zmiany w liczbie przyjazdów zagranicznych
na Wyspy Salomona w latach 2001–2017

Fig. 6. Changes in GDP per capita and changes in the number of foreign arrivals
to Solomon Islands in 2001-2017 (%)

Źródło/Source: dane UNWTO (www.unwto.org) oraz dane Banku Światowego www.data.
worldbank.org/country/solomon-islands
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Analiza SWOT uwar unkowań r ozwoju tur ystyki na Wyspach
Salomona
Poniżej zaprezentowano analizę SWOT uwarunkowań rozwoju turystyki na Wyspach Salomona (tab. 1), którą zwykle uznaje się za przydatne narzędzie do opracowania dokumentu strategicznego [Obłój 2007]. Do istotnych mocnych stron
możliwości rozwoju turystyki trzeba zaliczyć przede wszystkim bardzo wysoką średnią długość pobytów turystów zagranicznych na Wyspach Salomona oraz wysokie
średnie wydatki turystów zagranicznych. Niestety wśród słabych stron znalazły się
słabo rozwinięta oferta turystyczna oraz duże zagrożenie klęskami żywiołowymi.
Szansę stanowi są przede wszystkim ogromna moda na wyjazdy na wyspy tropikalne,
natomiast zagrożeniem się jest pojawianie się różnego rodzajów kryzysów (w tym
ekonomicznych oraz zdrowotnych).
Tabela 1. Analiza SWOT dalszych możliwości rozwoju turystyki na Wyspach Salomona
Table 1. The SWOT analysis of further possibilities of tourism development in Solomon
Islands
Mocne strony:

Słabe strony:

– bardzo długa średnia długość pobytów turystów zagranicznych na Wyspach Salomona,
– wysokie średnie wydatki turystów zagranicznych,
– ogromny potencjał turystyki sentymentalnej
związanej z historią drugiej wojny światowej
(np. oglądanie pod wodą wraków znanych
amerykańskich i japońskich statków),
– możliwości rozwoju ekoturystyki.

– słaba rozwinięta oferta turystyczna,
– duże zagrożenie klęskami żywiołowymi (huragany),
– bardzo niska znajomość języka angielskiego
wśród miejscowej ludności,
– słaba infrastruktura turystyczna (zbyty mało
obiektów noclegowych),
– zagrożenia zdrowotne na wyspach (np. malaria),

Szanse:

Zagrożenia:

– duża moda na wyjazdy na wyspy tropikalne, – pojawienie się kryzysów (w tym ekonomicz– moda na tzw. ”disaster tourism” oraz turystynych i zdrowotnych), które ograniczają tempo
kę aktywną, a więc zwiedzanie przez osoby
rozwoju sektora turystycznego na świecie,
nurkujące okrętów zatopionych podczas II – wahania koniunktury gospodarczej na świewojny światowej,
cie,
– ogromny wzrost liczby przyjazdów turystycz- – zawieszenie polaczeń lotniczych z powodu
nych w 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 r.
pandemii koronaowirusa.
na obszarze Oceanii,
– znaczny i stabilny wzrost w liczbie podróży
międzynarodowych od czasu światowego kryzysu gospodarczego do epidemii COVID-19.

Źródło/Source: opracowanie własne/Author’s elaboration



Analiza uwzględnia interakcje między czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi [Dziemianowicz, Szmigiel-Rawska, Nowicka, Dąbrowska 2012, s. 12 za Obłój, 2007; www.4business4you.
com].
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Podsumowanie i dyskusja
Wyspy Salomona są krajem o dużej powierzchni i liczbie ludności jak na obszar
wyspiarski zakwalifikowany do SIDS (small islands developing states), a charakteryzują się bardzo niskim wskaźnikiem intensywności turystycznej, co może świadczyć
o posiadaniu potencjału do dalszego rozwoju ruchu turystycznego w tym regionie.
Bardzo istotne jest, że turyści przybywający na Wyspy Salomona decydują się na
długie pobyty i wydają dużo pieniędzy. W latach 1995–2017 przyrost liczby turystów
zagranicznych na Wyspy Salomona był znacznie wyższy niż średnia dla małych
obszarów wyspiarskich Pacyfiku (mogło to również wynikać z faktu, iż Wyspy Salomona charakteryzowały się bardzo niskim poziomem ruchu turystycznego w 1995 r.
wynoszącym 12 tys.).
Nie wykazano znaczącego wpływu zmian wielkości przyjazdowego ruchu turystycznego na tempo rozwoju gospodarczego wysp, co oznacza że wpływ turystyki
na dobrobyt mieszkańców jest jeszcze statystycznie nie zauważalny. Jedynie lata
2005–2009 to czas, kiedy rejestrowano zarówno wzrost przyjazdów turystów zagranicznych oraz wzrost wielkości PKB przypadającej na 1 mieszkańca.
W artykule stworzono analizę SWOT rozwoju turystyki na Wyspach Salomona. Jako
najmocniejsze strony wskazano: bardzo długą średnią długość pobytów turystów zagranicznych na Wyspach Salomona, wysokie średnie wydatki turystów zagranicznych oraz
ogromny potencjał turystyki sentymentalnej związanej z historią drugiej wojny światowej
oraz możliwości rozwoju ekoturystyki. Wyspy Salomona zdecydowanie powinny rozwijać na swoim obszarze ekoturystykę, na którą w przyszłości będzie duży popyt i która
może generować dodatkowe przychody. Podobne tezę potwierdził H. Franis [2012]
wskazując, iż ekoturystyka jest postrzegana, jako potencjalny przemysł, który mógłby
się przyczynić znacznych dochodów dla gospodarki narodowej (s. 299). Dodatkowo
ogromny potencjał tkwi w rozwoju turystyki kwalifikowanej (tj. nurkowej).
Należy jednak pamiętać, iż Wyspy Salomona historycznie związane z Wielką Brytania obecnie raczej wiążą swoją przyszłość i bezpieczeństwo od w Australii i Nowej
Zelandii [Rodd 2016, s. 517]. To może także mieć znaczny wpływ na kształtowanie
się głównych rynków turystyki przyjazdowej na ten obszar wyspiarski. Zauważono
również duże znaczenie w przemianach na Wyspach Salomona interwencji RAMSI
– Regional Assistance Mission to Solomon Islands. Pojawia się pojęcie „przejścia”,
które jest stosowane w celu opisania niedawnego upadku trwającej dekadę regionalnej
misji pomocy na Wyspach Salomona. Sprawiło to duże zmiany społeczne, polityczne
i gospodarcze na tym obszarze [Allen, Sinclair 2015, s. 381].
Poprzez interwencję kolonialną wiele obszarów Pacyfiku miało narzucone prawodawstwo przez władze metropolitalną i zapomniało o lokalnych wartościach.
Kierunki zmian zostały narzucone z góry, a jednak polityka turystyczna powinna
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się opierać na udostępnieniu działań lokalnej ludności [Harrison 2004]. Udział miejscowych w branży turystycznej niestety był minimalny, a Wyspiarzom z Salomona brakowało i brakuje kapitału finansowego oraz społecznego na aktywny udział
w branży turystycznej. Często próby ich bardziej bezpośredniego zaangażowania
kończyły się niepowodzeniem [Sofield 1996], a jednak cały czas były podejmowane
[Russell, Stabile 1993].
Literatura
Allen M. G., Sinclair D., 2015, Solomon Islands in Transition? The Journal of Pacific
History, vol. 50, issue 4, s. 381–397.
Burns P., 2010, The 1990 Solomon Islands tourism plan: a critical discourse analysis,
Journal of Tourism and Hospitality Planning & Development, Vol. 1, s. 57–78, doi.
org/10.1080/1479053042000187801.
Diedrich A., Aswani S., 2016, Exploring the potential impacts of tourism development
on social and ecological change in the Solomon Islands, Ambio 45, s. 808–818,
https://doi.org/10.1007/s13280-016-0781-x
Douglas N., 2004, Towards a history of tourism in Solomon Islands, The Journal of Pacific
Studies, vol. 26, no.1 & 2, s. 29–49.
Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A., 2012, Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Francis H., 2012, Developing a self-sustaining protected area system: a feasibility study
of national tourism fee and green infrastructure in the Solomon Islands, Journal of
Sustainable Finance & Investment, vol., no 2, s. 287–302, doi.org/10.1080/20430
795.2012.715576.
Harrison D., 2004, Tourism in Pacific Islands, The Journal of Pacific Studies, Vol. 26, no.
1 & 2, 2004, s. 1–28.
Hviding E., Bayliss-Smith T., 2008, Islands of Rainforest. Agroforestry, Logging and
Eco-Tourism in Solomon Islands, Routledge, London.
Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
McLaughlin K., Tanya L. Russell L., Apairamo A., Bugoro H., Jance O., Cooper R.,
Nigel W., 2009, Smallest Anopheles farauti occur during the peak transmission
season in the Solomon Islands, Malaria Journal, vol. 18, doi.org/10.1186/s12936019-2847-2, s.1–7.
Narayan K., Narayan S., Prasad A., 2010, Tourism and Economic Growth: A Panel
Data Analysis for Pacific Island Countries, Tourism Economies, Vol 16, Issue 1,
s. 169–183 https://doi.org/10.5367/000000010790872006
Obłój K., 2007, Strategia organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Panakera Ch., 2007, World War II and Tourism Development in Solomon Islands, [in:]
Ch. Ryan, Battlefield Tourism. History, Place and Interpretation, Routledge, Taylor & Francis Group, United Kingdom, s. 125–141.
Rodd A., 2016, Adapting postcolonial island societies: Fiji and the Solomon Islands in
the Pacific, Island Studies Journal, Vol. 11, No. 2, s. 505–520.

140

Katarzyna Podhorodecka

Ross A., Bryceson K. P., 2019, Traditional thinking: the impact of international aid on
social structures and cultural traditions in agrifood chains in Tonga and Solomon Islands, Journal of the Asia Pacific Economy, vol 24, no 3, s. 402–429, doi:
10.1080/13547860.2019.1614254
Russell D., Stabile, J., 2003, Ecotourism in practice: trekking the highlands of Makira
Island, Solomon Islands, Pacific Island Tourism, ed. D. Harrison.
Sleveland S., 2014, Tourism does not destroy anything: Opportunities for and Limitations
to Tourism Development in Marovo Lagoon, Western Province, Solomon Islands,
The University of Queensland.
Sofield T., 1993, Indigenous tourism development, Annals of Tourism Research, Vol. 20,
Issue 4, https://doi.org/10.1016/0160-7383(93)90094-J, s. 729–750.
Sofield, T. H. B., 1996, Anuha Island resort, Solomon Islands: a case study of failure,
[in:] R. Butler, T. Hinch, Tourism and indigenous peoples, James Cook University,
Queensland, Australia, s. 176–202.
The Solomon Islands National Tourism Development Strategy 2015–2019, 2015, Department and Ministry of Culture and Tourism of Solomon Islands National Tourism
Development StrategySolomon Islands, Solomon Islands.
World Tourism Barometer, Vol 17, Issue 3, United Nations World Tourism Organization
(UNWTO), Madrid, September 2019 – www.unwto.org.

Strony inter netowe:

https://www.data.worldbank.org/country/solomon-islands [10.12.2018].
https://www.pl.wikipedia.org [27.11.2018].
https://www.unwto.org - baza danych UNWTO [27.11.2018].
https://www.spc.int/prism/country/sb/ stats/Migration.
https://www.%20and%20Tourism/Tourism/Purpose-new.htm - Nation.al Statistics Office
of Solomon Islands [25.11.2018].
https://www.wikitravel.org/en/Solomon_Islands [10.07.2019]
https://www.podroze.onet.pl/ciekawe/wyspy-salomona-podstawowe-informacje/
dmr0ezb [16.09.2019].
www. www.gov.pl/web/dyplomacja/wyspy-salomona - Portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych [22.04.2020].
https://www.swiatpodroznikow.pl/kraje/203 [16.09.2019].
https://www.surfski.pl/przewodnik/101-wyspy-salomona--przewodnik-nurkowy.html
[16.09.2019].
https://www.4business4you.com/biznes/zarzadzanie_strategiczne/analiza-swot-tows
[20.11.2017].
CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM
IN SOLOMON ISLANDS IN 1995–2017

Abstract:
Tourism in island areas has been developing very dynamically in recent years. This is be observed by the increasing number of arrivals of foreign tourists to Pacific islands areas. The
purpose of the article is to show the tourism development and importance of tourism in the
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economy of the Solomon Islands comparing to other Pacific Island territories. It is also the
attempt to indicate the barriers that decrease the pace of tourism development in the analyzed area. In addition, the purpose of the article is to answer the question: if tourism on the
Solomon Islands develop at the same pace as on average in small island areas in Pacific region
in 1995-2017.
Keywords: Solomon Islands, economic importance of tourism, diving tourism, ecotourism
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Streszczenie:

Za cel główny opracowania przyjęto przedstawienie metody oceny atrakcyjności turystycznej obiektów
zabytkowych. W ramach celów szczegółowych, na podstawie uzyskanych wyników badań ankietowych,
wyodrębniono czynniki mające wpływ na efektywne kształtowanie przestrzeni turystycznej. W dalszej
części opracowano oraz przedstawiono wskaźniki i mierniki oceny, opracowując jednocześnie zasady
jej prowadzenia. Metodę poddano weryfikacji na wybranym obiekcie badawczym, za który dla celów
opracowania posłużyła Twierdza Boyen w Giżycku. Uzyskane wyniki analiz mają stanowić cenny zbiór
informacji oraz wytycznych pozwalających właścicielom jak i zarządcom podobnych obiektów na podejmowanie trafnych decyzji z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Słowa kluczowe: turystyka, atrakcyjność turystyczna

Wprowadzenie
Efektywne zarządzanie przestrzenią publiczną oraz pseudo-publiczną, w tym
obiektami turystycznymi, ma relatywny wpływ na wysokość dochodów własnych
gminy, co bezpośrednio przekłada się na poziom życia mieszkańców. P. Mickiewicz
[2015, s. 199–204] określa zarządzanie przestrzenią jako zespół działań organów
samorządu terytorialnego i administracji państwowej, zmierzających do stworzenia
ram i warunków zagospodarowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju oraz ładu przestrzennego. Z kolei T. Bajerowski [2008, s. 263–281] definiuje
zarządzanie przestrzenią jako zbiór czynności, na które składają się analizy, prognozy
i symulacje zmian istotnych właściwości przestrzeni, pozwalające na przyjęcie strategii
optymalnego wykorzystania parametrów tych cech w celu zmaksymalizowania korzyści społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Natomiast W. M. Gaczek [2003]
określa zarządzanie przestrzenią jako sposób prowadzenia polityki przestrzennej
w określonej jednostce terytorialnej. W wyniku analizy powyższych definicji można
stwierdzić, że główną ideą zarządzania przestrzenią jest prowadzenie przez organy
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administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz właścicieli i zarządców
nieruchomości, ogółu czynności zmierzających do zaplanowania, zorganizowania,
wdrożenia oraz kontrolowania zagospodarowania przestrzeni z jednoczesnym podnoszeniem jej wartości ekonomicznej, społecznej oraz ekologicznej.
W związku z powyższym, za cel główny opracowania przyjęto przedstawienie
metody pozwalającej na przeprowadzenie oceny atrakcyjności turystycznej obiektów
zabytkowych.
Przestrzeń tur ystyczna w świetle rozwoju tur ystyki
Początki dynamicznego rozwoju form zagospodarowania przestrzeni turystycznej
przypadają na wiek XX, kiedy to miało miejsce wiele przemian społeczno-gospodarczych, w wyniku których turystyka znalazła swoje odbicie w różnych sferach życia
społeczeństwa: kulturowej, psychologicznej, przestrzennej, społecznej oraz ekonomicznej [Podciborski i Zienkiewicz 2017]. O rozwoju koncepcji turystyki i rekreacji
oraz zmianie sposobu podejścia do zagospodarowania przestrzeni turystycznej świadczą przytoczone poniżej definicje. I tak pod koniec XX w. polski geograf J. Czerwiński [2015, s. 23] uważał, że turystyka jest jedynie formą i rodzajem spędzania wolnego
czasu, a co za tym idzie, rekreacja w całości mieści się w definicji wolnego czasu,
natomiast turystyka to częściowo rekreacja, a częściowo inna forma spędzania czasu
wolnego. Pojęcie turystyki w powiązaniu z przestrzenią zostało zdefiniowane ściślej
przez A. Kowalczyka [2001], który jednoznacznie stwierdził, że turystyka to zjawisko
społeczne, obejmujące swoim zakresem wszystkie formy ruchliwości przestrzennej
związane z dobrowolną, czasową, zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia,
obejmujące swoim zakresem wejście turysty w styczność osobistą ze środowiskiem
odwiedzanym – przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym. Podobną opinię
w stosunku do pojęcia turystyki wyrażał S. Liszewski [1995] twierdząc, że „nieodłącznym atrybutem turystyki jest przemieszczanie się człowieka w przestrzeni”. Jak można
zauważyć zarówno A. Kowalczyk jak i S. Liszewski w swoich definicjach ściśle powiązali zjawisko turystyki z koniecznością przemieszczania się człowieka w przestrzeni
i koniecznością nawiązania ze środowiskiem odwiedzanym interakcji.
K. Naumowicz [1998, s.16] poszła nieco dalej twierdząc, „że turystyka to całokształt sposobów i środków spożycia wraz z samym spożyciem dokonywanym przez konsumentów
– turystów, stanowiącym zaspokojenie różnorakich potrzeb osobistych występujących w związku
z realizacją przez nich funkcji czasu wolnego spędzanego poza miejscem stałego zamieszkania”.
M. Kozak [2008, s. 38–59] twierdzi, że koncepcje rozwoju turystyki zasadniczo
mieściły się i nadal mieszczą w głównych nurtach koncepcji rozwoju gospodarczego,
co potwierdza A. Zienkiewicz [2017] twierdząc, że „turystyka to działalność gospodarcza,
niejednokrotnie generująca duże dochody w gminach”.
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W związku z powyższym planując modernizacją lub rozbudowę bazy turystycznej
należy pamiętać, że w celu osiągnięcia i utrzymania na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego opartego na korzyściach płynących z odpłatnego udostępniania
bazy turystycznej, obiekt turystyczny musi dysponować określonymi komponentami
przyrodniczymi oraz antropogenicznymi w szczególności odpowiednią infrastrukturą techniczną. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że zarządcy obiektów turystycznych, mimo wielu atrakcji powinni zapewnić osobom z niepełnosprawnością
możliwość komfortowego poruszania się po terenie obiektu turystycznego. Rozwiązanie tej kwestii jest ściśle powiązane z rozwojem nurtu „turystyki dostępnej”
będącej formą turystyki, która wymaga współpracy między interesariuszami w celu
umożliwienia osobom dotkniętym różnymi rodzajami niepełnosprawności (związanymi z mobilnością, wzrokiem, słuchem i wymiarem poznawczym) samodzielnego
i godnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej D. Buhalis i s. Darcy [2011a]
jednoznacznie zwracają uwagę na fakt, iż w wyniku działań władz różnych szczebli
administracji publicznej oraz właścicieli obiektów turystycznych należy dostarczyć
turystom uniwersalnie zaprojektowany produkt turystyczny, pozbawiony barier architektonicznych.
Dostępność i atrakcyjność przestrzeni publicznej oraz pseudopublicznej
Dostępność przestrzeni turystycznej może być rozpatrywana, co najmniej
w dwóch skalach przestrzennych: w makroskali, jako dostępność przestrzeni, miejsca
z różnych źródeł ruchu turystycznego (np. miast) w aspekcie komunikacyjnym, oraz
w mikroskali, czyli dostępności użytkowania turystycznego obiektu. Dla celów niniejszego opracowania pojęcie dostępności przestrzeni publicznej oraz pseudo-publicznej rozpatrywane jest w ujęciu cech fizyczno-funkcjonalnych pojedynczego obiektu
turystycznego. Można ją zatem zdefiniować jako stopień, w jakim dana osoba może
w sposób swobodny i samodzielny użytkować budynki i inne obiekty, jak również
obszary otwarte, bez potrzeby korzystania z pomocy osób trzecich [Estcott 2004,
s. 7]. Natomiast B. Jałowiecki i M.S. Szczepański [2006, s. 314] określają tradycyjną
przestrzeń publiczną jako strefę wolności, gdzie każdy jej użytkownik może czuć się
swobodnie. Według R. Loeglera [2009], przestrzenie publiczne powinny dawać szansę
na prawdziwą egzystencję, przestrzenny rozwój jednostki osadniczej oraz aktywność
społeczną. Z kolei M. Szatan [2012] twierdzi, że przestrzeń publiczna oraz pseudo
publiczna powinna być otwarta i dostępna dla wszystkich, którzy chcą z niej korzystać oraz „autentyczna”, tzn. że ma odpowiadać na społeczne potrzeby, oczekiwania
oraz upodobania. Ponadto ma być społecznie akceptowana i dawać poczucie bezpieczeństwa. P. Lorens i J. Martyniuk-Pęczek [2010] definiują przestrzeń publiczną jako

146

Tomasz Podciborski, Aleksandra Zienkiewicz

miejsce przeznaczone na realizację potrzeby bezpośrednich kontaktów pomiędzy
uczestnikami życia społecznego, co dokładnie odpowiada „prawu do użycia”.
Obecnie swobodny dostęp do otwartej oraz zamkniętej przestrzeni publicznej gwarantują w polskim prawie przede wszystkim zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
[Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483] oraz Karta Praw Osób Niepełnosprawnych [M.P. 1997
nr 50 poz. 475]. Obydwa przytoczone akty prawne odnoszą się bezpośrednio w swoich zapisach do przeciwdziałania dyskryminacji osób dotkniętych niepełnosprawnością
poprzez ograniczanie ich dostępu do życia publicznego. Kolejnym aktem prawnym
poruszającym bezpośrednio opisywaną problematykę jest ustawa Prawo budowlane [t.j.
Dz.U. 2019 poz. 1186], która w art. 5 pkt 4 formułuje wymóg zapewnienia warunków
do korzystania z obiektów przez osoby dotknięte niepełnosprawnością. Podjęta problematyka badań oraz prezentowana metoda oceny zakłada przy tym, iż owa dostępność
turystyki wiąże się nie tylko z potrzebami osób z niepełnosprawnościami, lecz również
z potrzebami pozostałych grup społecznych. Do takich grup osób zalicza się m.in.
osoby starsze, rodziny z dziećmi etc. [Merski 2007]. Założenie to odnosi się do definicji
turystyki dostępnej. Według D. Buhalis, S. Darcy [red., 2011b] turystyka ta jest zatem
„formą turystyki, która wymaga współpracy między interesariuszami w celu umożliwienia osobom
z różnymi wymaganiami – związanymi z mobilnością, wzrokiem, słuchem i wymiarem poznawczym
– samodzielnego, godnego funkcjonowania”.
Natomiast rozmieszczenie w przestrzeni oraz jakość walorów turystycznych
(w tym zabytkowych obiektów) dają optymalne możliwości pełnego zaspokojenia
potrzeb różnych grup społecznych – także tych z ograniczeniami. Jednocześnie są
one przedmiotem zainteresowania turysty i decydują o atrakcyjności turystycznej
obszaru. Wynika to z faktu, że poza istniejącymi obiektywnie warunkami geograficznymi (przyrodniczymi i kulturowymi) dużą rolę w ich ocenie odgrywa indywidualny
czynnik psychologiczny [Warszyńska 1970, Zienkiewicz 2016]. W takim znaczeniu
atrakcyjność turystyczną rozpatruje się jako „właściwość obszaru lub miejscowości [w tym
również obiektu turystycznego – przypis Autorów] wynikającą z zespołu cech przyrodniczych i pozaprzyrodniczych, które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają turystów” [Kurek,
Mika 2007, s. 24].
Analizując powyższe definicje oraz akty prawa można stwierdzić, że w aspekcie
rozwiązań urbanistycznych infrastruktura dostępna dla osób z niepełnosprawnością
również turystyczna powinna stać się koniecznym symbolem nowoczesności [Pearn
i Heritage 2011, s. 201–213].
W związku z powyższym zaprezentowana w niniejszym artykule metoda w sposób
kompleksowy, uwzględnia różnorodność funkcji pełnionych przez obiekty turystyczne
oraz potrzeby osób z niepełnosprawnością jak również osób w podeszłym wieku.
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Opracowanie listy wskaźników oceny
W celu opracowania listy dziesięciu (10) wskaźników oceny atrakcyjność obiektów
turystycznych, na początku grudnia 2018 r. przeprowadzono bezpośrednie badania
ankietowe na grupie 100 osób, będących ekspertami z zakresu obsługi ruchu turystycznego. Grupę respondentów tworzyły osoby odpowiedzialne za organizowanie
oraz obsługę ruchu turystycznego, współpracujące z Centrum Promocji i Informacji
Turystycznej w Giżycku.
W śród respondentów znaleźli się również przewodnicy oferujący swoje usługi
na terenie obiektów turystycznych zlokalizowanych na obszarze gminy Giżycko oraz
okolicznych miejscowości turystycznych, w tym Twierdzy Wilczy Szaniec. Należy
zaznaczyć, że ankietowani w ramach swoich obowiązków służbowych są również
odpowiedzialni za obsługę turystów dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Sporządzony przez autorów niniejszego opracowania formularz ankietowy zawierał 30 pytań wyłonionych przez autorów opracowania podczas wstępnych prac
badawczych. Zadaniem ankietowanych było wyrażenie opinii na temat istotności
wpływu poszczególnych 30 analizowanych cech na ogólny poziom atrakcyjności
obiektów turystycznych.
W opracowanym kwestionariuszu ankietowym (tab. 1) siłę wpływu danej cechy
na atrakcyjność obiektów turystycznych określono w skali punktowej zawierającej
się w przedziale od 0 do 3, przy czym 0 stanowiło brak wpływu, natomiast 3 bardzo
duży wpływ danej cechy.
Na podstawie analizy uzyskanych wyników z grona 30 wstępnie wyselekcjonowanych cech dokonano wyboru 10 najistotniejszych – tych, które otrzymały największą
liczbę punktów, a następnie wskazano w formie wag siłę ich wpływu na dostępność
i atrakcyjność ocenianych obiektów.
Wartości wag ustalono w następujących krokach:
1. Dla 10 cech, które otrzymały największą liczbę punktów, obliczono sumę
wartości wszystkich uzyskanych przez te cechy punktów;
2. Oddzielnie dla każdej z 10 cech obliczono iloraz wartości liczby punktów dla
danej cechy dzielony przez sumę wartości wszystkich uzyskanych punktów dla
10 wybranych cech.
Ustalenie wartości wag pozwala również na zastosowanie metody sumy ważonej
podczas prowadzenia oceny.
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Tabela. 1. Kwestionariusz ankietowy dotyczący atrakcyjności turystycznej obiektów zabytkowych
Tablel 1. Survey questionnaire concerning the tourist attractiveness of historic objects
Skala porządkowa
Lp.
Cecha
brak
mały
duży
b. duży
wpływu – 0 wpływ – 1 wpływ – 2 wpływ – 3
1. Dni tygodnia oraz godziny otwarcia obiektu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dostępność miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnością
Dostępność toalet, w tym toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością
Dostępność ławek
Dostępność wystaw multimedialnych
Monitoring
Możliwość skorzystania z usług przewodnika
lub przewodnika elektronicznego
Możliwość wzięcia udziału w cyklicznych
imprezach kulturalnych
Nawierzchnia parkingów
Odpłatność za zwiedzanie obiektu
Odwodnienie ciągów pieszych oraz nawierzchni parkingu
Oświetlenie
Oznakowanie ciągów pieszych oraz obiektów
Oznakowanie dojazdu
Powierzchnia obiektu (wielkość)
Poziom przekształceń obiektu wynikający
z jego przebudowy lub przeprowadzonych
remontów
Przystosowanie ciągów pieszych do potrzeb
osób z niepełnosprawnością
Punkt informacji turystycznej
Punkt medyczny
Punkt gastronomiczny

Sklep z pamiątkami
Stan techniczny obiektów
Śmietniki
Tablice informacyjne dwujęzyczne
Ukształtowanie terenu
Walory estetyczno-widokowe
Wi-Fi
Wpływ warunków środowiskowych lub/i
antropogenicznych na udostępnienie obiektu
do zwiedzania
29. Zieleń niska
30. Zieleń wysoka
Źródło: opracowanie własne
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W dalszej części opracowania wybrane cechy nazwano wskaźnikami oceny. Ich
lista wraz z wartościami wag przedstawia się następująco:
1. Wpływ warunków środowiskowych lub/i antropogenicznych na udostępnienie
obiektu do zwiedzania – 0,114;
2. Dni i godziny otwarcia obiektu – 0,110;
3. Odpłatność za zwiedzanie obiektu – 0,108;
4. Poziom przekształceń obiektu wynikający z jego przebudowy lub przeprowadzonych remontów – 0,106;
5. Przystosowanie ciągów pieszych do potrzeb osób z niepełnosprawnością
– 0,103;
6. Dostępność wystaw multimedialnych – 0,102;
7. Możliwość skorzystania z usług przewodnika lub przewodnika elektronicznego – 0,099;
8. Dostępność miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością – 0,088;
9. Stan techniczny obiektów – 0,087;
10. Dostępność toalet, w tym toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 0,083
Opracowanie mier ników oceny
Do opracowania metody oceny atrakcyjność turystycznej obiektów zabytkowych
wykorzystano podstawowe założenia metody punktowej. Zaproponowana metoda
pozwala ująć wszystkie oceniane oddzielnie cechy elementów zagospodarowania
przestrzeni w jedną liczbę, która kompleksowo wyraża jakość ogólną ocenianego
obiektu (Babicz-Zielińska i in. 2008, s. 56). Skale punktowe łączą zalety skal werbalnych i skal liczbowych. Każdy punkt skali ma umowne liczby oraz odpowiadające im
określenie słowne (Jędryka i Kozłowski 1986, s. 32). Precyzja uzyskanych wyników
zależy od poprawnego zdefiniowania poszczególnych poziomów jakości i jest to
pierwszy warunek by uzyskać poprawne wyniki. Drugim warunkiem jest rzetelne
wyszkolenie zespołu oceniającego, pozwalające na jednoznaczne rozumienie definicji
poszczególnych cech obiektu.
Poprawnie skonstruowana skala punktowa powinna spełniać cztery warunki:
– każdy stopień skali powinien odpowiadać odmiennemu poziomowi jakości uchwytnemu dla oceniającego;
– każdemu punktowi skali (czyli każdemu poziomowi jakości) odpowiada jednoznaczna definicja jakości;
– liczba punktów skali powinna być ograniczona i nie powinna przekraczać 3 stopni;
– wszystkie cechy powinny być oceniane na skali o jednakowej liczbie punktów.
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Opracowanie mierników było niezbędne do stworzenia modelu, który posłużył
do oceny atrakcyjności zabytkowych obiektów turystycznych.
W celu ustalenia poziomu atrakcyjności dowolnego obiektu turystycznego opracowano uproszczoną kartę oceny zawierającą wskaźniki, mierniki oceny oraz wagi.
Wzór uproszczonej karty oceny przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Uproszczona karta oceny obiektów zabytkowych
Table 2. Simplified assessment card for historic objects
Lp.

1

2

3

Wskaźnik

Wpływ warunków
środowiskowych lub/
i antropogenicznych
na udostępnienie
obiektu do
zwiedzania

Dni i godziny
otwarcia obiektu

Odpłatność za
zwiedzanie obiektu

Miernik

Skala*
Skala Punktacja Waga Waga

cały teren obiektu jest udostępniony dla
zwiedzających
tylko wyznaczone tereny obiektu są udostępnione dla zwiedzających (na terenie obiektu
występują obszary niedostępne dla zwiedzających, np. o dużym natężeniu promieniowania radioaktywnego – Czarnobyl).
Na terenie obiektu wydzielono obszary niebezpieczne i określono dla tych obszarów
poziom niebezpieczeństwa zwiedzani dla
amatorów Urban exploration
tylko wyznaczone tereny biektu są udostępnione dla zwiedzających (na terenie obiektu
występują obszary niedostępne dla zwiedzających, np. o dużym natężeniu promieniowania radioaktywnego – Czarnobyl).
Na terenie obiektu wydzielono obszary niebezpieczne, niestety nie określono dla tych
obszarów poziomu niebezpieczeństwa zwiedzania dla amatorów Urban exploration
obiekt dostępny dla zwiedzających w terminach oraz godzinach zwyczajowo przyjętych
dla obiektów o takiej samej funkcji
obiekt dostępny dla zwiedzających wyłącznie
po wcześniejszym ustaleniu terminu zwiedzania; czas zwiedzania nieograniczony
obiekt dostępny dla zwiedzających wyłącznie
po wcześniejszym ustaleniu terminu zwiedzania; czas zwiedzania ograniczony
zarządca obiektu umożliwia nieodpłatne
zwiedzanie obiektu dla grup szkolnych, słuchaczy uniwersytetów III wieku lub osób z
niepełnosprawnością w wybrane dni roku
lub tygodnia
zarządca obiektu oferuje w sprzedaży bilety
ulgowe

2

zarządca obiektu nie oferuje w sprzedaży biletów ulgowych

0

1
2

0,114 0,228

2

0,110 0,220

2

0,108 0,216

0

2
1
0

2

1
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4

5

6

Poziom
przekształceń
obiektu wynikający
z jego
przebudowy lub
przeprowadzonych
remontów

Przystosowanie
ciągów pieszych
do potrzeb osób z
niepełnosprawnością

obiekt oryginalny lub obiekt w którym
przebudowy oraz remonty dokonano bez
naruszania substancji oryginalnej
obiekt, w którym przebudowy lub remonty,
dokonano z naruszeniem części substancji
oryginalnej
obiekt, w którym przebudowy lub remonty
dokonano z całkowitą aneksją substancji
oryginalnej

1

2

na terenie obiektu niektóre nawierzchnie
chodników, ścieżek, pochylni itp., mają właściwości antypoślizgowe, niektóre krawędzie
stopni w ciągach pieszych są kontrastowo
oznaczone poprzez zmianę faktury lub odcienia barwy, dodatkowo niektóre schody wyposażono w poręcze

1

na terenie obiektu brak nawierzchni chodników, ścieżek, schodów, pochylni itp., które
mają właściwości antypoślizgowe lub krawędzie stopni w ciągach pieszych nie są kontrastowo oznaczone poprzez zmianę faktury lub
odcienia barwy

0

wystawy multimedialne są dostępne na terenie całego obiektu

2

Dostępność wystaw wystawy multimedialne są dostępne w wybramultimedialnych nych punktach obiektu
zwiedzający mogą skorzystać z usług przewodnika w dniach oraz godzinach udostępnienia obiektu do zwiedzania i zarządcy
obiektu udostępniają przewodnik elektroniczny wraz z filmem zawierającym napisy
Możliwość
lub tłumaczenie tekstu na polski język migoskorzystania z usług wy (PJM)
przewodnika
lub z przewodnika zwiedzający mogą skorzystać z usług przeelektronicznego wodnika w wybrane dni, w wybranych godzinach udostępnienia obiektu do zwiedzania
lub zarządcy obiektu przygotowali przewodnik elektroniczny
zwiedzający nie mogą skorzystać z usług
przewodnika, a zarządcy obiektu nie udostępniają przewodnika elektronicznego

2

0,106 0,212

0

0,103 0,000

0

0,102 0,000

1

0,099 0,099

0

na terenie obiektu wszystkie nawierzchnie
chodników, ścieżek, pochylni itp., mają właściwości antypoślizgowe,
a krawędzie stopni w ciągach pieszych są
kontrastowo oznaczone poprzez zmianę faktury lub odcienia barwy, dodatkowo schody
wyposażono w poręcze

brak dostępnych wystaw multimedialnych

7

2

1
0

2

1

1
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miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością dostępne w odległości d < 50
m od wejścia na teren obiektu zabytkowego
lub zarządca obiektu zapewnia bezpośredni
dojazd do wejścia na teren obiektu i możliwość zatrzymanie pojazdu dla osób z niepełDostępność miejsc nosprawnością
parkingowych
miejsca parkingowe dla osób z niepełnodla osób z
sprawnością są dostępne w odległości 50 m
niepełnosprawnością ≤ d < 200 m od wejścia na teren obiektu zabytkowego
miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są dostępne w odległości 200 m
≤ d ≤ 300 m lub brak miejsc parkingowych
dla osób z niepełnosprawnością w tym przedziale odległościowym
obiekty w bardzo dobrym stanie technicznym, nie wymagają remontów

9

Stan techniczny
obiektów

Dostępność toalet,
w tym toalet
10 dodostosowanych
potrzeb osób z
niepełnosprawnością

2

1

0,088 0,000

2

0,087 0,174

2

0,083 0,166

0

2

obiekty w dobrym stanie technicznym, wymagają bieżących remontów

1

obiekty w złym stanie technicznym, wymagają gruntownych remontów

0

na terenie obiektu zlokalizowano toalety, w
tym toalety dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnością

2

na terenie obiektu zlokalizowano toalety,
brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością

1

na terenie obiektu brak toalet

0

I klasa

1,5000 ≤ x ≤ 2,000
– wysoki poziom
atrakcyjności obiektu

0,500 ≤ x < 1,000
III klasa – niski poziom atrakcyjności
obiektu

II klasa

1,000 ≤ x < 1,500
– średni poziom
atrakcyjności obiektu

IV klasa

0,000 ≤ x < 0,500
– bardzo niski poziom
atrakcyjności obiektu

0

Suma
punktów

1,315

uzyskana
klasa oceny:

II

Źródło: opracowanie własne

Wer yfikacja opracowanej metody na przykładzie – Twierdza
Boyen
Charakterystyka obiektu
Twierdza Boyen położona jest w zachodniej części miasta Giżycka. Wybudowana
była w latach 1843–1855 jako strategiczny obiekt warowny, pozwalający na prowadzenie nadzoru nad przemarszem wojsk na obszarze korytarza zlokalizowanego pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. Swoim zasięgiem obejmowała obszar ok. 100 ha,
stanowiąc główne ogniwo w łańcuchu umocnień Prus Wschodnich, zamykających
od wschodu dostęp na teren państwa pruskiego.
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Pierwsze plany powstania obiektu pochodziły z 1818r. i były konsekwencją doświadczeń zdobytych z wojen napoleońskich przez gen. von Grolmanna oraz von
Boyena. Ostateczną decyzję o wybudowaniu fortyfikacji podjęto dopiero 9 sierpnia
1841r. Głównym autorem planów był Johann Leopold Ludwig Brese. Nadzwyczaj
nowoczesny jak na owe czasy projekt budowlany, zakładał wybudowanie na planie ziemno–murowanego sześcioboku fortu zaporowego. Do obiektu prowadziły
cztery drogi wjazdowe, zaś całość otaczał mur Carnota o długości 2303 m. W roku
1846 postanowiono uhonorować jednego ze zwolenników i inicjatorów budowy tego
obiektu, gene¬rała von Boyen, nadając powstającej twierdzy jego imię. Od roku 1889
w Giżycku funkcjonowała komendantura, natomiast w 1902 roku w Twierdzy Boyen
umieszczono składnicę artyleryjską.
Po I wojnie światowej zmieniono zastosowanie twierdzy, tworząc w niej między innymi szpital. W przededniu II wojny światowej Twierdza Boyen była jednym
z punktów zbornych armii nie¬mieckiej, która z terenu Prus Wschodnich wkroczyła
na terytorium Polski. W okresie wojny w fortyfikacji miał swą siedzibę ośrodek Abwehry szkolący żołnierzy z armii gen. Własowa. W czasie ataku na miasto w styczniu
1945 roku twierdza została opuszczona bez walki. Od roku 1945 Twierdza przeszła
w ręce Wojska Polskiego, które korzystało w niej w ograniczony sposób. W latach 50.
podjęto decyzje o umiejscowieniu tutaj kilku przedsiębiorstw spożywczych, co spowodowało przekształ¬cenia, duże zniszczenia, a przede wszystkim budowę nowych,
zupełnie nie pasujących do charakteru obiektu budynków. Sytuacja ta miała miejsce
do po¬czątku lat 90, kiedy to większość z tych zakładów została zlikwidowana.
W 1994 r. miasto przekazało większość twierdzy powstałemu we wrześniu 1993 r.
Towarzystwu Miłośników Twierdzy Boyen (majdan przekazano w 2001 r.). Towarzystwo zagospodarowało teren twierdzy i zapewniło całodobowy nadzór. Udostępniło większość obiektów do zwiedzania, wyznaczając ścieżki oraz przewodników.
W koszarowcu przy Bramie Giżyckiej urządzono schronisko młodzieżowe i Muzeum
Twierdzy Boyen. Obecnie w twierdzy odbywają się rekonstrukcje historyczne i zloty
motocykli (http://twierdza.gizycko.pl/ (17.06.2019 r.).
Prezentacja uzyskanych wyników oceny
W celu przeprowadzenia weryfikacji metody, w dniu 21.06.2019 r. podczas wywiadu terenowego, uzupełniono indywidualną uproszczoną kartę oceny (tab. 1).
W ramach dalszych prac badawczych, w celu bardziej czytelnej i skonsolidowanej
prezentacji uzyskanych wyników oceny opracowano i wypełniono zbiorczą kartę
oceny (tab. 3).
W wyniku przeprowadzonej oceny oraz analizy uzyskanych informacji stwierdzono, że Twierdza Boyen nie jest w pełni ogólnie dostępnym obiektem zabytkowym.
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Niestety obecny stan ciągów komunikacyjnych oraz zastosowane rozwiązania projektowe powodują, że oceniany obiekt nie jest wolny od barier, rozwiązań lub niedogodności ograniczających lub wręcz uniemożliwiających korzystanie z niego przez
osoby z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi osobami. Rozwiązań
służących dostępności obiektu przestrzeni publicznej, jakim jest Twierdza Boyen, dla
osób z różnymi dysfunkcjami nie uwzględniono także podczas projektowania miejsc
parkingowych obsługujących oceniany zabytek.
Tabela 3. Zbiorcza karta oceny obiektów zabytkowych
Table 3. Collective assessment shit for historic objects
L.P.

Twierdza Boyen
A

B

C

Waga

Wartość miernika

Wartość A * B

1

0,114

2

0,228

2

0,110

2

0,220

3

0,108

2

0,216

4

0,106

2

0,212

5

0,103

0

0,000

6

0,102

0

0,000

7

0,099

1

0,099

8

0,088

0

0,000

9

0,087

2

0,174

10

0,083

2

0,166

LOKALIZACJA:

KLASA OCENY

WARTOŚĆ

Województwo: Warmińsko-mazurskie

I – wysoki poziom atrakcyjności obiektu

1,500 ≤ x ≤ 2,000

m. Giżycki

II – średni poziom atrakcyjności obiektu

1,000 ≤ x < 1,500

Giżycko 11-500

III – niski poziom atrakcyjności obiektu

0,500 ≤ x < 1,000

Turystyczna 1

IV – bardzo niski poziom atrakcyjności obiektu

0,000 ≤ x < 0,500

Σ 1,315

Uzyskana klasa oceny:

Gmina:
Miasto/kod:
Ulica:

Źródło: opracowanie własne

Zarządca obiektu nie dostrzega również potrzeby zastosowania nowoczesnych
rozwiązań w postaci multimedialnych systemów prezentacji wystawienniczej. Należy zauważyć, że w obecnych czasach tego typu wystawy są oczywistym element
ekspozycji dającym możliwość „doświadczania” nauki, w tym przypadku lekcji historii. Zastosowanie tego typu rozwiązań coraz częściej zachęca pokolenia dorastające
w cyfrowej ewolucji do zwiedzania obiektów zabytkowych.
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W przypadku braku wystaw multimedialnych zamówienie usługi przewodnickiej
to gwarancja dobrze wykorzystanego czasu, niestety zwiedzający Twierdzę Boyen
mogą skorzystać z usług przewodnika tylko w wybrane dni oraz w wybranych godzinach udostępnienia obiektu do zwiedzania.
Reasumując, w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że Twierdza Boyen
została zaliczona do grupy obiektów reprezentujących średnią atrakcyjność turystyczną, natomiast ogólny stan obiektów powinien zachęcić turystów do przybycia
w to niezwykłe miejsce.
Podsumowanie
W oparciu o przeprowadzone badania własne opracowano metodę oceny atrakcyjność turystycznej obiektów zabytkowych. Metodę poddano weryfikacji na wybranym
obiekcie badawczych, co pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków:
– zastosowanie w praktyce opracowanych wskaźników i mierników pozwala na przeprowadzenie oceny atrakcyjności turystycznej dowolnego obiektu zabytkowego;
– uzyskane wyniki oceny mogą być wykorzystane w procesie planowania i realizacji
prac remontowych, modernizacyjnych czy też rewitalizacyjnych;
– w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny można wskazać, które z elementów
zagospodarowania przestrzeni, poddawanych ocenie, pozytywnie wpływają na
poziom zagospodarowania turystycznego oraz których z elementów brak, lub ich
stan pozostawia wiele do życzenia. Świadczy o tym niski poziom przystosowania
obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (nieprzystosowanie ciągów
pieszych do potrzeb osób z niepełnosprawnością; brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością);
– w dobie XXI w. zasadnym byłoby wyposażenie obiektu w wystawy multimedialene;
– uzyskane wyniki ocen oraz analiz stanowią cenny zbiór informacji oraz wytycznych
pozwalających właścicielom jak i zarządcom obiektów turystycznych na podejmowanie trafnych decyzji z zakresu zarządzania nieruchomościami.
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A METHOD OF ASSESSING TOURIST ATTRACTIVENESS
HISTORICAL OBJECTS
Abstract:
The main aim of the study was to present a method for assessing attractiveness of tourist
facilities in the aspect of tourism space management. Within the framework of detailed objectives, on the basis of surveys, factors influencing the effective shaping of an accessible
and safe recreation and tourism space were identified. In the following part of this article the
indicators and assessment measures have been elaborated and presented, while developing
the rules for its conduct. The method was verified on a selected research object, for which the
Boyen Fortress in Giżycko was used for the purposes of the study. The obtained results of
the analyses are to constitute a valuable collection of information and guidelines that allow
owners and managers of similar objects to make accurate decisions in the field of real estate
management.
Keywords: tourism, tourist attractiveness
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Streszczenie:
Podejście instytucjonalne jest coraz częściej wykorzystywane do analizy procesów gospodarowania – także w przypadku badań prowadzonych na gruncie geografii ekonomicznej, chociaż
z perspektywy metodologicznej kwestiom instytucjonalnym w ujęciu geograficznym nie poświęca się zbyt dużo uwagi. Z tego też względu w opracowaniu scharakteryzowano nurt ekonomii instytucjonalnej, zdefiniowano pojęcia tkanka i infrastruktura instytucjonalna, omówiono
zagadnienie hierarchii instytucji, przedstawiono znaczenie instytucji endo- i egzogenicznych dla
badań nad organizacją przestrzenną gospodarki. Aby założone cele zrealizować, wykorzystano
metodę analizy i krytyki piśmiennictwa.
Słowa kluczowe: organizacja przestrzenna gospodarki, instytucje, ekonomia instytucjonalna,
tkanka instytucjonalna, infrastruktura instytucjonalna

Wstęp
Przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się gospodarką przestrzenną
jest m.in. znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób poprzez rozwiązania
instytucjonalne uczynić z miejsc o nikłej wartości lokalizacyjnej miejsca lokalizacyjnie atrakcyjne, czyniąc to tak, aby stymulować rozwój gospodarczy macierzystych
jednostek osadniczych, a zwłaszcza jednostek przestrzennych różnego szczebla skali
geograficznej. Spektakularnym przykładem próby takiego działania są np. tzw. Specjalne Strefy Ekonomiczne (dalej: SSE). Badania nad nimi koncentrują się przede
wszystkim na różnych kwantytatywnych aspektach tej efektywności, zwłaszcza takich
jak np. wysokość inwestycji zagranicznych, liczba utworzonych miejsc pracy, wysokość wpływów budżetowych utraconych z tytułu zwolnień podatkowych. Pomijane są
natomiast aspekty instytucjonalne. Tymczasem właśnie analiza instytucji formalnych
i nieformalnych pozwala dostrzec szerokie spektrum aspektów jakościowych specjalnych obszarów gospodarczych, jakimi są SSE. Te aspekty kwalitatywne z reguły nie
są brane pod uwagę w tradycyjnej analizie ekonomicznej o charakterze ilościowym,
co wynika przede wszystkim z trudności ich pomiaru oraz ich interdyscyplinarnego

160

Waldemar Jagodziński

charakteru. Sterylność instytucjonalna tradycyjnego podejścia do badania organizacji
przestrzennej gospodarki sprawia, że trudno dostrzec przyczyny wpływające na jej
kształt, co często utrudnia podejmowanie odpowiednich decyzji stymulujących rozwój lokalny i regionalny.
Dopiero dostrzeżenie związku przyczynowo-skutkowego między instytucjami
i mechanizmami przestrzennymi zachodzącymi w gospodarce pozwala zauważyć
zależności warunkujące organizację przestrzenną gospodarki rozumianą jako determinujący rozwój jednostek przestrzennych różnego szczebla skali geograficznej,
miejscowo i temporalnie specyficzny, dynamiczny układ relacji między podmiotami
gospodarczymi, organami władzy publicznej, lokalnymi i regionalnymi społecznościami oraz mającymi określoną lokalizację zasobami czynników produkcji. Pamiętać
przy tym należy o wzajemnych relacjach zachodzących między instytucjami, ponieważ
organizowanie procesów gospodarczych w przestrzeni jest działaniem wymagającym
modelowania skomplikowanego układu instytucjonalnego, na który składają się instytucje formalne (rozproszone w licznych aktach prawnych różnej rangi), instytucje
nieformalne oraz instytucje będące organizacjami. Dlatego też zastosowanie ekonomii instytucjonalnej do badań nad organizacją przestrzenną gospodarki pozwala na
metodologiczną integrację ekonomii, geografii ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, prawa oraz socjologii.
Podejście instytucjonalne w analizie procesów gospodarowania staje się obecnie
jedną z częściej stosowanych perspektyw badawczych. Pojawia się coraz więcej publikacji poświęconych instytucjonalnym aspektom funkcjonowania gospodarki. Ten
nurt badawczy dostrzegany jest również na gruncie geografii ekonomicznej [zob.
np. Brzeziński 2015, Jagodziński 2018, Stachowiak 2007]. Stryjakiewicz już w 1999 r.
zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia orientacji instytucjonalnej w dyskursie
metodologicznym prowadzonym przez geografów ekonomicznych [zob. też Stryjakiewicz 2007]. Podkreślał, że ten nurt, jak również orientację neoklasyczną i behawioralną należy uznać za trzy główne kierunki teoretyczno-metodologiczne współczesnej
geografii ekonomicznej. Główne różnice występujące między poszczególnymi orientacjami teoretyczno-metodologicznymi zostały przedstawione w tabeli 1.
Opracowanie niniejsze stara się zatem wyjść naprzeciw postulatowi sformułowanemu przed laty przez T. Stryjakiewicza i, wpisując się w nurt rozważań metodologicznych, wzbogacających perspektywę badawczą geografii ekonomicznej o instytu	Zastosowanie analizy instytucjonalnej w badaniu procesu ewolucji instytucji znalazło w pełni
wyraz w pracy Lissowskiej [2008]. Wpływ niskiej sprawności układu instytucjonalnego na
niedoinwestowanie polskiej gospodarki oraz na lukę kapitałową stanowił przedmiot badań
Gruszewskiej [2013]. Jedną z nowszych pozycji omawiających znaczenie instytucji w gospodarce jest monografia Wilkina [2016].
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cjonalne aspekty mechanizmów przestrzennych, stawia sobie za cel scharakteryzowanie nurtu ekonomii instytucjonalnej oraz opis wpływu instytucji różnej proweniencji
na sposób funkcjonowania przestrzeni ekonomicznej.
Tab. 1. Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu
Table 1. Theoretical and methodological orientations in industrial geography
Charakterystyka
Podmiot decyzyjny

Orientacja teoretyczno-metodologiczna
Neoklasyczna

Behawioralna

Instytucjonalna

Homo oeconomicus

Homo satisfandus

technostruktura

zaspokojenie określone- długookresowy wzrost,
Cele działalności go- minimalizacja kosztów,
go poziomu aspiracji/ zysk i bezpieczeństwo
spodarczej
maksymalizacja zysków
satysfakcji
(redukcja niepewności)
relacje koszt6w i przySposób
ujmowania
przestrzeń informacji,
chod6w, podaży i popyprzestrzeni ekonomiczkontaktów i działania
tu w warunkach wolnej
nej
(action space)
konkurencji

pole negocjacji, przetargów i umów między
głównymi aktorami gry
ekonomicznej, dążącymi do osiągnięcia efektu
dominacji lub kontroli

ograniczona racjonal- struktura i strategie korUwarunkowania decyzji doskonała racjonalność,
ność, niepełny zasób poracji,
mechanizmy
lokalizacyjnych
pełna informacja
informacji
władzy
automatyczna reakcja
Sposób podejmowania
na działanie sił ekonodecyzji lokalizacyjnych i
proces uczenia się
micznych (prawa podaadaptacji do zmian
ży-popytu)

proces
negocjacyjny
między przedsiębiorstwami, rządem i pracownikami

Źródło: Stryjakiewicz 2011, s. 14
Source: Stryjakiewicz 2011, p. 14

Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej
Nurt instytucjonalny w teorii ekonomii cechuje pluralizm perspektyw badawczych,
o czym świadczy fakt, że o ile stara ekonomia instytucjonalna zaliczana jest do nurtu
heterodoksyjnego, stojąc w opozycji do ekonomii głównego nurtu, o tyle nowa
ekonomia instytucjonalna stanowi uzupełnienie ekonomii neoklasycznej [Lissowska
2008]. Poszukując wspólnego mianownika różnych szkół instytucjonalnych dojść
należy do wniosku, że jest nim instytucja będąca przedmiotem badań, przy czym
Na temat głównych nurtów tworzących szeroko rozumianą ekonomię ortodoksyjną zob.
Gorynia 2018.

	Dla rozważań przedstawionych w dalszej części niniejszego opracowania wystarczający
jest dychotomiczny podział nurtu instytucjonalnego na stary instytucjonalizm oraz nową
ekonomię instytucjonalną (neoinstytucjonalizm). Na temat innych podziałów zob. WoźniakJęchorek 2014.
	

162

Waldemar Jagodziński

w zależności od nurtu instytucjonalnego przedmiot badania jest odmiennie definiowany i analizowany z innego punktu widzenia.
W przeciwieństwie do zwolenników ekonomii głównego nurtu, którzy instytucje
postrzegają jako dane, „czyli mające dla systemu gospodarczego charakter egzogeniczny i neutralny” [Staniek 2017, s. 267], ekonomia instytucjonalna traktuje je jako jeden z czynników wzrostu gospodarczego, dokonując ich endogenizacji. Analizowanie
wpływu instytucji na życie gospodarcze nie jest jednak odkryciem instytucjonalistów,
gdyż „[w] najszerszym, a zarazem najmniej rygorystycznym metodologicznie ujęciu
należałoby stwierdzić, że rozważania na temat tego, co obecnie określane jest mianem
instytucji, są tak stare jak cała ekonomia, z jej początkami sięgającymi (w wymiarze
europejskim) czasów starożytnych” [Ratajczak 2011, s. 30]. Niewątpliwą zasługą instytucjonalizmu jest natomiast program badawczy proponujący teorię umożliwiającą
analizę instytucji, choć podkreślić należy, że podejścia badawcze są także wewnątrz
danego nurtu instytucjonalnego zróżnicowane. Uproszczony schemat ekonomicznej
analizy instytucjonalnej przedstawia ryc. 1.:

Ryc. 1. Ekonomiczna analiza instytucjonalna. Źródło: Ebers, Gotsch 2006, s. 248
Fig. 1. Conceptual framwork of economic institutional analysis. Source: Ebers,
Gotsch 2006, p. 248

	Odmienność podejścia do instytucji zauważalna jest nawet wśród reprezentantów tego samego nurtu. Jako przykład można podać interdyscyplinarne podejście do badań nad gospodarką T. Veblena i J.R. Commonsa oraz krytyczne podejście do postulatu interdyscyplinarności
W.C. Mitchella [Dominiak i in. 2016]. Dodatkową trudnością związaną z ukuciem uniwersalnej definicji pojęcia instytucja jest posługiwanie się tym pojęciem przez przedstawicieli
różnych nauk, m.in. filozofii, socjologii, geografii, nauk politycznych [Hodgson 2006].

Przykładowo T. Veblen koncentrował się na znaczeniu instytucji nieformalnych w procesie
gospodarowania, podczas gdy J.R. Commons uważał za najważniejsze instytucje formalne,
„tworzone bardziej odgórnie niż wynikające z interakcji podmiotów i jednostek” [Staniek
2017, s. 19]. Więcej na temat rozwoju ekonomii instytucjonalnej oraz roli jej twórców
w rozwoju głównych założeń zob. Rutherford 2001.


Instytucje a organizacja przestrzenna gospodarki. Perspektywa metodologiczna

163

W przedstawionym wyżej schemacie analiza instytucjonalna uwzględnia cztery
elementy: instytucję, wymianę, koszty oraz efektywność. W zależności od etapu analizy elementy te mogą stanowić zmienną zależną lub niezależną. Najogólniej mówiąc,
instytucje regulują proces wymiany dóbr, usług oraz praw własności. Proces ten
generuje koszty wpływające na efektywność alokacji zasobów, która z kolei decyduje
o tym, czy określone instytucje są korzystne, a w dalszej kolejności wpływa na wybór
instytucji, które regulują wymianę, a tym samym bezpośrednio wpływają na koszty
ustanowienia i utrzymania określonego ładu instytucjonalnego. Podkreślić należy, że
przedstawiony opis analizy instytucjonalnej stanowi uproszczony, abstrakcyjny schemat służący celom analitycznym. W rzeczywistości bowiem trudno uchwycić relacje
zachodzące między wymienionymi elementami w porządku chronologicznym, jako
że zmienne te cały czas wzajemnie na siebie oddziałują [Ebers, Gotsch 2006].
Badając instytucje, przedstawiciele starego instytucjonalizmu koncentrują się przede wszystkim na normach o charakterze ogólnym, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, a w celu ich zbadania „posługują się analizą historyczną poszczególnych
przypadków w całościowym kontekście społeczno-ekonomicznym i organizacyjnym
(…). Odwołują się więc do empirii, nie próbując raczej budować modeli abstrakcyjnych” [Lissowska 2008, s. 21]. Z kolei na gruncie nowej ekonomii instytucjonalnej
badane są przede wszystkim „reguły i prawidłowości rządzące współpracą międzypodmiotową, w tym umowy” [Lissowska 2008, s. 31].
Analizując program badawczy szeroko rozumianej ekonomii instytucjonalnej,
wyróżnić można dwa podejścia do kwestii wyjaśnienia mechanizmu powstawania
i zmiany instytucji. Dla przedstawicieli starej ekonomii instytucjonalnej charakterystyczny był holizm metodologiczny, w ramach którego zwracano szczególną uwagę
na „socjalizację osoby, internalizację wartości i norm właściwych społeczeństwu,
w którym osoba ta żyje” [Borkowska 2016, s. 161], natomiast zmiany jednych instytucji wyjaśniano działaniem innych instytucji. Reprezentanci nowej ekonomii instytucjonalnej skierowali się ku indywidualizmowi metodologicznemu, a przekonani
o racjonalności osób i stałości ich preferencji uważają, że instytucje stanowią (zamierzony lub niezamierzony) efekt działania osób gospodarujących.
Granica między metodologicznym indywidualizmem i holizmem ulega coraz
większemu zatarciu, a dla nowego programu badawczego charakterystyczne są dwa
założenia. Zgodnie z pierwszym działania jednostki stanowią efekt złożonej motywacji. Drugie założenie opiera się na przekonaniu, że między instytucjami i działaniami
jednostki zachodzą sprzężenia zwrotne, w związku z czym instytucje są efektem
działań osób, które w ramach istniejących instytucji podejmują określone działania. Badania nad instytucjonalnymi aspektami organizacji przestrzennej gospodarki


Przykład takiej analizy zob. Acemoglu, Robinson 2014.
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powinny zatem uwzględniać sprzężenia zwrotne zachodzące między podmiotami
gospodarującymi, zasobami pracy, aktorami wdrażającymi instytucje na poziomie
różnych skal przestrzennych oraz owymi instytucjami.
Tkanka instytucjonalna a infrastr uktura instytucjonalna
Rozważania dotyczące podziału instytucji zacząć można od przypomnienia słów
D.C. Northa, który mechanizm funkcjonowania gospodarki wyjaśnia istnieniem instytucji, sankcji oraz systemu politycznego. Jego zdaniem ludzie z chwilą uzmysłowienia
sobie możliwości świadomego wywierania wpływu na świat dążyli do przekształcenia
otaczającego ich środowiska w sposób, który umożliwiał ograniczenie niepewności,
„przynajmniej w zakresie, w jakim jest ona udziałem osób mających możliwość zmieniania instytucji” [North 2003, s. 140]. Instytucje te kształtowane są poprzez reguły
formalne, które obejmują m.in. konstytucję, przepisy, regulaminy. Reguły tego typu
są najważniejsze i najbardziej oczywiste, a ich celem jest uczynienie świata bardziej
przewidywalnym dla osób, które te reguły określają. Reguły formalne nie istnieją
jednak w oderwaniu od nieformalnych norm zachowania, przez które są uzupełniane,
modyfikowane, a nawet mogą być przez nie podważane. Reguły nieformalne zostały
zdefiniowane przez D.C. Northa jako nieformalne ograniczenia nakładane przez
społeczeństwo, które „w istotny sposób rozszerzają, zmieniają, korygują itp. formalne reguły gry” [tamże, s. 140]. Obok reguł formalnych i nieformalnych występuje
system sankcji, którego rola sprowadza się do określenia sposobu egzekwowania obu
rodzajów reguł.
Ponieważ zasady ekonomiczne oraz mechanizmy egzekwowania ustalane są przez
system polityczny, D.C. North zwraca uwagę na fakt, iż zrozumienie działania gospodarki wymaga zrozumienia funkcjonowania systemu politycznego. Wziąwszy pod
uwagę cel niniejszego opracowania, uzasadnione jest szczegółowe scharakteryzowanie
instytucji (reguł) formalnych oraz nieformalnych, których wielowymiarowego wpływu na organizację przestrzenną gospodarki nie sposób przecenić.
Jako że instytucje formalne i nieformalne nie są dostrzegane gołym okiem, będą
one traktowane zbiorczo jako tkanka instytucjonalna w przeciwieństwie do dostrzegalnej infrastruktury instytucjonalnej, która na potrzeby niniejszego opracowania
oznaczać będzie instytucje w rozumieniu organizacji, które mniej lub bardziej świadomie wywierają wpływ na kształt tkanki instytucjonalnej.


W przypadku instytucji formalnych dostrzegalne są co prawda materialne nośniki, jednak nie
są one tożsame z funkcjonowaniem instytucji formalnych w percepcji zindywidualizowanej
jednostki.
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Czym są zatem instytucje formalne? Przede wszystkim należy podkreślić, iż
instytucja nie jest tożsama z aktem prawnym, jak chce tego D.C. North, który
swoim podejściem do instytucji formalnych zignorował dorobek nauk prawnych
wyodrębniających w aktach prawnych normy prawne i instytucje. Starając się przyjrzeć instytucjom formalnym ze stanowiska, które obrał D.C. North, akty prawne
należałoby postrzegać jako zbiór różnych instytucji, których liczebność zależy od
stopnia skomplikowania materii regulowanej przez dany akt. Natomiast pojedyncza instytucja stanowi „zespół norm prawnych, które łącznie regulują określoną
grupę stosunków społecznych, praktycznie i teoretycznie dostatecznie ważną do
wyodrębnienia tego zespołu norm w jedną całość, a inaczej mówiąc, społeczne
oczekiwania i nawyki czynią z takiej grupy stosunków element niezbędny do
sprawnego funkcjonowania jakiejś części relacji społecznych. Instytucje prawne
są wzajemnie powiązane i zmiana norm dotyczących z założenia lub z pozoru
tylko jednej instytucji może prowadzić do nieoczekiwanych, nie deklarowanych,
czy wręcz wykluczanych konsekwencji” [Daszkowski 2008, s. 82]. Jeżeli skutki
wywołane zmianą instytucji formalnych sprawiają, że efekt ich wprowadzenia
jest odmienny od zamierzonego, gdyż instytucje takie nie spełniają oczekiwanych
funkcji, wówczas określa się takie instytucje mianem dysfunkcjonalnych. W odniesieniu do organizacji przestrzennej gospodarki jako dysfunkcjonalne należy
postrzegać takie instytucje, które negatywnie wpływają na szeroko rozumiane
procesy gospodarcze zachodzące w przestrzeni (od lokalizacji przedsiębiorstwa
w danym miejscu zaczynając, a na możliwościach wycofania się z podjętej działalności gospodarczej kończąc).
Kolejnym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia jest kwestia instytucji nieformalnych. Jak podkreśla G.M. Hodgson [2006], pierwotni ekonomiści instytucjonalni
(przedstawiciele starego instytucjonalizmu) postrzegali instytucje jako szczególny
rodzaj struktury społecznej, która mogła wpłynąć na zmianę zachowania agentów,
ich celów oraz preferencji. Kształtu funkcjonującej w nowej ekonomii instytucjonalnej koncepcji instytucji nieformalnych (zaproponowanej przez D.C. Northa) można
doszukać się w pracy T.W. Schultza z roku 1968 Institutions and the Rising Economic
Value of Man. W artykule tym podkreślona została konieczność uwzględniania instytucji w opracowywaniu modeli ekonomicznych przy jednoczesnym zwróceniu
uwagi na brak narzędzi analitycznych niezbędnych do badania instytucji. Instytucje
zdefiniowane zostały natomiast jako reguły zachowania, które dotyczą działań podejmowanych na płaszczyźnie społecznej, politycznej oraz gospodarczej [Schultz
cyt. za Zhang 2016].
Na potrzeby dalszych rozważań przyjęto, że instytucje nieformlane stanowią
egzemplifikacje wartości wyznawanych przez określoną grupę jednostek w określonym miejscu i czasie, mają one zatem zarówno aspekt chorologiczny, jak i chrono-
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logiczny, a ich celem prymarnym jest dostarczanie gotowych rozwiązań określonych
problemów.
Aby organizacja przestrzenna gospodarki była efektywna (tzn. przyczyniała się do
rozwoju gospodarczego wybranych regionów, czyniąc je atrakcyjnymi pod względem
lokalizacyjnym dla inwestorów) niezbędna jest odpowiednia kombinacja instytucji
formalnych i nieformalnych, które powinny się wzajemnie uzupełniać, wzmacniając
swe oddziaływanie na procesy gospodarcze zachodzące w przestrzeni dzięki efektowi
synergii.
W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że instytucje formalne i nieformalne
są instytucjami o charakterze funkcjonalnym, w przeciwieństwie do nich natomiast
instytucje-organizacje to instytucje o charakterze substancjalno-funkcjonalnym, gdyż
składają się z ludzi (których łączy wspólny cel) oraz elementów materialnych (takich
jak budynki, biura) umożliwiających realizację zadań, do których zostały powołane.
Aspekt funkcjonalny przejawia się w powoływaniu ich do zaspokojenia określonych
potrzeb założycieli, na korzyść których działają [Legiędź 2015], chociaż zauważyć
należy, iż niektóre instytucje działają na rzecz ogółu. Przykładem tak rozumianych
organizacji są zatem przedsiębiorstwa (dążące co do zasady do realizacji własnych
celów), sądy, urzędy państwowe (działające na rzecz ogółu) [Dominiak 2016]. Tkanka
instytucjonalna stanowi zatem „reguły gry”, natomiast graczami są instytucje-organizacje.
Choć podział taki wydaje się klarowny, rozróżnienie instytucji od instytucji-organizacji wywoływało wiele nieporozumień, co wynika przede wszystkim z faktu, że
na gruncie nauk o zarządzaniu instytucje i organizacje traktowane są jako synonimy.
Szczegółowym wyjaśnieniem odróżnienia instytucji od instytucji-organizacji zajął się
G. M. Hodgson [2006] w artykule What are institutions, w którym powoływał się na
prywatną korespondencję z D. Northem. Abstrahując od szczegółowych wywodów
przeprowadzonych w tym artykule przez G. M. Hodgsona, warto przytoczyć zaproponowaną przez niego w końcowej części pracy definicję organizacji, rozumianej jako
„specjalna instytucja, która zawiera:
a) kryteria umożliwiające ustalenie własnych granic oraz odróżnienie swoich
członków od nie-członków,
b) zasady suwerenności dotyczące tego, kto rządzi,
c) zasady określające obowiązki w ramach organizacji” [Hodgson 2006,
s. 18].
Hierarchia instytucji
Podkreślić należy, że różnego rodzaju instytucje uszeregowane są hierarchicznie.
O. Williamson [2000] opracował hierarchię wewnętrznie powiązanych poziomów
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instytucji, która przez pryzmat zmienności w czasie wyjaśnia różnice między instytucjami formalnymi i nieformalnymi (zob. ryc. 2.).

1. Instytucje nieformalne (normy kulturowe, zwyczaje, wartości)
2. Instytucje formalne związane z prawem i biurokracją
3. Instytucje formalne dotyczące zarządzania
i zasad prowadzenia działalności
gospodarczej
4. Instytucje formalne regulujące
alokację zasobów

ŁAD INSTYTUCJONALNY
PRZESTRZENI GOSPODARCZEJ

0. Matryca instytucjonalna (nieuświadomione metainstytucje)

Ryc. 2. Hierarchia instytucji. Źródło: Jagodziński 2019, s. 19
Fig. 2. Institutional hierarchy. Source: Jagodziński 2019, p. 19

Na szczycie hierarchii znajdują się instytucje nieformalne, które związane są m.in.
z tradycją, zwyczajami, a także religią. Na tym poziomie (poziom 1) instytucje zmieniają
się bardzo wolno – na przestrzeni stuleci, a swoją legitymację czerpią z panujących na
danym obszarze stosunków społecznych. Na kolejnych poziomach (od 2 do 3) znajdują
się instytucje formalne, podlegające szybszym zmianom w czasie w porównaniu z instytucjami nieformalnymi, choć tempo zmian jest mocno zróżnicowane. Poziom drugi
obejmuje swym zasięgiem egzekutywę, legislację, sądownictwo oraz biurokratyczne
funkcje rządu. Zmiany w tym poziomie instytucjonalnym zachodzą powoli, na przestrzeni 10–100 lat, choć różnego rodzaju kryzysy (np. II Wojna Światowa) czy załama

M. Miszewski oraz S. Czech [2016, s. 211] proponują wzbogacenie omawianej koncepcji
hierarchii instytucji o poziom zerowy, który wraz z poziomem pierwszym tworzą matrycę
instytucjonalną rozumianą „jako system bazowych instytucji o charakterze ekonomicznym,
politycznym i ideologicznym”. Z kolei proponowany poziom zerowy zawiera „instytucje
wpływające na jednostki, lecz niekoniecznie przez nie uświadamiane. Innymi słowy, chodzi
o pewne metainstytucje, którym jednostki bezwiednie się podporządkowują, a które stanowią o wyznacznikach cywilizacyjnych wywodzących się nieraz z bardzo dalekiej przeszłości.
Wystarczy tutaj wspomnieć o dziedzictwie Konfucjusza, Buddy, czy Jezusa jako zjawisku
obyczajowo-kulturowym, a nie religijnym, utrwalonym w różnych kręgach cywilizacyjnych.
Podobnie dziedzictwo filozofii antycznej Grecji, rzymskiego prawa, chrześcijaństwa, reformacji i oświecenia tworzy fundament zachodnioeuropejskiej cywilizacji, który jednostki
przyjmują w sposób bezwiedny i podświadomy jako fundamentalia podejmowanych przez
siebie działań oraz oczekiwań wobec innych jednostek. Tego rodzaju instytucje tworzą
nierzadko pewien zestaw wartości i przekonań o charakterze „umysłu zbiorowego” (…),
warunkującego określone rozwiązania instytucjonalne niższego szczebla” [tamże, s. 213].
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nia (jak np. kryzys finansowy w Nowej Zelandii) mogą zmiany przyspieszyć. Jak jednak
podkreśla O. Williamson, tego typu sytuacje należą raczej do wyjątków. Przykładem
tempa zmian zachodzących na tym poziomie jest Unia Europejska, która od ponad
50 lat jest w ciągłym procesie kształtowania się, a mimo to znajduje się na wczesnym
etapie rozwoju. Instytucje z poziomu 3 i 4 mogą być dość elastycznie zmieniane.
Biorąc pod uwagę hierarchię instytucji, można zastanowić się nad ich związkiem
z koncepcją zależności od ścieżki10. Interesujące pod względem metodologicznym
może być wyróżnienie wśród instytucji formalnych i nieformalnych tych o charakterze determinującym i stymulującym rozwój gospodarczy.
Formalne i nieformalne instytucje o charakterze determinującym to takie, które
zakorzenione w przeszłości najbardziej wpływają na reprodukcję układu instytucjonalnego. Instytucje determinujące korespondują z takimi koncepcjami jak ścieżka
samowzmacniająca i zamknięcie w ścieżce. W przypadku ścieżki samowzmacniającej
instytucje determinujące rozwój gospodarczy są na tyle silne, że zmiana kierunku rozwoju jest trudna lub wręcz niemożliwa. Instytucje determinujące skutkują procesem
zamknięcia na ścieżce (lock-in), a więc stanem, gdy będące ich skutkiem zachowanie
lub rozwiązanie są powielane. „Owa powtarzalność decyduje o przewadze rynkowej,
politycznej lub społecznej (…). Zjawisko zamknięcia na ścieżce może być również wyjaśniane w kategoriach funkcjonalnych, tj. dany stan jest utrzymywany, gdyż służy on
interesom pewnych grup lub wierzy się w jego słuszność” [Sukiennik 2017, s. 165].
Inną funkcję odgrywają instytucje stymulujące, które można wytłumaczyć przez
analogię do rozwoju ścieżki reakcyjnej. Ich funkcja stymulująca polega na zmianie
kierunku rozwoju ukształtowanego przez instytucje determinujące. Instytucje stymulujące stanowią reakcję na ukształtowane układy instytucjonalne, a jednocześnie
wpływają na ich nowy kształt. Biorąc pod uwagę miejsce instytucji nieformalnych
w zaproponowanej przez O.E. Williamsona hierarchii instytucji, pojawia się pytanie,
czy te nieformalne, których zmiana następuje na przestrzeni pokoleń, mogą mieć
w ogóle charakter stymulujący. Czy raczej prawdziwe będzie twierdzenie, że w przypadku instytucji nieformalnych można mówić jedynie o ich funkcji determinującej.
Rozwój nauki, w tym zwłaszcza psychologii, sprawia, że ludzie są coraz bardziej
Uwagi poczynione przez O. Williamsona w roku 2000 na temat Unii Europejskiej zdają się
być wciąż aktualne. Brexit może świadczyć o tym, iż kryzys przyspiesza zmiany instytucjonalne
w UE w tym sensie, iż niezbędne jest opracowanie precyzyjnych ram instytucjonalnych towarzyszących wyjściu państw członkowskich ze struktur UE, gdyż „[a]rtykuł 50 Traktatu o Unii
Europejskiej (TUE) odnosi się bowiem tylko do umowy dotyczącej wystąpienia i mówi, że powinna ona uwzględniać „ramy przyszłych stosunków” danego państwa z Unią. Nieprecyzyjność
tego zapisu pozwala na tworzenie różnych scenariuszy nie tylko samej procedury wyjścia, lecz
także przyszłych relacji UE z Wielką Brytanią” [K. Borońska-Hryniewiecka i in. 2016, s. 14].
10
Na temat samej teorii zależności od ścieżki oraz jej znaczenia dla badań prowadzonych na
gruncie geografii ekonomicznej zob. Gwosdz 2004, Łęcka i in. 2020.
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świadomi istnienia instytucji nieformalnych i ich znaczenia dla funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, które obejmuje również wymiar gospodarczy. Choć na razie
trudno dostrzec powiązania przyczynowo-skutkowe między instytucjami nieformalnymi i różnymi aspektami funkcjonowania gospodarki, to jednak świadomość ich
występowania i prowadzenie badań nad nimi sprawiają, że jednostka może również
wpływać na kształt tych instytucji, choć bez wątpienia wymaga to wiedzy specjalistycznej. Przykładem takich działań może być np. tworzenie kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa w sposób świadomy, tak aby wartości reprezentowane przed dane
przedsiębiorstwo zostały nie tylko przyjęte, lecz zinternalizowane przez pracowników.
Wychodząc zatem z założenia, że możliwa jest praca nad przekonaniami, postawami
oraz wartościami wyznawanymi przez jednostkę, należy dojść do wniosku, że również
instytucje nieformalne mogą mieć charakter stymulujący.
Główne wyzwania metodologiczne badania instytucji
Głównym wyzwaniem metodologicznym, stojącym przed badaczem analizującym
instytucje, jest konieczność konceptualizacji tego pojęcia. Przeciwnicy podejścia instytucjonalnego zwracają uwagę na fakt, że świat widziany oczami instytucjonalistów
jest „przeinstytucjonalizowany”, gdyż „[k]ażde zachowanie ludzkie, które cechuje się
choćby minimalną dozą regularności, jest przede przez przedstawicieli nurtu określane mianem instytucji społecznej” [Bergmann 2005, s. 155]. Postrzeganie różnego
rodzaju zachowań jako instytucji sprawia, że zwłaszcza na gruncie nauk socjologicznych rację bytu tracą takie terminy jak rytuał, zwyczaj czy naśladownictwo11.
	Jak wyjaśnia H. Wallon [1950, s. 129–130] „(...) gest rytualny (...) jest (...) nie tyle czynem, ile
obrazowym przedstawieniem czynu. Poszukiwane konsekwencje nie są zawarte w nim samym,
lecz w tych siłach, które stara się on odtworzyć, tzn. w tym, co reprezentuje. Rytuał wprowadza
wy obrażenie i przez to wyobrażenie staje się pośrednikiem czy kondensatorem przyczynowości,
która nie tkwi jedynie w zwykłym operowaniu rzeczami, w zwykłej czynności mięśniowej przy
zetknięciu się z przedmiotami”. W sposób interesujący różnicę między obrzędem a wzorem
zachowania wyjaśnia R. Tomicki [1974, s. 62], za kryterium różnicujące przyjmując rodzaj sankcji: „Obrzęd jest strzeżony nie tyle przez sankcje o charakterze społecznym, ile przez sankcje
nadprzyrodzone. Nie wykluczają one pierwszych, lecz umniejszają ich znaczenie chociażby ze
względu na ważność sfer, w których działają. Sankcje społeczne typowe dla wzorów zachowań funkcjonują w sferze społecznej, ograniczają się najczęściej do „niesfornego” podmiotu
działania, podczas gdy sankcje nadprzyrodzone operują w sferze egzystencjalnej i odnoszą się
do całej grupy społecznej. Wiąże się to z ogólnogrupowym charakterem obrzędów, w którym
oprócz aktorów bierze udział pozostała część społeczności bądź to w roli przedmiotów działania, bądź obserwatorów. Wszystkie te cechy nie występują i nie są konieczne w przypadkach
realizacji wzorów zachowań. Różnica między tym ostatnim a obrzędem uwidacznia się ponadto
w funkcjach – wymienić wystarczy funkcje estetyczno-emocyjne czy psychoterapeutyczne jako
nie pojawiające się zwykle przy realizacji wzorów zachowań”.

11
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Kolejnym wyzwaniem metodologicznym jest brak konsekwencji w postrzeganiu
instytucji. Przykładu takiego postępowania dostarczyć może jeden z ważniejszych podziałów instytucji na instytucje wyższego i niższego rzędu. Badacze zajmujący się instytucjami nie zawsze jednak dokonują takiego rozróżnienia. Instytucje wyższego rzędu
składają się ze ściśle ze sobą powiązanych instytucji niższego rzędu. Instytucją wyższego
rzędu może być rynek, a w przypadku badań nad organizacją przestrzenną gospodarki
instytucję taką mogą stanowić Specjalne Strefy Ekonomiczne. Brak takiego rozróżnienia
może prowadzić do zaciemnienia relacji między różnego rodzaju instytucjami.
Z kolei H. Hegmann [2004], zastanawiając się nad granicami analizy instytucjonalnej, zwraca uwagę na fakt, że badacz stanowi kulturowo ukształtowany produkt
charakterystyczny dla czasu i miejsca warunkujących jego egzystencję, w związku
z czym nie zawsze jest świadomy źródeł własnego światopoglądu, który postrzega
jako oczywisty, gdyż to, co jest oczywiste w przypadku zwyczajów i obyczajów, dotyczy w szczególnym stopniu specyficznych kulturowo reguł i nawyków myślenia, za
pomocą których redukuje się złożoność własnej sytuacji. Taka teoretyczna wiedza
może stać się do tego stopnia przyzwyczajeniem, że jednostki nie będą w ogóle świadome faktu, jak bardzo postrzegają świat przez historycznie uwarunkowane okulary
własnej wspólnoty i jak bardzo może być uzasadniony inny sposób postrzegania tej
samej sytuacji przez ludzi, którzy podlegali innym procesom socjalizacji.
Samoświadomość stanowi najważniejsze wyzwanie, z którym musi sobie poradzić
badacz. Następnym krokiem, w myśl konstruktywizmu poznawczego, jest dokonanie
interpretacji zachowań charakterystycznych dla danej kultury z punktu widzenia zachowań typowych dla określonej kultury. Kolejne wyzwanie dla badacza stanowi wiedza
ukryta funkcjonująca w danej kulturze, która sprawia, że prosta dekontekstualizacja
kontekstu kulturowego nie jest zabiegiem wystarczającym. Jak podkreśla H. Hegmann
[2004], analiza instytucjonalna nastręcza mniej trudności, gdy badacz oraz obiekt jego
dociekań należą do tej samej kultury. Z drugiej strony warto sobie zadać pytanie, czy
przynależność do innego kręgu kulturowego nie sprawia, że dostrzec można to, co dla
badacza „zainfekowanego własną kulturą” jest niedostrzegalne, bo oczywiste?
Istotnym problemem w przypadku badań na gruncie nowej ekonomii instytucjonalnej jest w przypadku analizy zmiany instytucjonalnej na przestrzeni lat sposób podejścia
do samej instytucji, który nie uwzględnia historycznych uwarunkowań rozwoju tejże instytucji (zależności od ścieżki). „Pokusa wyprowadzenia narodzin instytucji z urojonego
świata jednostek bez instytucji jest błędem. Potrzebna jest raczej teoria procesu rozwoju
i uczenia się, wyprowadzona z istniejących i odziedziczonych systemów społecznych”
[Stankiewicz 2014, s. 25]. Ważkim błędem jest analiza instytucji w ramach kontekstu,
który badacz postrzega jako oczywisty, co sprawia, że nie uwzględnia dynamiki rozwoju
danej instytucji. „Jeśli analizowana reguła jest częścią systemowego kontekstu, który
całościowo rozwija się na przestrzeni lat, jednak przez aktorów i badaczy może zostać
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zrozumiany jedynie fragmentarycznie, wówczas zmiana instytucjonalna podlega własnej
dynamice, która nie może być opisana jako efekt indywidualnego celowego działania”
[Hegmann 2004, s. 20]. H. Hegmann zwraca też uwagę na wzajemne oddziaływanie na
siebie konkretnych idei oraz ich sprzężeń zwrotnych z rzeczywistością, co doprowadza tego autora do podania w wątpliwość sensu prowadzenia w tym obszarze badań
o charakterze mikroekonomicznym poświęconych instytucjom.
Podkreślenia wymaga, że cechą charakterystyczną badań nad instytucjami jest
konieczność kontekstualizacji instytucji, czyli przeprowadzenie ich analizy na tle
konkretnych uwarunkowań kulturowych przez pryzmat tychże właśnie uwarunkowań. Założenie takie związane jest jednak z dwoma trudnościami. K. Annen [2004,
s. 30–31] wspomina o jednej z nich, pisząc: „Kultura kontekstualizuje podczas gdy
ekonomia zmierza do dekontekstualizacji. Sprzeczność ta może zostać przezwyciężona jedynie wtedy, gdy albo kultura zostanie zdefiniowana jako koncepcja zdekontekstualizowana, albo ekonomia zamieni się w naukę zadowalającą się skontekstualizowanymi teoriami”. Kontekstualizacja teorii uniemożliwia jednak formułowanie
przez ekonomistów uogólnień o charakterze uniwersalnym.
Druga trudność, stanowiąca konsekwencję pierwszej, wiąże się z przynależnością
naukowców do określonego nurtu badawczego, a dokładniej mówiąc do dominującego w nim paradygmatu, zgodnie z którym prowadzone są badania i który narzuca
określony sposób myślenia, a ten wymaga, zgodnie z wolą wspólnoty naukowej,
w przypadku nauk ekonomicznych, uogólnionych twierdzeń. Wspólnotę naukową,
o której pisał T. Kuhn [1968, s. 12] wyjaśniając pojęcie paradygmatu, „charakteryzuje
jednomyślność co do kwestii zawodowych, która wynika z podobnej wiedzy, oraz
skłonność do formułowania na tej podstawie podobnych wniosków. Rezultatem
jej działania jest z jednej strony skłonność do rozpatrywania nauki w kategoriach
tego, co ustalone i co nie jest w najogólniejszym sensie kwestionowane, z drugiej
– częściowe podporządkowanie poznania dynamice profesjonalizacji grupy badaczy
wraz z wynikającymi z tego epistemologicznymi konsekwencjami” [Nowak 2009,
s. 22]. Skontekstualizowane teorie ekonomiczne, których zasięg jest bardzo ograniczony, zdają się naruszać jedno z podstawowych założeń badań ekonomicznych.
Prowadzenie badań na gruncie nowej ekonomii instytucjonalnej wymaga od badacza
otwartości umysłu i elastyczności w podejściu do przedmiotu analizy, który ze swej
natury wymaga badań o charakterze multidyscyplinarnym.
Rola czasu i przestrzeni w ekonomii instytucjonalnej
Dynamika zmian zachodzących w gospodarce oraz złożoność mechanizmów rozwoju gospodarczego sprawiają, że ekonomia ortodoksyjna, próbując wyjaśnić zjawiska
gospodarcze, boryka się z licznymi trudnościami [Rudolf 2010]. Także w przypadku
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analizy organizacji przestrzennej gospodarki instrumentarium oferowane przez nurt
ortodoksyjny nie daje badaczowi możliwości uchwycenia sieci powiązań wpływających
na kształtowanie oraz kształt tejże organizacji. Trudności te wynikają z niedostatków
w założeniach filozoficznych i metodologicznych ekonomii głównego nurtu, które
skutkują prowadzeniem badań nad gospodarką stanowiącą sztuczny konstrukt pozbawiony społecznego, politycznego, prawnego i kulturowego otoczenia warunkującego przecież istotnie przebieg procesów gospodarczych [Kargul 2012]. Można by
wręcz rzec, że zwolennicy ekonomii neoklasycznej w swoich badaniach opierali się
na koncepcjach, w których przedłożono „wygodę analizy ponad merytoryczną trafność modelu” [Fjałkowski 2010, s. 59], co sprawiło, że ekonomia zaczęła szybować
w chmurach abstrakcji, stając się „ekonomią stratosferyczną” [Eucken 2005].
Wskazując na słabości ekonomii ortodoksyjnej, D.C. North stwierdził, że „zajmuje się ona działaniem rynków, ale nie bada kierunków ich zmiany. (…) Same metody
stosowane przez neoklasycznych ekonomistów narzucały przedmiot zainteresowania
badawczego, będąc jednocześnie barierą badań nad rozwojem. Teoria neoklasyczna
w formie podstawowej, z jej matematyczną precyzją i elegancją, wymodelowała statyczny świat „bez tarć”. Stosowana w historii gospodarczej i badaniach nad rozwojem
gospodarki, koncentrowała się na technologicznych osiągnięciach, a ostatnio na inwestycjach w kapitał ludzki, ignorując jednocześnie zakorzenioną w instytucjach strukturę bodźców, które determinowały wielkość społecznych inwestycji w wymienione
czynniki. Teoria ta, prowadząc analizę efektywności gospodarczej w perspektywie
czasu, przyjmowała dwa błędne założenia: po pierwsze, że instytucje nie mają znaczenia, a po drugie, że czas nie ma znaczenia” [North 2006, s. 553]. Do wypowiedzi tej
dodać należy, że również aspekty przestrzenne procesów gospodarczych pozostawały
poza obszarem zainteresowań przedstawicieli ekonomii ortodoksyjnej.
Instytucjonaliści natomiast zwracają uwagę na konieczność uwzględnienia w badaniach dotyczących działalności gospodarczej takich aspektów jak instytucje, czas12 oraz
miejsce, dzięki czemu możliwa staje się dokładniejsza analiza konkretnej rzeczywistości
ekonomicznej. Obecnie związek tych trzech aspektów najbardziej uwypukla koncepcja
zależności od ścieżki (path dependence), choć podkreślić należy, że teoria ta nie jest nowatorskim ujęciem związku zachodzącego między instytucjami, historią a organizacją
przestrzenną gospodarki, rozwijanego na gruncie nowej ekonomii instytucjonalnej. Już
bowiem w roku 1621 J. Smith pisał: „Geografia (…) wydaje mi się bez historii ciałem
bez życia i ruchu. Również i historia bez geografii może być porównana do tułacza bez
dachu i ojczyzny. Ten, kto studiuje jedną z tych nauk bez drugiej, nie może zrozumieć
cośkolwiek z nich” [Smith cyt. za Nowakowski 1934, s. 46]. Ponad 300 lat później,
	Jak zauważa K. Kuciński [2010], czas w ekonomii może odgrywać różną rolę: ekonomista
może go postrzegać m.in. zarówno jako przedmiot, jak i narzędzie badania.

12
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w pracy z 1934 r., S.T. Nowakowski wskazywał na nierozerwalny związek między historią, geografią i kulturą, podkreślając, „że geografja, traktowana jako zwykły dodatek
do historii, jest z konieczności osłabiona. (…) Konieczne jest, aby moment „czasu”
współdziałał równocześnie z momentem „miejsca”. Oto dlaczego przy poznawaniu
i nauczaniu geografji nie można obejść się nie tylko bez przyrodoznawstwa, ale i bez historii, a w szczególności kultury świata” [Nowakowski 1934, s. 46]. Analiza wzajemnych
relacji między geografią, historią i kulturą nie stanowiła wówczas jednak przedmiotu
badań na tyle inspirującego, by ekonomiści powiązania te uwzględnili w badaniach
nad gospodarką i gospodarowaniem, dostrzegając przy tym aspekt geograficzny tych
zagadnień w różnych skalach przestrzennych. Związki te są natomiast przedmiotem
badań historyczno-porównawczej analizy instytucjonalnej, która wypracowana została
przez przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej „w celu zbadania czynników
determinujących odpowiednie reguły gry, wzajemnych powiązań między społecznymi
podmiotami podejmującymi decyzje, minionymi instytucjami i zmieniającym się otoczeniem, jak i dla uchwycenia związków między nieformalnymi a formalnymi aspektami
rozwiązań instytucjonalnych” [Przesławska 2015, s. 186].
Przyjmując geograficzną perspektywę gospodarki, podkreślić należy, że w badaniach nad przestrzennym wymiarem procesów gospodarowania istotną rolę odgrywają „[p]rzyrodnicze, ekonomiczne, społeczne, techniczne, kulturowe, polityczne
i przestrzenne (dostępność, powiązania, położenie względne) cechy miejsc”, które
wpływają „na efektywność i konkurencyjność gospodarki” [Kuciński 2015a, s. 15]13.
W coraz większej liczbie prac zwraca się uwagę na odmienność uwarunkowań społeczno-gospodarczych i geograficznych mających wpływ na badane zagadnienie, co
uniemożliwia wypracowanie jednolitych rozwiązań aplikowalnych w każdej szerokości
geograficznej14.
W podobnym tonie wypowiada się J. Wilkin, który, analizując proces zmian instytucji i będącą jego skutkiem zmianę instytucjonalną, podkreśla znaczenie czynników natury geograficznej, pisząc, że czynnikami mającymi szczególnie ważne znaczenie w wywoływaniu zmian
instytucjonalnych są: „kontakt z innymi kulturami i otwarcie się na nie, zmiany technologiczne i przyrodnicze (w tym klimatyczne), wyczerpywanie się niektórych zasobów, procesy
demograficzne, wojny, rewolucje oraz inne gwałtowne i masowe zjawiska społeczne” [Wilkin
2016, s. 127].
14
	Jako przykład nieudanej próby poszukiwania uniwersalnego wzorca instytucjonalnego gwarantującego rozwój gospodarczy można podać Global Standard Institutions promowane
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Opracowanie przez te organizacje uniwersalnych instytucji porównano z działalnością lekarza wojskowego Grauensteina
z powieści J. Haska, „który wszystkich leczył za pomocą kilku prostych zabiegów (płukania
żołądka, owijania w mokre prześcieradło i lewatywy) oraz aspiryny i chininy. Jednak nawet
on stosował różne kombinacje owych remediów” [Dominiak i in. 2016, s. 53].
13
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Czynnik geograficzny był i jest różnie postrzegany przez ekonomistów. D. Rodrik
i A. Subramanian postrzegają położenie geograficzne jako egzogeniczny czynnik
wzrostu, który wpływa bezpośrednio i pośrednio na dochody, a także na jakość
instytucji [Rodrik, Subramanian 2003]. Ma on również wpływ na stopień otwartości
gospodarki. Poziom dochodu, instytucje oraz integracja gospodarcza stanowią natomiast czynniki endogeniczne. Relacje zachodzące między czynnikami egzo- i endogenicznymi zostały przedstawione na ryc. 3.

Ryc. 3. Relacje między fundamentalnymi czynnikami wzrostu.
Źródło: Miłaszewicz 2011, s. 12
Fig. 3. Relationships between fundamental growth factors.
Source: Miłaszewicz 2011, p. 12

Jak wyjaśnia D. Miłaszewicz, „[w]ierzchołkami trójkąta są zmienne endogeniczne,
które łączy sprzężenie zwrotne zaznaczone strzałkami, na przykład otwarcie gospodarki (handel międzynarodowy) jest zmienną determinującą poziom dochodu, ale
jest także kształtowana przez poziom dochodu. Warunki instytucjonalne wyznaczają
stopień otwartości gospodarki (warunki handlu międzynarodowego), ale same zależą
także od otwartości gospodarki. Poziom dochodu jest wyznaczany przez zmienne
instytucjonalne, ale instytucje (ich jakość – dobre lub złe instytucje) zależą od poziomu dochodu w danej gospodarce” [Miłaszewicz 2011, s. 11].
Z przytoczonych wyżej poglądów wynika, że charakterystyczne dla ekonomii
głównego nurtu modele cechujące się ponadczasowymi, aprzestrzennymi, uniwersalnymi prawidłowościami nie mają wiele wspólnego z badaną rzeczywistością, osadzoną zawsze w konkretnym czasie i miejscu. Z drugiej strony typowe dla ekonomii
instytucjonalnej badania empiryczne o charakterze jakościowym utrudniają modelowanie procesów, co stanowić może słaby punkt jej różnych nurtów [Staniek 2017].
Uwzględnienie w badaniach gospodarki i gospodarowania prowadzonych na gruncie ekonomii instytucjonalnej czasu oraz przestrzeni przyczyniło się do opracowania
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modeli ekonomicznych odnoszących się do konkretnych rynków oraz konkretnych
gospodarek [Rudolf 2010], jednak prowadzenie takich badań wiąże się z istotnymi
wyzwaniami natury metodologicznej. Chodzi bowiem zarówno o program badawczy,
jak i kwestie konceptualizacji oraz sposobu badania głównego obiektu zainteresowania ekonomii instytucjonalnej – czyli instytucji osadzonych w określonym czasie
i miejscu.
Znaczenie instytucji w badaniach nad organizacją przestrzenną
gospodarki
Dla dalszych rozważań konceptualizacji wymaga pojęcie „organizacja przestrzenna gospodarki”. W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, iż przymiotnik „przestrzenna” należy rozpatrywać z punktu widzenia tej części przestrzeni geograficznej, która
określana jest jako przestrzeń ekonomiczna, „na której człowiek żyje i prowadzi stale
(…) lub okresowo (…) działalność produkcyjną, usługową, handlową, konsumpcyjną
i społeczną” [Kuciński 2015b, s. 37]. Poza przedmiotem zainteresowań tak rozumianej organizacji przestrzennej gospodarki pozostają cechy przyrodnicze powierzchni
ziemi, co nie oznacza bynajmniej, iż cechy te nie wpływają na decyzje lokalizacyjne
podmiotów gospodarczych.
Termin „organizacja przestrzenna gospodarki” nawiązuje do tytułu pracy A.
Löscha – Die räumliche Ordnung der Wirtschaft15. W dosłownym tłumaczeniu tytuł ten
mógłby brzmieć Przestrzenny porządek gospodarki. Ponieważ jednak słowo „porządek”
określa pewien stan rzeczy, a więc ma wymiar przede wszystkim statyczny, lepszym
rozwiązaniem jest zastosowanie terminu „organizacja”, który wyraźniej wskazuje na
pewien ciągły proces, podlegający zmianom, a więc ma charakter dynamiczny16.
Pisząc o porządkowaniu badanych faktów, A. Lösch podkreślił, że czynność ta
dokonywana jest „z tych punktów widzenia, które uważamy za ważne. Stąd to samo
zjawisko rozpatrywane jest wielokrotnie, lecz za każdym razem z innego punktu
widzenia, podczas gdy w systemie idealnym, przy absolutnie prawidłowym uporządkowaniu kolejności, każde zjawisko miałoby tylko jedno właściwe dla siebie miejsce”
[Lösch 1961, s. 10].
W ujęciu idealnym organizacja przestrzenna gospodarki stanowi pewien wykreowany instytucjonalnie ład, zmierzający do zagwarantowania na określonym terytorium
W polskim wydaniu tytuł tego klasycznego dzieła brzmi: Gospodarka przestrzenna. Teoria
lokalizacji [Lösch 1961]. W tłumaczeniu tym zrezygnowano z podkreślenia roli i znaczenia
porządku przestrzennego w gospodarce, a sam tytuł może również wprowadzać w błąd co
do treści pracy [Parteka 2017].
16
Choć zauważyć należy, że w zależności od przyjętej perspektywy badawczej termin „organizacja” może mieć również aspekt statyczny.
15
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porządku pod kątem lokalizacji podmiotów gospodarczych, a celem nadrzędnym
tego porządku jest zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to ujęcie
idealne, ponieważ trudno osiągnąć taki porządek, który w równym stopniu spełniałby
jednocześnie wymogi rozwoju społeczno-gospodarczego na płaszczyźnie lokalnej,
regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Nie zawsze bowiem to, co jest korzystne
w perspektywie makro, jest takim w ujęciu mikro, tak samo jak nie zawsze rozwiązania dobre na płaszczyźnie mikro pozostają takimi, gdy są rozpatrywane z perspektywy
makro. Organizacja przestrzenna gospodarki zawsze stanowić musi pewien efekt
kompromisu wypracowanego przez aktorów mających wpływ na przestrzeń ekonomiczną, postrzeganą z określonego punktu widzenia. Jeśli przyjęte zostanie założenie,
że punkt widzenia to pewien zbiór dyrektyw interpretacyjnych, umożliwiający spojrzenie na badane zjawisko z określonej perspektywy, wówczas w pracach z zakresu
geografii ekonomicznej takim punktem widzenia może być optyka instytucjonalna,
a przedmiot badania stanowi organizacja przestrzenna gospodarki w różnych skalach
przestrzennych kształtowana przez aktorów różnych instytucji-organizacji zainteresowanych kreowaniem instytucji formalnych i nieformalnych, umożliwiających realizację istotnych dla określonego obszaru celów społeczno-ekonomicznych.
Organizację przestrzenną gospodarki rozpatrywać można w ujęciu statycznym
lub dynamicznym. W pierwszym przypadku jest ona postrzegana jako stan, a celem
analizy jest wytłumaczenie, jakie instytucje uwarunkowały ten stan i dlaczego przestrzeń gospodarcza jest zorganizowana tak, jak jest zorganizowana lub dlaczego nie
jest zorganizowana tak, jak mogłaby być zorganizowana, gdyby inne uwarunkowania
instytucjonalne wywarły wpływ na proces organizacji przestrzennej gospodarki. Rozpatrując tę kwestię na przykładzie Specjalnych Stref Ekonomicznych można by zapytać, dlaczego te sztucznie wykreowane jednostki przestrzenne funkcjonują tak, jak
funkcjonują (np. jakie instytucje doprowadziły do fragmentaryzacji SSE lub do erozji
pierwotnych celów ich funkcjonowania), a nie tak, jak mogłyby funkcjonować, gdyby
funkcjonowały zgodnie z pierwotnymi założeniami ich twórców (a więc gdyby przez
cały okres swego istnienia SSE stanowiły instrument służący rozwojowi regionalnemu tych obszarów, które wymagają odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego).
Z kolei w ujęciu dynamicznym, które zaprezentowane zostało w niniejszej pracy,
organizacja przestrzenna gospodarki jawi się jako proces, który podlega ciągłym oddziaływaniom czynników o zróżnicowanym charakterze instytucjonalnym, a celem
prowadzonych analiz może być identyfikacja instytucji, przedstawienie ich rozwoju
oraz przyczyn tej ewolucji, poszukiwanie źródeł zmiany instytucjonalnej, opis pracy
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instytucjonalizacyjnej17, a także badanie wpływu kształtującego się ładu instytucjonalnego na organizację przestrzenną gospodarki. Posługując się pojęciem gęstości
instytucjonalnej, które oznacza występowanie na danym obszarze rozbudowanej
infrastruktury instytucjonalnej (w postaci firm, izb handlowych, centrów innowacji,
instytucji finansowych, ośrodków szkoleniowych, stowarzyszeń· zawodowych, związków, władz lokalnych, agencji rządowych) z rozległymi wzajemnymi powiązaniami
stanowiącymi element lokalnej tkanki instytucjonalnej [Grzeszczak 1991] można
przeprowadzić analizę komparatystyczną wskazującą na zróżnicowanie gęstości instytucjonalnej na obszarach SSE i zastanowić się nad jej wpływem na procesy zachodzące w przestrzeni lokalnej (regionalnej).
Ekonomia instytucjonalna oferuje nowe, interesujące spojrzenie na organizację
przestrzenną gospodarki, gdyż wymaga interdyscyplinarnego podejścia do głównego
przedmiotu swych badań – instytucji. Ta stosunkowo nowa perspektywa badawcza
geografii ekonomicznej jest szczególnie płodna poznawczo w odniesieniu do analizy
instytucji organizujących przestrzeń gospodarczą na poziomie lokalnym (wsi, gminy,
miasta), ponieważ umożliwia identyfikację grup interesariuszy, ich oczekiwań oraz
działań związanych z realizacją tychże oczekiwań, która de facto przybiera kształt splotu endogenicznych instytucji formalnych i nieformalnych. Zidentyfikowanie tychże
specyficznie lokalnych instytucji, ich opis oraz analiza wpływu na funkcjonowanie
przestrzeni ekonomicznej stanowić może cel sam w sobie, lecz może być także
punktem wyjścia do prowadzenia badań porównawczych nad terytorialnym zróżnicowaniem instytucji w skalach przestrzennych tego samego stopnia na obszarze
jednego kraju bądź badań porównawczych skoncentrowanych na analizie instytucji
funkcjonujących w podobnych skalach przestrzennych różnych państw. W przeciwieństwie do uniwersalnych instytucji wprowadzanych odgórnie za pomocą aktów
prawnych, które stanowią w znacznej mierze przedmiot zainteresowania prawa, instytucje wprowadzane oddolnie na określonym obszarze stanowią efekt działań podejmowanych przez władze i społeczność lokalną, dzięki czemu są one temporalnie
i lokalnie zróżnicowane, a analiza ich wpływu na przestrzeń ekonomiczną stanowi
niewątpliwie złożony i interesujący obszar eksploracji naukowej, zwłaszcza na gruncie
geografii ekonomicznej.
17

Pod pojęciem pracy instytucjonalizacyjnej rozumieć należy celowe działania jednostek i organizacji, których celem jest tworzenie instytucji, wspieranie ich funkcjonowania w czasie,
jak również przerwanie procesu ich oddziaływania [Lawrence, Suddaby 2013]. Pojęcie pracy
instytucjonalizacyjnej wydaje się lepsze niż praca instytucjonalna, ponieważ nawiązuje do
takich teoretycznych narzędzi badawczych jak instytucjonalizacja, reinstytucjonalizacja czy
deinstytucjonalizacja (więcej na temat tych narzędzi oraz możliwości ich wykorzystania
w praktyce badawczej, zob. Kwiek 2015).
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Podsumowanie
Ponieważ żaden inny odłam ekonomii heterodoksyjnej nie jest w stanie tak dobrze wyjaśnić transformacji ustrojowej, która oznacza zmianę instytucji de facto i de
iure, zrozumiałe jest odrodzenie ekonomii instytucjonalnej pod koniec XX w., kiedy
w krajach Europy Wschodniej rozpoczęły się przemiany ustrojowe. „Począwszy od
doświadczeń ponownego zjednoczenia Niemiec, poprzez Polskę i inne kraje już dziś
należące do Unii Europejskiej, a na krajach azjatyckich wyłonionych z dawnych republik Związku Radzieckiego skończywszy, można znaleźć wiele dowodów celowości
uzupełniania analizy ekonomicznej, typowej dla ekonomii głównego nurtu, badaniami
odwołującymi się do instytucjonalizmu” [Ratajczak 2009, s. 233].
Jako że każda działalność gospodarcza prowadzona jest w określonej przestrzeni, organizuje ją i podlega różnorakim sprzężeniom zwrotnym z miejscem własnej
lokalizacji, uzasadnionym jest wzbogacenie analiz ekonomicznych również o aspekty
przestrzenne, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do zachowania
porządku w przestrzeni gospodarczej. Lokalizacja podmiotu gospodarczego na określonym obszarze oznacza poddanie się zróżnicowanym wpływom instytucjonalnym
o odmiennym zasięgu terytorialnym (lokalnym, regionalnym, krajowym), o charakterze zarówno formalnym, jak i nieformalnym. Pomijanie tego rodzaju aspektów przestrzennych lokalizacji działalności gospodarczej prowadzi do nieuchronnej deformacji rzeczywistości. W związku z powyższym powstaje pytanie, jakie instrumentarium
badawcze zastosować należy do analizy instytucjonalnej organizacji przestrzennej
gospodarki?
Pomocny w tego typu badaniach jest niewątpliwie dorobek teoretyczny różnych
szkół ekonomii instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowej ekonomii
instytucjonalnej: od idei instytucji poczynając, przez koncepcje umożliwiające rozpoznanie, opis i klasyfikację tych instytucji (np. koncepcja warstw instytucjonalnych),
po teorie pozwalające prowadzenie badań nad procesem kreowania instytucji, ich
skuteczności oraz zawodności (np. teoria typów logiki instytucjonalnej, teoria agencji,
teoria kosztów transakcyjnych).
W ramach podsumowania powyższych rozważań warto podkreślić, że dzięki badaniom instytucjonalistów ekonomia głównego nurtu z czasem dostrzegła znaczenie
instytucji w procesie gospodarowania, a to oznacza, że przedstawicielom nowej ekonomii instytucjonalnej udało się osiągnąć założony cel, którym nie było zastąpienie,
lecz wzbogacenie paradygmatu neoklasycznego o analizę związku między instytucjami i gospodarką [Fjałkowski 2009, Wilkin 2016]. Jednakże zaznaczyć należy, że sukces
ten jest tylko częściowy, gdyż instytucje potraktowane zostały wybiórczo – zaakceptowano jedynie te spośród nich, „które względnie łatwo wpasowały się w narzędzie
i program badawczy ekonomii głównego nurtu. Zwrócono tym samym uwagę na
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prawa własności, egzekwowanie kontraktów, modele governance oraz szeroko pojęte
koszty transakcyjne (…). Jednocześnie stracono z pola widzenia takie zagadnienia, jak
kultura, normy społeczne, polityka, dziedzictwo historyczne itp., które potraktowano
jako dany i stały punkt wyjścia dla przeprowadzanych analiz” [Miszewski, Czech 2016,
s. 220]. Instytucjom w ekonomii klasycznej przypisano zatem rolę zewnętrznych ram,
w których przebiegały procesy gospodarcze [Woźniak-Jęchorek 2013]. Założenie
o egzogeniczności instytucji jest natomiast w ekonomii instytucjonalnej odrzucane na
rzecz przekonania o endogenicznym charakterze bodźców instytucjonalnych, które
mogą powstawać i rozwijać się zgodnie z potrzebami podmiotów gospodarczych
[Staniek 2017]. Warto w tym miejscu podkreślić, że instytucje formalne mogą być
egzogeniczne albo endogeniczne, w zależności od kreującego je podmiotu. Natomiast instytucje nieformalne mają zawsze charakter endogeniczny. Spostrzeżenie to
stanowi jedno z najważniejszych założeń w odniesieniu do organizacji przestrzennej
gospodarki, ponieważ dzięki tworzonym na bieżąco przez liczne podmioty instytucjom różnej proweniencji przestrzeń ekonomiczna znajduje się w ciągłym procesie
kształtowania, nawet jeśli kreowane uwarunkowania instytucjonalne ze względu na
swój stochastyczny charakter ex post nie zawsze spełniają oczekiwania kreatorów.
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INSTITUTIONS AND THE SPATIAL ORGANIZATION OF THE ECONOMY.
METHODOLOGICAL PERSPECTIVE
Abstract:
The institutional approach is more and more often used to analyze economic processes – also in
the case of research conducted in the field of economic geography, although from the methodological perspective, institutional issues in geographical terms are not given much attention.
For this reason, the study characterizes the trend of institutional economics, defines the notions
of institutional tissue and institutional infrastructure, discusses the issue of the hierarchy of
institutions, presents the significance of endogenous and exogenous institutions for research on
the spatial organization of the economy. In order to achieve the assumed goals, the method of
analysis and criticism of the literature was used.
Keywords: spatial organization of the economy, institutions, institutional economics, institutional tissue, institutional infrastructure
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Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie ścieżek dezintegracji miast konurbacji katowickiej po 1945 r.,
jak również wskazanie wewnątrzmiejskich uwarunkowań tego procesu. Zakres przestrzenny
badań obejmuje konurbację katowicką w podziale na trzy strefy przestrzenno-administracyjne. Intensywne procesy inkorporacyjne miast (osiedli miejskich) i gmin wiejskich zachodzące
w powojennej Polsce doprowadziły do ukształtowania się złożonych struktur funkcjonalnoprzestrzennych miast katowickiego zespołu miejskiego. Odgórne procesy scalania ośrodków
miejskich konurbacji, nasilone zwłaszcza w latach 70. XX w., przyczyniły się do powstania
złożonych i niespójnych wewnętrznie „wielkich” miast. Z chwilą rozpoczęcia transformacji
społeczno-gospodarczej po 1989 r. oraz wejścia w życie Ustawy o samorządzie gminnym w 1990
r. rozpoczął się rozpad sztucznie utworzonych miast, na drodze secesji uprzednio zaanektowanych miejscowości. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w strukturze administracyjnej konurbacji katowickiej funkcjonuje obecnie 7 miast oraz 4 gminy wiejskie usamodzielnione na drodze secesji. Jednocześnie wciąż pozostaje 20 miast-zlepieńców mających
w swych granicach zaanektowane po 1945 r. gminy wiejskie i miejskie. Ponadto współcześnie
następuje swoiste odrodzenie się trendu dezintegracyjnego z lat 90. XX w. dotykającego kilku
miast konurbacji katowickiej, przy czym jego nasilenie można określić jako sinusoidalne.
Słowa kluczowe: miasta-zlepieńce, dezintegracja miasta, konurbacja katowicka, Mysłowice

Wprowadzenie
Wpływ czynników funkcjonalno-politycznych doprowadził do uformowania się
policentrycznego charakteru miast konurbacji katowickiej. Struktura przestrzenna omawianego zespołu miejskiego sięga czasów feudalnych, jednak dynamizacja
rozwoju nastąpiła w okresie uprzemysłowienia i gospodarki centralnie planowanej.
W ten sposób doszło do ukształtowania się ośrodków miejskich o zróżnicowanej genezie oraz znaczeniu w regionie. Pomimo różnych uwarunkowań rządzących procesami rozwoju miast, zawsze powstawały one w bliskim sąsiedztwie innych ośrodków
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miejskich. Niewątpliwie czynnik funkcjonalny odegrał główną rolę w urbanizacji
konurbacji katowickiej. Dynamiczna industrializacja w XIX i XX w. oraz związane
z nimi procesy rozwoju przestrzennego jednostek osadniczych doprowadziły do
ukształtowania się rozległej i zwartej struktury administracyjno-przestrzennej funkcjonującej na tym obszarze.
Procesy warunkujące rozwój miast konurbacji nawiązywały do okresu, w którym
kształtował się dany ośrodek. Najstarszą, feudalną genezę posiada 14 miast, w tym
pięć miast ścisłego rdzenia konurbacji, a mianowicie Bytom (prawa miejskie od 1253
r.), Gliwice (przed 1276 r.), Czeladź (od 1325 r.), Będzin (od 1358 r.) oraz Mysłowice
(przed 1360 r.). Miasta zyskiwały wówczas prawa miejskie w oparciu o tzw. lokacje
miejskie, a czynnikami ich rozwoju był handel, rzemiosło oraz górnictwo kruszców.
Okres uprzemysłowienia przyczynił się do dynamizacji procesów urbanizacyjnych,
jednak rozwój miast nie nadążał za postępem industrializacji. W tym okresie rozwijały się miejscowości wiejskie, które stopniowo przekształcały się w osady przemysłowe, a następnie miasta, tym samym tworząc konurbację przemysłową [Hornig
1954]. Już w XIX w. prawa miejskie zyskały Katowice (1865 r.), które rozwijały się
dotąd jako swoista enklawa o charakterze wiejskim, pośród uprzemysłowionych
gmin: Bogucice, Brynów, Dąb, Ligota, Załęże [Tkocz 1995]. Gminy te w 1924 r.
stały się częścią Katowic, tym samym przyczyniając się do utworzenia tzw. Wielkich Katowic [Gasidło 2004, 2007]. Drugi przypadek stanowi z kolei Królewska
Huta (od 1934 r. Chorzów), ta wielka osada przemysłowa prawa miejskie otrzymała
w 1869 r., a rozwój zawdzięcza hutnictwu oraz górnictwu. Dynamiczny rozwój
funkcjonalny oraz ludnościowy, a więc i przestrzenny, górnośląskich miast w czasie
rozbiorów Polski doprowadził do ujawnienia się silnych kontrastów między stroną
pruską, a pozostałymi, słabszymi ekonomicznie zaborami [Kaszowska i in. 1992,
Runge 1999]. Do wybuchu I wojny światowej status miasta zyskało jeszcze Jaworzno
(1901 r.) oraz Sosnowiec (1902 r.). W okresie międzywojennym stale wzrastała rola
osad przemysłowych, z których na drodze łączenia powstawały miasta przemysłowe [Dziewoński 1967], takie jak: Dąbrowa Górnicza (1916 r.), Zabrze (1922 r.),
Siemianowice Śląskie (1932 r.). Proces ekspansji terytorialnej ośrodków miejskich
w badanym regionie trwał aż do lat 80. XX w. [Zadrożny 1989].
W latach powojennych liczba przypadków zmiany granic miast poprzez inkorporacje sąsiednich miejscowości uległa zwiększeniu [Zmiany… 1985], w wyniku czego
powstały złożone „organizmy” miejskie. Okres urynkowienia gospodarki cechuje się
z kolei wzmożonymi dążeniami secesyjnymi wcześniej zaanektowanych miejscowości
[Jarczewski 2002, Krzysztofik 2006, Szmytkie 2012, Szmytkie, Krzysztofik 2019].
Na zmiany administracyjne w województwie katowickim (od 1999 r. w śląskim)
w latach 1945–2002 zwrócił uwagę J. Runge [2005], który w analizowanym okresie
wykazał aż 146 przypadków modyfikacji granic miast. Celem niniejszego artykułu
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jest przedstawienie procesów dezintegracji miast konurbacji katowickiej po 1945 r.,
wraz ze wskazaniem na uwarunkowania wewnątrzmiejskie tych procesów oraz złożoność przestrzenną ośrodków miejskich. Próbę wyjaśniania zjawiska rozpadu miast
konurbacji oparto o koncepcję miast-zlepieńców, odwołującą się do złożoności
struktury przestrzennej miast powstałych w wyniku administracyjnej zmiany granic
[Szmytkie 2008a, 2009].
Podstawą niniejszej pracy było prześledzenie zmian granic administracyjnych
ośrodków miejskich konurbacji katowickiej od 1945 r. do 2020 r. Badania opierały
się na kwerendzie literaturowej, analizach ortofotomapy i innych materiałów kartograficznych oraz także badaniach terenowych obejmujących diagnozę struktury
wewnętrznej Mysłowic. Dla wspomnianego ośrodka przeprowadzono również analizę prognozy demograficznej do 2040 r. w odniesieniu do jednostek wewnętrznego podziału miasta. Odrębnie omówiono uwarunkowania kształtujące strukturę
administracyjno-przestrzenną miast konurbacji w okresie 1945–1977 i w latach 90.
XX w. Ponadto zasygnalizowano współczesny problem odradzania się tendencji
secesyjnych mogących prowadzić do dalszej dezintegracji miast-zlepieńców powstałych w latach 60. i 70. XX w. Pod pojęciem dezintegracji autorzy rozumieją
rozpad administracyjny miast, którego przyczyn należy upatrywać w niespójności
funkcjonalno-przestrzennej miast-zlepieńców.
Ramy przestrzenne niniejszego opracowania zostały określone w oparciu o delimitację R. Krzysztofika [2007], który wydzielił trzy strefy konurbacji katowickiej:
rdzeń (miasta na prawach powiatu oraz Będzin i Czeladź), strefę peryferyjną wewnętrzną (pozostałe ośrodki miejskie) oraz strefę peryferyjną zewnętrzną (gminy
wiejskie w znacznym stopniu zurbanizowane oraz miasta z dużym udziałem terenów
leśno-rolniczych). Tak określony obszar konurbacji zajmuje 3,4 tys. km2 powierzchni i obejmuje 33 miasta oraz 21 gmin wiejskich. Przyjęte granice obszaru badań
umożliwiły wskazanie uwarunkowań powodujących dezintegrację miast konurbacji
katowickiej poprzez nawiązanie do ich struktury funkcjonalno-przestrzennej.
Procesy inkor poracji zachodzące w konurbacji katowickiej po
1945 r.
Procesy urbanizacyjne zachodzące w drugiej połowie XX w. cechowały się dużą
zmiennością liczby miast, co związane było z nowymi nadaniami praw miejskich
i ekspansją terytorialną większych miast [Rajman 1989]. W tym okresie miasta już
istniejące rozwijały się przestrzennie, jak również powstawały nowe ośrodki miejskie,
głównie na drodze scalania kilku miejscowości w jedną, bardziej złożoną jednostkę
osadniczą. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu i koncentracji nowych miast było
dość silne zurbanizowanie i uprzemysłowienie analizowanego regionu katowickie-
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go [por. Krzysztofik 2012]. Zachodzące na szeroką skalę zmiany administracyjne
odbywały się w oparciu o prawodawstwo obejmujące zasięgiem obszar całej Polski,
w tym i województwo katowickie (śląskie). Procesom tym sprzyjał integracyjny model
ekonomiczno-planistyczny, dominujący w Polsce w latach 1945–89, który zmierzał
do inkorporacji i łączenia jednostek administracyjnych w celu utworzenia jednego
(większego) miasta, na obszarze którego powstawały duże zakłady przemysłowe
i osiedla zabudowy blokowej dla pracowników [Szmytkie, Krzysztofik 2019]. Praktycznie wszystkie większe miasta Polski w okresie gospodarki centralnie planowanej
podlegały powiększeniom na drodze inkorporacji otaczających je mniejszych miejscowości, przeważnie wsi.
Ogólnopolskie tendencje niewątpliwie dotyczyły także samej konurbacji katowickiej, na terenie której po 1945 r. odnotowano 85 przypadków ekspansji terytorialnej
miast na sąsiednie miejscowości. Skutkowało to utworzeniem ośrodków miejskich
o złożonej na wzór policentryczny strukturze przestrzennej. Jak podaje R. Szmytkie
[2009], „Wzrost lub rozwój policentryczny miasta wynika ze zmiany jego granic administracyjnych,
w wyniku inkorporacji pobliskich miejscowości (zwykle wsi lub mniejszych miast), co prowadzi
do przekształcenia struktury przestrzennej miasta oraz jego krystalizacji (jego specyficznego przykładu struktury osiedleńczej) w coraz większe układy osadnicze...” [s. 27]. Kwestia ta dotyka
również badanego zespołu miejskiego, gdzie 61% miast (20 z 33) w swojej strukturze
przestrzennej posiada inne miejscowości wchłonięte na drodze decyzji administracyjnych przeprowadzonych po 1945 r. – głównie z lat 50. i 70. XX w. (ryc. 1).
W badaniach struktury przestrzennej współczesnych miast brano pod uwagę
tylko te inkorporowane miejscowości, które posiadały status gminy wiejskiej, osiedla lub miasta. Powstałe zlepieńce tworzą zlepek miast lub gmin wiejskich o nietypowej strukturze przestrzennej, przypominającej w istocie gminę miejsko-wiejską
[por. Szmytkie 2005/6]. W przypadku gmin wiejskich nie brano pod uwagę wsi
wchłoniętych pośrednio, tzn. które pierwotnie stały się częścią ośrodka miejskiego,
a następnie wraz z nim zostały wcielone do miasta „docelowego” (tzw. inkorporacja
podwójna). Zidentyfikowane miasta-zlepieńce (miasta posiadające w swych granicach
inne miasta) na obszarze konurbacji katowickiej przedstawia rycina 1. Jednocześnie
prezentuje ona strukturę administracyjno-przestrzenną konurbacji katowickiej po
zakończeniu procesów inkorporacyjnych w latach 1945–1977 (A) oraz secesji z lat
90. XX w. (B).



Określenie to dotyczy zarówno miast w dalszym ciągu wykazujących cechy typowe dla
miast-zlepieńców, jak i miast, które jako miasta-zlepieńce funkcjonowały tylko przez kilka/
kilkanaście lat od momentu inkorporacji.
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Ryc. 1. Podział administracyjny konurbacji katowickiej w 1977 r. (A) oraz 2020 r. (B).
Źródło: Opracowanie własne
Objaśnienia: 1 – rdzeń konurbacji katowickiej, 2 – strefa wewnętrzna peryferyjna, 3 – strefa
zewnętrzna peryferyjna, 4 – granica województwa, 5 – kierunek rozpadu wielkich miast
lat 70. XX w., 6 – miasta, 7 – miasta restytuowane, 8 – inkorporowane miasta (osiedla),
9 – inkorporowane gminy wiejskie
Fig. 1. Administrative division of the Katowice conurbation in 1977 (A) and 2020 (B).
Source: by Authors
Explanations: 1 – the core of the Katowice conurbation, 2 – the inner peripheral zone, 3 – the
outer peripheral zone, 4 – the border of the voivodship, 5 – the direction of the disintegration
paths of large cities of the 1970s, 6 – cities, 7 – restored towns, 8 – incorporated towns
(urban settlements), 9 – incorporated rural communes
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Pierwsze modyfikacje granic miast konurbacji katowickiej nastąpiły już w 1945 r.,
a dotyczyły one wcielenia gmin wiejskich w obszar Mysłowic oraz Tarnowskich Gór.
Zdecydowanie większe znaczenie odegrała reforma administracyjna z 1954 r., wprowadzająca nową jednostkę podziału terytorialnego – osiedle [Szmytkie 2003, Spórna
2012]. Na jej mocy w latach 50. XX w. w konurbacji katowickiej powstało 19 osiedli
miejskich, z czego 10 w kolejnej dekadzie zyskało status miasta. Ostatecznie 6 miast
zostało włączonych w granice większych jednostek osadniczych – Niwkę wcielono
do Sosnowca, Szczakową do Jaworzna, Szopienice do Katowic, Wirek do Nowego
Bytomia, a nastąpienie wraz z Rudą do Rudy Śląskiej. Z kolei byłe miejscowości
wiejskie wpłynęły na rozwój terytorialny m.in. Bytomia (Bobrek-Karb, Miechowice, Łagiewniki, Chruszczów), Katowic (Panewniki, Piotrowice, Wełnowiec), Zabrza
(Kończyce, Makoszowy, Mikulczyce, Pawłów, Rokitnica), a także nowo utworzonego
miasta (w 1951 r.) – Tychy (Paprocany i Wilkowyje). Wszystkie te przykłady inkorporacji sąsiednich wiejskich jednostek osadniczych miały swoje podłoże w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 1951 r., na mocy którego zniesiono powiaty bytomski
i katowicki [Kaczorowski 1955].
Ciągłe umacnianie się funkcji przemysłowych oraz wzrost liczby mieszkańców
miast centralnego obszaru konurbacji doprowadziły w konsekwencji do deficytu
wolnych terenów możliwych do przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową. W historii konurbacji katowickiej miały już miejsce próby organizacji
przestrzennej i architektoniczno-urbanistycznej [por. Kozina 2005]. Jedną z nich
było stworzenie w latach 1927–1929 trójmiasta Gliwice–Zabrze–Bytom, z jednym
wspólnym centrum [Szczypka-Gwiazda 2003]. Projekt ten nie doczekał się jednak
realizacji. Inny plan, notabene również niezrealizowany, dotyczył uporządkowania
przestrzeni konurbacji w latach 1933–1939 na mocy Planu Regionalnego Zagłębia Górniczo-Przemysłowego Górnego Śląska [Piotrowski 1935, Berezowski 1980].
Kolejne próby dotyczące racjonalnego rozwoju urbanistycznego podjęto w czasie
II wojny światowej [Sulik 1989]. Należy tu wskazać na plan deglomeracji GOP,
w którym zakładano redukcję liczby mieszkańców miast strefy węzłowej konurbacji
oraz rozbudowę m.in. Tychów i Dąbrowy Górniczej [Hartenstein 1999, Gwosdz
2004]. Kwestia deglomeracji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego doczekała się
praktycznej realizacji dopiero w Polsce powojennej, kiedy to nastąpił dynamiczny
rozwój strefy zewnętrznej GOP-u. Z jednej strony obejmował on rozbudowę starych osad przemysłowo-wiejskich, które w następstwie otrzymały status miasta lub
osiedla, a z drugiej strony rozpoczął się etap tworzenia miast satelitarnych [Rajman
1970]. W ten sposób zrodziła się idea powstania pierwszych miast-sypialni: Pyskowic
dla pobliskich Łabęd, Gliwic i Zabrza [Stobiecki 1976] oraz na południu konurbacji
Nowych Tychów dla uprzemysłowionego regionu GOP. Z kolei we wschodniej części
konurbacji katowickiej dla industrialnej Dąbrowy Górniczej utworzono miejscowość
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Gołonóg pełniącą funkcję mieszkaniową. Plan decentralizacji przemysłu i mieszkalnictwa skutkował zatem powstaniem nowych miast satelitarnych na obrzeżach konurbacji (Gołonóg, Nowe Tychy), jak również rozbudową już istniejących miejscowości
(Pyskowice, Radzionków, Stolarzowice).
Lata 60. XX w. to z kolei głównie inkorporacje miast utworzonych lub rozbudowanych na potrzeby ośrodków przemysłowych. Włączono wtedy Gołonóg do
Dąbrowy Górniczej (1960 r.), Hołdunów do Lędzin (1961 r.), Łabędy do Gliwic
(1964 r.), a także połączono Kazimierz oraz Ostrowy Górnicze w jedno miasto
– Kazimierz Górniczy (1967 r.). Po wejściu w życie ustawy z 1972 r. znoszącej
gromady i status osiedla oraz rozporządzenia z 1975 r. o dwustopniowym podziale
terytorialnym kraju, nastąpiły największe procesy unifikacyjne w historii katowickiego
zespołu miejskiego. Lata 70. XX w. to znaczące zmiany terytorialne miast, będące
konsekwencją wcielenia 27 gmin wiejskich oraz 20 ośrodków miejskich w granice
innych miast. Wówczas nastąpiło scalanie mniejszych miast w jeden twór miejski, do
Kazimierza Górniczego włączono Maczki i Porąbkę, a do Brzezin Śląskich Brzozowice-Kamień i Dąbrówkę Wielką. Powstałe w ten sposób złożone ośrodki miejskie
wcielono w 1975 r. odpowiednio do Sosnowca i Piekar Śląskich. W tym okresie
swój zasięg terytorialny, poprzez inkorporacje sąsiednich gmin wiejskich lub miast
(osiedli), powiększyły: Będzin, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Sosnowiec,
Tarnowskie Góry i Tychy. Jak podaje K. Gwosdz [2004], po 1975 r. ukształtował się
funkcjonujący do lat 90. XX w. podział administracyjny konurbacji, w którym istniało
kilkanaście dużych ośrodków miejskich powstałych przez inkorporowanie mniejszych
jednostek osadniczych (ryc. 1A).
Powstałe na drodze odgórnego scalania mniejszych miejscowości miasta konurbacji katowickiej prezentują zróżnicowane struktury morfologiczno-funkcjonalne, które
przyporządkowano do trzech typów miast-zlepieńców [Szmytkie 2008b, 2009]:
• konglomerat miejski – złożony z kilku miejscowości (miejskich lub wiejskich),
zwykle z dwoma dominującymi ośrodkami, np. Lędziny i Łaziska Górne;
• miasto-aglomeracja – złożony z kilku miejscowości (miejskich lub wiejskich), spośród których wyraźnie dominuje jedna stanowiąca pierwotne ogniwo, np. Będzin,
Bytom, Dabrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec;
• zlepieniec miejsko-wiejski – składający się z miasta oraz kilku wsi, które pomimo
upływu czasu zachowały wiejski charakter, np. Bieruń, Mikołów, Orzesze, Tychy,
Zabrze.
Niespójność struktury przestrzennej miasta na skutek przyłączenia innej miejscowości w przypadku dużych miast może mieć charakter przejściowy (wcielona miejscowość wraz z upływem czasu staje się integralną częścią miasta) bądź też skutkować
stałym przekształceniem struktury przestrzennej miasta w przypadku miast małych
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i średnich [Szmytkie 2009]. Pierwszy z przywołanych przypadków zaistniał w Katowicach, gdzie większość inkorporowanych w 1927 r. i 1951 r. miejscowości z czasem
zatraciło swoją specyfikę wiejską, bądź wiejsko-przemysłową, przyjmując konwencję
urbanistyczną Katowic. Podobna sytuacja miała miejsce w Sosnowcu i Gliwicach.
Niespójnością funkcjonalno-przestrzenną cechują się z kolei takie miasta jak Bytom,
Mysłowice i Jaworzno. To właśnie te ośrodki charakteryzują się najsilniejszymi tendencjami dezintegracyjnymi (ryc. 1B).
Ścieżki dezintegracji miast konurbacji katowickiej
Wraz z wejściem w życie nowego paradygmatu gospodarki zmieniły się prawa
rządzące procesami umiastowienia. Nowe uwarunkowania wynikają ze wzrostu poczucia samorządności i odrębności lokalnej, z uruchomienia po 1990 r. mechanizmów
rynkowych oraz kryzysu funkcji przemysłowych i produkcji masowej [Jarczewski
2002, Krzysztofik 2012]. Co więcej, po 1989 r. aspekt ekonomiczny zmian administracyjnych miast miał inny wymiar niż w okresie socjalizmu. Kryzys ekonomiczny
przemysłu spowodował, że duże zakłady przemysłowe często stawały się balastem
rozwoju, a nie jego stymulantą jak dotąd. Stąd też w wielu przypadkach następowała
dezintegracja miast powodowana restrukturyzacją przemysłu lub wręcz jego likwidacją [Szmytkie, Krzysztofik 2019]. Pojawienie się nowych tendencji zmian administracyjnych miast konurbacji katowickiej silne powiązane jest też z kierunkami przekształceń bazy ekonomicznej w regionie. Procesom integracji w okresie wcześniejszym sprzyjało podobieństwo funkcjonalne osiedli, których podstawą rozwoju było
górnictwo węgla kamiennego i przemysł ciężki [por. Szmytkie 2009]. Współcześnie
główne mechanizmy odpowiadające za ewolucję struktury gospodarczej konurbacji
to dywersyfikacja gospodarki w kierunku branż pokrewnych technologicznie oraz
aktywność inwestorów zewnętrznych [Gwosdz 2016]. Prowadzą one do różnicowania
się bazy ekonomicznej miast w konurbacji (i ich części) [Gwosdz 2013], co z kolei
wzmacnia dążenia secesyjne [Szmytkie 2009, Szmytkie, Krzysztofik 2019].
Należy również pamiętać, że punktem zwrotnym była ustawa o samorządzie
terytorialnym z 1990 r. Po 1977 r. stale wzmaga się potrzeba miejskości [Szmytkie,
Krzysztofik 2011] ujawniająca się w liczbie nadanych praw miejskich na drodze
restytucji, bądź wydzielenia wcześniej inkorporowanego miasta. Nasilenie procesu
przywracania praw miejskich w konurbacji katowickiej przypada na lata 90. XX w.,
kiedy to miało miejsce najwięcej przypadków dezintegracji sztucznie powiększonych
wcześniej miast. W latach 70. XX w. tzw. „wielkie miasta” powstawały w drodze
odgórnych decyzji administracyjnych, które pomijały dążenia i oczekiwania społeczności lokalnych oraz doprowadziły do uformowania się złożonych i mało spójnych
struktur, stanowiących w istocie „zlepek” kilku miejscowości [Szmytkie 2005, 2008b].
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Na skutek rozwoju gospodarczo-przestrzennego doszło do utworzenia strefy ciągłej
zabudowy od Gliwic po Dąbrowę Górniczą [Zagożdzon 1989]. Z końcem 1977 r.
liczba bezpośrednio i pośrednio (tzw. inkorporacji podwójnych) inkorporowanych
miast w konurbacji katowickiej wyniosła 31, proces ten obejmował również 50 gmin
wiejskich. Pomimo, iż inkorporowane miasta (osiedla) nie utraciły funkcji miejskich, to
nie stanowiły one odrębnego ośrodka lokalnego z własnym zapleczem [Drobek 1999].
Wzrost poczucia samorządności i chęć decydowania o własnym losie zadecydowały
o rozpadzie kilku miast-zlepieńców w konurbacji katowickiej. Procesy dezintegracji
dotknęły 7 wielkich miast, z których wydzieliło się 11 miejscowości – 7 miast i 4
gminy wiejskie [tab. 1]. Część wydzielonych ośrodków miejskich swoją genezą sięga
czasów feudalnych. Tak więc posiadają one własną, odrębną historię zakorzenioną
w świadomości miejscowej ludności oraz często odmienny układ przestrzenny.
Tendencje secesyjne zostały zapoczątkowane już w latach 80. XX w. przez Sławków, który po siedmiu latach funkcjonowania jako część Dąbrowy Górniczej usamodzielnił się w 1984 r. Kwestię dotyczącą dezintegracji miast-zlepieńców dobrze
obrazuje przypadek „Wielkich Tychów” powstałych w latach 70. XX w. Na przełomie lat 80 i 90 XX w. zaistniała propozycja podziału miasta, którą argumentowano
[Szczepański 1991, Nawrocki 1998]:
• brakiem akceptacji społecznej dla decyzji z lat 70. XX w.;
• brakiem znaczących związków przestrzenno-funkcjonalnych z Tychami;
• demobilizacją społeczności włączonych obszarów (miejscowości), wywołaną odebraniem samodzielności administracyjnej;
• wiejskim i małomiasteczkowym charakterem inkorporowanych miejscowości;
• odmiennością losów historycznych;
• trudnościami w rządzeniu miastem składającym się z heterogenicznych jednostek
osadniczych, kulturowych i społecznych.
W związku z zaistniałymi tendencjami separatystycznymi w 1991 r. nastąpił rozpad sztucznego „tworu” na gminy wiejskie Kobiór, Wyry, Bojszowy oraz na miasta
Bieruń i Lędziny [Szczepański 1996]. Kolejne wydzielenie miało miejsce rok później
w północnej części konurbacji katowickiej, wtedy to z Będzina wyodrębniły się Wojkowice, a następnie w 1994 r. od Tarnowskich Gór oddzieliło się Miasteczko Śląskie.
Silne dążenia secesyjne od lat 80. XX w. przejawiał także Chełm Śląski oraz Imielin.
Wiązało się to z faktem stagnacji społeczno-gospodarczej po włączeniu ich najpierw
do Tychów (1975 r.), a następnie do Mysłowic (1977 r.), wynikiem czego było ich
usamodzielnienie w 1994 r. [Walencik 2007]. Najpóźniej, gdyż w 1998 r., od Bytomia
odłączył się Radzionków, który od początku ciążył ku Tarnowskim Górom. Tego
typu tendencje na początku lat 90. XX w. przejawiały również inne dzielnice miasta,
m.in. Stroszek, Sucha Góra, jednak w tym przypadku nie zostały one zrealizowane
[Drabina 2000] aż do czasów współczesnych.
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Tab. 1. Miasta i gminy wiejskie konurbacji katowickiej wydzielone w wyniku procesów secesji
Table 1. Towns and rural communes of the Katowice conurbation separated as a result of
secession processes
Lp.
No.

Nazwa gminy
Commune

Prawa miejskie
[rok]*
Miasto-zlepieniec
Rok włączenia Rok wyłączenia**
Town privileges
City conglomerate Date of incorporation Date of separation**
[year]*

1

Sławków

1286

Dąbrowa Górnicza

1977

1984

2

Bieruń***

1387

Tychy

1975

1991

3

Bojszowy

-

Tychy

1975

1991

4

Kobiór

-

Tychy

1975

1991

5

Lędziny

1966

Tychy

1975

1991

6

Wyry

-

Tychy

1975

1991

7

Wojkowice

1962

Będzin

1977

1992

8

Chełm Śląski

-

Mysłowice

1977

1994

9

Miasteczko Śląskie

1561

Tarnowskie Góry

1975

1994

10 Imielin

1967

Mysłowice

1977

1994

11 Radzionków

1951

Bytom

1975

1998

Oznaczenia: * – dotyczy pierwotnego nadania praw miejskich; ** – uszeregowane wg roku wyłączenia miejscowości; *** – prawa miejskie Bierunia Starego; Bojszowy, Kobiór, Wyry, Chełm Śląski – gminy wiejskie.
Designations: * – refers to the first granting of town privileges; ** – ordered by year of excluding the
town; *** – town privileges of Bieruń Stary; Bojszowy, Kobiór, Wyry, Chełm Śląski – rural communes.
Źródło: Opracowanie własne/Source: by Authors

W. Jarczewski [2002] analizując przyczyny i skutki powstawania nowych gmin na
obrzeżach GOP stwierdził, że jednostki, które w latach 90. XX w. odzyskały samodzielność administracyjną, cechuje pewne podobieństwo, które przejawia się w:
– okolicznościach utraty samodzielności administracyjnej (inkorporacja miejscowości
nastąpiła w wyniku odgórnej decyzji administracyjnej, bez akceptacji mieszkańców,
budząc tym samym niezadowolenie lokalnej społeczności);
– niewielkich zmianach funkcjonalno-przestrzennych od momentu inkorporacji,
w wyniku których miejscowość nie stała się integralnym osiedlem miasta, do którego została wcielona, a dzięki czemu zachowała swój pierwotny charakter;
– odrębnością przestrzenną miejscowości (występowanie niezabudowanej przestrzeni w postaci lasów, terenów rolniczych lub przemysłowych, oddzielającej miejscowość od miasta, którego część stanowiła);
– układzie urbanistycznym z wyraźnie wykształconym lokalnym centrum i małomiasteczkową lub wiejską zabudową (zwykle różniące się od układu przestrzennego
i fizjonomii miasta, którego częścią dana miejscowość była), świadczącym o tym,
że stanowi ona odrębną jednostkę osadniczą;
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– peryferyjnym położeniu w obrębie „wielkiego miasta” i znaczną odległością do
jego centrum (peryferyjność wiązała się z negatywnymi skutkami utraty samodzielności administracyjnej, do których można zaliczyć: demobilizację lokalnej
społeczności, nierówny podział środków w mieście, nikłą reprezentację społeczności dzielnicy we władzach miejskich, stagnację w zakresie rozwoju infrastruktury
czy niedoinwestowanie peryferyjnych części miasta);
– braku znaczących związków funkcjonalno-przestrzennych z „wielkim miastem”
(słabe więzi infrastrukturalne i komunikacyjne), a często wręcz ciążeniu ku innym
ośrodkom;
– wyraźnie wykształconym charakterze funkcjonalnym miejscowości, która nie jest
tylko osiedlem o funkcjach mieszkaniowo-usługowych (czyli typową „sypialnią”);
– posiadaniu silnego zaplecza gospodarczego (zwykle w postaci jednego lub kilku
lokalnych pracodawców, zatrudniających dużą część mieszkańców) lub możliwości
pozyskania nowych źródeł dochodów po odzyskaniu samodzielności administracyjnej, co wynika z odmiennego charakteru funkcjonalnego inkorporowanych
miejscowości (dotyczy to zwłaszcza jednostek o wiejskim charakterze lub miejscowości turystyczno-uzdrowiskowych);
– wyraźnie ukształtowanej społeczności lokalnej miejscowości i mało znaczącym
udziale ludności napływowej, która napłynęła już po jej inkorporacji (czyli funkcjonowała tylko w warunkach niesamodzielności administracyjnej jednostki);
– braku więzi kulturowych oraz braku identyfikacji mieszkańców z „dużym miastem” (poczucie odrębności lokalnej społeczności, często wynikające z odmiennych losów historycznych ich miejscowości, utożsamianie się bardziej ze „swoją”
dzielnicą, niż z „dużym miastem”).
Jak podaje R. Krzysztofik [2006], w połowie lat 90. XX w. na obszarze konurbacji
katowickiej chęć odłączenia się przejawiały także: Kochłowice (część Rudy Śląskiej),
Kazimierz Górniczy (część Sosnowca) oraz Ząbkowice (część Dąbrowy Górniczej). Do
tego zbioru należy również dodać Wesołą, która także od lat 90. XX w. wyraża chęć
odzyskania praw miejskich, jak i dążenia separatystyczne południowych dzielnic Mysłowic [Dragan 2012], które jednak w ostatnich latach uległy wyciszeniu. Województwo
śląskie charakteryzuje się największą koncentracją miast, które utraciły samodzielność
administracyjną, co przekłada się na możliwość zaistnienia kolejnych procesów dezintegracyjnych [por. Drobek 1999, Krzysztofik 2006]. W oparciu o scharakteryzowane
powyżej przesłanki sprzyjające dążeniom secesyjnym można pokusić się o wytypowanie
takich miejscowości, których usamodzielnienie jest najbardziej prawdopodobne. Do tej
grupy z pewnością należeć będą [por. Krzysztofik, Szmytkie 2011]:
– dawne miasta stanowiące obecnie peryferyjne dzielnice innych miast, w przypadku
których tendencje odśrodkowe powinny być najsilniejsze (podobnie jak to miało
miejsce w przypadku Miasteczka Śląskiego), np. Grodziec i Łagisza (Będzin),
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Ząbkowice i Strzemieszyce Wielkie (Dąbrowa Górnicza), Stolarzowice (Bytom)
czy Murcki (Katowice);
– jednostki stanowiące części miast o niespójnych strukturach funkcjonalno-przestrzennych, a zwłaszcza tych, które w swych granicach zawierają inne miasta lub
miejscowości o miejskim charakterze (tzn. miasta-zlepieńce podobne do „Wielkich
Tychów”), np. Lędziny i Hołdunów (miasto Lędziny).
Wewnątrzmiejskie uwar unkowania dezintegracyjne miast –
przypadek średniego miasta Mysłowice
Niezwykle istotną kwestią w badaniach procesów dezintegracji miast jest uchwycenie wewnątrzmiejskich uwarunkowań tych zmian. Nieustanna ewolucja ośrodka
miejskiego kształtuje trzy „podsystemy”: przestrzenny, funkcjonalny i społeczny,
doprowadzając w konsekwencji do integracji lub dezintegracji jego struktury funkcjonalno-przestrzennej.
W położonych w centralnej części województwa śląskiego Mysłowicach w ostatnich latach zaznaczały się silne ruchy dezintegracyjne. W znacznej mierze procesy
te podyktowane były specyficzną strukturą funkcjonalno-przestrzenną badanego
ośrodka tworzącą tzw. miejski zlepieniec. Zasadniczy organiczny rozwój terytorialny
Mysłowic zakończył się wraz ze zniesieniem obszaru dworskiego Mysłowice-Zamek
w 1924 r. [Zmiany… 1964]. Miasto posiadało ówcześnie powierzchnię 15,7 km2 – dla
porównania współcześnie posiada 65,6 km2, a jego strefę podmiejską tworzyły gminy
wiejskie: Brzezinka (wraz z włączonymi koloniami Laryszem i Morgami) oraz Brzęczkowice-Słupna. Etap poszerzania granic rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej na drodze odgórnych decyzji administracyjnych, poprzez wcielenie w 1945 r.
gminy Brzęczkowice-Słupna [Dragan 2016]. Kolejne włączenie nastąpiło w 1951 r.,
kiedy to do Mysłowic przyłączono Brzezinkę wraz z koloniami Larysz i Morgi.
W ten sposób miasto zyskało tereny pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe,
jak również tereny cenne przyrodniczo [Kudła 1977]. Następny rozwój terytorialny
Mysłowic miał miejsce po 1975 r., tj. wraz z wejściem w życie reformy administracyjnej kraju. Rozpoczęto od włączenia osiedla miejskiego Wesoła wraz ze wsią Ławki
oraz gminy wiejskiej obejmującej Krasowy i Kosztowy, które stały się częścią miasta
w 1975 r. Rok później do Mysłowic przyłączono również wieś Dziećkowice, a w
1977 r. miasto Imielin oraz gminę wiejską Chełm Śląski wraz z Kopciowicami. W ten
sposób ukształtował się miejski zlepieniec, na którego strukturę funkcjonalno-przestrzenną składały się trzy miasta i sześć gmin wiejskich. Układ ten w nienaruszonym
stanie przetrwał kilkanaście lat do pierwszej połowy lat 90. XX wieku.
Dzięki zmianom granic administracyjnych w latach 1977–1994 Mysłowice stanowiły „zlepek” miejscowości należących pod względem urbanistycznym do wszystkich
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trzech stref konurbacji katowickiej – obszar miasta ukształtowany do 1976 r. obecnie
należy do rdzenia konurbacji, Imielin posiada cechy charakterystyczne dla strefy
peryferyjnej wewnętrznej, a Chełm Śląski jest z kolei gminą wiejską znajdującą się
w strefie peryferyjnej zewnętrznej konurbacji (por. ryc. 1). Południkowe rozciągnięcie
tworu miejskiego spowodowało peryferyzację zasadniczego centrum administracyjno-handlowego (tj. północno-wschodniej części) Mysłowic. Marginalizację pogłębił
także przebieg linii kolejowej Katowice – Kraków, która w sposób istotny wpływa na
ograniczenie komunikacyjne między poszczególnymi częściami Śródmieścia (wschodnią i zachodnią) przyczyniając się do jego dezintegracji [por. Dragan 2016]. Z drugiej
strony nastąpił wolniejszy rozwój społeczno-gospodarczy południowych dzielnic
Mysłowic względem części północnej. Problem ten pogłębia również kształtowanie
się barier przestrzennych, takich jak równoleżnikowy przebieg autostrady A4, której
efekt ograniczający swobodny przepływ dodatkowo nasilony jest poprzez obecność
kompleksu leśnego. Utrudniło to mieszkańcom południowych dzielnic swobodny
kontakt z centrum miasta, a także wytworzenie silnych relacji wiążących z rdzeniem
Mysłowic. Pod względem charakteru ekonomicznego nastąpił wyraźny podział na
administracyjno-gospodarczą część północną oraz południową część miasta z dominującą funkcją mieszkaniową (tzw. sypialną) (ryc. 2). Poza historycznymi enklawami
przemysłowymi w Brzezince i na Wesołej, do znaczących działalności gospodarczych
na tym terenie należy jeszcze jedynie centrum logistyczne przy drodze ekspresowej
S1 na terenie Kosztów oraz plac poboru opłat w ciągu autostrady A4 wraz z siedzibą
koncesjonariusza odcinka Katowice–Kraków w dzielnicy Brzezinka (ryc. 2).
Silna peryferyzacja przestrzenna południowych dzielnic względem centrum miasta
przyczyniła się do pogłębienia poczucia odrębności mieszkańców włączonych niegdyś
miejscowości. Ponadto równie ważną rolę odgrywa w świadomości mieszkańców poczucie posiadania własnej historii, bardzo często niepowiązanej ściśle z Mysłowicami.
Geneza włączonych dawnych wsi i przysiółków ma swoje odzwierciedlenie również
w ciążeniach ku innym ośrodkom, bądź po prostu w dążeniach do samorządności.
Z ziemią lędzińską związane są Krasowy, Dziećkowice oraz Ławki, które z kolei do
1973 r. (rok włączenia do Wesołej) stanowiły część Lędzin. Kosztowy, Chełm Śląski
i Imielin natomiast od XV w. do początku XIX w. należały do tzw. klucza lipowieckiego (ziemi krakowskiej), co przekładało się na poczucie odrębności ich mieszkańców
względem wsi „śląskich” [Musioł 1995]. Z kolei dawna gmina Brzezinka do dziś
posiada małomiasteczkowy charakter z zarysem rynku i budynkiem ratusza stanowiącym relikt dawnej samorządności, podobnie jest z fizjonomią Wesołej posiadającą
niegdyś status osiedla miejskiego.
Pierwsze ruchy secesyjne miały miejsce już w 1994 r., gdy wydzieliły się miasto
Imielin i gmina wiejska Chełm Śląski. W secesji tej znaczącą rolę odegrały czynniki
takie jak peryferyjne położenie względem centrum Mysłowic, niedorozwój gospodar-
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czy, niepogodzenie się mieszkańców z faktem utraty samodzielności, a także przykład
usamodzielnionych już jednostek leżących w bliskim sąsiedztwie Mysłowic (miasta
Lędziny i Bieruń oraz gmina wiejska Bojszowy wyłączone z Tychów). Wszystkie te
jednostki stanowią współcześnie przykład dla dążących do usamodzielnia się południowych dzielnic Mysłowic.

Ryc. 2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Mysłowic w podziale na jednostki
przestrzenno-funkcjonalne III rzędu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
Ortofotomapa oraz Krzysztofik i in. (2014)
Objaśnienia: 1 – autostrada i droga szybkiego ruchu, 2 – linia kolejowa, 3 – las, 4 – teren
z dominacją zabudowy wielorodzinnej (zabudowa blokowa), 5 – teren z dominacją zabudowy
jednorodzinnej, 6 – inwestycje gospodarcze, 7 – granice jednostek przestrzenno-funkcjonalnych III rzędu
Fig. 2. Functional and spatial structure of Mysłowice divided into spatial and
functional units of the 3rd order. Source: by Authors based on Ortofotomapa
and Krzysztofik et al. (2014)
Explanations: 1 – highway and expressway, 2 – railway line, 3 – forest, 4 – area dominated
by multi-family housing (blocks of flats), 5 – area dominated by single-family housing, 6 –
economic investments, 7 – borders of spatial-functional units of the 3rd order
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Pogłębienie się różnic funkcjonalno-przestrzennych między północą i południem
Mysłowic oraz trudna sytuacja ekonomiczna całego miasta doprowadziły do kolejnych
dążeń secesyjnych zapoczątkowanych po 2010 r. przez: Brzezinkę, Kosztowy, Krasowy,
Wesołą oraz Dziećkowice [Mistewicz 2011]. I tym razem duże znaczenie odgrywała
przede wszystkim przeszłość historyczna samodzielnych niegdyś miejscowości, która
stanowi argument za odłączeniem się od Mysłowic. Ukazuje ona również w jakim kierunku miałyby nastąpić zmiany administracyjne. Niezaprzeczalnie wszystkie dzielnice
podnoszą chęć przynależności do powiatu bieruńsko-lędzińskiego [Stoksik, Kondzioła
2012, Mistewicz 2012], co ma swoje uzasadnienie w ich miejsko-wiejskim charakterze.
Przez cały okres podlegania jurysdykcji mysłowickiej władzy część z nich wykazywała
ciążenia ku innym ośrodkom, np. Ławki i Krasowy ku Lędzinom, natomiast Jazd (część
Dziećkowic) ku Imielinowi (ryc. 3). W roku 2012, jak informowały lokalne gazety,
mieszkańcy Ławek złożyli wniosek do burmistrza Lędzin o przyłączenie tejże dzielnicy
do miasta Lędziny [Ławki… 2012]. Natomiast specyficzny przykład braku wyraźnego
kierunku ciążenia prezentują mieszkańcy dzielnicy Dziećkowice, którzy z jednej strony
nie odczuwają więzi z Mysłowicami z racji znacznej peryferyzacji, z drugiej natomiast
z Imielinem łączą ich przede wszystkim antagonizmy (np. pozostałości niegdysiejszych
sporów o zasięg ziemi rolnej), a z kolei w przypadku jaworznickiego Jelenia zarysowują się wciąż różnice historyczne (Jeleń należy do Małopolski). Peryferyjność dzielnic
południowych znajduje potwierdzenie również w czasie bezpośredniego przejazdu
komunikacją miejską pomiędzy końcowym przystankiem w danej dzielnicy, a centrum
Mysłowic w 2020 r. (dla Krasów 22 min, Wesołej 21 min, Dziećkowice-Jazd 28 min,
a z/do Ławek aż 40 min, natomiast w przypadku Starej Wesołej stale utrzymuje się
wręcz sytuacja braku (!) bezpośredniego dojazdu komunikacją publiczną do centrum
Mysłowic, przy jednoczesnym dogodnym bezpośrednim dojeździe do centrum Katowic). Dodatkowo świadomość swojego potencjału rozwojowego, zwłaszcza w kwestii
rozwoju funkcji mieszkaniowej (ryc. 2), a także dobry przykład Imielina i Chełmu Śląskiego, z roku na rok wzmacniał chęć secesji południowych dzielnic miasta. W 2012 r.
na łamach Dziennika Zachodniego informowano, iż secesjoniści przedłożyli wniosek
o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Mysłowic do Wojewody Śląskiego,
a w 2013 r. został złożony kolejny wniosek w Urzędzie Miasta o referendum w sprawie
utworzenia nowej gminy obejmującej Brzezinkę, Dziećkowice, Krasowy, Kosztowy,
Larysz-Hajdowiznę, Morgi oraz Wesołą [Chruścińska 2012, 2013]. Obydwa wnioski
nie znalazły jednak uznania w wyszczególnionych wyżej Organach. Mieszkańcy dzielnic
południowych mają świadomość potencjału wynikającego ze znacznych wciąż rezerw
terenów prorozwojowych oraz ogromnych problemów społeczno-gospodarczych,
z jakimi mierzy się północna część badanego miasta.
Do ukazania zróżnicowania zmian demograficzno-przestrzennych między północnymi i południowymi dzielnicami Mysłowic zastosowano delimitację sporządzoną
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na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta. Uwzględnia ona m.in. odrębność osadniczą i geograficzną, a także społeczną tożsamość decydujące o autonomii dzielnic w przestrzeni Mysłowic i wydziela
jednostki III rzędu – zbliżone zasięgiem do dzielnic miasta. Ponadto ze względu na
znaczną dywersyfikację urbanistyczną wydzielono również szczegółowe jednostki IV
rzędu [por. Krzysztofik i in. 2014] (ryc. 2 i 3).
Dualizm przestrzenny miasta w układzie północ-południe, wzmocniony ponadto
istnieniem wyraźnej bariery przestrzennej, zaznacza się w szczególności w morfologii
zabudowy i fizjonomii, a ta odzwierciedla się w zmianach ludnościowych poszczególnych terenów Mysłowic. W północnej części dominują kamienice pochodzące
z XIX w. i początków XX w. – głównie zlokalizowane na Piasku, Starym Mieście,
w Centrum oraz Słupnej, oraz tzw. osiedla blokowe. R. Krzysztofik i J. Runge [2010]
wskazują, iż największe dwa osiedla mieszkaniowe zabudowy wielorodzinnej powstały właśnie w północnych Mysłowicach, tj. na zachód od centrum – Wielka Skotnica
oraz na południe – Brzęczkowice. Pod względem morfologicznym w północnej
części miasta wyróżnia się dzielnica Janów Miejski, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, a także wznoszone są strzeżone osiedla rezydencjonalne z zabudową
jedno- i wielorodzinną. Przekłada się to również na lepszą sytuację demograficzną
tej dzielnicy.
W odmienny sposób kształtuje się zabudowa południowych dzielnic Mysłowic,
gdyż na terenach odrolnionych rozwija się indywidualne budownictwo mieszkaniowe,
jak również osiedla strzeżone. Pewien wyjątek stanowi Wesoła i Brzezinka, przy czym
w pierwszym przypadku mieści się duże osiedle z zabudową wielorodzinną z wielkiej
płyty powstałe dla pracowników KWK „Mysłowice-Wesoła”. Również w drugiej
dzielnicy wzniesiono zabudowę wielkomiejską związaną z przemysłem (w obu przypadkach notuje się tu największy ubytek ludności w części południowej Mysłowic)
(ryc. 3). Dużym walorem południowych dzielnic jest nie tylko położenie w bardziej
przyjaznym środowisku przyrodniczym, ale także bardzo dobre skomunikowanie
z Sosnowcem, Dąbrową Górniczą i Tychami (przez drogę S1), czy z Katowicami
i Gliwicami za sprawą autostrady A4 (posiadającej na terenie Mysłowic dwa węzły).
W ten sposób południowe dzielnice prezentują ścieżkę rozwoju nakierowaną na
funkcję mieszkaniową, których mieszkańcy pracują w miastach konurbacji katowickiej. Ponadto w południowej części Mysłowic ukształtowały się dzielnice typowo
rezydencjonalne jak Morgi, a ich zabudowa znajduje swoją kontynuację w stronę
Starej Wesołej, Larysza i Brzezinki, tworząc największy obszar rezydencjonalny miasta
(ryc. 2). Liczne inwestycje deweloperskie powstają również współcześnie na dawnych
terenach rolniczych Krasów, natomiast Ławki oraz Dziećkowice cechują się głównie
indywidualnymi inwestycjami mieszkaniowymi. Zgodnie z Prognozą demograficzną dla
miasta Mysłowice do roku 2040 to właśnie dla tych poszczególnych poddzielnic progno-
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zuje się największy wzrost ludnościowy w horyzoncie do 2040 r. [por. Krzysztofik
i in. 2015] (ryc. 3).

Ryc. 3. Zmiany liczby ludności w latach 2014–2040: A – zróżnicowanie przestrzenne
według jednostek przestrzenno-funkcjonalnych IV rzędu, B – w podziale na dzielnice
północne i południowe Mysłowic. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Krzysztofik
i in. (2015), s. 50
Objaśnienia: 1 – wzrost liczby ludności, 2 – ubytek liczby mieszkańców. 3 – autostrada.
Fig. 3. Population changes in 2014–2040: A – spatial diversified by spatial and functional
units of 4th order, B – divided into northern and southern districts of Mysłowice.
Source: by Authors based on Krzysztofik et al. (2015), p. 50
Explanations: 1 – population growth, 2 – population decline, 3 – highway.
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Z jednej strony rozwój mieszkalnictwa w południowej części miasta przekłada się
na korzystne warunki ludnościowe dzielnic południowych, wzrost wartości podatku
dochodowego od osób fizycznych dla miejskiego budżetu, natomiast z drugiej strony
prowadzi to do dywersyfikacji społeczności w poszczególnych dzielnicach. Powstają
lokalne antagonizmy w zaznaczającym się podziale na „my – oni”, gdyż napływowi
mieszkańcy, często także o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, wykazują
tendencje do izolowania się od lokalnej społeczności, a zwłaszcza nie wykazują więzi
z terenem, na którym zamieszkali. Oczywistym jest fakt, że przy ruchach secesyjnych
niezbędne będzie poparcie mieszkańców, których więź z miejscem zamieszkania
maleje ze względu na napływ ludności z miast ościennych (ryc. 3). Jest to sytuacja
zbliżona do tej obserwowanej we wsiach położonych w strefach podmiejskich dużych miast, gdzie ludność napływowa tworzy w zasadzie odrębną społeczność, słabo
identyfikującą się z nowym miejscem zamieszkania [por. Kajdanek 2011]. W takiej
sytuacji kluczowym „zapalnikiem” będą zatem niewątpliwie względy gospodarcze,
pozostawiające dzielnice południowe niedoinwestowanymi. Jak można przeczytać
na łamach Gazety Mysłowickiej [Kondziołka 2012], inicjatorzy ruchów secesyjnych
liczyli na to, iż dążenia do samorządności południowych dzielnic skłonią władze
Mysłowic do zrewidowania polityki miejskiej wobec „południa”, które mimo upływu
wielu lat od inkorporacji pozostaje wciąż dalece niedoinwestowane.
Zakończenie
Wpływ różnorakich czynników funkcjonalnych, politycznych oraz administracyjnych doprowadził do ukształtowania się złożonej struktury przestrzenno-administracyjnej konurbacji katowickiej. Na skutek rozwoju przemysłu tradycyjnego doszło
do zagęszczenia zabudowy w centrum GOP-u oraz w konsekwencji do zatarcia się
granic między jednostkami osadniczymi. Wobec braku miejsca pod rozwój terytorialny nastąpiły procesy inkorporacyjne oraz dalszy rozwój miast poza ich zasadniczym
centrum. Pierwsze oznaki łączenia sąsiednich miejscowości zostały zapoczątkowane
już przed I wojną światową (przykład Zabrza, jeszcze przed uzyskaniem praw miejskich), jednak poważniejszych zmian granic administracyjnych dokonano przede
wszystkim w drugiej połowie XX w. w okresie gospodarki centralnie planowanej.
Odgórne decyzje podparte prawodawstwem ustawowym spowodowały włączenie kilkudziesięciu miast i gmin wiejskich w obręb większych ośrodków miejskich. Przebieg
tych procesów miał charakter sinusoidalny, punkty kulminacyjne obejmowały lata 50.
i 70. XX w., które przedzielone były znacznie słabszymi procesami inkorporacyjnymi w latach 40. i 60. XX w. Doprowadziło to do ukształtowania się wielkich miast
o złożonej, a często wręcz niespójnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Pomijano wówczas całkowicie dążenia i poczucie samodzielności lokalnych społeczności,
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odrębność przestrzenną miejscowości czy ciągłość historyczną ośrodka, tym samym
tworząc sztucznie powiększone twory miejskie. Kolejne zmiany w umiastowieniu
konurbacji katowickiej były oparte o Ustawę o samorządzie gminnym z 1990 r., kiedy to
doszło do zainicjowania procesów rozpadu wielkich konglomeratów miejskich z lat
70. XX w. Zapoczątkowane przez Sławków w 1984 r. tendencje dezintegracyjne
postępowały na zasadzie „domina” – wydzielenie jednej jednostki osadniczej skutkowało często usamodzielnieniem się kolejnej miejscowości [por. Szmytkie, Krzysztofik
2011]. W ten sposób nastąpił rozpad „Wielkich Tychów”, Mysłowic, Tarnowskich
Gór, czy Bytomia.
Przedstawiona synteza procesów i uwarunkowań rozpadu miast konurbacji katowickiej ukazała, iż każdy przypadek jest indywidualny i posiada odrębną ścieżkę
prowadzącą do jego dezintegracji. Dobrze to obrazują skrajne przykłady całkowitego
rozpadu miasta „Wielkie Tychy” (w jednym etapie) i Wodzisławia Śląskiego (w kilku
etapach), czy też częściowy rozpad Będzina i Dąbrowy Górniczej [por. Szmytkie 2005,
Krzysztofik, Szmytkie 2011, Szmytkie, Krzysztofik 2019]. Tym samym można uznać,
że poszczególne miasta podlegają procesom adekwatnym dla ich historii i umiejscowienia w regionie. Z kolei przykład Mysłowic uzmysławia, z jak złożonymi ośrodkami
miejskimi mamy do czynienia oraz wskazuje, z jakimi problemami wewnątrzmiejskimi
zmagają się ośrodki niespójne funkcjonalno-przestrzennie. Obecnie w granicach administracyjnych miast konurbacji katowickiej nadal funkcjonuje wiele dawnych miast
i gmin wiejskich, a niektóre z nich – przy narastających potrzebach miejskości – podejmują działania mające na celu odzyskanie odrębności administracyjnej, bądź też
zaznaczenie swojej odmienności funkcjonalno-przestrzennej w strukturach miasta,
do którego zostały wcielone. Tendencje sygnalizowane w niniejszej pracy, w postaci
odradzających się dążeń secesyjnych ośrodków wchłoniętych po 1945 r., na osi czasu
zaznaczają się sinusoidalnie, tj. lata wzmożonych prób secesyjnych przeważnie przeplatane są okresami osłabienia, bądź wręcz zaniku, dążeń do samorządności.
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Disintegration paths of the Katowice conurbation cities

Abstract:

The polycentric character of Katowice conurbation was formed by many functional and
political factors. The dynamic industrialization in the 19th and 20th centuries has resulted in
a dense spatial administrative structure in the area that contemporary is named as Katowice
conurbation. The study area has been identified on the base of Krzysztofik‘s delimitation
[2007]. This delimitation separates 3 zones of the conurbation: a core, an internal peripheral
zone and an external peripheral zone. The area of Katowice conurbation is 3.4 thousands sq
km and includes 33 cities and 21 rural communes. The aim of this paper is a characterization
of the disintegration processes of cities in Katowice conurbation starting from the year 1945,
as well as an indication of the conditions within cities and also description of an urban spatial
complexity. An attempt to explain the phenomenon of conurbation cities decay is based on
the concept of city-conglomerates. It refers to the complexity of spatial structure of the cities
that is conditioning by the administrative borders changes [Szmytkie 2008a, 2009].
From the end of the Second World War a number of cities boundaries have changed– they
increased due to the incorporation of nearby localities. This process led to the formation of
the complex city “organism”. The first modification of boundaries of Katowice conurbation
cities occurred in 1945. The major unification process of conurbation area took place after
the implementation of the Act which abolished the community and the status of municipal
communities in 1972 and the Regulation of the two-level administrative division of the country in 1975. As a consequence of the incorporation of 27 rural communes and 20 smaller
towns in the administrative borders of other bigger cities, the 70s of the 20th century were
characterized by a significant changes of the city areas. The cities of Katowice conurbation
were formed by the top-down integration representing different morphological and functional structures, which is assigned to the 3 types of cities conglomerates: urban conglomerate,
the city-agglomeration, urban-rural conglomerate [Szmytkie 2008b, 2009].
The period of economic transformation after 1989 is characterized by a strong separatist
aspirations of previously incorporated towns and villages [Szmytkie 2012]. An increase of an
aspiration for self-government and local autonomy, conditioned by the market mechanisms,
the crisis of industrial functions and mass production, led to these separatist trends. The disintegration processes regarding 7 big cities, 11 independent administrative units (7 towns and 4
rural communes) have been divided. According to Krzysztofik [2006], in the mid-90s of the
20th century in Katowice conurbation the separation trends were represented by Kochłowice
(a part of Ruda Śląska), Kazimierz Górniczy (a part of Sosnowiec) and Ząbkowice (a part of
Dąbrowa Górnicza). For this group also should be added Wesoła (a part of Mysłowice); this
district since the 90s of the 20th century would like to reclaim the municipal rights. The strong
separatist aspirations also characterize the southern districts of this city [Dragan 2012].
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The main aspect of the urban disintegration research is an identification of the internal-city
conditions. The 3 overlapping systems – spatial, functional and social – create each town
area. The constant evolution of urban focus has formed the 3 “sub-systems” leading to an
integration or disintegration of the city functional and spatial structure. The general trends
in given period and spatial relation between other towns affect to the processes taking place
within individual settlement units.
Keywords: city conglomerates, disintegration of the city, Katowice conurbation, Mysłowice

CYRKULACYJNE CZYNNIKI KLIMATU POLSKI II: WESTERLIES
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91(1–2): 207–233.

Streszczenie:
Artykuł stanowi przegląd i próbę syntezy dawniejszych (od 1914 r.) oraz współczesnych ocen
i opinii, dotyczących aktywności cyrkulacji strefowej na obszarze Polski i Europy Środkowej. Termin westerlies zdefiniowano jako napływ mas powietrza z zachodu (wiatr geostroficzny SW-NW
na poziomie morza) w warunkach występowania strefowej formy cyrkulacji środkowo-troposferycznej (forma W według klasyfikacji Vangenheima-Girsa). Oceniono, że taka aktywna postać
westerlies („zonal westerlies”) występuje średnio w ciągu ca 1/4 dni w roku.
Dokonano przeglądu wybranych wskaźników klimatologicznych charakteryzujących westerlies
– uwzględniono obserwowane rozkłady kierunków wiatrów dolnych oraz wiatru geostroficznego na poziomie morza, frekwencję zachodnich typów cyrkulacji oraz frekwencję mas powietrza
polarno-morskiego świeżego (tab. 4).
Według Nowosada [2017] składowa zachodnia przepływu powietrza nad Europą Środkową
między 40 i 65ºN utrzymuje się średnio przez ca 2/3 dni w roku. Średnia wartość składowej
zachodniej cyrkulacji nie przekracza na tym obszarze 2 m/s. W pobliżu 55. równoleżnika – nad
południowym Bałtykiem i północną Polską – zachodnia składowa wynosi średnio 3 m/s, podczas strefowej formy cyrkulacji W – osiąga 7 m/s [tab. 1; Marosz, Kożuchowski 2019].
Strefowa forma W w większości przypadków (>50%) formuje wiatry dolne o kierunkach WSW,
W i WNW. Formie cyrkulacji południkowej E odpowiadają wiatry ESE-WSW, a formie C – wiatry WNW-NNE (ryc. 7, tab. 5). Na podstawie danych z 56 stacji meteorologicznych w Polsce
[Lorenc 1996] określono średni rozkład częstości kierunków wiatrów dolnych na obszarze Polski (rys. 4). Przedstawiono także rozkład kierunków wiatru geostroficznego nad Polską według
danych z opracowania Marosza [2016]. W obu przypadkach obserwuje się największy udział
wiatrów z sektora zachodniego (SW-NW) w ogólnej frekwencji kierunków wiatru (około 47%).
Widać także przewagę częstości wiatrów z sektora zachodniego (SW-NW) nad wiatrami z sektora wschodniego (SE-NE) oraz przewagę wiatrów SW-SE nad wiatrami NW-NE. (tab. 3).
Względnie wysoka częstość kierunków SW-SE dotyczy zwłaszcza wiatrów dolnych i może
świadczyć o zmianach kierunku wiatru w warstwie tarciowej. Średnia prędkość wiatrów dolnych
wynosi 3,5 m/s, odpowiadająca jej wartość modułu wiatru geostroficznego – 7,4 m/s.
Westerlies są istotnym czynnikiem cyrkulacyjnym klimatu Polski, jednak częstość ich występowania nie jest zbyt wielka. Zarówno częstość wiatrów zachodnich, jak i ich prędkość wzrastają
w okresach panowania strefowej formy cyrkulacji środkowo-troposferycznej (W). Zebrane statystyki wiatrów wskazują ponadto na znaczenie względnie wysokiej częstości południkowych
form cyrkulacji, kształtujących kierunki adwekcji nad Polską.
Słowa kluczowe: system wiatrów zachodnich, wiatr geostroficzny, formy cyrkulacji atmosferycznej, klimat Polski
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Wstęp
W „Czasopiśmie Geograficznym” w 2003 roku opublikowano artykuł pt. Cyrkulacyjne
czynniki klimatu Polski [Kożuchowski, 2003]. Był on później parokrotnie cytowany, szczególnie w pracach z zakresu klimatologii synoptycznej. Treść wspomnianego artykułu była
jednakże przesłaniem skierowanym do szerszego grona geografów i stanowiła krytyczną
ocenę funkcjonującego od początku XX wieku paradygmatu, według którego obszar Polski
jest dziedziną „ścierania się” klimatycznych wpływów zachodnich – oceanicznych i wschodnich – kontynentalnych, a przejściowość klimatu Polski jest owocem owego procesu.
Kwestia ta znalazła m.in. odzwierciedlenie w charakterystyce czynników klimatycznych,
przedstawionej w podręczniku – monografii klimatu Polski A. Wosia [2010]. Autor tego
dzieła pozostawia otwarte pytanie o przejściowość klimatu Polski, uznaje za to, iż wiodącym czynnikiem kształtującym klimat na obszarze kraju jest położenie w strefie cyrkulacji
zachodniej (czyli westerlies) na zachodnich peryferiach kontynentu euroazjatyckiego [Woś,
2010, s. 23 i s. 30]. W podręczniku znajdują się również dane o frekwencji napływu nad
obszar Polski mas powietrza z różnych kierunków: okazuje się, że frekwencja napływu
powietrza z sektora zachodniego (SW+W+NW) nie jest zbyt wysoka (wynosi 36%), a adwekcja z zachodu (W) pojawia się tak samo często, jak adwekcje z północy czy z południa
(frekwencja po 10–11%) [Woś, 2010, s. 76–78].
W pracy Marosza i Miętusa [2012, s. 94] zamieszczono spostrzeżenie o znaczącej przewadze wiatrów z sektora zachodniego w Polsce zachodniej i południowej, i o mniej wyraźnej
ich dominacji w pozostałej części kraju. Wcześniej Ustrnul [2007], na podstawie analizy przestrzennego rozkładu wskaźnika cyrkulacji zachodniej, określającego relacje między częstością
i prędkością wiatrów z zachodniej i wschodniej połowy horyzontu zauważył, że „… wbrew
obiegowej opinii oddziaływanie cyrkulacji zachodniej jest znikome w niektórych regionach Europy” [Ustrnul, 2007, s. 61]. Warto zatem sprecyzować, jaką treść winna zawierać obiektywna informacja
o występowaniu i nasileniu form cyrkulacji, określonych jako westerlies nad Polską.
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę syntezy dawniejszych i współczesnych
ocen i opinii na temat aktywności westerlies jako jednego z wiodących czynników
Termin westerlies oznacza system wiatrów zachodnich, w szczególności strefę panującego
w umiarkowanych szerokościach geograficznych przenoszenia mas powietrza z zachodu na
wschód. W niektórych źródłach można znaleźć określenie westerlies terminem „antypasatu”;
to przyrównanie wydaje się jednak dwuznaczne i niepotrzebne [zob. Meteorologicky slovnik…
1993, Glossary AMS… 2012].

Artykuł stanowi kontynuację publikacji z 2003 roku i jest zatem drugą (II) częścią rozważań
o cyrkulacyjnych czynnikach klimatu Polski. Powstał dzięki długoletniej współpracy i dyskusji
z klimatologami w kilku ośrodkach akademickich – m.in. z pp. J. Degirmendžićem (UŁ),
K. Marciniakiem (UMK), M. Maroszem (UGd.), A.A.Marszem (Akad. Morska w Gdyni),
J. Wibig (UŁ) i E. Żmudzką (UW), którym wyrażam w tym miejscu serdeczne podziękowania.
Dziękuję ponadto anonimowym Recenzentom artykułu za ich opinie i uwagi.
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klimatu Polski. Synteza ta zmierza do odpowiedzi na dwa proste pytania, dotyczące
klimatologicznej oceny 1) częstości występowania i 2) nasilenia westerlies, tj. prędkości
ruchu mas powietrza podczas panowania strefowych form cyrkulacji zachodniej.
Powstaje w związku z tym potrzeba zdefiniowania kryteriów, określających westerlies
jako napływ powietrza z zachodu w warunkach strefowych form (makroform) cyrkulacji. Kryteria te, jak i rezultaty ich zastosowania, przedstawiono w niniejszej pracy,
która stanowi zarazem uzupełnienie wywodów o cyrkulacyjnych czynnikach klimatu,
zawartych w cytowanym wyżej artykule z 2003 roku. Zachodnią cyrkulację nazwano
tam wprawdzie „głównym czynnikiem cyrkulacyjnym” [Kożuchowski, 2003, str. 102],
niewiele jednak powiedziano o frekwencji westerlies w Polsce.
W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych wskaźników klimatologicznych, charakteryzujących zachodni przepływ powietrza nad Polską. Wykorzystano publikowane dane o wiatrach dolnych w Polsce (tj. wiatrach na poziomie
wiatromierza ≈10 m n.p.g, – Vd.), charakterystyki wiatru geostroficznego (Vg), określanego na podstawie gradientów ciśnienia na poziomie morza (SLP) oraz statystyki
frekwencji typów cyrkulacji, sterujących zachodnim napływem powietrza nad Polskę.
Wśród nich wykorzystano także dane określające makrotyp (makroformę) cyrkulacji
środkowo-troposferycznej na poziomie około 500 hPa według klasyfikacji Vangenheima-Girsa [formy VG, Vangenheim 1946, 1952, Girs 1964, 1974, dane z kalendarza
Dimitreev i Balyazo 2006].
Niektóre dane, w tym materiały z publikowanych już prac własnych, przekształcono przy użyciu prostych procedur rachunkowych w celu uzyskania możliwie najbardziej syntetycznej (choć nieraz może zbyt uproszczonej…) charakterystyki westerlies. Objaśnienia wykonanych obliczeń zamieszczono w opisie wyników niniejszego
opracowania. Trzeba uznać, że cytowane tu oceny zachodniego przepływu powietrza
nie mogą być bezwzględnie porównywalne; pochodzą one z różnych źródeł i dotyczą
różnych okresów obserwacyjnych, a czasem także wynikają ze zróżnicowanych metod
analizy danych. Porównania mają więc raczej tylko orientacyjny charakter.
W opracowaniu przyjęto założenie, że zachodnia cyrkulacja strefowa w Polsce
panuje w czasie, gdy nad Europą kształtuje się strefowa forma cyrkulacji środkowo-troposferycznej (makroforma W wg Vangenheima-Girsa), a w polu ciśnienia
SLP w określonym obszarze nad Polską formuje się wiatr geostroficzny o kierunku
należącym do sektora zachodniego (SW-NW). Uściślono w ten sposób znaczenie
terminu westerlies, który inaczej mógłby dotyczyć w zasadzie wszystkich kierunków
wiatru, zawierających składową zachodnią [zob. Glossary AMS… 2012].
Na przykładach wiatrów na polskim wybrzeżu Bałtyku oraz uśrednionych danych
o wiatrach w całej Polsce zilustrowano różnice zachodzące między wiatrem geostroficznym (Vg) i obserwowanym wiatrem dolnym – „z wiatromierza” (Vd).
Artykuł ma charakter przeglądowy i stanowi próbę sformułowania zarysu wiedzy
geograficznej na temat strefowej cyrkulacji atmosferycznej nad obszarem Polski.
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Strefa westerlies nad Polską i Europą
System przeważających, względnie stabilnych wiatrów zachodnich obejmuje strefę
między 35. i 65. równoleżnikiem; na półkuli północnej rozwija w szczególności nad
oceanami oraz zachodnimi częściami kontynentów. Europa zatem niemal w całości znajduje się pod wpływem westerlies, chociaż stopień stabilności czy dominacji
zachodniego przepływu powietrza jest na jej obszarze dość zróżnicowany. Według
ocen Nowosada [2017] który na podstawie różnicy między średnim ciśnieniem na
40. i 65. równoleżniku (na odcinku od 0 do 35ºE) określił średnią częstość i średnią
prędkość zachodniego przepływu powietrza nad analizowanym obszarem Europy,
przepływ ten utrzymuje się średnio przez 65% dni w roku i wykazuje stosunkowo
niewielką średnią prędkość (zachodnia składowa prędkości =1,4 m/s).
Cyrkulację atmosferyczną w Europie, zwykle w nawiązaniu do cyrkulacji nad Atlantykiem Północnym (w szczególności do zjawiska Oscylacji Północnoatlantyckiej,
NAO) analizowano już w wielu pracach z zakresu klimatologii synoptycznej, w tym
także w licznych publikacjach klimatologów polskich. Warto tu zwrócić uwagę na interesującą zbieżność w opisach strefowej, zachodniej cyrkulacji nad Polską i Europą,
przedstawionych przez R. Mareckiego w 1914 r. i przez Z. Ustrnula pod koniec XX
wielu. Według Mereckiego „… na mapie (wiatrów w Europie) widzimy wybitny prąd zachodni, obejmujący prawie całą Europę zachodnią, środkową, północną i północno-wschodnią (…)
który przekracza kresy wschodnie Europy zagłębiając się w obszary Syberii zachodniej” [Merecki
1914, s. 217]. Drugi z wymienionych autorów, w swej monografii charakteryzującej
cyrkulację atmosferyczną na półkuli północnej, ten sam „prąd zachodni” przyrównał
do „klina”, który znad północnego Atlantyku, w kierunku północno-wschodnim
„…wchodzi nad Europę (…) i łączy się z obszarem intensywnej cyrkulacji zachodniej nad
wschodnią częścią Niziny Zachodnio-Syberyjskiej” [Ustrnul 1997, s. 82].
Obszar Polski leży niewątpliwie w pobliżu osi tego prądu czy klina, bowiem strefa
rozciągająca się wokół 55. równoleżnika – od Wysp Brytyjskich przez Danię i południowy Bałtyk – stanowi pewien charakterystyczny obszar aktywności cyrkulacji atmosferycznej nad Europą. Strefa ta wyznacza szlak przenikania w głąb kontynentu atlantyckich mas powietrza, w tym szczególnie często występujących na tym szlaku układów
cyklonalnych. Wzdłuż strefy 50–60ºN przemieszcza się na wschód 20–22 cyklonów
w ciągu roku [Sepp 2005, Sepp i in. 2005]. Bielec-Bąkowska [2010] podaje, że na 55.
	Są to orientacyjne oceny szerokości stref westerlies występujących na obu półkulach.
Uśrednienie wartości ciśnienia z dużych odcinków równoleżników 40 i 65ºN powoduje, iż
prędkość ta może być nieco zaniżona; niemniej podobne oceny średniej wartości składowej
zachodniej podali Marosz [2016] – średnia z obszaru 47,5–57,5ºN i 10–27,5ºE = 1,8 m/s
oraz Degirmendžić i in. [2004] – średnia z obszaru 45–60ºN i 10–30ºE = 1,6 m/s.
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równoleżniku w Europie pojawia się ponad 37% wszystkich niżów europejskich. Według klasycznej klasyfikacji szlaków cyklonalnych van Bebbera [1891] z 55ºN związane
są szlaki II, III oraz IVa i IVb, to jest główne tory wędrówki niżów nad kontynentem
europejskim. Wartości wskaźnika cyrkulacji strefowej (W>150) są tu podobnie wysokie,
jak nad większą częścią północnego Atlantyku [Ustrnul 1997]. Od Morza Północnego
do Bałtyku rozciąga się strefa najwyższych częstości frontów atmosferycznych w Europie; według Wosia [2010] pojawia się tu ponad 100 frontów w ciągu roku.
W omawianej strefie aktywność cyrkulacji, w tym nasilenie westerlies zmniejsza się
stopniowo ku wschodowi, szczególnie nad kontynentem na wschód od Bałtyku. W
opracowaniu Marosza i Kożuchowskiego [2019] przedstawiono m.in. charakterystykę składowej zachodniej cyrkulacji na poziomie morza w strefie między 50. i 60ºN
na odcinku od Irlandii (10ºW) do okolic Kazania w Rosji (50ºE). Średnie prędkości
zachodniej składowej wiatru geostroficznego w poszczególnych odcinkach tej strefy
przedstawia tab. 1. Jak widać, zmniejszają się one systematycznie z zachodu na wschód,
a średnie w okresie zimy są znacznie wyższe od średnich rocznych ze względu na
wzrost międzystrefowych gradientów ciśnienia SLP w tym sezonie. Trudno tu zgodzić
się z wyjaśnieniem przyrostu prędkości wiatrów w zimie „małą szorstkością pokrywy śnieżnej i częściowym brakiem (ulistnienia) roślinności” [Bac i Rojek 2012, str. 112].
Tab. 1. Średnie wartości składowej zachodniej wiatru geostroficznego (u) w strefie 50–60ºN
na odcinkach od 10ºW do 50ºE (a, b…l): wartości roczne (A), wartości z sezonu zimowego
(DJF) oraz wartości występujące podczas strefowej formy cyrkulacji A(W) i współczynniki
ich stabilności (SC). (Wg Marosza i Kożuchowskiego, 2019, dane z okresu 1981–2015)
Table 1. Mean values of the western component of geostrophic airflow (u) in zone 50–60ºN
between 10ºW and 50ºE (a, b…l). Annual values (A), winter season values (DJF), values
occurring with the zonal form of mid-tropospheric circulation (A[W]) and their stability coefficients (SC[W]). (After Marosz and Kożuchowski, 2019, data from the period 1981–2015)
Odcinki strefy 50–60ºN
u
[m/s]

a

b

c

d

e

f

7,5W

2,5W

2,5E

7,5E

4,5

4,1

3,7

3,7

DJF

7,0

6,5

6,1

5,8

5,1

A[W]

7,5

7,4

7,6

7,8

7,8

SC[W] 0,66

0,63

0,63

0,67

0,70

0,67

A

g

h

i

j

k

l

Długość geogr. [ºW, ºE]
12,5E 17,5E 22,5E 27,5E 32,5E 37,5E 42,5E 47,5E
3,5

3,0

2,8

2,5

2,2

2,2

2,2

2,3

5,8

5,0

4,4

4,0

3,9

3,9

4,0

7,0

6,5

6,0

5,6

5,3

5,1

4,9

0,66

0,64

0,61

0,60

057

0,55

Na odcinku „f ” (w pobliżu południka 17,5ºE) strefy 50–60ºN, obejmującym
północną Polskę, zachodnia składowa wiatru geostroficznego osiąga średnio w roku
3 m/s, w zimie – prawie 6 m/s (tab. 1). W pobliżu 55. równoleżnika przepływ zachodni okazuje się więc szczególnie intensywny w porównaniu z cyrkulacją zachodnią
nad szerzej określonymi obszarami Europy (zob. przypis 4).
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Istnieją określone związki między polem ciśnienia na poziomie morza, określającym cyrkulację w dolnej troposferze i formami cyrkulacji w wyższych warstwach troposfery – na poziomie kształtujących się tam fal Rossby’ego. Opisano je w podręcznikach [m.in. Holec i Tymański 1973, Iribarne i Cho 1988, Kożuchowski 2011], a także
w oddzielnych artykułach [Marsz 2012, Kożuchowski i Degirmendžić 2018].
Nasilenie zachodniej cyrkulacji dolno-troposferycznej rośnie wyraźnie – podwaja
się – pod wpływem kształtującej się w środkowej troposferze strefowej formy cyrkulacji (makroforma W według klasyfikacji Vangenheima-Girsa). Forma ta wiąże się
z występowaniem w przybliżeniu równoleżnikowo zorientowanych izohips powierzchni 500 hPa. Najsilniej rozwinięta forma strefowa powstaje w okresie zimy (ryc. 1 ).

Ryc. 1. Średnia wysokość powierzchni izobarycznej 500 hPa [gpm] nad Europą i
Atlantykiem Północnym podczas występowania strefowej formy cyrkulacji W; zima (XII–II)
1981–2015 (wg Marosza i Kożuchowskiego, 2019)
Fig 1. Average geopotential height [gpm] of the 500 hPa isobaric surface over Europe and
Northern Atlantic during the occurrence of the zonal circulation form W; winter (DJF)
1981–2015 (after Marosz and Kożuchowski, 2019)

Strefowa forma cyrkulacji W trwa średnio przez 122 dni w roku (częstość 33,4%)
i pojawia się w postaci epizodów, trwających średnio po około 6–7 dni. W sezonie zimowym częstość formy W wzrasta do 41%. Odpowiada jej równoleżnikowy przebieg
średnich izobar SLP w strefie między 50–60ºN w Europie (ryc. 2). Niemal idealny,
strefowy układ izobar, który tu widzimy, wynika z uśrednienia wartości ciśnienia, panującego podczas epizodów formy W. Rzeczywiste izobary w poszczególnych dniach
(terminach pomiaru) mogą dość znacznie różnić się od swego średniego położenia.
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Ryc. 2. Średnie ciśnienie na poziomie morza [hPa] w Europie między równoleżnikami 50
i 60ºN podczas występowania strefowej formy cyrkulacji W; zima (XII–II) 1981–2015 (wg
Marosza i Kożuchowskiego, 2019)
Fig. 2. Average sea level pressure [hPa] in Europe between parallels 50 and 60ºN during
the occurrence of the zonal circulation form W; winter (DJF) 1981–2015 (after Marosz
and Kożuchowski, 2019)

Z epizodami strefowej formy cyrkulacji środkowo-troposferycznej W, w dolnej
troposferze skorelowane są zachodnie cyklonalne (A) lub zachodnie i południowozachodnie antycyklonalne (C2D i D2C) typy cyrkulacji, określone według klasyfikacji
Osuchowskiej-Klein [Osuchowska-Klein, 1978, 1991, Kożuchowski, 1993, Marsz
2012]. Typom tym odpowiada strefa głębokich depresji w polu barycznym nad północną częścią Atlantyku (Niż Islandzki) i nad północnymi krańcami kontynentu
europejskiego oraz wyże nad południową i południowo-zachodnią Europą. Układy
te można utożsamiać z pozytywną fazą NAO – intensywną cyrkulacją zachodnią nad
Atlantykiem i dużą częścią Europy, w tym także obecnością aktywnych niżów, przemieszczających się na wschód lub na północny wschód i wywołujących zmienność
kierunków wiatrów na szlakach tej wędrówki.
W tym kontekście wątpliwości budzi opis cyrkulacji w strefie depresji barycznej między 55 i 60ºN, który wskazuje na istnienie tam dwu prądów powietrznych,
z których jeden, cieplejszy wieje z zachodu, a drugi, chłodniejszy – ze wschodu…
[Bac i Rojek 2012, s. 108]. Strefa umiarkowana bywa nazywana strefą „ruchów zaburzonych” [Iribarne i Cho 1988] i wyróżnia się dużą zmiennością wiatrów, ale ich
podział na „dwa prądy powietrzne” nie najlepiej odzwierciedla panującą w tej strefie
cyrkulację atmosfery. Zakłócenia zachodniego przepływu powietrza objawiają się
tu głównie w postaci wymiany południkowej powietrza, związanej z falami długimi
o dużej amplitudzie – w klasyfikacji VG są to makroformy E i C.
Formie cyrkulacji strefowej W nie zawsze odpowiada wiatr zachodni, zgodny
z przebiegiem średnich izobar w polu SLP Świadczą o tym niezbyt wysokie współczynniki stabilności wiatru geostroficznego, które określają relacje między sumą wektorową prędkości wiatru geostroficznego i średnią prędkością – modułem Vg (tab. 1).
Prędkość wiatru z wynikowego kierunku (jest to praktycznie składowa zachodnia Vg)
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stanowi tylko około 2/3 modułu prędkości wiatrów ze wszystkich kierunków. Podczas panowania formy W występują wiatry z kierunków różnych od zachodniego, podobnie jak przy formach cyrkulacji południkowej – zdarzają się wiatry zachodnie.
Niemniej, częstość zachodnich wiatrów Vg podczas występowania epizodów strefowej formy cyrkulacji W jest znacząco większa od średniej rocznej częstości wiatrów
zachodnich. I tak, nad północną Polską (odcinek „f ” strefy 50–60ºN ), przy strefowej
formie cyrkulacji, wiatry z sektora zachodniego (SW+WSW+W+WNW+NW) stanowią ponad 70% wszystkich kierunków wiatru, co odpowiada zarazem połowie (51%)
łącznej częstości wiatrów z sektora zachodniego w ciągu roku. (tzn 1/2 wiatrów
zachodnich pojawia się w czasie panowania strefowej formy cyrkulacji). Zważywszy,
że forma W występuje średnio przez 33% dni w roku, trzeba uznać, że koincydencja
cyrkulacji strefowej W i wiatrów zachodnich pojawia się zaledwie w ciągu 24% dni w
roku, czyli trwa przez niespełna 3 miesiące (w zimie – trwa w ciągu około 1 miesiąca)
(tab. 2). Zachodni wiatr Vg występujący w związku z panowaniem strefowej formy
cyrkulacji W pozwala na sprecyzowanie oceny frekwencji pojawiania się nad Polską
westerlies „w czystej postaci” – frekwencja ta obejmuje około 1/4 część roku.
Tab. 2. Średnie sezonowe i roczne częstości form cyrkulacji V-G [F] oraz częstości kierunków
SW-NW wiatru geostroficznego nad północną Polską i południowym Bałtykiem (50-60ºN
w pobliżu 17,5ºE): f1 – częstość wiatrów SW-NW podczas danej formy cyrkulacji, f2 – udział
w ogólnej częstości kierunków SW-NW, f3 – udział w częstości wszystkich kierunków Vg.
(wartości w %). A – rok, DJF – zima, MAM – wiosna, JJA – lato, SON – jesień. Źródło
danych – jak w tab. 1)
Table 2. Averages of seasonal and annual frequencies of circulation forms (F) and frequencies
of SW-NW geostrophic winds over northern Poland and southern Balic (between 50-60ºN
near 17,5ºE): f1 – frequency of SW-NW winds in relation to the circulation form occurrence,
f2 – frequency of SW-NW winds in relation to the total SW-NW winds, f3 – frequency of
SW-NW winds in relaton to the total wind directions (in [%]. A – year, DJF – winter, MAM
– spring, JJA – summer, SON – autumn. Data source – as in table 1
Formy cyrkulacji
VG

W

E

C
W+E+C

Sezon/
rok
DJF
MAM
JJA
SON
A
DJF
MAM
JJA
SON
A
DJF
MAM
JJA
SON
A
A

Częstość formy VG
[%]
F
41
29
38
27
33
35
47
41
51
43
25
25
21
23
23
100

Częstości kierunków SW-NW
(SW+WSW+W+WNW+NW) [%]
f1
f2
f3
80
58
33
59
49
17
67
42
18
74
56
30
70
51
24
37
22
13
23
30
10
36
42
18
35
28
14
32
30
14
45
19
11
29
21
7
32
17
7
41
16
8
36
19
8
46
100
46
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Średnia częstość występowania westerlies sensu stricte nie jest więc imponująco wysoka. Warto jednak zwrócić uwagę na nieprzypadkową zapewne zbieżność wykonanej
tu oceny z określoną w odmienny sposób przez Bartoszka [2017] średnią wieloletnią
frekwencją zachodnich (SW+W+NW) kierunków aktywnej adwekcji powietrza nad
Środkowo-wschodnią Europą: takie typy cyrkulacji (SW, W and NW strong advection)
utrzymują się przez 86,4 dni/rok – czyli w ciągu 23,7% dni w roku (zob. poz. 8
w tab. 4).
Występowanie formy W kształtuje „nadwyżkę” frekwencji kierunków SW, W
i NW, natomiast częstość kierunków NE, E i SE pod jej wpływem zmniejsza się
najbardziej – do zaledwie 3–4% (ryc. 3). Średnia roczna wartość wskaźnika wiatrów
zachodnich WWW, zdefiniowanego jako stosunek częstości wiatrów z sektora zachodniego (SW-NW) do częstości wiatrów z sektora wschodniego (NE-SE) [Paszyński i Niedźwiedź 1991], która charakteryzuje strukturę kierunkową Vg nad północną
Polską wynosi 1,89, natomiast wskaźnik WWW, odpowiadający wiatrom występującym podczas epizodów formy cyrkulacji strefowej osiąga wartość 7,2.
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Ryc. 3. Rozkłady częstości kierunków wiatru geostroficznego nad północną Polską
i południowym Bałtykiem (w pobliżu 17,5ºE): A – średnia częstość podczas występowania
formy cyrkulacji strefowej W, B – ogólna średnia częstość roczna. w okresie 1981–2015.
(wg Marosza i Kożuchowskiego, 2019)
Fig. 3. Distributions of the frequency of geostrophic wind directions over Northern
Poland and Southern Baltic (near 17,5ºE): A – average frequency during the occurrence
of zonal circulation form W; B – total annual frequency in the period 1981–2015 (after
Marosz and Kożuchowski, 2019)
	

Wskaźniki liczone na podstawie częstości według 8-kierunkowej róży wiatrów (SW+W+NW..
itd) nieco różnią się od wskaźników uwzględniających częstości z 16 kierunkowej róży wiatrów (SW+WSW+W+WNW+NW…)
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Cyrkulacja zachodnia sprzyja występowaniu maksymalnych prędkości wiatru. Największe poziome gradienty ciśnienia nad Polską odpowiadają wiatrowi Vg o kierunku
NW i prędkości maksymalnej 39 m/s oraz wiatrom W i SW o prędkościach 35 m/s
[Ustrnul i Czekierda 2009]. Nad Wybrzeżem, w rejonie punktu o współrzędnych
55ºN i 15,33ºE Marosz [2017] stwierdził maksymalną prędkość wiatru geostroficznego 47 m/s i najwyższą wartość jego składowej zachodniej – 42,8 m/s.
Analizując tzw. trajektorie wsteczne (3-dobowe) ruchów powietrza podczas najsilniejszych wiatrów nad Polską stwierdzono, że 41% z nich przynosi masy powietrza
z sektora SW-NW, 31% – znad północnego Atlantyku. Jednakże tylko połowa (52%)
silnych wiatrów nad Polską o kierunkach SW-NW przynosi powietrze pochodzące
znad obszarów położonych w zasięgu kierunków SW-NW: znaczna część wiatrów
zachodnich nad Polską przynosi masy powietrza pochodzące z innych kierunków,
np. z obszarów położonych na dalekiej północy lub nad Morzem Śródziemnym
[Degirmendžić i Kożuchowski 2006]. Okazuje się, iż trajektorie ruchów powietrza
w strefie westerlies są dość zawiłe, a ścisłe określenie zachodniego napływu powietrza
jako oznaki westerlies może stanowić pewien problem. Stąd też biorą się zróżnicowane
oceny frekwencji panowania systemu wiatrów zachodnich nad Polską.
Frekwencja wiatrów zachodnich w Polsce
Oceny frekwencji zachodniego napływu powietrza nad obszarem Polski znajdują
się w najdawniejszych pracach polskich klimatologów i geografów. Merecki [1914]
określił częstość wiatrów z sektora zachodniego w Bydgoszczy (49%), w Warszawie
(42%), Puławach (41%) i w Krakowie (56%). Według tego badacza, wiatry z zachodniej połowy horyzontu osiągają na Niżu Polskim częstość od 50 do 58%. Schmuck
(1959) podkreślał, że „procent wiatrów z kierunków od SW do NW włącznie przekracza na
wielu stacjach 50, a nawet 60% wszystkich kierunków” [Schmuck 1959, s. 30]. Kondracki
[1965] „poprawił” tę ocenę pisząc, że „procent wiatrów z zachodniego sektora (od SW do
NW) przekracza w wielu miejscach 60% w stosunku do wiatrów z innych kierunków” [Kondracki 1965, s. 92]. Martyn [2000] stwierdziła, że „nad Polską… dominują wiatry z sektora
zachodniego, które notuje się podczas 40–55% pomiarów” [Martyn 2000, s. 84]. Według opinii Paszyńskiego i Niedźwiedzia [1991] o przewadze cyrkulacji zachodniej świadczy
wskaźnik wiatrów zachodnich (WWW) – w Warszawie jego średnia wartość wynosi
1,55 – frekwencja napływu powietrza z zachodu przewyższa o połowę frekwencję
wiatrów wschodnich.
Warto zauważyć, że oceny częstości występowania napływu powietrza nad Polskę
z zachodu, zamieszczane w kilku fundamentalnych pozycjach polskiej literatury geograficznej nie są całkowicie jednoznaczne. Przedział wartości, określających „stopień
panowania” cyrkulacji zachodniej pozostaje dość szeroki. Ponadto, oceny te bazują
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zwykle na danych, wynikających z pomiaru wiatrów przyziemnych, w różnym stopniu
podlegających lokalnym oddziaływaniom form rzeźby, a w tym zwłaszcza wpływowi
lokalizacji wiatromierza w terenie.
Pomijając możliwe zastrzeżenia, w niniejszym opracowaniu do syntetycznego opisu
struktury kierunkowej wiatrów dolnych w Polsce wykorzystano uśrednioną różę wiatrów,
określoną na podstawie średnich częstości 16 kierunków wiatru z 56 stacji w Polsce, według danych zamieszczonych w pracy Lorenc [1996]. Przedstawiono także średnie z 10
najniższych i 10 najwyższych częstości każdego kierunku spośród całego zbioru danych
z 56 stacji (ryc. 4). Częstości obserwowanych kierunków wiatru w Polsce porównano
z częstościami kierunków wiatru geostroficznego, wyznaczonymi przez Marosza [2016]
dla środkowej Polski na podstawie gradientów ciśnienia w obszarze między 10 i 27,5ºE
oraz między 47,5 i 57,5ºN. Wybrane charakterystyki struktury kierunkowej i prędkości
wiatru dolnego (Vd) i wiatru geostroficznego (Vg) nad Polską zawiera tab. 3.
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Ryc. 4. Rozkład średnich częstości kierunków wiatrów dolnych w Polsce: A – średnie
częstości z 56 stacji na obszarze Polski, B – najniższe częstości z 10 stacji, C –
najwyższe częstości z 10 stacji (dane z okresu 1966–1990, wg Lorenc, 1996).
Fig. 4. Distribution of the average frequency of surface wind directions in Poland:
A – average frequency from 56 weather stations throughout Poland, B – the lowest
frequencies from 10 stations, C – the highest frequencies from 10 stations Data from
the period 1966–1990 after Lorenc, 1996


Autorka tego opracowania przedstawiła pytanie o liczbę cisz atmosferycznych uwzględnianych w statystyce częstości kierunków wiatru, tj. czy cisze traktować należy jako jeden
z „kierunków” ? [Lorenc, 1996, str. 62]. Problem ten rozważała już Schneigert [1966], według
której „… procentowy udział poszczególnych kierunków określono w stosunku do sumy przypadków
obserwacji bez ciszy.” [Schneigert, 1966, str. 11]. Rozkłady częstości kierunków wiatru, przedstawione w niniejszej pracy (tab. 3, ryc. 4), także nie uwzględniają liczby cisz.
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Tab. 3. Średnie częstości kierunków [%], wskaźniki kierunków oraz średnie prędkości wiatrów
[m/s] na obszarze Polski: Vd – wiatry dolne (średnie z 56 stacji meteorol. z okresu 1966–1990
wg Lorenc 1996, Vg – wiatr geostroficzny, średnie z okresu 1951–2014 wg Marosza 2016
Table 3. Averages of frequency of wind directions [%], direction indicies and averages of
wind speed [m/s] throughout Poland: Vd – surface winds in the period of 1966–1990 after
Lorenc 1996, geostrophic wind in the period of 1951–2014 after Marosz 2016
Kierunki wiatrów
Wiatr dolny Vd*
Wiatr geostrof. Vg
N
8,9
8,8
NE
7,1
8,7
E
10,8
11,6
SE
11,8
11,1
S
14,7
12,6
SW
15,3
15,7
W
20,9
17,6
NW
10,5
14,1
Kwadrant W (1/2SW+W+1/2NW)
33,8
32,5
Sektor (W SW+W+NW)
46,7
47,4
Wskaźnik wiatrów zachodnich WWW
1,58
1,51
(SW-NW)/(NE-SE)
Wskaźnik wiatrów południowych WWS
1,58
1,24
(SE-SW)/(NW-NE)
Średnia prędkość
3,5
7,4
*Częstości Vd określono bez uwzględnienia liczby cisz/In the frequency of Vd the
number of calms has been excised

Kierunek zachodni wiatrów odznacza się w obu przypadkach największą średnią
częstością (Vd=20,9 i Vg=17,6%), zaś kierunek NE wykazuje najmniejszą częstość
(odpowiednio 7,1 i 8,7%). Frekwencja wiatrów Vd i Vg z kwadrantu zachodniego
(1/2 SW+W+1/2 NW) i z sektora zachodniego (SW+W+NW) oraz wskaźniki wiatrów zachodnich (WWW) mają zbliżone wartości.
Częstość wiatrów z sektora zachodniego stanowi blisko połowę łącznej częstości
wiatrów ze wszystkich obserwowanych kierunków (bez uwzględnienia przypadków
ciszy atmosferycznej). Udział kierunków SW-NW wiatru dolnego i wiatru geostroficznego w Polsce wynosi średnio około 47% (tab. 3). Średnia roczna częstość występowania wiatrów Vd z sektora zachodniego – po uwzględnieniu częstości cisz – jest
nieco mniejsza i wynosi około 42% dni w roku (zob. tab. 4, poz. 21). Dominacja
frekwencji wiatrów SW-NW nie jest zatem aż tak wielka zważywszy, że przy równomiernym rozkładzie częstości 8. kierunków na sektor SW+W+NW przypadałoby
3/8 czyli – teoretycznie – 37,5% łącznej liczby obserwowanych kierunków wiatru.
Warto zwrócić uwagę na znaczną przewagę częstości południowych kierunków
wiatrów Vg i Vd nad częstością wiatrów północnych. Świadczą o tym ilorazy częstości
występowania kierunków sektora południowego (SW-SE) i kierunków sektora północ-
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nego (NW-NE), czyli wskaźniki wiatrów południowych (WWS). W przypadku wiatrów
dolnych (Vd) przewaga wiatrów południowych równa jest przewadze wiatrów zachodnich (WWS=WWW). Ponadto, częstości wiatrów południowych (kwadrant S i sektor
S) okazują się tylko niewiele mniejsze od częstości wiatrów zachodnich (tab. 3).
Mówiąc o kierunkach wiatrów w Polsce należy wskazać na przewagę kierunków
zachodnich i południowych, a nie tylko zachodnich. Przewaga (większość), czyli łączna częstość przekraczająca 50%, dotyczy bowiem kierunków S, SW i W w przypadku
średniej częstości wiatrów dolnych lub kierunków S, SW, W i NW w przypadku wiatru geostroficznego. Te same kierunki reprezentują zarazem „nadwyżkę” frekwencji
w porównaniu z równomiernym rozkładem częstości (tj. 12,5% przy 8-kierunkowej
róży wiatrów) (tab. 3).
Kierunki wiatru geostroficznego okazują się dobrym przybliżeniem rozkładu
kierunków przepływu powietrza także w przyziemnych warstwach atmosfery nad
Polską. Istnieją oczywiście, uzasadnione fizycznie różnice między wiatrem geostroficznym i wiatrem dolnym (geotryptycznym). Kierunek wiatru dolnego odchyla się
w lewo pod wpływem tarcia zewnętrznego w atmosferze; wykazano, że kąt tego
odchylenia wynosi w Polsce średnio 23 stopnie [Kożuchowski 2004]. Za przejaw
tego zjawiska można uznać różnice częstości występowania kierunków NW i W:
częstości wiatrów dolnych W wzrastają, a częstości wiatrów dolnych NW zmniejszają się w porównaniu z kierunkami wiatru geostroficznego. Podobnym efektem jest
względnie wysoka częstość południowych kierunków Vd ( tab. 3).
Średnia prędkość wiatrów dolnych w Polsce (3,5 m/s) stanowi mniej niż połowę
prędkości wiatru geostroficznego (7,4 m/s, tab. 3), co w przybliżeniu odpowiada
podawanej w podręcznikach relacji Vd= 0,5–0,7 Vg. [Holec i Tymański 1973]. Nad
urozmaiconym podłożem atmosfery prędkość wiatru może zmniejszać się do 0,3 Vg
[Tamulewicz 1997] Warto tu dodać, iż według innych źródeł średnia prędkość wiatru
na obszarze Polski wynosi zaledwie 3,2 m/s [Dygulska i Polańska 2015, dane z 61
stacji z okresu 1971–2009]. Najczęściej podawane w publikacjach geograficznych
informacje o wiatrach w Polsce określają ich średnią prędkość w przedziale 3–4 m/s
[Paszyński i Niedźwiedź 1991]. Woś [2010] wymienia przedział 2–4 m/s.
Interesujące relacje między wiatrem dolnym i wiatrem geostroficznym można
zaobserwować na przykładzie danych z polskiego wybrzeża Bałtyku. W porównaniu
z rozkładem częstości kierunków wiatru geostroficznego (na odcinku „f ” w strefie
50–60ºN) uśrednione częstości wiatrów dolnych na Wybrzeżu wykazują znaczny
przyrost częstości kierunków SW i S, przy jednoczesnym ubytku częstości kierunków
NW i N (ryc. 5). Względnie wysoka frekwencja wiatrów południowych na Wybrzeżu,
rozważana także w opracowaniu Lorenc [1996], w przeciwieństwie do interpretacji
tej Autorki, może stanowić przejaw zjawiska konwergencji brzegowej – zbieżności
przepływów północno-zachodnich i zachodnich nad powierzchnią morza z połu-
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dniowo-zachodnimi lub południowymi przepływami nad urozmaiconą powierzchnią
Wybrzeża i Pojezierza Pomorskiego.
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Ryc. 5. Rozkłady średnich rocznych częstości kierunków wiatrów: A – średnie częstości
kierunków wiatrów dolnych na polskim Wybrzeżu Bałtyku B – częstości kierunków wiatru
geostroficznego nad północną Polską i południowym Bałtykiem (w pobliżu 17,5ºE). Dane
z okresu 1981–2015, wg Marosza i Kożuchowskiego, 2019
Fig. 5. Distributions of the average annual wind frequency: A – average frequency of
surface wind directions at the Polish Baltic Coast, B – of geostrophic wind directions over
Northern Poland and Southern Baltic (near 17,5ºE). Data from the period 1981–2015,
after Marosz and Kożuchowski, 2019

Klimatologiczne wskaźniki westerlies
Funkcjonowanie systemu wiatrów zachodnich znajduje odzwierciedlenie w statystyce
szeregu wskaźników cyrkulacji, charakteryzujących częstość występowania sytuacji barycznych, związanych z przepływem mas powietrza z zachodu nad terytorium Europy
i Polski. W tab. 4 przedstawiono wybrane z literatury oceny takich wskaźników.
Otrzymano zbiór wartości reprezentujących szeroki przedział częstości – od
kilkunastu do ponad 60%. Oczywiście, wartości te opisują różne aspekty funkcjonowania westerlies. Pokazują one zarazem, że ściślejsze określenie stopnia dominacji
westerlies w układzie czynników cyrkulacyjnych klimatu może sprawiać trudności.
Najwyższe z cytowanych częstości (>60%) dotyczą obecności składowej zachodniej ruchu powietrza nad Europą i nad Polską (zob. pozycje 5, 6 w tab. 4). Można
zatem stwierdzić, iż średni układ pola barycznego SLP w Europie, w strefie między
40. i 65ºN (w tym na 55ºN w pobliżu 15ºE) sprzyja kształtowaniu zachodniej cyrkulacji w dolnej troposferze przez około 2/3 roku. Warto podkreślić, że ocena taka
wskazuje jedynie na istnienie dodatniej, zachodniej składowej (u>0) w sumie wekto-
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rowej analizowanych prędkości Vg. Podobnie wysoką częstością (65%) wyróżniają się
adwekcje zachodnie, północno-zachodnie i południowo-zachodnie (NW+W+SW)
w środkowej troposferze (pozycja 4 w tab. 4). Można stąd sądzić, iż składowa zachodnia cyrkulacji w środkowej troposferze występuje nieco częściej niż w dolnej troposferze.. Przyrost częstości zachodniego kierunku wiatru na wysokości izopowierzchni
700 i 500 hPa potwierdzają wyniki analiz Niedźwiedzia [1981] i Nowosada [2006].
Trzeba też jednak zauważyć, że wystąpienie składowej u>0 nie stanowi o ukształtowaniu formy (typu) strefowej cyrkulacji zachodniej, w której masy powietrza przemieszczają się w przybliżeniu równoleżnikowo, zgodnie z równoleżnikowym układem
izobar (izohips). Zachodnia składowa może pojawiać się także przy południkowych
formach cyrkulacji. W związku z tym częstości form czy typów cyrkulacji strefowej
nie są tak wysokie jak częstości składowej u>0. Typy cyrkulacji strefowej w dolnej
troposferze nad Europą, według klasyfikacji Grosswetterlagen [Hess, Brezowsky 1952],
występują z częstością 27%, w dolnej i środkowej troposferze nad zachodnią Europą
– z częstością 37%, w środkowej troposferze nad atlantycko-euroazjatyckim sektorem
strefy umiarkowanej strefowa forma cyrkulacji pojawia się ze średnią częstością 33%
(odpowiednio pozycje 3, 2, 1 w tab. 4). Można zatem przyjąć przybliżoną ocenę,
według której cyrkulacja w formie strefowej utrzymuje się przez około 1/3 roku.
Pozostałe cytowane w tabeli 4. klasyfikacje typów cyrkulacji w zasadzie potwierdzają tę ocenę: częstości typów cyrkulacji, określających kierunki adwekcji z sektora
zachodniego (NW + W + SW) wahają się w zakresie około 30–40%. Wyższa jest
jedynie częstość „zachodnich” typów cyrkulacji wg Osuchowskiej Klein [1978, 1991],
do których zaliczono 6 różnych typów cyrkulacji nad Polską. Posługując się tą samą
klasyfikacją oceniono frekwencję typów A, C2D i D2C, które wykazują istotną korelację z występowaniem formy cyrkulacji strefowej W według klasyfikacji VG. Częstość
tych trzech, niewątpliwie „strefowych” typów wynosi zaledwie 20% (pozycja 11
w tab. 4). Niewielka okazuje się także częstość zachodnich typów cyrkulacji w ujęciu
klasyfikacji T. Niedźwiedzia, które odznaczają się znaczącym, charakterystycznym
wpływem na zmiany temperatury sezonu zimowego (przynoszą ocieplenie) i sezonu
letniego (ochłodzenie), co jest oznaką związanych z tymi typami adwekcji mas powietrza oceanicznego; częstość tych typów wynosi 25% (pozycja 13 w tab. 4).
Jako wskaźnik westerlies służyć może także frekwencja mas powietrza polarno-morskiego świeżego, świadcząca o adwekcji mas atlantyckich. Częstość występowania świeżej masy PPm kształtuje się w Polsce na poziomie około 20%. (poz. 16, 17, 20 w tab.
4). Jest to wartość zbliżona do częstości wiatrów zachodnich (kierunek W) w Polsce
(poz. 21, 26 w tab. 4). Można sądzić, że aktywne sytuacje cyrkulacyjne, przynoszące
znad Atlantyku świeże masy powietrza wiążą się raczej tylko z zachodnimi typami
cyrkulacji (zachodnie sytuacje cyklonalne i antycyklonalne). Towarzyszą im wiatry zachodnie (W) w Polsce. Sytuacje takie występują jedynie przez około 1/5 część roku.

222

Krzysztof Kożuchowski

Tab. 4. Klimatologiczne wskaźniki występowania zachodniego przepływu powietrza nad
Polską i Europą. Średnie roczne częstości [%] według różnych źródeł
Table 4. Climatologic indices of the occurrence of western airflow over Poland and Europe.
Averages of annual frequencies [ percent] after different sources
Wskaźniki
1
1. Forma cyrkulacji strefowej W na poziomie ≈500hPa wg VG1
2. Typy cyrkulacji strefowej na poziomie
morza i na poziomie 500hPa nad Europą
(30ºW - 15ºE)
3. Strefowe i mieszane typy cyrkulacji (Wc, Wz, Ws, Ww) nad Europą wg
GWL2
4. Typy cyrkulacji SW-NW na poziomie
500hPa wg zZU3
5. Składowa zachodnia wiatru geostroficznego u>0 nad Europą (40-65ºN, 035ºE)
6. Składowa zachodnia wiatru geostroficznego u>0 nad Bałtykiem Południowym (55ºN, 15,33ºE)
7. Kierunki adwekcji SW-NW nad Europą (40-60ºN, 0-35ºE) wg JL4
8. Kierunki aktywnych adwekcji SWNW nad Środkowo-wschodnią Europą
(punkt centralny 51º15’ N, 22º50’E)

Częstości roczne [%]
Dane
z okresu ogółem
w tym
2
3
4

Żródła
5
Kożuchowski,
Degirmendžić 2018

1891–2010

33,2

1961–2001

36,7

1881–2004

40,5

typy strefowe
27,3

1951–1990

65,2

typy zachodnie
W 26,8

Nowosad 2006

1948–2016

65,2

prędkości
u>5 m/s 13,3

Nowosad 2017

1951–2015

62

1951–1990

36,2

1871–2010

23,7

9. Kierunki adwekcji SW-NW nad Polską
1951–2000
wg JL4

36,1

10. Kierunki adwekcji SW-NW nad Pol1951–1990
ską Południową wg TN5

38,1

11. Typy cyrkulacji z zachodnią składową
1958–1990
adwekcji nad Polską wg BOK6

47

12. Typy cyrkulacji z zachodnią składo- 1873–1995
wą adwekcji nad Polską Południową wg 1873–1998
TN5
2001–2010

41
40,9
37,7

13. Typy cyrkulacji z zachodnią składową
1881–2005
adwekcji w regionie bydgosko-toruńskim
1994–2009
5
wg TN

33,8
38,3

14. Zachodnie typy cyrkulacji (Wa i Wc)
1901–2000
nad Polską Południową wg TN5+ZU7
15. Typy cyrkulacji z zachodnią składową adwekcji (SW-NW) nad Krakowem 1901–1995
(50ºN, 20ºE) wg ZU7

≈22
40

Estban P. i in., 2006
Marosz, Malinowska 2007

kierunki SW-NW
Marosz 2017
45,5
Nowosad 2004
adwekcje
zachodnie W Bartoszek 2017
9,1
adwekcje
Woś 2010
zachodnie W
Kolendowicz 1997
11,1
adwekcje
zachodnie W Nowosad 1996
19,5
typy zachodnie
16
Piotrowski 2009
typy A,C2D,D2C
20
typy zachodnie Niedźwiedź 1996.
21,2
Twardosz 1999
17,1
Matuszko, Pluta 2012
typy zacodnie Przybylak, Maszewski 2009
17,9
13,0
typy „oceaniczne” Uscka-Kowalkowska,
25,3
Kejna 2010
Ustrnul 2007
typy zachodnie
Ustrnul 1997
21
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16. Masy powietrza polarnego morskie1946–1956
go (PPm) w Warszawie

65

17. Masy PPm w Polsce Środkowej

1996–2005

60

18. Masy PPm w Poznaniu

1965–1980
1965–1990

70
72

19. Masy PPm w Krakowie

1951–2000

57

20. Masy PPm w Polsce Południowej
1951–2009
(49-51ºN, 18-24ºE)
21. Kierunki wiatrów z sektora zachodniego (SW-NW) 10 m npg – średnia z 56 1966–1990
stacji w Polsce***
22. Wskaźnik wiatrów zachodnich (SW1966–1990
NW)/(NE-SE) w Warszawie

PPm św.**
16
PPm św.
21

57

PPm św.
18

42

kierunki W

143

23. Kierunki wiatrów z sektora zachod- 1951–1965
niego (SW-NW) w Warszawie
1966–1990

49
47

24. Kierunki wiatrów z sektora zachod- 1951–1965
niego (SW-NW) w Suwałkach
1966–1990

50
48

1879–1956
25. Kierunki wiatrów z sektora zachod1951–1965
niego (SW-NW) w Poznaniu
1966–1990

52
50
50

26. Kierunki wiatrów z sektora zachod- 1951–1965
niego (SW-NW) w Krakowie
1966–1990

53
54

Bołaszewska, Reutt 1962
Więcław 2010
Buchert 1994
Buchert 2006
Niedźwiedź 2003
Ustrnul 2007
Kotas, Twardosz 2012
Lorenc 1996
Lorenc 1996

kierunki W
23
W
26
W
18
W
18
W
22
W
22
W
23
W
31
W
26

Chomicz 1977
Lorenc 1996
Chomicz 1977
Lorenc 1996
Schneigert 1966
Chomicz 1977
Lorenc 1996
Chomicz 1977
Lorenc 1996

OBJAŚNIENIA:
* typy cyrkulacji skorelowane ze wzrostem temperatury w zimie i spadkiem temperatury w lecie
** PPm św. – powietrze polarne morskie świeże
*** udział kierunków SW-NW oraz W w całkowitej liczbie obserwacji wiatru, włącznie z przypadkami ciszy atmosferycznej. Pozostałe częstości (poz. 23–26) obliczono bez uwzględnienia liczby cisz
1
klasyfikacja makroform cyrkulacji wg G.Y. Vangenheima i A.A.Girsa (Vangenheim 1946, 1952,
Girs 1964, 1974)
2
klasyfikacja. typów cyrkulacji „Grosswetterlagen Europas” (Hess P., Brezowsky H. 1952, 1959)
3
zmodyfikowana klasyfikacja typów cyrkulacji wg Z. Ustrnula (1997)
4
klasyfikacja typów cyrkulacji wg J. Lityńskiego (1969)
5
klasyfikacja sytuacji synoptycznych wg T. Niedźwiedzia (1981)
6
klasyfikacja typów cyrkulacji wg B. Osuchowskiej-Klein (1978, 1991)
7
klasyfikacja typów cyrkulacji wg Z. Ustrnula (1997, 2009)
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Westerlies a południkowe for my cyrkulacji

Zmierzając do ściślejszego zdefiniowania sytuacji cyrkulacyjnych mających charakter westerlies i sklasyfikowania odpowiadających im kierunków wiatru geostroficznego wykorzystano kierunkowe róże wiatrów, opisujące rozkład kierunków Vg,
występujących podczas panowania formy cyrkulacji strefowej (W) i form cyrkulacji
południkowej (E, C) w pobliżu południka 17,5ºE nad północną Polską i południowym Bałtykiem (odcinek „f ” strefy 50–60ºN ).
8-kierunkowe rozkłady częstości Vg dla form E i C pokazuje ryc. 6, rozkład dla
formy W zobrazowano na ryc. 3. Rozkłady różnią się wyraźnie, aczkolwiek widać,
iż przy każdej formie mogą wystąpić – z różnymi częstościami – wszystkie kierunki
wiatru.. Aby wydzielić kierunki najwyraźniej związane z poszczególnymi formami
wybrano te, które reprezentują co najmniej połowę obserwowanych przy danej formie kierunków wiatru Vg. Tylko bowiem tak słabe kryterium (≥50% skumulowanej
częstości) umożliwia uzyskanie względnie przejrzystego podziału kierunków Vg według form cyrkulacji. Analizowano rozkłady częstości według 16 kierunkowej róży
wiatrów.
N
30

NW

NE

20
10
W

0

SW

E

B
A

SE
S

Ryc. 6. Rozkłady częstości kierunków wiatru geostroficznego nad północną Polską
i południowym Bałtykiem (w pobliżu 17,5ºE): A – średnia częstość podczas występowania
formy cyrkulacji południkowej C, B – średnia częstość podczas występowania formy
cyrkulacji południkowej E. Dane z okresu 1981–2015 wg Marosza i Kożuchowskiego, 2019)
Fig. 6. Distributions of the frequency of geostrophic wind directions over Northern
Poland and Southern Baltic (near 17,5ºE): A – average frequency during the occurrence
of meridional circulation form C, B – – average frequency during the occurrence of
meridional circulation form E. Data from the period 1981–2015, after Marosz and
Kożuchowski, 2019
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Przeważająca część frekwencji (ca 52%) wyznaczonych kierunków wiatru geostroficznego przypada na kierunki od SSW do NW (lub od SW do NW + SSE) (tab. 5).
Są to zatem te same przeważające, zachodnie i południowe kierunki wiatru, które
określono na podstawie danych, reprezentujących cały obszar Polski (por. tab. 3).
W przypadku formy W kryterium ≥50% frekwencji spełnia suma częstości kierunków WSW, W i WNW (łącznie 50,9% wiatrów występujących przy formie W).
Formie cyrkulacji południkowej E odpowiadają według tego samego kryterium kierunki ESE, SE, SSE, S, SSW, SW i WSW o łącznej częstości 55,5%. Formie cyrkulacji południkowej C odpowiadają natomiast kierunki WNW, NW, NNW, N, NNE
z częstością 52% (tab. 5 ).
Tab. 5. Przeważające (>50%) kierunki wiatru geostroficznego (Vg) nad północną Polską i Bałtykiem Południowym (50–60ºN, ≈17,5ºE) związane z formami cyrkulacji W, E i C wg klasyfikacji VG. Średnie częstości (%) w okresie 1981–2015 (źródło: Marosz, Kożuchowski 2019)
Table 5. Predominant (>50%) directions of geostrophic wind (Vg) over Northern Poland
and Southern Baltic (50–60ºN, ≈17,5ºE) versus circulation forms W, E and C according to
the Vangenheim-Girs classification. Average frequencies (%) in the period 1981–2015 (after
Marosz and Kożuchowski 2019).
Forma VG

Kierunki Vg

W
E
C

WSW- WNW
ESE-WSW
WNW-NNE
SSW-NW
(SW-NW)+SSE

W+E+C

Częstość względna
(% dni w czasie
trwania danej formy)
50,9
55,5
52,0
-

Ogólna częstość
roczna
(% dni w roku)
17,2
24,0
12,1
52,1
52,4

Biorąc pod uwagę średnią roczną częstość form cyrkulacji W, E i C (zob. tab. 2)
otrzymujemy, że kierunki wiatru dolnego WSW-WNW, związane z formą W pojawiają się w ciągu roku z częstością 17,2%, kierunki ESE-WSW, związane z formą
E mają częstość 24%, a kierunki WNW-NNE stowarzyszone z formą C – 12,1%.
Zwraca uwagę względnie duża koncentracja frekwencji kierunków wiatrów zachodnich podczas panowania strefowej formy cyrkulacji – są to trzy kierunki: WSW, W
i WNW. Sytuacje cyrkulacji strefowej wyróżniają się w ten sposób na tle wiatrów, towarzyszących południkowym formom E i C. Wiatry, powstające podczas panowania
form południkowych reprezentują znacznie szerszy zakres kierunków. Szczególnie
duża dyspersja kierunków powstaje w związku z formą E, nieco mniejsza dyspersja
towarzyszy formie C (ryc. 7).
Poza tak zarysowanym podziałem pozostają kierunki wiatrów NE, ENE i E,
zdarzające się z niewielkimi częstościami (po 4–7%) podczas panowania form południkowych, i występujące ze znikomą częstością (ok. 1%) – podczas formy W.
Podział obejmuje niestety niewiele ponad połowę (53,3%) analizowanych przypad-

226

Krzysztof Kożuchowski

ków wiatru Vg. (tab. 5). Wynika stąd, że środkowo-troposferyczne formy cyrkulacji
w ograniczonym stopniu sterują kierunkami adwekcji w dolnej troposferze. Zarazem
widać jednak, że w porównaniu z formami cyrkulacji południkowej, forma strefowa W, odpowiedzialna za kształtowanie westerlies, decyduje w najwyższym stopniu
o napływie powietrza z sektora zachodniego. Jak pokazano w tab. 2 ponad 50%
obserwowanych wiatrów zachodnich (SW-NW) występuje podczas panowania strefowej formy cyrkulacji.
NNW

N

NNE
30
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NE
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ENE
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W
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ESE
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SSW
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Ryc. 7. Przeważające (>50%) kierunki wiatru geostroficznego nad północną Polską
i Bałtykiem Południowym (w pobliżu 17,5ºE) podczas występowania z form cyrkulacji
W, E i C Średnie częstości roczne (%) wiatru geostroficznego w okresie 1981–2015
wg Marosza i Kożuchowskiego, 2019 (zob. też tab. 5 i objaśnienia w tekście)
Fig. 7. Predominant (>50%) directions of geostrophic wind over Northern Poland
and Southern Baltic (near 17,5ºE) during the occurrence of circulation forms W, E
and C. Average annual frequencies (%) in the period 1981–2015, after Marosz and
Kożuchowski, 2019 (see table 5 and the explanations in the text)

W opracowaniu Kożuchowskiego i Degirmendžića (2018) przedstawiono m.in.
średnie sezonowe układy baryczne (SLP) nad Europą, ukształtowane podczas panowania formy cyrkulacji strefowej W. Dominują w nich równoleżnikowo rozciągnięte
depresje baryczne z ośrodkami nad północną i środkową Skandynawią. Izobary
nad Polską, Bałtykiem i Morzem Północnym reprezentują strefowy układ i ukazują
istnienie dużych poziomych gradientów ciśnienia, generujących – zwłaszcza w zimie
– silna adwekcję zachodnią. Układy baryczne SLP odpowiadające formom E i C, to
jest przemieszczającym się ku wschodowi falom długim w środkowej troposferze,
nad obszarem Polski charakteryzują się mniejszymi i sezonowo zmieniającymi kierunek gradientami ciśnienia Podczas panowania formy E nad północno-wschodnią
Europą kształtują się układy wyżowe; w zimie przybierające postać rozległego klina
Wyżu Azjatyckiego. Układy te sterują napływem powietrza z południowego wschodu
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i z południa. Podczas epizodów formy C wyż kształtuje się nad Europą Zachodnią;
w sezonie letnim ma on postać klina Wyżu Azorskiego. Sprzyja to napływowi powietrza z północy i z północnego zachodu nad Europę Środkową.
Średnie roczne wartości ciśnienia (SLP) na obszarze Polski wzrastają od wybrzeża
Bałtyku (SLP<1015 hPa) do południowych granic kraju (SLP ≈1018 hPa). Podwyższone ciśnienie na południu kraju nie ma najprawdopodobniej związku ze „… spiętrzaniem mas powietrza napływających znad nizin polskich w stronę równoleżnikowo usytuowanego
łańcucha Karpat” – jak stwierdzono w Encyklopedii Geograficznej [Jelonek, 1997,
str. 74]. Łatwo wykazać, średnie wartości ciśnienia SLP wzrastają dalej na południe,
poza łańcuchem Karpat, a jego rozkład w Polsce nawiązuje do strefowego rozkładu
ciśnienia i systemu westerlies nad większą częścią Europy.
Średni układ izobar potwierdza znaczącą rolę przepływów powietrza z zachodu
nad Polską. Średnia roczna prędkość tego ruchu, określona przez sumę wektorową
składowych południkowych i strefowych Vg, wynosi około 3,3 m/s i ma kierunek
WSW [Kożuchowski, 2004]. Mimo zakłóceń, powodowanych rozwojem w przeważającej części roku form cyrkulacji południkowej, w klimatologicznym ujęciu, na
podstawie średnich wartości ciśnienia i wypadkowej prędkości wiatru geostroficznego – zachodnia, strefowa cyrkulacja okazuje się wiodącym aspektem w aktywności
cyrkulacyjnych czynników klimatu Polski. Jej znaczenie wynika ze względnie dużej
stabilności kierunków wiatrów zachodnich i względnie dużych prędkości składowej
zachodniej przemieszczających się mas powietrza, a w mniejszym stopniu – z określonej, niezbyt wysokiej częstości westerlies.
Podsumowanie
W opracowaniu przyjęto, że przyziemny wiatr Vg z sektora zachodniego SW-NW
występujący podczas strefowego charakteru cyrkulacji w środkowej troposferze, zdefiniowanej jako forma W wg klasyfikacji VG oznacza zarazem wystąpienie aktywnej
postaci westerlies nad Polską („zonal westerlies”). Frekwencja tak określonych sytuacji
obejmuje 24% dni w roku. W węższym zakresie kierunków Vg (tj. WSW, W i WNW)
tak określona frekwencja wynosi zaledwie 17 %.
Biorąc pod uwagę inne objawy funkcjonowania westerlies – w szczególności frekwencję świeżych mas powietrza polarno-morskiego w Polsce oraz frekwencję typów cyrkulacji przynoszących termiczne skutki adwekcji mas atlantyckich, typów
cyrkulacji związanych ze strefową cyrkulacją środkowo-troposferyczną oraz typów
ściśle zachodnich (zob. pozycje 9–13 i 16–17 w tab. 4), których częstości wahają się
w granicach od kilkunastu do niewiele ponad 20% – można uznać, iż aktywność
westelries w „czystej postaci” (zonal westerlies) pojawia się średnio przez niespełna
1/4 dni w roku.
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Powtarzane często opinie o „przewadze” lub „dominacji” wiatrów zachodnich
w Polsce wymagają pewnego uściślenia. Wprawdzie kierunki wiatrów należące do
sektora zachodniego (SW-NW) charakteryzują się większymi częstościami od wiatrów
z sektora wschodniego oraz z sektora północnego czy południowego, ale udział częstości wiatrów zachodnich (SW, W i NW) w łącznej częstości wszystkich kierunków
wynosi tylko ca 47% czyli nie przekracza połowy obserwowanych kierunków wiatru.
To oznacza że wiatry zachodnie występują przez ca 42% dni w roku, gdyż ponadto
pojawiają się dni bezwietrzne – z ciszą atmosferyczną. W tym sensie „przeważającymi” kierunkami okazują się kierunki wiatrów dolnych S, SW i W,. występujące
z łączną częstością 51%, albo kierunki wiatru geostroficznego nad Polską S, SW,
W i NW o łącznej częstości 60% (tab. 3). Określenie „przewagi wiatrów” wymaga,
by frekwencję wiatrów zachodnich uzupełnić o przypadki wiatrów południowych!
Podobny efekt pojawia się też w przypadku kierunków wiatru geostroficznego nad
północną Polską – przeważającymi kierunkami okazują się kierunki od SSW do NW
lub kierunki zachodnie (SW-NW), ale łącznie z SSE. (tab. 5)
Określono kierunki wiatrów nad Polską, charakterystyczne dla panowania poszczególnych form cyrkulacji VG: zachodnie wiatry przynosi forma W, północnozachodnie i północne – forma C, a wiatry z południowej części horyzontu – forma
E. Tak przygotowany podział (rys. 7) odpowiada w przybliżeniu średnim układom
pola barycznego, tworzącego się pod wpływem form makro-cyrkulacyjnych, ale nie
można go odnieść do wszystkich przypadków wiatru dolnego. Tylko połowa z liczby
przypadków wiatru z kierunku zachodniego (WSW-WNW) tworzy się pod wpływem
formy cyrkulacji strefowej W, pozostałe przypadki mają zatem związek z formami
cyrkulacji południkowej. Obserwowany w Polsce przez około 40–50% dni w roku
wiatr zachodni nie oznacza zawsze panowania westerlies.
Odmienny, znacznie wyższy jest poziom częstości występowania składowej zachodniej wiatrów nad Polską i Europą Środkową. Warto wyjaśnić, że pozytywna
wartość składowej zachodniej także nie jest równoznaczna z cyrkulacją strefową.
Może ona kształtować się pod wpływem wiatrów o kierunkach znacznie różniących
się od zachodniego (np. NNW lub SSW) i powstawać w różnych konfiguracjach pola
barycznego, a ponadto może też wynikać z przemieszczania się układów barycznych
na wschód (wiatr izallobaryczny!). Pozytywne wartości składowej zachodniej utrzymują się przez około 2/3 roku. Podobna mniej więcej częstość określa występowanie
mas powietrza PPm, w tym PPm „starego” – świadczącego o oceanicznej genezie
mas powietrza (poz. 4–6 i 16–17 w tab. 4).
Znaczenie klimatyczne systemu westerlies, mimo dość ograniczonej częstości jego
występowania w aktywnej postaci (średnio podczas kilkunastu epizodów w ciągu roku),
staje się istotne wskutek kontrastów między powietrzem atlantyckim, w tym także przetransformowaną masą PPms, a masami powietrza sterowanymi przez południkowe for-
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my cyrkulacyjne: powietrzem arktycznym napływającym wskutek panowania formy C i
masami PPk i PZ, które przynoszą adwekcje z różnych kierunków, w tym ze wschodu i
z południa, którymi steruje forma E. Przedstawiony na rys. 7 rozkład frekwencji kierunków wiatrów ilustruje charakterystyczne relacje między napływem powietrza z zachodu
w formie westerlies i napływami sterowanymi przez cyrkulacje południkową.
Warto podkreślić względnie wysoką frekwencję, jaką wyróżniają się adwekcje
z sektora południowego w porównaniu z adwekcjami północnymi. Można w związku z tym uznać, iż relatywnie ciepły klimat Polski (dodatnia anomalia termiczna)
uwarunkowany jest nie tylko przez przenoszone z zachodu i łagodzące ostrość zim
oddziaływania Atlantyku, ale także przez częstą obecność adwekcji powietrza z południa, wpływających na wzrost temperatury w ciągu całego roku.
Przedstawiona w tym opracowaniu koncepcja powiązania dolnych wiatrów nad
Polską z formami cyrkulacji strefowej i południkowej w środkowej troposferze pozwala – w pewnym uproszczeniu – opisać genezę struktury kierunkowej wiatrów
i kierunków adwekcji mas powietrznych nad obszarem Polski. Opis taki może mieć
zastosowanie w geograficznej charakterystyce czynników cyrkulacyjnych, formujących klimat Polski.
Literatura
Bac S., Rojek M., 2012, Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, s. 276.
Bartoszek K., 2017,The main characteristics of atmospheric circulation over EastCentral Europe from 1871 to 2010, Meteor. Atmos. Phys., 129: 113–129. DOI:
10.1007/s00703-016-0455-z
Bielec-Bąkowska Z., 2010, A classification of deep cyclones over Poland (1971–2000),
Physics and Chemistry of the Earth, 35: 491–497.
Bołaszewska J., Reutt F., 1962, Częstotliwość występowania poszczególnych mas powietrza w Polsce w okresie 10 lat 1946–1956, Prace PIHM, 66:16–92.
Buchert L., 1994, Występowanie mas powietrza, frontów atmosferycznych oraz układów
barycznych nad Poznaniem w latach 1965–1980, Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnią, ser. A, Geografia Fizyczna, 44: 43–52.
Buchert L., 2006, Częstość występowania mas powietrza w rejonie Poznania w latach
1965–1990, Przegl. Geofiz., LI, 3–4: 237–243.
Chomicz K., 1977, Materiały do poznania agroklimatu Polski, Wyd. Komitetu Melioracji
PAN, Warszawa, s. 296.
Degirmendżić J., Kożuchowski K., Żmudzka E., 2004, Changes of air temperature and
precipitation in Poland in the period 1951–2000 and their relationship to atmospheric circulation, Int. J. Climatol., 24: 291–310.
Degirmendżić J., Kożuchowski K., 2006, O drogach i kierunkach adwekcji mas powietrza nad obszar Polski, [w:] Trepińska J., Olecki Z. (red.) Klimatyczne aspekty
środowiska geograficznego, Wyd. IGiGP UJ, Kraków: 339–350.

230

Krzysztof Kożuchowski

Dimitrieev A.A., Belyazo V.A., 2006, Kalendarnyj katalog atmosfernykh processov po
cirkumpolarnoj zonie severnogo polusharija i ikh kharakteristiki za period s 1949
po 2005 g, [w:] Kosmos, planetarnaya klimaticheskaya izmenchivost’ i atmosfera
polarnykh regionov, Gidrometeoizdat, St. Petersburg, s.358.
Dygulska A., Perlińska E., 2015, Mapa wietrzności Polski. Akad. Centrum Czystej Energii, Projekt Czysta Energia POKL.04.01.02-00-046/11-00, Słupsk, s.14.
Estban P., Martin-Vide J., Mases M., 2006, Daily atmospheric circulation catalogue for
Western Europe using multivariate techniques, Int. J. Climatol., 26: 1501–1515.
Girs A.A., 1964, O sozdanii iedinoi klassifikacii makrosinopticheskikh processov severnogo polushariia, Meteorol. i Gidrol., 4: 43–47.
Girs A.A., 1974, Makrocirkulacyonnyi metod dolgosrochnykh meteorologicheskikh prognozov, Gidrometeoizdat, Leningrad, s. 488.
Glossary of American Meteorological Society, 2012. http://glossary.ametsoc.org./wiki/
Westerlies
Hess P., Brezowsky H., 1952, Katalog der Grosswetterlagen Europas, Berichte. des
Deutchen Wetterdienstes in der US-Zone, 33. Bad Kissingen.
Hess P., Brezowsky H., 1959, Katalog typów cyrkulacji dla Europy (tłum. Z.Lityński)
Biuletyn PIHM, 8: 5–99.
Holec M., Tymański P., 1973, Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej, Wyd.
Morskie, Gdańsk, s. 541.
Iribarne J.V., Cho H.-R., 1988, Fizyka atmosfery, PWN, Warszawa, s. 259.
Jelonek A., 1997, Encyklopedia Geograficzna Świata, Tom X. Polska, Wyd. OPRES,
Kraków, s. 431.
Kolendowicz L., 1997, Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z burzą a napływ powietrza z określonych kierunków na Polską Północno-zachodnią w latach 1951–1990,
Przegl. Geograf., 69, 1–2: 107–120.
Kondracki J., 1965, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, s. 575.
Kotas P., Twardosz R., 2012, Zmienność wieloletnia długotrwałości występowania mas powietrznych w Polsce Południowej, [w:] Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu
klimatu, Wyd. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 361–372.
Kożuchowski K., 1993, Makrotypy ogólnej cyrkulacji atmosfery a główne typy cyrkulacji
nad Polską, Przegl. Geofiz., 38, 3–4: 241–247.
Kożuchowski K., 2003, Cyrkulacyjne czynniki klimatu Polski, Czasop. Geograf., 74, 1–2:
93–105.
Kożuchowski K., 2004, Cyrkulacja atmosferyczna nad Polską i jej wpływ na warunki klimatyczne, [w:] Kożuchowski K. (red.), Skala, uwarunkowania i pespektywy
współczesnych zmian klimatycznych w Polsce, Wyd. Biblioteka, Łódź: 69–87.
Kożuchowski K., 2011, Klimat Polski. Nowe spojrzenie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,
s. 295.
Kożuchowski K., Degirmendżić J., 2018, Zmienność form cyrkulacji środkowo-troposferycznej według klasyfikacji Wangenheima-Girsa i ich relacje z polem ciśnienia
na poziomie morza, Przegl. Geofiz., 63, 1–2: 89–122.
Lityński J., 1969, Liczbowa klasyfikacja typów cyrkulacji i typów pogody dla Polski,
Prace PIHM, 97, s. 315.

Cyrkulacyjne czynniki klimatu Polski II: westerlies

231

Lorenc H., 1996, Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce, Mat. Bad. IMGW, ser.
Meteorologia 25, s. 155.
Marosz, M., 2016. Variability of geostrophic airflow over Poland, 1951–2014, Bulletin of
Geography. Physical Geography Series, 10: 5–18
Marosz M., 2017, Wieloletnia charakterystyka przepływu powietrza nad Polską Północną 1951–2015, Katedra Meteorol. i Klimatol.. UG, Gdańsk, s.100.
Marosz M., Kożuchowski K., 2019, Geostrophic wind variability in the 50–60°N zone
over Europe: the role of mid-troposphere atmospheric circulation macro-forms,
Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 16: 45–65.
Marosz M., Malinowska M., 2007, Zmienność temperatury powietrza w Gdańsku na tle
wieloletniej zmienności typów cyrkulacji atmosferycznej w regionie atlantycko-europejskim, [w:] Miętus M., Filipiak J., Wyszkowski A. (red.), 200 lat regularnych
pomiarów i obserwacji w Gdańsku, Monografie IMGW, Warszawa: 146–159.
Marosz M., Miętus M., 2012, Opis lokalnych aspektów cyrkulacji atmosferycznej z pomocą wektora wiatru geostroficznego, [w:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E.,
Widawski A. (red.), Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniw. Śląskiego, 74, Sosnowiec: 89–100.
Marsz A.A., 2012., Cyrkulacja atmosferyczna w atlantycko-euroazjatyckim sektorze cyrkulacyjnym – schemat uwarunkowań i mechanizm działania, Prace Wydziału Nauk
o Ziemi Uniw. Śląskiego, 74, Sosnowiec: 101–117.
Matuszko D., Pluta G., 2012, Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu zachmurzenia
(na przykładzie Krakowa), Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniw. Śląskiego, 74,
Sosnowiec: 147–156.
Martyn D., 2000, Klimaty kuli ziemskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 360.
Merecki R., 1914, Klimatologia ziem polskich, Druk i Litografia Jana Cotty, Warszawa,
s. 313.
Meteorologicky slovnik vykladovy a terminologicky, 1993. Akademia. Min. Żiv. Prostr.
CR, Praha, s.594
Niedźwiedź T., 1981, Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne
wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły, Rozprawy Habilitacyjne
UJ, 58, s. 165.
Niedźwiedź T., 1996, Long-term variability of the zonal circulaton index above the Central
Europe, [w:] Obrębska-Starkel B., Niedźwiedź T. (red.), Proceedings of the international conference on climate dynamics and the change perspective, Cracow, October 17–20 1995., Prace Geograf. UJ, 102, Prace Inst. Geogr. UJ, 124: 213–219.
Niedźwiedź T., 2003, Częstość występowania mas powietrznych w Polsce Południowej
w drugiej połowie XX wieku, Prace Geograf. IGiPZ PAN, 188: 65–74.
Nowosad M., 1996, The annual courses of the frequency of air advection directions in the
Vistula river basin, Prace Geograf. UJ, 102, Prace Inst. Geogr. UJ, 124: 263–268.
Nowosad M., 2004. Sezony cyrkulacyjne nad Polską 1951–1990, Annales UMCS, sec.
B., 5: 83–100.
Nowosad M., 2006. Sezony cyrkulacyjne nad południowa Polską, [w:] Trepińska J., Olecki Z., (red.) Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Wyd. Instytut Geografii i Gosp. Przestrzennej UJ, Kraków: 351–364

232

Krzysztof Kożuchowski

Nowosad M., 2017, Variability of the zonal circulation index over Central Europe according to the Lityński method, Geographia Polonica, 90, 4: 417–430.
Osuchowska-Klein B., 1978, Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, s. 192.
Osuchowska-Klein B., 1991, Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej (1976–1990),
Wyd. IMiGW, Warszawa, s. 50.
Paszyński J., Niedźwiedź T., 1991, Klimat [w:] Starkel L. (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wyd. Nauk PWN, Warszawa: 296–354.
Piotrowski P., 2009, Obiektywna metoda klasyfikacji cyrkulacji atmosferycznej dla Polski, Folia Geogr. Physica, 10, Wyd. UŁ, Łódź, s. 216
Przybylak R., Maszewski R., 2009, Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w Regionie
Bydgosko-Toruńskim w latach 1881–2005, Acta Agrophysica, 14 (2): 427–447.
Schmuck A., 1959, Zarys klimatologii Polski, PWN Warszawa, s. 160.
Schneigert S., 1966, Wahania częstotliwości kierunków wiatru w Poznaniu w okresie
1879–1956 na tle zmian klimatu w Europie Środkowej, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, IV, 5, s. 26.
Sepp M., 2005, Influence of atmospheric circulation on environmental variables in Estonia, Dissertationes Geographicae Universitatis Tartuenensis, 25, s. 84.
Sepp M., Post P., Jaagus J., 2005, Long-term changes in the frequency of cyclones
and their trajectories in central and northern Europe, Nordic Hydrology, 36:
297–309
Tamulewicz J., 1997, Pogoda i klimat Ziemi, [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata,
t. V. Wyd. Kurpisz S.C., Poznań, s.360.
Twardosz R., 1999, Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Krakowie w latach
1863–1998 i ich związek z sytuacjami synoptycznymi, [w:] Zmiany i zmienność
klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka, 4–6.11.1999,
Łódź: 269–273.
Uscka-Kowalkowska J., Kejna M., 2010, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Koniczynce k. Torunia w latach 1994–2009, [w:] Kolendowicz
L. (red.) Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki cyrkulacyjne i radiacyjne,
Studia i Prace z Geografii i Geologii, 14, Bogucki Wyd. Nauk. Poznań: 75–89.
Ustrnul Z., 1997, Zmienność cyrkulacji atmosfery na półkuli północnej w XX wieku, Materiały Bad. IMGW, ser. Meteorologia 27, s. 208.
Ustrnul Z., 2007, Warunki cyrkulacyjne, [w:] Matuszko D., (red.) Klimat Krakowa w XX
wieku, IGiGP UJ, Kraków: 21–40.
Ustrnul Z., Czekierda D., 2009, Atlas ekstremalnych zjawisk meteorologicznych oraz
sytuacji synoptycznych w Polsce, IMGW, Warszawa, s. 182.
van Bebber W., 1891, Die Zugstrassen der barometrischen Minima, Meteorol. Zietschrift,
8: 361–366.
Vangenheim G.Y., 1946, O kolebaniiakh atmosfernoi cirkulacii nad severnym polushariem, Izvestiia Akademii Nauk SSSR. X, 5: 407–416.
Vangenheim G.Y., 1952, Osnovy makrocirkulacionnogo metoda dolgosrochnykh meteorologicheskikh prognozov dlia Arktiki, Trudy Arkticheskogo i Antarkticheskogo
Nauchno-Issledovatelskogo Instituta, 34: 11–66.

Cyrkulacyjne czynniki klimatu Polski II: westerlies

233

Więcław M., 2010, Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie częstości występowania mas
powietrza w Europie Środkowej w latach 1996–2005, Studia i Prace z Geografii
i Geologii, 14, Bogucki Wyd. Nauk. Poznań: 9–21
Woś A., 2010, Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wyd. Nauk. UAM, Poznań,
s. 489.
CIRCULATORY FACTORS OF THE CLIMATE IN POLAND II: WESTERLIES
Abstract:
This article is an attempt at a synthesis of the former (from 1914) and contemporary data and
opinions on the activity of the zonal atmospheric circulation in Poland and Central Europe.
The term „westerlies” has been defined as a western airflow (SW-NW geostrophic wind at
the sea level) in conditions of the zonal mid-tropospheric circulation pattern (the W-form
according to the Vangenheim-Girs classification). The duration of westerlies defined as such
(„zonal westerlies”) has been estimated at ca. 1/4 days of the year on average.
Selected climatological indices were included, among them the surface winds directions, the
geostrophic winds at the sea level, the frequencies of western types of atmospheric circulation and the frequencies of the fresh maritime polar air masses (table 4).
According to Nowosad [2017] the zonal (west) component of geostrophic airflow over Central Europe (between 40 and 65ºN) lasts for 2/3 days of the year on average. The average
value of the western airflow component does not exceed 2 m/s. Near the 55ºN parallel, over
Southern Balitic and northern Poland, the western component is estimated at 3 m/s, during
the occurrence of zonal circulation form W it equals 7 m/s. [table 1; Marosz, Kożuchowski
2019].
The zonal W-form typically (over 50 percentage) shapes surface wind of the WSW, W and
WNW directions. The meridional E-form is responsible for the ESE-WSW winds and the Cform – for the WNW-NNE winds (fig. 7, table 5). Based on data obtained from 56 meteorological stations [Lorenc 1996] the average frequency of directions of surface winds in Poland
is identificated (fig. 4). Moreover, the directions of geostrophic wind over Poland according
to data by Marosz [2016] is presented. In both cases, the preponderance of the frequency of
wind from the western sector (SW-NW) is observed, as it is the case with the higher frequency
of the SW-SE winds as compared to the NW-NE ones (table 3). The relatively high frequency
of the SW-SE surface winds may indicate changes in the direction of the wind in the friction
layer. The average speed of the surface winds in Poland is 3,5 m/s, and the correspondent
geostrophic wind vector module is 7,4 m/s.
Westerlies is certainly an important factor of climate in Poland, however its frequency is
rather low. Strength and duration of westerlies depend on the zonal mid-tropospheric circulation pattern. The statistics considered also allow to emphasize the impact of merodional
circulation forms on airflow over Poland.
Keywords: westerly air flow, geostrophic wind, atmospheric circulation forms, wind directions frequencies, climate of Poland
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Streszczenie:

Praca dotyczy kartograficznej prezentacji oraz analizy zorganizowanej turystyki edukacyjnej realizowanej
pod postacią wycieczek terenowych przez Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu
Dolnym w obszarze cennym przyrodniczo – na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Zadanie
wykonane jest z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz kartograficznych metod prezentacji. Podstawowym celem analizy jest wizualizacja ilościowych i jakościowych danych przestrzenno-demograficznych związanych
z działalnością edukacyjną muzeum z myślą o jej wykorzystaniu analitycznym i promocyjnym. Istotne jest,
że kartograficzna prezentacja nie tylko przedstawia dane przestrzenne, ale także pozwala znaleźć relacje
pomiędzy charakterystykami grup (głównie typem szkoły i programem nauczania), tematami wycieczek,
możliwościami edukacyjnymi oraz walorami przyrodniczymi obszaru Parku Krajobrazowego.

Słowa kluczowe: Kazimierz Dolny, mapy, turystyka, edukacja, muzeum

Wstęp
Program nauczania przedmiotów przyrodniczych pozwala na uzupełnienie treści
przekazywanych w klasie o wiedzę będącą wynikiem bezpośredniego kontaktu z omawianymi na zajęciach zagadnieniami i zjawiskami. Służą temu działania w rodzaju zielonych
szkół, tematycznych wyjazdów szkolnych, czy nawet zwykłych szkolnych wycieczek,
w których edukacja przyrodnicza i poznawanie walorów środowiska jest tylko jednym
z celów wyjazdów. We wszystkich tych przypadkach uczniowie mogą mieć kontakt tylko
z dobrze sobie znanymi nauczycielami przedmiotów, ale też część lub całość działań
może być realizowana przez specjalistów z zakresu edukacji przyrodniczej. Programy
takie wpisują się w statutową działalność różnych podmiotów, w tym muzeów, których
jednym z celów jest edukacja w zakresie tematów objętych działaniem danego muzeum
[Ustawa o muzeach 1996]. Niniejszy artykuł jest próbą spojrzenia na Kazimierski Park
Krajobrazowy przez pryzmat przestrzennego wymiaru działań realizowanych przez
Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
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Cel
Praca stanowi przykład zastosowania narzędzi GIS w edukacyjnej działalność
terenowej muzeum. Autorzy koncentrują się na ilościowych i jakościowych cechach
przeprowadzanych zajęć (plenerowych lekcji i wycieczek) i ich uczestników pod
kątem lepszego zrozumienia statystycznych danych obrazujących działania Oddziału Przyrodniczego Muzeum. Istotą pracy jest kartograficzna wizualizacja informacji, będąca drogą do analizy zjawiska. Ponadto poruszony jest temat wykorzystania
opracowanych map do celów informowania o ofercie Oddziału i Muzeum, a także
zagadnienie dopasowywania oferty do potrzeb grup również w aspekcie przestrzennym (trudność trasy, zakres tematyczny, łączenie z innymi formami zwiedzania),
w przypadku którego mapa (i baza danych przestrzennych) staje się nieocenionym
narzędziem.
Obszar i przedmiot badań
Kazimierz Dolny położony jest w miejscu, którego unikalne walory przyrodnicze
i kulturowe oraz wyjątkowa różnorodność i atrakcyjność zadecydowały o powołaniu
do życia w 1979 roku Kazimierskiego Parku Krajobrazowego – jednego z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce oraz pierwszego w województwie lubelskim
[Madejski, Kseniak 2019]. Park i jego strefa ochronna znajdują się w większości na
obszarze Wyżyny Lubelskiej. Teren parku obejmuje cztery mezoregiony: Małopolski
Przełom Wisły, Płaskowyż Nałęczowski, Równinę Bełżycką i Kotlinę Chodelską.
Niewielkim fragmentem park obejmuje lewy brzeg Wisły, na którym rozciąga się
Równina Radomska [Nowacka 1992, Michalik-Śnieżek i in. 2019]. Każdy z tych mezoregionów oferuje inne krajobrazy, co czyni park zróżnicowanym i wartościowym
również pod tym względem, a ochronę tych walorów zgodną z aktualnymi kierunkami badań i bieżącymi zaleceniami, m.in. Europejską Konwencją Krajobrazową
[Harasimiuk i in. 2013, Wałdykowski i in. 2020].
Płaskowyż Nałęczowski jest jednym z bardziej znanych miejsc występowania
wąwozów lessowych. Gruba warstwa osadów lessowych cechująca ten mezoregion,
falista rzeźba terenu, procesy erozyjne oraz gospodarka człowieka doprowadziły
do powstania sieci wąwozów o zagęszczeniu, które w okolicach Parchatki osiąga
rekordową wartość 10 km/km2. Ze względu na trudność zaadoptowania wąwozów
pod uprawy rolne, porasta je zazwyczaj wielogatunkowy las liściasty zwany grądem,
składający się w dużej mierze z grabów, dębów i lip, o bogatym gatunkowo runie
[Madejski, Kseniak 2019, Michalik-Śnieżek i in. 2019]
Kolejnym elementem wartym ochrony na tym terenie jest dolina Wisły. Jej odcinek od Zawichostu do Puław to przełom przez pas Wyżyn Środkowopolskich.
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Specyficzną cechą Małopolskiego Przełom Wisły jest stosunkowo wąska, głęboko
wcięta w skalne podłoże dolina. Nie przekracza tu ona 1 km szerokości i ciągnie się
na odcinku o długości ok. 80 km, stanowiąc doskonałą ostoję dla ptactwa wodnego.
W dolinie Wisły występują siedliska różnych typów łęgów. W najbardziej bagiennych
partiach doliny spotykamy olsy, a na piaszczystych tarasach wikliny nadrzeczne [Madejski, Kseniak 2019, Szkuat i in. 2012].
Kazimierski Park Krajobrazowy cechuje także interesująca geologia. Najstarszymi
skałami występującymi na powierzchni są górnokredowe (mezozoiczne) skały węglanowe. W Kotlinie Chodelskiej występuje bardzo miękka i podatna na niszczące
działanie wody kreda pisząca, na Równinie Bełżyckiej nieco bardziej odporne margle,
zaś w obrębie Płaskowyżu Nałęczowskiego znacznie twardsze i odporniejsze opoki,
od stuleci eksploatowane na potrzeby lokalnego budownictwa. Świadectwem tego
są wysokie i strome ściany licznych kamieniołomów, pozwalające obserwować geologiczną przeszłość regionu [Kondracki 1998, Gajek i in. 2019].
Nasłonecznione zbocza doliny Wisły w pobliżu kamieniołomów stanowią doskonałe siedlisko dla muraw i zarośli kserotermicznych (z m.in. kosaćcem bezlistnym,
miłkiem wiosennym, omanem wąskolistnym). Ze światem roślin związany jest nieodłącznie bogaty świat owadów, w którym entomolodzy odnotowali występowanie kilku
niezwykle rzadkich gatunków (np. pawica gruszkówka) [Szkuat i in. 2014, Borański
i in. 2019].
Kazimierski Park Krajobrazowy to nie tylko walory przyrodnicze, ale także historyczne, kulturowe i krajobrazowe. Sam Kazimierz Dolny, stanowiący centrum
parku, to miejscowość o bogatej, sięgającej średniowiecza historii, idealnie wpisana
w okoliczny pejzaż. Dziś jest to miasto malarzy, ośrodek turystyczny oraz miejsce
wielu znaczących imprez artystycznych. Bogate dzieje Kazimierza pozostawiły po
sobie liczne zabytki, które decydują o jego atrakcyjności, w tym zabytkowe spichlerze – ślady po czasach, kiedy kwitł tutaj handel, a Wisłą spławiano aż do Gdańska
drewno, sól i zboże [Nestorowicz 2014].
W okazałym Spichlerzu Ulanowskich mieści się Oddział Przyrodniczy powstałego w 1963 roku Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Placówka ta,
powołana w 1982 roku, gromadzi, opracowuje i prezentuje zbiory dotyczące bogactwa przyrodniczego regionu. Wśród zbiorów muzealnych, które obecnie liczą
ponad 1200 pozycji, bardzo liczne i cenne pod względem naukowym są eksponaty
paleontologiczne, często wypożyczane do różnych instytucji. Inną grupą zbiorów,
cenną pod względem badawczym, jest corocznie poszerzana kolekcja entomologiczna. Ponadto w muzealiach odnajdziemy eksponaty botaniczne i zoologiczne z terenu
Parku [Szkuat 2017].
Poza działalnością ściśle muzealną, jaką jest gromadzenie i opracowywanie zbiorów, placówka organizuje wiele imprez kulturalnych i edukacyjnych, co jest jednym
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z jej statutowych obowiązków [Regulamin… 2015]. W kalendarz wydarzeń od wielu lat
wpisały się Dni Wisły, Święto Jesieni, Dzień Ziemi, Ferie i Lato w Muzeum. Oddział
Przyrodniczy organizuje okolicznościowe konkursy przyrodnicze, spotkania, pikniki
tematyczne, imprezy plenerowe, rajdy przyrodnicze itp. Pracownicy wiele uwagi i czasu poświęcają edukowaniu młodego pokolenia. Każdego roku Oddział Przyrodniczy
odwiedza kilkaset grup szkolnych. Część z nich zwiedza ekspozycje samodzielnie, ale
bardzo wiele jest oprowadzanych przez pracowników merytorycznych, uczestniczy
w lekcjach muzealnych, warsztatach tematycznych czy wycieczkach przyrodniczych.
Dane
Dane poddane analizie to informacje o zajęciach terenowych prowadzonych
w ramach działań Oddziału Przyrodniczego. Przeanalizowane dane z lat 2018 i 2019
obejmowały wycieczki realizowane w okresie od późnej wiosny do wczesnej jesieni.
Łącznie z zajęć terenowych skorzystało 46 zorganizowanych grup (wycieczek) w roku
2018 i 23 grupy w roku 2019, łącznie 1608 osób na 9 różnych trasach. Aż 45 grup
(1051 osób) to grupy dzieci ze szkół podstawowych, a 19 (i 459 osób) – młodzież
gimnazjalna. Dorośli oraz licealiści stanowili niewielki procent uczestników zajęć.
Strukturę uczestników przedstawia wykres na ryc. 1.

Ryc. 1. Struktura uczestników
Fig. 1. Structure of participants

Interesujące jest przyjrzenie się pochodzeniu terytorialnemu grup uczestniczących
w zajęciach. Większość z nich to grupy z województwa lubelskiego, ale zdarzały się
także osoby z województw ościennych (w tym silnie reprezentowana Warszawa, ze
względu na stałą współpracę jednej ze stołecznych szkół z Oddziałem Przyrodniczym), a nawet z odległych miejscowości (Wrocław). Pochodzenie uczestników spoza
województwa lubelskiego pokazane jest na ryc. 2.
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Ryc. 2. Pochodzenie uczestników zajęć spoza woj. lubelskiego
(obszar Parku oznaczony na zielono)
Fig. 2. Spatial origin of participants from outside of Lublin voivodship
(Park marked in green)

Uczestników z województwa lubelskiego ukazano na kolejnej mapie (ryc. 3), która
ujawnia dwoistość przestrzennego obrazu zjawiska. Z jednej strony wyraźną grupę
stanowią odwiedzający z najbliższej okolicy, z drugiej – równie liczni są uczestnicy
z dalszych części województwa. Pamiętając o edukacyjnym charakterze analizowanych
zajęć i ich częstym powiązaniu z procesem nauki w szkole, przy dominacji uczniów
szkoły podstawowej wśród analizowanych grup, można określić, że część tych zajęć
(dla pobliskich miejscowości) to warsztaty terenowe pozwalające poznać najbliższą
okolicę. Rzeczyca, Końskowola, Janowiec, Puławy to miejscowości leżące w obrębie
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Takie
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zajęcia mogą z powodzeniem być realizowane w ramach jednodniowych, krótkich
wycieczek szkolnych. Uczestnicy z dalej położonych miejscowości województwa
(i spoza województwa) przybywają na zajęcia, które stanowią element nieraz kilkudniowych wycieczek o znacznie bardziej rozbudowanym programie. Ich składową jest
wtedy również poznawanie innego regionu niż region zamieszkania. W działaniach
edukacyjnych powoduje to pewną zmianę rozłożenia akcentów (opozycja „dobrze
znane” – „nowe, bez odniesień do doświadczeń pozaszkolnych”). Osobną kategorię
stanowią grupy szkolne realizujące zajęcia w trakcie nastawionych na działania edukacyjne wyjazdów zwanych zielonymi szkołami.

Ryc. 3. Pochodzenie uczestników zajęć z woj. lubelskiego
(obszar Parku oznaczony zielonym konturem)
Fig. 3. Spatial origin of participants from Lublin voivodship
(Park marked in green)
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Aspekty kar tograficzne (redakcyjne) analizy
Całość opracowania wykonano w programach GIS (QGIS i ArcMap). Mapy
pokazujące miejsce zamieszkania uczestników zajęć terenowych dodatkowo edytowano w programach do grafiki wektorowej. Wynikało to głównie z konieczności
opracowania poprawnej legendy dla kartodiagramów, gdyż standardowe rozwiązania
narzędzi GIS są w niektórych przypadkach niesatysfakcjonujące, a nawet błędne,
np. pojedynczy diagram z przypadkową wartością jako legenda [Lisek, Nieścioruk
2015]. Nie dają one także tak szerokich – w porównaniu z edytorami graficznymi
– możliwości kompozycyjnych, co jest zrozumiałe ze względu na różne zastosowania
tych programów.
Odpowiednio przygotowane i przetworzone dane o wycieczkach zostały dołączone jako tabela atrybutów obiektów – zwektoryzowanych przebiegów tras i ich
segmentów. Przygotowanie polegało na zamianie szczegółowych raportów opisowych i zestawień w tabele arkusza kalkulacyjnego z opracowanymi wartości dla zdefiniowanych wcześniej segmentów. Dodatkowo tabele uzupełniono o atrybuty-klucze,
które zawierały unikalne wartości pozwalające połączyć je z tabelami atrybutów
warstw obiektowych. Poszerzyło to możliwości analizy i pozwoliło na wykonanie
kartodiagramów liniowych wstęgowych skokowych. Kartodiagram taki, odniesiony
do linii i jej dokładnego przebiegu (w przeciwieństwie do kartodiagramu wektorowego), pozwala na pokazanie relacji przestrzennych, w tym powiązań między obiektami
[Żyszkowska, Spallek 2012]. Dodatkowo, możliwe jest pokazanie cech ilościowych
i jakościowych (w tym struktury zjawiska), operując takimi zmiennymi, jak grubość
czy, przypisany klasom pojęć lub wartości kolor [Zych 2014]. Niestety ze względu
na ograniczenia wykorzystywanego narzędzia zrezygnowano z diagramów wstęgowych strukturalnych, pozostając tylko przy pokazaniu liczebności z podziałem na
klasy. Wybrane trasy uzupełniono natomiast w kompozycji mapowej diagramami
kołowymi struktur uczestników. Dodano także profile terenu, opracowane z użyciem
odpowiedniej wtyczki programu QGIS.
Opracowując mapy wykorzystano – poza danymi tematycznymi – publicznie
dostępne, a także otwarte dane przestrzenne. Jako podkład pokazujący sytuację topograficzną na wybranych mapach wykorzystano gotowe kompozycje OpenStreetMap,
projektu społecznościowego udostępniającego na otwartej licencji ODbL przestrzenne dane obiektowe oraz wizualizacje tych danych. Granice jednostek administracyjnych oraz cyfrowy model terenu pobrano z Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego. W przypadku drugiego z tych zbiorów ma to swoje konsekwencje, gdyż darmowy cyfrowy model terenu dostępny w czasie przeprowadzania analiz
(koniec roku 2019) miał rozdzielczość ok. 100 metrów (NMT_100 z Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego). W większości wypadków była to wartość
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wystarczająca do wykonania profili tras o długości kilku kilometrów. Wyjątkiem są
błędy na profilu trasy trawersującej nadwiślańską skarpę.
Analiza
Trasy wycieczek są propozycjami autorskimi Oddziału, a ich przebieg dopasowany jest do tematu realizowanych zajęć. Przykładem może być powiązanie tematu
o krainach geograficznych z wycieczką na Albrechtówkę, która pozwala poznać aż
cztery regiony (Płaskowyż Nałęczowski, Równinę Bełżycką, Małopolski Przełom
Wisły oraz – z dystansu – Równinę Radomską), czego nie oferują pozostałe trasy.
Zajęcia o erozji wąwozowej często prowadzone są natomiast na trasie biegnącej
przez Norowy Dół i Korzeniowy Dół, co pozwala powiedzieć właśnie o procesach
erozji, naturalnych wąwozach, działalności człowieka oraz o głębocznicach. Przebieg
i czas trwania zajęć dopasowany może być do indywidualnych potrzeb i zainteresowań odwiedzającej Park grupy. Poszczególne trasy i tematy mają wspólne elementy
– trasy współdzielą segmenty, a zbliżone tematy mogą być realizowane na różnych
trasach, czego przykładem są zwłaszcza zagadnienia związane ze wspomnianą erozją
wąwozową. Z racji tego, że każda z tras przynajmniej częściowo przebiega przez
lessowy Płaskowyż Nałęczowski, o wąwozach można mówić na każdej z nich (na
trasie obejmującej Norowy Dół, Korzeniowy Dół, wąwóz Na Wiktora, ale także
w wąwozie Plebanka na trasie na Albrechtówkę). Ze względu na bliskość budynku
Oddziału Przyrodniczego, atrakcyjność przyrodniczą i potencjał edukacyjny, dużą
popularnością cieszą się trasy obejmujące Norowy Dół i Korzeniowy Dół. Pierwszy
z nich to przykład erozji wąwozowej z uwzględnieniem jej destrukcyjnego wpływu
na działalność człowieka (niszczenie dróg w wąwozach, zmniejszanie powierzchni pól
uprawnych), w drugim działalność człowieka (transport) kumuluje się z działaniami
przyrody (erozją), tworząc formy antropogeniczne. W przypadku obu tych wąwozów
wycieczki przez nie mogą być realizowane łącznie lub osobno, z dojazdem lub dojściem od/do centrum miasta przez Góry lub Doły. Ich tematami może być zarówno
przyroda nieożywiona, geologia, jak i roślinność oraz fauna.
Ryc. 4 to kartodiagram wstęgowy, pokazujący liczebność grup na poszczególnych
segmentach tras. Segmenty zostały wydzielone na podstawie analizy tras wycieczek
w taki sposób, że każdy z nich jest fragmentem trasy odwiedzanym przez jedną konkretną liczbę grup. Widać tu wyraźną dominację wspomnianych dwu wąwozów (34 grupy i
721 osób w Norowym, 29 i 624 w Korzeniowym) i łączącego je segmentu przez Góry
(26/553). Część grup ogranicza swoją wizytę do jednego z tych wąwozów, część wraca
do centrum autokarem lub wybiera inne drogi, stąd dużo mniejsze natężenie grup na
segmentach przez Doły (4/92) czy zejściu przez Góry do Rynku (8/183). Rzadko odwiedzany był także sąsiadujący z Korzeniowym wąwóz Na Wiktora (4/88).
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Ryc. 4. Liczba grup dla segmentów tras
Fig. 4. Number of groups per route segment

Stosunkowo krótki odcinek przez górną część ul. Puławskiej jest elementem
trasy, pokazującej dolinę Wisły również w kontekście jej roli jako korytarza migracji
i miejsca życia ptaków. Trasa przebiega zwykle dalej przez Rynek, ul. Senatorską nad
Wisłę, gdzie może być kontynuowana w formie ornitologicznej wycieczki statkiem.
Pierwszy z wymienionych segmentów odwiedzony był w analizowanym okresie przez
14 grup (373 osoby).
Długą i najbardziej zróżnicowaną środowiskowo trasą jest przejście z centrum na
Albrechtówkę przez wąwóz Plebanka, ul. Słoneczną i powrót do Kazimierza przez
Męćmierz i nad brzegiem Wisły. Trasa, ze względu na swój charakter (spore deniwelacje), nie jest rozwiązaniem często wybieranym przez grupy ze szkoły podstawowej,
choć jej długość porównywalna jest z przejściem Norowy – Korzeniowy – 65% (11)
grup na tej trasie to młodzież gimnazjalna, a poniżej ¼ to uczniowie pierwszego
poziomu edukacji. Ogólnie w analizowanym okresie segment (stanowiący osobną
trasę) odwiedziło 17 grup (425 osób). Podstawowym tematem realizowanym na
tej trasie jest edukacja w zakresie krain geograficznych (obecna w nowej podstawie
programowej geografii w szkole podstawowej), ale może to być także lekcja terenowa o Kazimierskim Parku Krajobrazowym. Ze względu na otwarte przestrzenie
występujące na trasie tej wycieczki (ul. Słoneczna, panorama z Albrechtówki) jest to
trasa umożliwiająca także edukację w zakresie posługiwania się mapą topograficzną,
orientowaniem z mapą, kompasem i urządzeniem GPS. W tym ostatnim przypadku
często jest to telefon każdego ucznia, co pozwala nie tylko obserwować lokalizację,
ale także zmiany wysokości i profil terenu, a co za tym idzie, ułatwia zrozumienie
przedstawienia rzeźby terenu na mapie.
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Warto bardziej szczegółowo przyjrzeć się wybranym trasom wycieczek (ryc. 5).
W analizowanym okresie najliczniejszą frekwencją odznaczała się trasa z Norowego
Dołu przez Góry do Korzeniowego (480 osób). Wobec wcześniejszego stwierdzenia
o popularności segmentów obejmujących owe wąwozy, nie jest to informacja zaskakująca, zwłaszcza że wycieczka ta daje możliwości realizowania różnych tematów
zajęć. Są to, jak wspomniano, zagadnienia dotyczące erozji wąwozowej, ale także przyrody Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, jego fauny i flory. Większość uczestników (445 osób) stanowili uczniowie szkół podstawowych, co wynika ze stosunkowo
łatwego (w relacji do długości i potencjału edukacyjnego trasy) charakteru przejścia,
z jednym podejściem na samym początku. Przebieg trasy umożliwia także skrócenie
wycieczki – po wyjściu na wierzchowinę z Norowego Dołu możliwy jest bezpośredni
powrót na kazimierski Rynek. Trasa ta jest krótsza o zaledwie ćwierć kilometra, ale
jej druga część prowadzi tylko w dół, a jej koniec znajduje się w centrum miasta
(bez konieczności powrotu np. autokarem spod wylotu Korzeniowego Dołu). Takie
rozwiązanie w omawianym okresie wybrało 148 osób (7 grup).

Ryc. 5. Liczebność i struktura wycieczek dla wybranych tras
Fig. 5. Number and structure of participants on selected routes

Znacznie dłuższa (niemal 7 kilometrów) i znacznie bardziej wymagająca jest
trasa na Albrechtówkę. Jest to stosunkowo długie podejście wąwozem Plebanka,
przejście wierzchowiną na jej krawędź nad doliną Wisły (Albrechtówka), strome
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zejście do rzeki i długi powrót wiślanym brzegiem. Z tego względu trasa częściej
wybierana jest przez opiekunów starszych grup – na 425 (17 grup) osób biorących
udział w zajęciach na tej trasie 326 (13 grup) stanowiła młodzież gimnazjalna i licealna. W związku z tym poruszane tematu dopasowane są do zakresu tematycznego
programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych, choć – jak wspomniano wyżej
– tematy mogą być dostosowane również do wiedzy uczniów szkół podstawowych.
Ostatnią z popularnych tras jest zaledwie półtorakilometrowa trasa górnym odcinkiem ul. Puławskiej przez Rynek nad Wisłę. Trasa umożliwia obserwacje doliny Wisły, ma charakter wycieczki głównie ornitologicznej, pozwalającej poznać bogactwo
awifauny doliny największej polskiej rzeki, zwłaszcza że często (zwłaszcza w ramach
organizowanych przez Oddział Dni Wisły) jest kontynuowana na samej rzece w formie rejsu statkiem, który to rejs ma również charakter edukacji dotyczącej gatunków
ptaków i znaczenia Wisły w ich życiu. Trasą tą przeszły w analizowanym okresie 373
osoby w 14 grupach, z których ponad 90% stanowiły dzieci ze szkół podstawowych
– pod względem długości i podejść jest to jedna z łatwiejszych, a więc dostępnych
nawet dla małych dzieci, tras realizowanych przez Oddział.
Wszystkie powyższe dane są opracowaniem i analizą danych rejestrowanych
przez Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Decyzja o przekształceniu do formy mapy tabelarycznych informacji o grupie, jej składzie, pochodzeniu oraz realizowanym programie zajęć wynikała z kilku przyczyn.
Jedną z nich była próba innego spojrzenia na dane – forma kartograficzna ujawnia
zależności przestrzenne oraz potrafi podsumowywać (agregować) informację. Daje
to możliwość spojrzenia na odbiorców oferty edukacyjnej Oddziału na nieco bardziej ogólnym poziomie – czy są to grupy lokalne, regionalne czy ogólnopolskie i
jaki jest poziom ich wiedzy (szkoła, klasa). Pozwala to rozbudowywać, poszerzać
i dopasowywać ofertę programową zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców. Inną
przyczyną ujęcia danych w ramy mapy była chęć bardziej graficznego przedstawienia działań Oddziału, co umożliwia wykorzystanie map (i ich pochodnych) w
różnorodnych materiałach promocyjnych. Dodatkowo, mapy takie wykorzystane
mogę być jako element samych zajęć terenowych – profile wraz z przebiegiem
trasy są uzupełnieniem tego, co uczestnicy mogą zobaczyć w swoich smartfonach,
a niektóre z map mogą służyć jako przykład metodyki kartograficznej odniesionej
do zjawiska, którego każda grupa jest elementem (co zwiększa atrakcyjność samych
danych i ich prezentacji).



Dni Wisły to cykl organizowanych corocznie przez Oddział Przyrodniczy imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym, których celem jest uświadomienie roli rzeki
w życiu człowieka.
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Podsumowanie i wnioski
Prezentacja kartograficzna stanowi znaczne rozszerzenie zestawionych tabelarycznie danych liczbowych. Przede wszystkim dodaje do nich aspekt przestrzenny, trudno
zauważalny w przedstawieniu samych informacji numerycznych. Mapy zaprezentowane w niniejszym artykule poszerzają możliwości analizy danych, pokazując nie
tylko „ile”, ale także „gdzie/którędy” i to także – co ważne – w sposób precyzyjny
przestrzennie. Otwiera to czytelnikowi możliwości analizy na najprostszym i najdostępniejszym poziomie, czyli analizy wizualnej. Dla organizatorów zajęć terenowych
mapa taka jest narzędziem agregującym dane, podsumowującym działalność nie
tylko w liczbach, ale przede wszystkim w kontekście przestrzennym, tak istotnym w
prowadzeniu edukacji przyrodniczej, w której podstawą jest właśnie żywy kontakt
z ową przestrzenią – krainami geograficznymi, fauną, florą, krajobrazem. Mapy tu
przedstawione (i ich pochodne) mogą służyć także jako uzupełnienie materiałów
promocyjny, wspierając ofertę edukacyjną Muzeum i Oddziału Przyrodniczego, poprzez pokazanie odbiorcom tejże oferty z wykorzystaniem różnorodnych środków
graficznych. Dodatkowo nie jest to jedyny potencjał map w zakresie realizowania
zajęć terenowych prowadzonych w ramach działalności Oddziału – zajęcia terenowe
z wykorzystaniem odbiorników GPS czy map analogowych stanowią ciekawą alternatywę, a także dawałyby możliwość uzupełnienia wycieczki o zajęcia warsztatowe
z mapą lub oprogramowaniem GIS.
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Using GIS tools in conducting and analysis of nature
education in protected valuable nature areas
Abstract:
The research aims at analysing organized environmental tourism and education field-trips
conducted by the Branch of Natural Science of the Nadwiślańskie Museum in Kazimierz
Dolny on the protected area of Kazimierz Landscape Park in Poland with the use of GIS
tools and cartographic visualisation methods. The main goal is to show the quantitative and
qualitative spatio-demographic data through the lens of the museum education activities.
The objective is to visualise these data not only to show the phenomena, but to find relations
between group characteristic (mainly school type and topics of classes), main themes of the
field-trips and natural values and features of the environmentally valuable landscape park.
Keywords: Kazimierz Dolny, maps, tourist, education, museum
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Abstract:
Gastronomy tourism is an enormous opportunity to bring various benefits throughout the
territory. Being incorporated within the cultural heritage and cultural tourism milieu, gastronomy goes together with new tourism trends based on wellbeing lifestyle, consideration of
environment, authenticity and high-quality experience. The fundamental part of gastronomy
tourism is the correlation between cuisine, the tourists experience and the place. Local food
can be seen proper only if prepared locally, with the respect of specific culinary traditions of
given communities. Authenticity is a key essential feature here. Authenticity should also be
a key even when specific local food is prepared and consumed in places other than the place
of origin, for example by migrants reproducing their traditional food in the new country they
settle. To be authentic gastronomy tourism must rely upon communities’ knowledge. The
article proposes a relationship model between local food, community-based tourism (CBT),
tourists and local community where wellbeing of tourists and local community is considered.
The model aims to underline that CBT can be a strategic link to favour local community
development and being compatible with current tourism market trends. It also proposes that
a collaborative process with various entities involved is necessary.
Keywords: community-based tourism, gastronomy tourism, sustainable tourism development, inclusive tourism, wellbeing

Introduction
The correlation between cuisine, place and the tourists experience are fundamental in
tourism development [Rogerson 2016:227]. Gastronomy tourism is embedded in the
local life and can enhance the tourist experience’s connection with local history and
its people [Pololikashvili 2019a:6]. The interests in gastronomy tourism is growing
and can promote a destination identity and assist in local development [Pololikashvili
2019a:6, Skowronek et al. 2020]. The popularity of the food and tourism combina-
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tion is increasing daily and “the development of gastronomy as a tourism product
is trending globally” [Shalini & Duggal 2015:4]. As noted by the Secretary-General,
World Tourism Organization (UNWTO) gastronomy tourism is an enormous opportunity to “promote local culture, diversify tourism demand, enhance the value
chain, create jobs and spread the benefits of tourism throughout the territory”
[Pololikashvili 2019b:5]. The growth and relevance of food tourism has been noted
by government entities in various countries recognizing the potential of the sector
“to enhance the sustainability of tourism development” therefore advancing policies reinforcing the connection of tourism and food [Rogerson 2016:227]. Being
incorporated within the cultural heritage and cultural tourism milieu gastronomy
goes together with new tourism trends based on wellbeing lifestyle, consideration
of environment, authenticity and high-quality experience [Coates 2018:22]. The sector is relatively new, starting at the beginning of 2000s [Privitera, Nedelcu & Nicula
2018:143] and terminology issues are still debated (please see Literature review section for terminology issues).
Commonly, local food and alternative agriculture have been linked to positive impacts on health and natural environment, and increasingly, although less often, the
connection between local food systems and community economic development
has been explored [Dougherty, Brown & Green 2013:1]. The connection of community-based tourism (CBT) with local food for community development has also
been investigated [Mnguni & Giampiccoli 2015:27]. Community-based tourism is
important because local food can be seen proper only if prepared locally. The association of local products consumption to their original location is relevant: “the
idea that a specific food or wine can be fully enjoyed and ‘understood’ only if it is
prepared on the territory of its origin, by people from that community, using local
ingredients” [Meladze 2015:224]. In the competitive global context, it is the local
context, its cultural and physical resources, knowledge and expertise and local players
in the food system/culture that produce differentiation and can contribute to the
local retention and attractiveness of businesses, local residents and tourists [Rinaldi
2017:15]. Local people as custodians of local indigenous food knowledge should
be the protagonists and, arguably, main controllers and beneficiaries, of local food
tourism. At the same time local food also influence tourists, thus it “not only serves
local residents but also affects travellers for many reasons” [Björk & KauppinenRäisänen 2016:180].
Local food can also be reproduced in other geographical setting; as various migrants
carry their culinary culture with them when migrating to other localities or countries.
However, this food could be diluted by the new local context where migrants settle
down. This can be especially true in the context of the hospitality sector where specific local (ethnic) food of a specific place can suffer changes. For example, a study
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[see Giampiccoli 2017] of desserts on Italian restaurants in South Africa, shows that
the restaurants established by an Italian immigrants years ago to serve Italian cuisine,
do not essentially have any real Italian authentic desserts today. The same study [Giampiccoli 2017:11] further “concludes that the selected restaurants decisively lean
towards including, in their desserts list, items that are not originally and uniquely of
Italian origin to improve sales and profit.
The aim of this article is twofold. In one side the article aims to underline the relevance of local communities and associated CBT sector in local food tourism, thus
a connection between local food, local community, CBT and the tourists is proposed
in a model. The model aims to underline how CBT can be a strategic link between
local food, local community and the tourists market to favour local community development while being compatible (in fact well in line) with current tourism market
trends. Thus, the article will propose how the relationship between CBT and local
food can relate to both tourist and local community wellbeing. The article intends
to contribute to the literature on food tourism by specifically exploring the relation
between CBT, local food, local community and tourists. This is a conceptual paper
and it is based on previous literature and documents.
Literature review
A note on food tourism and community-based tourism meaning and terminology

Different terms are present in food tourism (being ‘food tourism’ one of the terms,
although possibly the most generalized one). Terminology related to food tourism
is extant, thus beside the term ‘food tourism’ itself, other terms include gastronomic
tourism, gourmet tourism, culinary tourism, cuisine tourism, tasting tourism, food
and wine tourism, enogastronomic tourism [Shalini & Duggal 2015:4, Ellis, Park,
Kim & Yeoman 2018:252, Privitera, Nedelcu & Nicula 2018:143]. Each different
terminology can have slight different meaning [Ellis, Park, Kim & Yeoman 2018:252].
For example, gastronomy tourism, commonly refers to the uniqueness of a dish
and its being local to a specific place, region or country [Sormaz, Akmese, Gunes
& Aras 2016: 726]. The UNWTO “defines gastronomy tourism as “a type of tourism activity which is characterized by the visitor’s experience linked with food and
related products and activities while travelling” [UNWTO 2019a:8]. In 2003 the
UNWTO was also using different words when defining local food as “Culinary/food
products characteristic of a given locality or local destination” [UNWTO 2003:82]
showing the equivalence of the words ‘culinary’ and ‘food’ (accordingly Regional
food is “Culinary/food products characteristic of a given region within a country”
and National food is “Culinary/food products considered markedly characteristic
of a given country” [see UNWTO, 2003:82]. The specific link of food to a specific
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geographical area remains the constant denominator. Therefore, considering literature [Ellis, Park, Kim & Yeoman 2018:252, WFTA online, Guruge 2020:323, Zhang,
Chen & Hu 2019:2] recognition, the interchangeability and similarity of terms this
article also considers are terms similar and interchangeable.
While tourism can galvanize local economies and offer new social and economic
possibilities to large section of local population, the creation of destination with
its products and services is not enough; “new models for development that have
inclusion at their core need to be adopted, taking up the opportunities offered by
a prosperous and growing market [UNWTO 2018b:16]. Thus, as recognized by the
UN Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs “There is a growing
recognition among stakeholders that economic growth is not sufficient to sustainably reduce poverty if it is not inclusive” [Hongbo 2013: 7]. Inclusive tourism is
transformative and related to marginalized groups, specifically, inclusive tourism has
been defined as “Transformative tourism in which marginalized groups are engaged
in ethical production or consumption of tourism and the sharing of its benefits”
[Scheyvens & Biddulph 2018: 592]. Tourism can only be considered inclusive if it
embraces marginalized people [Scheyvens & Biddulph 2018: 592]. Community-based
tourism also focuses on marginalized groups, it “works towards the shift of control,
ownership and management within the tourism sector in favour of the excluded,
marginalised and poor” [Saayman & Giampiccoli 2016:179]. At the same time, while
it has been proposed that CBT may have lost its transformative intent (i.e. its original intent) because of neoliberal forces [see Saayman & Giampiccoli 2016:150], the
transformative value of CBT should be recognized and retained. Community-based
tourism is still proposed as type of tourism that “works towards social justice, equity, empowerment, sustainability and the self-reliance of disadvantaged community
members” [Saayman & Giampiccoli 2016:179] and a study [Baniya, Shrestha & Karn
2018:92] from Nepal “shows CBT to be a right solution for community development
and can have transformative effect on individual, community and society as a whole.”
Community-based tourism stressed “community-led approaches, advocating real and
all-inclusive community participation at all levels of development” [Tasci, Croes &
Villanueva 2014:263]. Community-based tourism for disadvantaged groups should
“be (it represents and goes beyond) a form of inclusive tourism that addresses the
many global and local inequalities (not restricted to economic inequality, but extending to inequality in power, resources, knowledge, and access to services and so on)”
[Giampiccoli 2020:6]. Community-based tourism is based on the inclusion of local
people in tourism and its “characteristics include local control of development,
community involvement in planning, equitable flow of benefits, and incorporation
of resident values” [Strydom, Mangope & Henama 2017:5]. Resident values must be
kept into account to guarantee community support [Strydom, Mangope & Henama
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2017:6]. Thus, a fundamental principle of “CBT is its foundation in “community
development” [Tasci, Croes & Villanueva 2014:263]. A research from Croatia [see
Juma & Khademi-Vidra 2019:4] affirms “that CBT should be developed through
a holistic and comprehensive approach with emphasis on an all-inclusive community participation at all levels of development” and if CBT is well developed it can
contribute to local community development.
Food tourism

Food tourism economic impact is mostly at local level, but going beyond mere
economic matters, it has environmental, cultural positive effects and can have advantage for both local resident and tourists [Andersson, Mossberg & Therkelsen
2017:4]. The current importance of economic and environmental sustainability is
connected with local food within the tourism system [Zhang, Chen & Hu 2019:1].
Given the social and economic changes favouring cultural, environmental and ethical
concerns “gastronomy tourism should incorporate criteria relative to responsibility,
solidarity and sustainability” [UNWTO 2017:115]. Current growing interest in local food is connected to consumer greater awareness of sustainability, ethics, and
health amongst others, and by the desire to support local context [Björk & Kauppinen-Räisänen 2014:294]. Gastronomy tourism goes beyond the mere table setting,
including various sectors of the “destination’s food and tourism chain” [UNWTO
2019a:8]. While food tourism relates to “sustainable management of food cultural
resources” within a specific locality, a multi-stakeholder’s involvement approach is
fundamental to comprehensively support food tourism sector beyond the small-scale
businesses [Ellis, Park, Kim & Yeoman 2018:261].
The UNWTO [2019:12] proposes that Gastronomy tourism can: enable distinction
and exclusive positioning of regions, provide guests with new values and experiences,
be implemented in less developed regions and those absent in tourism resources
(possible even in small villages), introduce and to develop as a story, and provides the
region with high revenue and creates a wish to return or loyalty among the visitors.
Again food tourism has been increasingly recognized as part of the native culture,
consumed by travelers, a component of regional tourism promotion, a factor of local
economic and agricultural development, a main element to competitive destination
promotion, an indicator of globalization and localization, and a product and service
consumed by visitors with definite favorites and consumption patterns [Hall 2003
in Shalini & Duggal, 2015:4].
Diversity is fundamental. Current tourism development “is paradoxical. It simultaneously generates processes of globalization and enhanced appreciation of local
resources” [Gaztelumendi 2012:10]. Gastronomy tourism also is both global and
local, “in that although the promotion of gastronomy tourism may be global, the
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experience is always local” [UNWTO 2017:115]. Tourists seek for locally based
experiences [Gaztelumendi 2012:10]. The global trends standardizing gastronomy
“threatens the diversity of food products available, and diminishes opportunities to
experience the local culture of a place through food, as the distinctive cuisines of
a place become increasingly marginalized. Local food is in need of protection and
preservation” [UNWTO 2017:114]. With localities seeking to diversify themselves in
the homogenizing world, “regional identity becomes enshrined in the bottle of wine
and hunks of cheese” [Bell & Valentine 1997 in Rogerson 2016:227]. Each locality
needs to diversify itself by means of its own and unique food ingredients, recipes
and heritage, favoring food tourism that represents and is rooted in the specific local
context. Gastronomy tourism can contribute “to cultural preservation and should
be configured around the quality and authenticity of the products and the place”
[UNWTO 2017:115]. Diversity favours environmental, social, and economic systems
stability fundamental for sustainable development and it underlines and promotes
the particular features of each society [Montanari 2002:1]. The need is focusing “on
the differences that exists in the various dietary customs and learn how to recognize
and respect them, educate ourselves with regard to their tastes and prevent the loss
of our dietary roots” [Montanari 2002:1].
Authenticity also becomes a key essential feature, thus “food have to be indigenous
to the place in order to be authentic” [Guruge 2020:322]. Food authenticity could be
considered “as the genuineness of local food which is specific to a place and a kind
of description of local culture. Authenticity is one of the most important aspects of
the food tourism experience” [Zhang, Chen & Hu 2019:3]. Importantly, authentic
cuisine cannot just only provide local job opportunities “but also preserves the local cuisine culture and establish the local community”; the tourism sector as well as
the entire area get benefits. [Guruge 2020:322]. The UNWTO [2019b:12] indicates
that, beside the experiences linked to authentic local food, gastronomy tourism may
comprise other related activities such as visiting the local producer, attending food
festivals and cooking classes. The key and constant issue in food tourism is the attachment to, and relation with, a specific geographical area; it is the locality that is
paramount. The indication is that tourists “enjoy consuming local culture, of which
original food, local food consumption and the local eating habits at destinations are
central ingredients” and local culture does not have to be extraordinary to be appreciated by tourists [Björk & Kauppinen-Räisänen 2014:305]. The promotion of
gastronomic tourism is reinforced by the locally based authentic experiences that
“should be grounded in the authentic culture and genuine values of the host community” [UNWTO 2017:151]. Authenticity is connected to the locality “and reside
within the local community” [Nicolaides 2014:3]; it should not be empty authenticity where tourism is “a pseudo-event or a drama that is packaged for tourists”
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[Nicolaides 2014:6]. Tourists aim to immerse themselves in the local context and
learn about it [World Bank 2018:7] and in these learning experiences “gastronomic
experience, in highly diverse ways, is playing an increasingly prominent part” [Fandos
Herrera, Blanco Herranz & Puyuelo Arilla 2012:6[. Gastronomy tourism is “based
on a concept of knowing and learning, eating, tasting and enjoying the gastronomic
culture that is identified with a territory” [UNWTO 2019a:9]. Certainly, “local food
and eating experiences constitute an essential aspect of these positive, memorable
experiences” [Björk & Kauppinen-Räisänen 2014: 296].
However, there is no standard food tourist; the “food travel market is not demographically or behaviourally homogeneous” [Robinson, Getz & Dolnicar 2018:375].
For example, based on the specific importance given to food a tourist’s classification
proposes four subgroups of food tourists: interested purchasers, unreached tourists, un-engaged and laggards. Interested purchasers are the most interested in food
while laggards have the least interest in local food [Guruge 2020:322]. Other tourist
categories are interested in food tourism. For example, Free Independent Travelers
(FITs) can also be associated with food tourism experiences as amongst their characters there is to enjoy local food [see Gilmore 2019:3].
It is however also important to mention that the importance of food tourism goes
beyond the possible specific tourist ‘food market’ segment as “research stresses that
local food is an important tourist attraction and central to the tourist experience, not
only for those who have a special interest in food but also for those who have a more
casual attitude to food and eating” [Björk & Kauppinen-Räisänen 2014:297].
Wellbeing is specifically associated with tourism and food, thus gastronomic tourism
is a type of wellbeing tourism [OECD 2012:79]. Within this context the specific wellness tourists segment is also probable to look, amongst other interests, for authentic
local experiences and quality local food [Kurniawan 2018:252]. Gastronomy tourism
is about human wellbeing, its aims “is to maintain human health with best nutrition
possible and ensuring enjoying life and eating; food and beverages’ being produced
in hygienic environments and prepared to be consumed in a way that will address to
palatal and visual pleasure are also among the study topics of gastronomy’ [Sormaz,
Akmese, Gunes & Aras 2016:726]. Consumer of local food perceives it “as fresher,
tastier and more trustworthy” authentic, simple, pure, traditional and something
special” [Björk & Kauppinen-Räisänen 2014:295]. As mentioned by Jean Anthelme
Brillat-Savarin (1775–1826) “The discovery of a new dish does more for the happiness of the human race than the discovery of a star” [Jean Anthelme Brillat-Savarin,
also in Shalini & Duggal 2015:4]. The wealthy and well-educated tourists look for
personal growth and experiences also related to assist local communities. The desire
of contributing to a higher purpose is certainly a wellbeing issue [Hjalager, TervoKankare, Tuohino & Konu 2016:154].
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The danger is to favour elitism and exclusiveness. Food tourism can interact with
elitism and exclusivity [see Yeoman & McMahon-Beatte 2016, Robinson, Getz &
Dolnicar 2018] as, for example, the slow food movement has been proposed to be
elitist [Dumitru, Lema-Blanco, Kunze & García-Mira 2016]. The revival of local
indigenous food can become linked to social elitism such as proposed in Peru [see
Matta 2013]. On the other side, food tourism has also been proposed being becoming
more inclusive [Dumitru, Lema-Blanco, Kunze & García-Mira 2016:29]. Therefore,
attention needs to be placed not to make food tourism and authenticity an exclusive
and elite oriented type of tourism. Authenticity should be anti-elitist, “always be
founded on the principles of community involvement, sustainability and ethical consumption. Tourism must not be fabricated but rather a natural phenomenon which is
clearly associated with the destination to which the tourist is travelling” [Nicolaides
2014:6]. The tourism operators should recognize this issues and be honest with the
tourists allowing “tourists to truly benefit in the authentic sense of place as they
seek themselves via their experiences. In any event, contact with the local must be
real to be of true value to the tourists whilst also serving the purpose of preserving
local culture and heritage” ]Nicolaides 2014:6]. This article strongly leans towards
social justice and democratisation, where “the need to move beyond an elite context
and democratise native food so that disadvantaged groups – arguably the main custodians of local food knowledge – become the primary drivers of this revival and
revaluation” [Mnguni & Giampiccoli 2019:7]. The consumption of local food “has
been recognized to increase social and economic justice in rural communities, as
consumers desire to support local farms that have difficulty in entering the traditional
commercial channels” [Testa, Galati, Schifani, Di Trapani & Migliore 2019:4].
About one-third of what tourists spend in a destination is related to food, and local
food can have various positive local impacts such as: stimulates agricultural activity,
job creation, favour entrepreneurship, and enhance destination identity, images and
attractiveness, and “builds community pride pertaining to food and related culture”
[Zhang, Chen & Hu 2019:1, see also Richards 2012:20]. Within this context, a specific
link of food tourism with local people, especially disadvantaged people is therefore
necessary. The association with local community seems comprehendible because it
is possible to “see that more and more people around the world are valuing food
biodiversity and tradition, and the culinary tourism that this generates, positively
impacts communities” [Gazzoli 2012:23]. The connection between local food and
tourism in rural context can promote local entrepreneurship sustainability through
growth of tourists spending and “the involvement of the local communities in this
industry is really important” [Raji, Karim, Arshad & Ishak 2018:946]. The production
and growth of local food can create opportunities for local entrepreneurship [Raji,
Karim, Arshad & Ishak 2018:946]. Some of the keys to strengthen the management
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of gastronomic tourism proposed by the UNWTO [2017:151] clearly show the link
with local community such as the promotion of social inclusion and redistribution
of income where “gastronomy tourism offer a unique opportunity to promote the
local cuisine and tradition at different level of society” and the promotion of an authentic experiences based on cultural identity where “the experience of gastronomy
tourism should be grounded in the authentic culture and genuine values of the host
community.” By properly using local food as leverage for tourism a local community
may be empowered [Rinaldi 2017:18].
Food tourism also reflect the general tourism market trend that can also be linked
to local community when for example small, geographically marginalised and traditional communities are always more starting “to experience significant attention
from tourism, as an increasing number of travellers wish to experience living cultures and traditional ways of life” [UNWTO 2004 in UNWTO 2016:98]. Differently
“from typical tourist behaviour, tourists express an interest in authentic experiences
and community-based exploration, and food allows them to get to know locals
in a meaningful way” [Hjalager, Tervo-Kankare, Tuohino & Konu 2016:154]. For
example, in the indigenous context on Canada indigenous food tourism can offer
tourist an experience by offering “visitors a memorable and authentic interaction
with Indigenous Peoples through traditional and contemporary food experiences”
[Indigenous Tourism Ontario, 2019:4].
Connecting tourists and hosts well-being and CBT
Local food belongs to local people heritage, it represents “lifestyle and cultural spirit
of the local people” being handed down through generations and it is recognised as
a destination development tool [Zhang, Chen & Hu 2019:1]. Tourists are attracted
by cultural activities and practices of destinations and these contribute to destination
pride and sense of place [Raji, Karim, Arshad & Ishak 2018: 945]. Food tourism
is seen positively from local development perspective and from tourist perspective.
Food is not only fundamental for survival but also can significantly contribute to
local development, provide the foundation for cultural and creative industries, always
more relevant in the tourist experiences. Food cultures in “the world are a rich source
of cultural, economic and social diversity” [OECD 2012:9]. The food tourism sector
can be positive for both tourists and hosts; it can “revive regional gastronomies, food
heritage, and special foodways, which, in turn, enhance residents’ community pride
and tourists’ authentic experience” [Zhang, Chen & Hu 2019:1].
The value of authenticity of food within a local context is fundamental and it is
specifically associated to local people. “A destination founded on authenticity needs
community involvement…” [Yeoman, Brass & McMahon-Beatte 2007:1137]. There
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is a “strong relationship between Indigenous knowledge systems and food security”
and indigenous knowledge is a fundamental element for local development, suggesting it can contribute to poverty eradication [Gartaula, Patel, Shukla & Devkota
2020:78]. The indigenous knowledge of local people about their own food can be an
instrumental tool in tourism, specifically in CBT. The foundation for the promotion
of rural community tourism remains “in intercultural dialogue between host and
guest, the exchange of information and activities connected” with, for example, agricultural techniques and food preparation with native ingredients [UNWTO 2016:72].
National policies can contribute to assist “showcasing indigenous values and can
promote appreciation of local foods and their preparation while providing income
to local communities” as positive example are present with indigenous people in
Canada, Japan, Federated States of Micronesia and Thailand [Kuhnlein, Burlingame
& Erasmus 2013:289]. Community-based tourism becomes a fundamental type of
tourism in this context considering that CBT “is travel to local indigenous communities that have invited outsiders to experience their customs, food, lifestyle, and set of
beliefs” [The Pachamama Alliance in Sin & Minca 2014:96]. The executive summary
of the World Bank [World Bank 2018:7] document Demand Analysis for Tourism in
African Local Communities writes amongst others: “Food is a growing global cultural
trend and could be an important growth driver for the CBT market.”
However, the global growing trends for local food experiences and authenticity is not
yet match with the supply. As noted from the Wold Bank [2018:38]: “The lack of
suitable homestay supply is not meeting current demand for ‘living cultural’ experiences in Africa, and tour operators concur there is a demand for CBT experiences
in Africa – especially around food and gastronomy, but current supply is neither
numerous enough nor of a high enough standard” [World Bank 2018:38]. The
mentioning of tours operators in this World Bank document makes relevance (and
remind) to put strong attention on who controls CBT. Community-based tourism
is controlled by local community members and not by external entities that should
exclusively be devoted to facilitation activities and/or marketing/market channels
and never control the local CBT enterprises itself. Thus, attention to (and need to
contrast) the proposition [as written in 2001 in the Tourism in Africa, African Region
Working Paper Series No. 12] that private sector can invest in “community-based
tourism, which provides access to ethnic groups and the natural and cultural assets
of which they are custodians” need to be underlined [Christie & Crompton 2001 in
Giampiccoli & Mtapuri 2012:37, Giampiccoli & Mtapuri 2012:37]. Community-based
tourism must not be shifted or embedded within neoliberal private sector friendly
milieu but it must remain alternative to it where the community is the sole controller
of the local CBT sector. External entities can facilitate – without becoming owners
– the CBT sector assisting to enhance and increase its possibilities and scope. Com-
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munity-based tourism ventures should eventually be able to be completely independent in their operations where partnership becomes no more an essential requirement
to CBT ventures operations but a voluntary approach. Community-based tourism
“emphasizes local input and control over the type, scale and density of tourism
development” and it is “planned, managed and operated by the community, for the
community’s benefit” [Arslaner, Karacaoğlu, Sert 2018:504]. In CBT the “community
runs all of the activities that a tourist engages in: lodging, food, guiding and craft
sales” [Harris, Vogel & Bestle, 2007:248].
The link between CBT and authenticity becomes paramount in attracting tourists. In
CBT specific quality standards about, for example, accommodation and cleanliness
should be considered and together with authenticity “the quality of the experience
is paramount” [World Bank 2018:31].
...authenticity indicates that tourists are searching for a connection with something that is real,
unsullied and rooted within the destination. Authenticity has to connect to the destination and
to be placed in the community, hence the importance of community-based tourism through
which the benefits go back into the community [Yeoman 2008:176].

For example, the interest of European tourist for authentic local experiences where
they can interact with local is growing, making this a significant “reason for the
popularity of CBT holidays. The trend towards holidays that favours interaction with
the locals seems to be here to stay” [CBI 2018:7].
Authenticity and sustainability go together “where communities build a tourism
product which belongs to their community” such as in a village in Zambia where
tourists can stay in an authentic African village [Yeoman, Brass & McMahon-Beatte
2007:1135]. Thus, it can be underlined that “authenticity brings with it strong development opportunities for local communities and thus sustainable tourism initiatives
are increased. Tourist destinations should thus contribute towards the benefit of local
communities and to make their offerings authentic” [Nicolaides 2014:3].
An example proposes that enthusiastic tourists in “their overnight stay in the Bedouin
tent to experience the traditional activities and settings, including food and music”
[Al-Oun & Al-Homoud 2008:47]. This last example also recognises that local community involvement is important “as long as they remain in control of their culture
and are socially and economically empowered by working in tourism in partnership
with Government agencies and NGOs” [Al-Oun & Al-Homoud 2008:50]. A research
[Giampiccoli & Hayward Kalis 2012:116] “showed the importance of the role of
local food within a CBT venture in livelihood diversification and also in contributing to the empowerment of women” suggesting that when properly managed,
local food can be positive for CBT but also in general community development
assisting in nutrition, biodiversity and maintenance of local knowledge. However,
and importantly, CBT should not work for the museification of local people that
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is, “traditional” people should not “be denied this opportunity to create their own
wealth and comfort simply because by doing so they may lose some of their socalled ‘authenticity’” [Boonzaaier and Philip 2007:32]. The wellbeing of local should
also be paramount and CBT can contribute to it. Already in 1996 it was mentioned
that “Community based tourism development would seek to strengthen institutions
designed to enhance local participation and promote the economic, social and cultural well-being of the popular majority” [Brohman 1996:60]. It is proposed that
“the people involved in CBT have better individual wellbeing” [Baniya, Shrestha &
Mandeep 2018: 92]. A study [Baniya, Shrestha & Mandeep 2018: 92] concluded that
though two CBT projects “have rooms for improvements in terms of implementation and coverage of impact, they have created positive impact on both community
and individual well-being” [Baniya, Shrestha & Mandeep 2018: 92]. Thus, the same
case study [Baniya, Shrestha & Mandeep 2018: 87] proposes that “CBT has brought
tremendous positive impact in local economy and well-being.”
There is little research on CBT tourism market profile and it is challenging to delineate a specific CBT tourist’s profile [Mtapuri, Giampiccoli, Jugmohan 2015:2].
However, some propositions are present. From a European perspective a CBT tourist
typology is proposed consisting of ‘Hard CBT travellers’ that represent the most
‘extreme’ type of CBT tourists “looking for a genuine cultural experience” wishing
to ‘live like a local’ and interested in authenticity and sustainable and ethical issues;
and ‘Soft CBT travellers’ that are “interested in culture, adventure and interaction
with locals. However, unlike the hard CBT travellers, soft CBT travellers do appreciate some comfort. They are mainly interested if the experience is really unique and
worthwhile” [CBI 2018:5]. At the same time, we have an older generation (51–70
years) of CBT travellers interested in new experiences and “in soft adventure activities combined with luxury, as well as authentic experiences”; and a younger generation of CBT travellers who, with the youngest group of them (18–30 years) compared to oldest subgroup (31–50 years), has smaller budget and are more inclined
to CBT products [CBI 2018:5]. Family with children see CBT as an educational and
multicultural experience for their children [CBI 2018:5]. However, it is also noted
that while CBT high-end travellers may require higher standard of facilities “the
principles of authenticity and hands-on involvement remain the same” [World Bank
2018:31]. Authenticity remains fundamental “to the success of a CBT experience for
all types of CBT visitors, which creates and fulfils the expectation that the visitor will
have a one-of-a-kind experience, is the primary factor in choosing a CBT tourism
product” [World Bank 2018:31]. In CBT a basic standard is “Food that is simple,
locally produced and safe to consume” [World Bank 2018:37].
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Proposing a relationship model
The above sections allow to build a relationship model (see fig. 1) between local foods,
CBT, tourists and local community where both tourists and local community wellbeing
are existent. The model comprises various issues related to current tourists’ market
trends and promoting tourists wellbeing such as authenticity, favoring local economic
development, care about health and nutrition and search for experiences. Many of the
same issues are also connected to local community and CBT. It is the local community
and CBT that, as a holder of local knowledge and heritage, can favor authenticity and
local experiences to tourists. Therefore, the tourists going to CBT (as indicated by the
large grey arrow in the model) will ‘gain’ wellbeing through, for example, local food
authenticity, experience, health and nutrition. Tourists’ awareness about their possible
contribution to biodiversity and environmental positives and community development
can also favor tourism wellbeing. In turn the local host community in CBT will provide
the tourists with authenticity, experiences, healthy and nutritious local food and, by
using indigenous ingredients, will promote biodiversity and environmental positives.
The local community will have positive economic impacts and will also gain from
maintaining biodiversity and environmental positives, health and nutrition attached
to the continued use and promotion of local food as a tourist’s attraction. Thus, the
locality can have the possibility to undergo holistic development. The local community, as CBT entails, will own, control and manage the CBT sector so to ‘guarantee’
specific authenticity and experiences related to local food and to the more general
tourists stay. Local community ownership will also favor community economic and
social benefits. Even if specific tourist categories can have some differences, it is
important that CBT possesses some minimum standard facilities and issues such as
hygiene and safety – these are normally required by most tourists.
It is fundamental that a collaborative/facilitative approach is in place where government entities in primis, and private and NGO sectors work together with different roles
and responsibilities to facilitate and promote local food and CBT. To enhance more
the destination attractiveness facilitation of indigenous food should also be linked to
the general destination branding and tourism development (where CBT should remain
a fundamental approach within the local tourism development strategy). Within the
private sector the involvement of the hospitality (especially restaurants and chefs) is
seen particularly important as much as they do not commodify and de-authenticate the
local food experiences and transform local food in an elitist way. Their role should be
supportive where restaurants and chefs together with local community within a CBT
context to commonly work to maintain and promote local food. For example, chefs
and local people could have specific common places where to present local food to
tourists. Local tradition of local food from the local community and more formally
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educated chef ’s knowledge can work together in equal footing. Government should
advance and implement specific legislations and strategies (and monitor and evaluation
them) to holistically enhance the value, role and visibility of local food/ingredients,
to link local food to destination identity and branding and to facilitate CBT development, controlled and benefitting disadvantaged community members. The private and
NGO sectors can have various roles in practically supporting local food tourism and
facilitating CBT and, within specific rules, try to partner with CBT entities.
Facilitation of indigenous
food recognition / revival
/ value

Government entities
Private entities
NGOs

Facilitation of indigenous food
linked to branding / tourism
destination development

Local / indigenous food

Wellbeing

Local
community

Authenticity
Experience /
discovery
Tourists

Health / nutrition

CBT

Biodiversity /
environmentally
positives
Local pride /
empowerment

Local community
holistic
development

Local economic
development
Minimum required standard:
tourism facilities / hygiene /
safety/ security
Facilitation of CBT
Government entities
Private entities
NGOs

Fig. 1. Relationship model between tourists, local community, CBT and local food for
tourist and local community wellbeing. Author’s elaboration
Ryc. 1. Model relacji między turystami, społecznością lokalną, CBT i lokalną żywnością –
działania prowadzące do dobrostanu turystów i społeczności lokalnych. Opracowanie własne
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The model proposes that the interconnection of tourists, local community, CBT and
local food issues can promote wellbeing to both tourist and local community members
by enhancing the role of local food, facilitating and promoting CBT controlled by the
local community. A collaborative process with various entities involved is necessary.
Conclusion
The article has proposed a relationship model between local foods, CBT, tourists
and local community where wellbeing of tourists and local community is considered.
Food tourism is an important and growing tourism sector and always more tourists
are interested to experience local food. Authenticity of the local food experiences is
paramount for tourists and local community members can be seen as custodians of
local food heritage. Community-based tourism, a type of tourism that should (must)
be controlled by local community members is the ideal setting where tourist can experience local food prepared by local community members. Importantly, this paper
does not deny that authenticity and experiences can, by various actors – including
the local community – be falsified and commodified through ‘staged authenticity’ or
other forms of misappropriation or misinterpretation. However, the control of CBT
by community members is seen as the most appropriate setting where authentic local
heritage can be experienced, considered authentic, not just when based on historical
tradition, but the current authentic way of life of the local people.
The proposed model suggests the need for a collaborative/facilitative framework
where government, private and NGO sectors are all involved. While each situation
will favor a specific form of collaboration and facilitation it is advanced that collaboration remains fundamental for the general benefits of the destination and its
residents. Most marginalized and disadvantaged groups in society should certainly be
part – CBT entities and local community members should be the main protagonists
and beneficiaries – of this collaboration framework. The article concludes that food
tourism based on local food can have positive impacts on locality, it can favor tourist
and local community wellbeing and in can enhance the role of CBT. The future role
of food tourism fighting global challenges and for sustainable development and alleviation and eradication of malnutrition and hunger is complex but possible.
Despite the tourism sector’s contribution to the alleviation of food-related issues, it is
likely that the eradication of these problems will depend on broader changes that are
not limited to the transformative potential of tourism experiences. These changes might
be based on a radical re-consideration of our economy. Nevertheless, tourism practitioners, including tourism entrepreneurs and private and public food-related organisations,
should strive to develop and to support educational food tourism experiences that truly
contribute to the many urgent global challenges. It can be concluded that food tourism
can be a valuable context for the discussion and the development of ideas and projects
to face the global food-related challenges [Bertella & Vidmar 2019:175].
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LOKALNA KUCHNIA, TURYSTYKA WSPÓLNOTOWA I DOBROSTAN
– DZIAŁANIA NA RZECZ TURYSTÓW I GOSPODARZY
Streszczenie:
Turystyka gastronomiczna przynosi różnorodne korzyści na mieszkańcom destynacji turystycznych. Włączona do dziedzictwa kulturowego i turystyki kulturowej, gastronomia idzie
w parze z nowymi trendami turystycznymi opartymi na dobrym stylu życia, trosce o środowisko, autentyczność i wysokiej jakości doświadczenia. Podstawową częścią turystyki gastronomicznej jest korelacja między kuchnią, doświadczeniem turysty i miejscem. Lokalną żywność
można uznać za właściwą tylko wtedy, gdy jest przygotowywana lokalnie, z poszanowaniem
specyficznych tradycji kulinarnych danych społeczności. Autentyczność jest tutaj kluczową,
istotną cechą. Autentyczność jest również kluczowa, nawet jeśli „lokalna” żywność jest przygotowywana i spożywana w miejscach innych niż miejsce pochodzenia, na przykład przez
migrantów odtwarzających własne tradycyjne kulinarne w nowym kraju, w którym osiedlają
się. Aby turystyka gastronomiczna była autentyczna, musi opierać się na wiedzy społeczności.
W niniejszym artykule zaproponowano model relacji uwzględniający lokalną żywność, turystykę wspólnotową (orginalnie community based tourism - CBT), turystów oraz społeczności
lokalne, ukazujący działania które prowadzić powinny do dobrostanu turystów i społeczności
lokalnej. Model ma na celu podkreślenie, że CBT może być strategicznym ogniwem sprzyjającym rozwojowi społeczności lokalnej i zgodnym z aktualnymi trendami na rynku turystycznym. Proponuje również, że konieczny jest proces współpracy z różnymi zaangażowanymi
podmiotami.
Słowa kluczowe: �����������������������������������������������������������������������
turystyka wspólnotowa, turystyka gastronomiczna, rozwój turystyki zrównoważonej, turystyka inkluzywna, dobrostan
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Abstract:
Poverty and inequality have remained stubborn problems in many countries of the world.
In its current form, conventional/mass tourism does not show any wherewithal and ‘desire’
to fight and reduce inequality and poverty, especially in proportion to its value and potential.
The recently proposed Investment Redistributive Incentive Model (IRIM) is a new strategic
tool in tourism as well as in other sectors with the potential to contribute to redistribution
and decreasing poverty and inequality. This article is a conceptual paper that is based on
extant (primarily secondary) literature. It expands the IRIM and proposes new successive
stages. This implies, firstly, the creation of Locally Controlled Tourism Zones (LOCOTOZ)
and, secondly, to model these new tourism zones based on community-based tourism (CBT)
principles. Thus, LOCOTOZ are a specific type of Special Economic Zones (SEZs) (thus
the nomenclature LOCOTOZ as Special Tourism Zones – STZs) geared towards redistribution and fighting poverty and inequality as their main drivers. Therefore, the article posits
LOCOTOZ (or thereafter STZs) and its possible role in redistribution and fighting poverty
and inequality.
Keywords: Investment Redistributive Incentive Model, Special Tourism Zones, Tourism Liberated Zones, Community-Based Tourism, Foreign Direct Investment, Investment

Introduction
Tourism is a major global sector. It progressively grew since the post-World War
II era, and “by the new millennium, it was one of the fastest-growing industries in
the world” [Toerien 2020:72]. The growth of tourism opens up its vast potential in
poverty and inequality reduction and overall development. Thus, in ‘development’
circles, it has long been thought, “that tourism has the potential to reduce poverty”
[Harrison and Pratt 2019:109]. For example, tourism has been widely adopted as
a development strategy in developing countries for more than 50 years [Scheyvens
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and Momsen 2008:22]. In the case of South Africa, upward growth trends in tourism
opened the possibility of solving the perennial problems of poverty and unemployment in the country [Toerien 2020:72]. In essence, in a neoliberal context, trade liberalization, the establishment of free trade zones, up-scaled tourism development, and
large remittances are some of the prescriptions suggested for developing countries
to spur economic growth [Caraballo-Cueto 2016:181].
However, this vast potential in the tourism sector to reduce both poverty and inequality is not being reflected on the ground. The sector’s footprint on poverty and
inequality has been chequered marked by fluctuations in fortunes for the low-level
workers who remained in precarity. For Small Island Developing States (SIDS), it
has not overcome poverty and inequality [Scheyvens and Momsen 2008:22]. While
tourism is a profitable economic activity, it impacts all the three pillars of sustainability, namely, social, economic, and environmental aspects [Mendes, Martins and
Mouga 2019:3]. Tourism can perpetuate and, also, in some cases, increase inequality
[Saayman and Giampiccoli 2016, Dłużewska 2019] thus, some scholars observe that
tourism can exacerbate regional, class and gender inequalities and ignite environmental and social problems, denting its importance as a dependable developmental tool
in developing countries [Tosun, Timothy and Öztürk 2003:133]. Evidence shows that
conventional tourism has been good at overly exploiting local cultural and natural
resources at the expense of local people and their resources – with enterprises often
owned and controlled by foreign firms and substantial resource leakages from the
rural communities [Wearing and McDonald 2002:198]. The Bruntland Commission defined sustainable development as “development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet their own
needs” [United Nations General Assembly 1987:43]. Welford, Ytterhus and Eligh,
[1999] observe that sustainable development has ‘three important elements:
economics, environmental issues and social and cultural issues’ – environmental concern is that non-renewable physical and resources are not depleted in the
process of consumption and economic sustainability insinuates self-reliance at the
grassroots level. Henry and Jackson [cited in Welford, Ytterhus and Eligh 1999]
note that from this sprang the term ‘sustainable tourism’ which represents principles
and policies for tourism development that protects a destination’s environmental
resources – built, natural, socio- cultural features) for future development.
This article argues that leakages are negative and undermine sustainability in all its
forms. For example, the economic sustainability of tourism growth can be defined
“as the net economic improvements for the local economy that tourism development can produce in the long term, taking into account all the diverse impacts that
affect the different sectors and industries of the local economy” [Garrigós-Simón,
Galdón-Salvador and Gil-Pechuán 2015:723]. The threats to economic sustainability
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or economic growth arises from leakages linked to imports and huge stakes owned
by foreigners in tourism facilities [Garrigós-Simón, Galdón-Salvador and Gil-Pechuán 2015:724, see also: Budeanu 2007].This resonates with Pratt, Suntikul and
Dorji [2018:627] who note that sustainability is impaired when economic benefits are
fleeced outside the country. A United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD, 2013:11] document also observes that leakages can diminish the
positive impacts of tourism in developing countries The same document [UNCTAD
2013:13] indicates that
transnational corporations (TNCs) in the tourism sector, together with the influx of
foreign direct investment (FDI), leads to financial leakages. While such FDI provides
important amounts of capital, TNCs repatriate profits, tend to be vertically integrated
with suppliers outside the local economy and often bring in highly skilled international
staff that take up the managerial positions.

From an economic perspective it has been argued that reducing leakages is a necessary
strategy for sustainable tourism development and this is predicated on strengthening
intersectoral linkages [Pratt, Suntikul and Dorji 2018:626]. As such, to decrease the
negative impacts of tourism and to enhance its positive role in decreasing poverty, inequality, and foster holistic development, especially among disadvantaged community
members, new solutions are needed. This is because persistent poverty, unemployment, and inequality are hinting at the failure of current models to solve them, and
the same models buttress current systems that assign benefits and power unequally
[Giampiccoli and Mtapuri 2020a:2]. At the core of these systems is neoliberalism,
which has led to social inequalities, and therefore cannot solve those [Scheyvens
and Hughes 2019:1065]. Whereas the need to have a sustainable tourism sector has
been recognised by “by all major tourism-related organizations” [Garrigós-Simón,
Galdón-Salvador and Gil-Pechuán 2015:722].
Giampiccoli and Mtapuri [2020a] recently proposed the Investment Redistributive
Incentive Model (IRIM) as a new pathway to decrease inequality in the tourism sector (in as much as the IRIM can be applied to any economic sector). IRIM rewards
companies that restructure their ownership and management structure to include
workers and/or local people or such companies contribute in any other ways to
redistributive measures [Giampiccoli and Mtapuri 2020a]. This paper transposes
the IRIM to community-based tourism (CBT) for application. Community-based
tourism has been proposed as a tourism development approach that “emerges as a
form of resistance to the global tourism market pressures resulting in the exclusion
of local populations, weakening the potential benefits of tourism, and threatening
their social, cultural, and environmental cohesion” [Torres Tricárico, dos Santos Pires
and da Conceição Walkowski 2019:4]. Based on the foregoing, the aim of this paper
to promote IRIM and to posit its new stages. Thus, the creation and specification
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of Special Tourism Zones (STZs) or previously denominated Locally Controlled
Tourism Zones (LOCOTOZ) [Giampiccoli and Mtapuri 2020a] is at the core of
this paper. Similarly to a previous study by Garrigós-Simón, Galdón-Salvador and
Gil-Pechuán, [2015:734] this article’s ambition is to make this model relevant, from
a practical point of view, to tourism planners, managers and practitioners frame new
policies that mitigate leakages and promote economic sustainability.
In terms of structure, the paper presents a brief literature review highlighting a few
significant problems related to tourism development and their impacts on local people in the first part. In the second part, it presents its contribution to Special Tourism
Zones (STZs) using a fictitious example.
Methodolog y
This is a conceptual article and is not based on primary data. It is compiled from
extant academic literature as well as institutional documents and reports. Xin [2013]
argues that both empirical and conceptual research possess both advantages as well
as limitations. A conceptual paper draws on notions from several concepts and
research results to guide a research project [Green 2014:35]. The purpose of conceptual work is to develop logical and complete opinions about relations instead of
testing them empirically [Gilson and Goldberg 2015:127]. Xin [2013:70] is of the
view that conceptual research may also scaffold previous concepts that emerge from
empirical data collection and a central distinctive point of conceptual research is that
it can progress without using empirical data. According to Gilson and Goldberg
[2015] a conceptual paper does not have data, it focuses on integration and weaving
together new relationships between constructs to achieve logical arguments without
empirically testing them. In this context, this article, uses information, theories and
data from published literature and documents to build and describe STZs and their
potential role in redistribution and fighting poverty and inequality.
Literature review
This literature briefly presents some significant concerns related to the tourism sector
and its impacts on localhost populations with specific attention to the disadvantaged
strata of society. For instance, one of the significant issues is leakage, “financial leakage is one of the greatest negative impacts of mass tourism…” [Chong 2020:159].
For tourism to contribute to reducing poverty in developing countries considerably, it
is imperative to minimizing leakages of all forms [Pratt, Suntikul and Dorji 2018:626],
especially in developing countries where the problems of poverty and inequality are
pronounced. It is evident that it is in these same countries that tourism is supposed
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to assist with socio-economic improvement where these leakages are profound.
Chong [2020:159] notes that monetary “leakages are more evident in under and developing countries which are generally still lacking in quality product development,
independent operation management, quality resources, and competent and qualified
skilled individuals.” Certainly, leakages have profound negative impacts as they stifle
the capacity of local communities, and their prospects for future economic growth
and sustainability [Alzboun et al. 2016:18]. These negative impacts have ripple effects
as they dent the confidence of the locals in tourism when noise and heavy traffic
affects them [Chong 2020:158].
Further, the impacts of tourism can also be seen when it diminishes local values
through standardization, commodification, and loss of authenticity as the locals
adapt to the demands of tourists [Altmann and Aleksanyan 2016:62]. To sum up,
tourism can have a negative footprint on tourist destinations if not properly managed
[Dłużewska and Rodzoś 2018:261, Zhuang, Yao and Li 2019:3]. Tourism management cannot be left to tourists but requires the active involvement and participation
of locals in the harvesting and preservation of their cultures, heritage, and resources
for their benefit. Tourists and foreign firms have been over-harvesting in destinations
(especially in developing countries) to the disadvantage of local communities who
remain in poverty.
Tourism leakages are correlated to the structure of the tourism sector, which is
often foreign-dominated in demand and supply. A study related to small islands,
but arguably valid for many other geographical contexts, explains the relationship
between leakages, multinational companies, and negative local consequences by expressing that large transnational corporations (TNCs) “operators are vertically or
horizontally integrated and use subsidiary companies to service much of the tourist’s
visit, including accommodation, transport, activities, and attractions. This leads to
economic leakage (profits flowing off-island) to foreign-owned businesses, leaving
little opportunity for smaller, local enterprises to benefit from tourist expenditure”
[Chong 2020:8]. Along this line, a case from Turkey mentions the structural context
within which multinational foreign companies take advantage of local/national priorities, thus even if
the number of tourists visiting Turkey has increased year after year, revenues from
tourism are still below expected values. This is because mass tourism is characterized
by lower spending per tourist, so, in order to stay competitive, Turkey has engaged in
bidding wars with other countries in the Mediterranean Basin, which has benefited
more the multinational corporations organizing the tourist flow rather than Turkey
[Egresi 2016:47].

In Turkey, beach tourism has fundamentally contributed to its economic development.
However, this has raised significant concerns given emerging evidence of widening
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social inequality, in which large investors have disproportionately benefited from
tourism spoils at the expense of local people as local small businesses (who were
involved in the early stages of tourism development) were replaced over time by large
mostly foreign multinational corporations [Egresi 2016:49]. Reporting on a study from
Kenya, Zhuang, Yao and Li [2019:3] mention that tourism institutions were mainly
under the control of external investors with minimal local participation and characterised by high leakages and the inability of locals to participation due to numerous
barriers. This indicates that specific actions need to be taken to open up opportunities
that foster local control of tourism. This paper argues that an approach such as CBT
can assist in that regard. Community-based tourism is an alternative to conventional
tourism. Conventional tourism is characterised by the dominance of external investors, which diminishes local control of destination resources and little local control
[Tucker 2016:335]. Destinations and destinies should be under the control of locals,
that is, the wider population and not just the elite in the interest of fairness.
Tourism can tackle poverty, but the fundamental issue is to ensure that the poor are
involved in tourism activities [Holden 2008:140]. In this context, inclusive tourism
and beyond it, CBT can be seen as a viable approach. In that vein, the UNWTO
expressively mentions that the fight against poverty and inequality is global, but
“economic growth in itself is insufficient for fighting poverty and inequality unless it
is both sustainable and inclusive” [UNWTO 2018:9]. More inclusive and sustainable
measures are required. As such, inclusive tourism focuses on marginalized people
and is related to transformative tourism, which embraces marginalized groups in the
practice of tourism that is where transformative in that they challenge stereotypes,
attempt to reduce inequalities, and understand the circumstances of minority groups
[Scheyvens and Hughes 298:592]. Community-based tourism follows similar lines of
inclusion and goes beyond it. In other words, CBT ventures are under the control and
management of communities who derive major benefits arising from such ventures
[Juma and Khademi-Vidra 2019:2]. Community-based tourism “should not be viewed
as an end in itself, but as a means towards empowering poor communities to take
control over their land and resources, to tap their potential, and to acquire the skills
necessary for their own development” [Mearns 2012:72].
Thus, CBT must provide local communities with control over tourism ventures and
their development [Tolkach 2017:287], including local ownership and decision-making [Tucker 2016:335]. Community-based tourism is intended for disadvantaged
community members and as such government should assist, as a research on a local
municipality in South Africa observes, that the involvement of Government centres
on providing resources, guidance and supportive legislation to ensure the success
of these ventures [Mnguni, Giampiccoli and Mtapuri 2019:50]. The next section
introduces the special tourism zones (STZs).
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Special Tourism Zones
Special Tourism Zones are envisaged to mimic the most famous Special Economic
Zones (SEZ). The presence and development of SEZs is widespread (currently,
2019, there are nearly 5,400 zones across 147 economies) and the SEZs growth is
related to a new wave of “industrial policies and a response to increasing competition for internationally mobile investment” [UNCTAD 2019:XIII]. Special Economic
Zones are related to neoliberal expansion and globalization. A case study from India
proposes that SEZs are linked to neoliberalism [Anwar and Carmody 2016]. It has
been observed that the impacts of SEZs are often detrimental to local populations
(specifically to the local disadvantaged social groups). Cases from India [Saine 2013,
Parwez 2018:154] and Ghana [Ayentimi, Burgess and Dayaram 2019] show how
SEZ or free trade zone negatively affect local labor conditions. Special Economic
Zones “have become a favoured development strategy for countries with few other
industrialization options in the globalized era” and they offer various advantaged to
the investor such as packages of tax exemption, low labour costs, infrastructure, and
tariff waiver [Brown 2019:440]. Thus,
SEZs have gained significant traction as a policy tool to promote industrial development in low- medium- and high-income countries, and a growing number of states
have adopted SEZ laws. Nevertheless, while business clustering can make economic
sense, many SEZs have been associated with compressions of land, labour, and human
rights. Dispossessing the land rights of marginalised people and suspending their labour
rights are unacceptable ways to promote FDI. If not adequately thought through, SEZ
laws can violate human rights and undermine the foundations of political organization
[Cotula and Mouan 2018:4].

It can be summarized that “SEZs have become notorious for two main reasons:
exploitative labour conditions, and land dispossession” [Brown 2019:440, Hirsch
2019]. This paper argues that STZs should be conceptualized and implemented
differently from SEZs. First of all, SEZs are a result of the top-down and usually
a government’s and international entities directing their establishment and regulation.
In contrast, STZs should have a bottom-up approach where the community is at the
forefront (the protagonist) in their establishment of STZs within a specific context,
with locally devised roles and rules which favour the locals. Thus, the two types of
zones (SEZs and STZs) should be understood differently. STZs should be based
not on a neoliberal framework but a CBT framework that counteracts the neoliberalism and its tenets. Special Tourism Zones should be based on CBT principles
and characteristics and meant for disadvantaged social groups and advancing issues
such as social justice, empowerment, sustainability, and self-reliance [Tasci, Semrad
and Yilmaz 2013:10, Giampiccoli 2015]. Community-based tourism also includes the
need for local control, ownership, and management of CBT (and tourism in general)
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by local people. These form the measures or indicators for the success or failure of
an STZ. Thus, CBT should be under the control of local communities who should
be the implementers of projects and ventures [Sutresna et al. 2019:72]. Communitybased tourism is about equity, redistribution, and collective ownership with no winners or losers [Tasci, Semrad and Yilmaz 2013:2, Dangi and Jamal 2016:12, Ullan de
La Rosa, Aledo Tur and Garcia Andreu 2017:469]. In other words, differently from
SEZs, CBT promotes local control and ownership of land.
Giampiccoli and Mtapuri [2020a:7] posit that the IRIM uses investment incentives like
tax cuts and rebates for purposes of redistribution when firms alter their management
and ownership structure to cascade greater benefits to workers in Individual Ownership
Schemes, Collective Ownership Schemes or involving local community members in the
management and ownership of firms for altruistic reasons and social justice. The IRIM
applies to all sectors of the economy with concomitant adjustments. It also applies to
private firms as well as state-owned companies [Giampiccoli and Mtapuri 2020a]. IRIM
suggests contributing to the general local population. For example, it is proposes that if
5% of a “company’s profit is given to the local neighborhood people, the company will
also get IRIM incentives – proportionately at the same percentage of sharing” [Giampiccoli and Mtapuri 2020a:7]. The basic assumption of IRIM is that proper incentives
can attract a company to reconfigure its ownership and/or management structure so
that redistribution is facilitated. Beyond ownership and management structures – considered as core elements of IRIM, incentives can also be linked to other redistributive
measures (redistribution should not be conceptualised only in economic terms) such
as furthering the education of workers and local people or supporting local economic
linkages to benefit small businesses [see Giampiccoli and Mtapuri 2020a].
Based on the above, the proposed STZs leverages the thinking behind IRIM. The
IRIM could initially be applied in specific areas with specific investment needs in
order to address high socio-economic inequality. Specific areas could have deliberate
action to amplify IRIM so that tourism comes gradually under the sole control of
the local population [Giampiccoli and Mtapuri 2020a:10].
It is essential to understand that STZs is possible to be implemented at any geographical level, village, town, city, province, state, region, country, and the specific
space that it is initially devoted to it. STZs must be open to flexible modes with options for many home-grown combinations that can be developed. Two (fictitious)
proposals of STZs are presented here as examples. These are:
• At the city level, STZ will consist of a specific neighbourhood (see Figure 1)
• Country-level STZ can consist of specific municipalities or other administrative
boundaries such as provinces (see Figure 2).
However, any specifically demarcated spaces can become a STZ based on accepted
criteria.
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Fig. 1. Example of STZs in city neighbourhoods (circled in Red). Maps from Google Maps
Ryc. 1. Przykład STZ w dzielnicach miasta (zakreślony na czerwono). Mapy z Google Maps

Fig. 2. Example of STZs at the country level (circled in Red). Maps from Google Maps
Ryc. 2. Przykład STZ na poziomie kraju (zakreślony na czerwono). Mapy z Google Maps

278

Andrea Giampiccoli, Oliver Mtapuri

We concede that not all areas in the world have similar endowments, similar working
communities, or similar resources for tourism. Therefore STZs are context specific.
The choice of these two fictional examples is for illustration only. Further, the delimitations of an STZ can either be geographical or common interests/similar economic
activities. Geographical/spatial demarcation for an STZ can be a village, town, city,
province, state, region or country; while common interests/economic activities include
restaurants, accommodation facilities, wine farms and so on clustered is some way in
to a community of practice. The STZs will have its own specific coordinating office.
Each STZ should promote tourism activities based on principles of CBT in the interest of redistribution and equity. Following IRIM [Giampiccoli and Mtapuri 2020a],
STZs should have specific incentives to attract and facilitate the establishment of
tourism/CBT ventures in the STZs. Thus, special tax incentives, and others, such as
a fast-tracked bureaucracy will be given to local people to be involved in the tourism
sector. IRIM can be based on variables, “(which vary based on each specific context)
where each variable is assigned a value which reflects specific IRIM incentives. For
example, some of the variables could be: company size (in terms of number of employees), proportion of employee by category, turnover, profit, value of investments,
specific location, and economic sector. The value and type of incentive will be linked
to each variable in some form of ranking” [Giampiccoli and Mtapuri 2020a:8]. An
illustrative example proposes that if “the company’s profit given to the workers is 5%
and to the local community another 5%, the company will redistribute 10% profit
to benefit the workers and the local community.” In this case the company will be
granted a total of 5% tax reduction based on the company profit after what is given
to the workers (5%) and community (5%). Moreover, another 5% tax reduction for
5 years will follow the same procedure [Giampiccoli and Mtapuri 2020a:9].
In addition, specific limits of ownership to outsiders will be imposed – thus, the
aspiration to reach 100% ownership and control of the tourism sector by local people living within (or in close proximity to) the STZs should be the final goal. While
collaboration and partnership with outside entities can be seen favorably (within
a specific condition of fair and equal relationships), the tourism business within STZs
should remain fundamentally controlled by local people living in the STZs itself.
At the same time, three main types of STZ can be envisaged:
1. IRIM based STZ – where companies work based on IRIM principles. This STZ
will possibly also not have people living within it, as they will be specific areas
devoted to lodges or resorts or other tourism facilities.
2. CBT based STZ – when STZ will be based on CBT principles;
3. A mixed model IRIM and CBT STZ – this model will usually have people living within it and will embrace companies with IRIM principles as well as those
with CBT principles. In this model, companies based on the IRIM principle
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should eventually decrease and leave space to a full CBT STZ. In this model,
IRIM and CBT principles are amalgamated.
In all these zones, strict specific limits of ownership and control should be applied
to outsiders – in any case, and outsiders should not own more than 50% of the
business as a matter of principle. A fifty percent threshold is meant to ensure that
control remains with the local people. Any control by outsiders beyond 50% means
that the local people have abdicated control to outsiders. Moreover, specific limits in
terms of size of tourism businesses by each owner should be implemented to allow
a greater spread of control and benefits from tourism to more local people.
The STZs can also include community-based diffused tourism (CBDT) linking issues
of CBT with geographical characteristics of ‘Albergo Diffuso’ (AD) tourism model,
thus, “integrating the socio-economic and business ownership/control characteristics
and principles of CBT with the geographical/space characteristics of AD” [Giampiccoli and Mtapuri, 2020a]. Albergo Diffusi “are horizontal accommodation facilities,
where hospitality is effectively distributed within the historic built environment, by
exploiting the possibility of using architectural structures and scattered individual
residential units, by means of a suitable, researched and calibrated change of intended
use” [Villani and Dall’Ara 2015:170]. In AD, “bedrooms are all located within the
pre-existing units. They are of different sizes, independent, and at a distance generally not more than 200/300 meters from the main building, which acts as reception
and an information centre” [Valeri and Paoloni 2017:112].
It is envisaged that STZs should be established in areas that are attractive to tourism,
not in ‘desolate’ tourism spaces as a ‘charity’ gift to disadvantaged social groups. The
speed to establish each specific STZ will be based on local circumstances. Ideally,
STZs should, with time, conjoin, and become the mainstream tourism framework of
a specific country. The model we propose is general because conditions are different
from place to place in terms of prevailing conditions (legal, resources etc).
Discussion
Zonification of spaces has arisen from the quest and enormous appetite in developing countries that are competing for foreign direct investments (FDI). The calls for
FDI have been accompanied by lucrative trade and labour regimes such as tax cuts
and relief, labour law relaxations and export incentives, easy divestment policies, and
the establishment of one-stop shops for approval. Some of these attractive trade and
labour regimes may not apply to the rest of the country. That is why they are called
SEZs. While they have been lauded to spur growth, they are also notorious for the
perpetuation of workers exploitation. Where there is a minimum wage policy in the
rest of the country, it may not apply in these zones. For Cotula and Mouan [2018:4],
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SEZ laws can undermine human and labour rights if they are not carefully crafted.
Nevertheless, SEZs have gained greater importance lately.
This paper posits that STZs, which take a cue from SEZs if purposively conceptualized and implemented using IRIM and CBT principles, can result in more significant
benefits going to workers and their communities. The imbrication of these more
elegant principles of incentives and ownership, control, self-determination, social
justice, empowerment, and sustainability enhance the chances of redistribution with
a purpose – to alleviate poverty and reduce inequalities. While SEZs are by and
large a product of a top-down technocratic directive, STZ should be a product of
a bottom-up approach involving private firms and communities and their grassroots
leadership and organisations with the facilitation of government entities. If SEZs
are founded on neoliberal theories, STZ in this context should be grounded in Community Development and Grassroots Theories. An example of a grassroots theory
which we posit is, when communities work together, no-one will be left behind, as
each will be rewarded commensurate to their needs, effort, capabilities, and uptake.
This paper suggests three types of variegated STZs, the first based o IRIM principles,
the second on CBT principles, and the third that is informed by both IRIM and CBT
principles. The latter allows for transitioning to full-fledged CBT ventures, which is
the ideal, intended, and ultimate goal. The implications of these formations are to
inform practice – good practice – that ensures that a more significant majority of
community members benefit from their resources.
Conclusion
The tourism sector has the potential to decrease poverty and inequality. However,
the current tourism industry is far from accomplishing and realising its potential
because rampant leakages. Leakages are a serious problem as they can hamper and
undermine local community development. Special Economic Zones are a creation
of neoliberalism and there is much debate about their effectiveness as well as incidents of exploitation of workers including controversies regarding control of local
recourses. This article argues that new strategies need to be excogitated that enhance
the chances for tourism to contribute to the reduction of poverty and inequality. As
such, one of the ways to do so is the new approach to tourism development suggested in this article. Specifically, the strategy rests on the creation of STZs whose
aim is to promote and support local control of facilities, and foster the accrual of the
majority of the benefits to local people from tourism. The STZs can be implemented
in various geographical spaces taking into context specificities. The STZs that are
based on principles of IRIM and CBT represent the new strategy that enhance the
tourism sector’s positive potentials to address social problems.
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The ambition of this article, has been to put forward a new tourism development approach based on the creation of STZs. It acknowledges that there will be challenges during implementation, however, the proposed STZs are a promising mechanism to decrease
leakages and ultimately to allow the tourism sector to fulfil its potential role towards
the development of local economies. New research and perspectives on this issues are
welcome and needed to ignite new vistas and opportunities for tourism development.
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Zastosowanie Modelu Zachęty do Redystrybucji Inwestycji
(IRIM) w turystyce: działania w kierunku włączenia
turystyki społeczności lokalnej do głównego nurtu
gospodarki turystycznej
Streszczenie:
W wielu krajach świata ubóstwo i nierówności społeczne stanowią istotny problem. W obecnej formie, zwłaszcza mając na względzie wartość udziału na rynku, turystyka konwencjonalna / masowa nie podejmuje realnych działań, ani nawet nie wykazuje „chęci” do zwalczania
i zmniejszania nierówności i ubóstwa. Niedawno zaproponowany model zachęty do redystrybucji inwestycji (IRIM) jest nowym narzędziem strategicznym w turystyce, a także w innych
sektorach, które może przyczynić się do redystrybucji dochodów oraz zmniejszenia ubóstwa
i nierówności. Niniejszy artykuł jest pracą koncepcyjną opartą na istniejącej, głównie metodologicznej, literaturze. Autorzy rozwijają model IRIM i proponują wdrożenie jego uzupełnień.
Oznacza to, po pierwsze, utworzenie Lokalnie Kontrolowanych Stref Turystycznych (ang.
LOCOTOZ), a po drugie, modelowanie tych nowych stref turystycznych przy wykorzystaniu
zasad turystyki opartej na społecznościach lokalnych (ang. CBT). LOCOTOZ to specyficzny
rodzaj Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) nastawionych na redystrybucję dochodów
i tym samym walkę z ubóstwem i nierównościami.
Słowa kluczowe: Model Zachęty do Redystrybucji Inwestycji (IRIM), Specjalne Strefy Turystyczne, Strefy Wolne od Turystyki, Turystyka Społeczności Lokalnej, Międzynarodowe Inwestycje Bezpośrednie, Inwestycje.
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Abstract:
The aim of the paper is to present the results of a comparative study about cultural ecosystem services (CES), wellbeing and tourism policies in UK, Finland and Poland in the years
2012–2018. We start with a review of the theoretical background and academic conceptualizations of CES and wellbeing tourism, and go on to review indicative policies at transnational
and national levels in selected case countries. We compare the countries’ policies related to
tourism, wellbeing and CES, and we discuss conceptual linkages between them. The results
indicate substantial differences at European level, starting from Finland and UK, where the
policies analysed show important linkages between the three study areas, to Poland where
tourism, wellbeing and CES are treated separately and with only moderate or weak linkages.
We conclude with a discussion of the challenges in transferring CES and wellbeing concepts
to different cultural-linguistic and political-administrative national and transnational contexts,
but highlight also potential opportunities for transfer of learning and experiences between
the countries studied.
Keywords: cultural ecosystem services, wellbeing, tourism, national policies

Introduction
The role of public policy on tourism development has long been of interest to
researchers [Richter, 1983, Hall, Zapata Campos 2014]. Tourism can affect, amongst
others, local cultures, environment and people’s wellbeing. Therefore, tourism is important and impactful enough that it should be taken into account in other national
policies and regulations, outside of those strictly related to the sector [Hall 2009].
Already in 1999, Keller (then President of the International Association of Scientific
Experts) pointed out that “tourism has acquired such great social and economic
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significance that there are few areas of life in which its effects are not felt. It would
be difficult therefore for the state to avoid becoming involved with tourism, whether
directly or indirectly, as regulator and at times as a promoter” [Keller 1999, p. 2]. This
paper starts from this premise, by recognizing that tourism policy-making by states
can affect other areas of life and policy-making – and vice-versa.
Since the beginning UNWTO has continued to advocate for tourism as a fundamental component of policies and priorities for sustainable development sensu
largo. As a result of such measures, in December 2015, the United Nations General
Assembly declared 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development.
The UNWTO documentation concerning sustainable tourism often mention wellbeing. It indicates a clear influence of the guidelines of the Millennium Ecosystem
Assessment (MEA) (2003, 2005), in which wellbeing is correlated with sustainable
development and with ecosystem services, both seen as inextricable elements of one
global process, necessary to lead properly “our common future”. However, as Bohlin,
Brandt & Elbe [2014] argue, public policy perspectives are not usually taken seriously enough in tourism development. Nonetheless, it can be argued that given its
wide reach in terms of economic and social activities and impacts, tourism can be
one of the instruments available to national governments for the development of
public policies in areas that might overlap with such activities and/or impacts. This
paper discusses an example of it, by focusing on the concepts of cultural ecosystem
services (CES), wellbeing promotion and tourism, and the degree to which synergies
or overlaps among those concepts are approached (or not) at policy level on different European countries.
In this paper we understand ‘policies’ as the long-term strategies and principles
that are independent of short term political changes, and that guide subsequent decisions at national and regional level. We are aware that different political, cultural and
administrative systems and traditions can influence or frame policy orientations at
national level [Loughlin, Peters 1997], so our choice of case countries (UK, Finland
and Poland) was intended to cover a diversity of such systems at European level, as
well as a contrast between ‘older’ EU states versus new member states.
Cultural ecosystem ser vices
The concept of ecosystem services (ES) was created in 70s by ecologists and
economists trying to bridge the gaps between environmental and economic interests
of contemporary world [Ehrlih et al. 1977]. The ES concept translated to “economic
language” explained to policy makers what is the economic cost of what appears
to be for free (clean water, fresh air, etc.) and how much societies would have to
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pay if those services were not being heavily ‘subsidized’ by functioning ecosystems
[Daily, 1997].
ES as a concept gained momentum after the Millennium Ecosystem Assessment
(MEA) [2003]. Since then, the number of research publications in the subject increased rapidly [e.g. Fisher et al. 2009, De Groot et al. 2010]. An ES rationale soon
became a basis for many planning and managing policies at national and regional
levels. For instance, much work has been done to value the costs and benefits of
particular ES delivery [van Berkel Verburg 2014] and on ES mapping [Willemen et
al. 2008] to inform policy-making.
ES are commonly defined and related to both material and non-material values.
Material values include provisioning, regulating and supporting services, while the
non-material have been associated to so called cultural ecosystem services (CES). The
range of issues covered under CES is wide (beliefs, historical values, social relation
and many others) thus in the literature they were often named and seen from different perspectives [e.g. Dłużewska 2016, de Groot et al. 2010, Wallace 2007].
The most comprehensive categorisation of CES was provided by the MEA.
Within CES the MEA [2005] distinguishes: Cultural diversity, Spiritual services, Knowledge
systems, Educational values, Inspiration, Aesthetic values, Social relations, Sense of place and identity, Cultural heritage values, and finally – Recreation and ecotourism (recognising that people
often choose their leisure destination based on landscape characteristics). Since the
publication of the MEA the concept of ES (and CES by extension) had a strong
emphasis on its linkages to human wellbeing [MEA 2005, De Groot et al. 2010], but
discussions on such links have rarely been made from a tourism angle.
Yet, the definition of cultural ecosystem services, done by Millennium Ecosystem
Assessment has been criticized [Boyd and Banzhaf 2007, Wallace 2007, Chan et al.
2012] because it does not clearly separate the welfare of human beneficiaries, between the above notions of services, benefits, and values [Dłużewska 2016, Milcu
et al. 2013].
We should also note that the value assigned to CES is always subjective, therefore
it depends on personal assessments of their contribution to someone’s wellbeing
[Charles and Dukes 2007, Eicken et al. 2009, Scullion et al. 2011].
It should also be emphasized that the CES concept in many aspects refers to
functionalism, previously widely used in the field of geographical sciences [see e.g.
Mandal 2013, Suliborski 2010, 2016, Wójcik 2013 a,b]. On the basis of administrative polices, references to geographic sciences are, however, negligible, or at least too
small to draw from the vast achievements of geography. This is undoubtedly a huge
loss for research in the field of ES and CES, still much more for the implementation
activities in this field.
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Wellbeing in tourism context
Wellbeing appears in academic papers related to environment, economy, psychology, medical sciences and many others disciplines [Brown, Kasser 2005, Hall, et al.
2013, Tuula, Tuuli 2015]. It is also frequently used in relation to tourism [Dłużewska
2017, 2018], stating by assumption that tourism adds to wellbeing [McCabe, Diekmann 2015, Smith, Diekmann 2017]. The concept of wellbeing in development policy
originated in early 1930s within the area of economic studies. It was connected with
Gross National Product (GNP), which soon evolved into Gross Domestic Product
(GDP) referring to the value of all goods and services produced in a specific country.
Soon, also in the field of economic sciences, it was perceived that wellbeing was affected by cultural, political, social and many other factors. In a straight line it led to
the identification of the so-called Social Indicators (SI) [Cummins et al. 2003].
Guidelines for wellbeing policies of states and many national and supranational
organizations such as for example the United Nations World Tourism Organization
or the United Nations General Assembly were established in the Millennium Ecosystem Assessment (MEA) documents from 2003 and 2005. As defined in MEA,
wellbeing is a combination of five elements:
1) basic material for a good life,
2) health,
3) good social relations,
4) security,
5) freedom of choice and action.
Wellbeing is also given some coverage in environmental sciences [Prescot 2001,
Tuula, Tuuli 2015]. From their perspective, human wellbeing is closely linked to the
good condition of natural environment – water, air etc. The mechanism is simple
– the better the quality of natural environment, the higher the human wellbeing
[Hall et al. 2013].
More specifically in the field of tourism, health and wellbeing are concepts that in
recent years have attracted the interest of tourism scholars and the hospitality industry [e.g. Bushell, Sheldon 2009, Smith, Puczkó 2009, 2014, Tuohino et al. 2014]. This
growing interest is not only an opportunity for a wide range of nongovernmental
institutions and private sector, but is also considered a well-justified concern for governmental bodies at local, national and supranational levels [Tuohino et al. 2014].
The first books about health and wellness tourism were published at the end of
the 2000s [e.g. Bushell, Sheldon 2009, Smith, Puczkó 2009]. Smith and Puczkó [2009]
were among the first to try to bridge the concepts of health and wellness tourism,
and discussed diverse aspects related to wellness, e.g. quality of life, wellbeing, health,
happiness, and spirituality. The academic world has defined such concepts in different
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ways and different languages have their own words for them. In many cases the concepts of health and wellbeing have been used inter-changeably [Smith, Puczkó 2009,
2014]. This has led to confusion and sometimes misuse of the concepts. A common
approach is to define health tourism as including curative and medical aspects, while
wellbeing is more holistic and preventive in ethos [Smith Puczkó 2014]. It is good
to keep in mind that wellbeing is in the eye of the beholder or in the minds of the
observer and perceiver. Where the traveler seeks a sense of good feelings, the local
resident may experience the same situation differently [e.g. Andereck et al. 2005,
Andriotis 2005, Ap 1992]. For tourist, the wellbeing experience could be either the
one-time joy or a part of a continuous learning process of life mastering [Smith,
Puczkó 2009], while for the locals effects can be twofold. Positive impacts include
among others monetary improvements in local economic conditions, improvements
in infrastructure, lifestyle changes or overall increasing economic, social, cultural and
environmental sustainability and wellbeing of the society. Negative impacts raise e.g.
from traffic problems, congestion, pollution or an overuse of nature [see e.g. Archer
et al. 2005].
The links between landscape, health and wellbeing are also increasingly recognized
both in research and policy levels [Velarde et al. 2007]. There is evidence that a link to
the natural environment can promote good health [Völker, Kistemann 2011, Pretty et
al. 2007]. Links between human health, wellbeing and landscapes have been studied
by examining their relationship with green spaces [e.g. Maas et al. 2006, Pretty et al.
2007] and blue spaces [e.g. Völker, Kistemann 2011]. However, most of this research
has been focused on residents’ living environments and recreation activities, while
health effects among tourists have been less studied.
In recent years, Northern European countries in particular have been more proactive in developing wellness and wellbeing tourism based on landscape and lifestyle
factors, and examples include the Nordic wellbeing [Hjalager et al. 2011] and rural
wellbeing concepts [Hjalager et al. 2015]. By contrast, in Central and Eastern Europe
wellness tourism has been traditionally mostly related with spa services, and not with
wellbeing in a wider natural context [Dłużewska 2016, Georgiev, Vasileva 2010].
Fig. 1 illustrates and summarizes the interlinkages of the concepts discussed
above. We recognize that there are also other linkages that could be highlighted in
fig. 1 (for instance, tourism also impacts on ES/CES and such impacts can be either
positive or negatives). However, the Figure intends to provide a framework that narrows the focus on the main concepts and ideas of relevance for the purposes of this
paper. Our premise is that the concept of CES (and ES more generally) can provide
a new narrative that highlights the dependence of tourism on such services and can
inform policy-making both at ES and tourism levels. Likewise, the emergence of
wellbeing tourism (particularly nature-based wellbeing-focused forms of tourism and
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recreation) can be enriched by the recognition of the benefits that human health and
wellbeing derive from ES/CES, and that also this ‘reframing’ of such linkages can
equally inform policy-making. Ultimately, there is potential for the emerging discussions around CES, wellbeing and tourism to inform policies that can (more directly
or indirectly) pursue interlinkages between the three areas, either fully or partially.
The next sections will then present the results of our searches for evidence of such
interlinkages being pursued (or not) in the case countries, starting from a description
of the methodology employed.

Fig. 1. Interlinkages between CES, wellbeing tourism, and health & wellbeing
Ryc. 1. Powiązania między kulturowymi świadczeniami ekosystemów, turystyką
prozdrowotną, zdrowiem i dobrostanem

Methodolog y
This article is based on a comparative study about CES and wellbeing policies in
the context of tourism in three European countries: Finland, UK and Poland. The
data collection was done in February – March 2017, by using available strategies,
policy papers and laws. For the further analysis only actual policies, valid at national
level were included. Initially, an extensive review of indicative papers and policies was
done in order to understand how the key concepts of ES, wellbeing and tourism are
presented and linked with each other in policy documentation. Reviews were mainly
based on national language documents. Strategies and legal regulations were analysed
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first on the basis of the key words “cultural ecosystem services”, “wellbeing” and
“tourism”, and then by looking at content that would reflect similar meanings to
those keywords, even if they were not used directly. In the first stage, the analysis
included more than 100 documents for each country, that theoretically could concern
tourism – ecosystem services – wellbeing. On a subsequent content interpretation
phase, we looked for thematic linkages between policies when the study concepts
were used. The data used in the comparative second stage deep analysis of policies
in the three case study countries is listed in Table 1.
Table 1. Comparative analysis of policies in the three case study countries
Tab. 1. Analiza porównawcza polityki w trzech krajach objętych studium przypadku
Country

Actor

Ministry of Economic Affairs
and Employment of Finland

Finland

VisitFinland

Ministry of Agriculture and
Forestry

Ministry of Environment

VisitBritain

UK

Department for Environment,
Food & Rural Affairs
Scottish Government

Title/Focus of policy
Roadmap for growth and renewal
in Finnish tourism for 2015–2025
Finland’s Tourism Strategy to
2020: four good reasons to promote tourist industry development
Government resolution on Finnish tourism policy
Tourism 4.0 National action programme
Development strategy for Finnish
wellbeing tourism in international
markets 2014–2018
Development strategy for Finnish
cultural tourism in international
markets
Finland’s rural Development Strategy for the period 2014–2020
Government resolution on the
strategy for the conservation
and sustainable use of biodiversity “Saving Nature for People
– National action plan for the
conservation and sustainable
use of biodiversity in Finland
2013–2020”.
Tourism Strategy 2020: «Delivering a Golden Legacy: a growth
strategy for inbound tourism
2012–2020» (2012)
Environment White Paper “The
Natural Choice: Securing the Value of Nature” (2011)
Good Places, Better Health: A
New approach to the Environment and Health in Scotland
(2008)

Policy documents linking:
Tourism
Tourism Wellbeing
and Wellbeing and CES and CES
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y
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Department of Health and
Social Care
Department for Environment, Food & Rural Affairs
and ‘Natural England’

Public Health White Paper “ Healthy Lives, Healthy People: our
strategy for public health in England” (2010)
National Parks: 8-point plan for
England (2016–2020)

Poland spatial management strategy (2012–2020)
Poland development strategy
(2010–2020)
Rural development strategy
(2007–2013)
Council of Ministries
Poland environmental policies
strategy (2003–2010)
Marketing strategy of Poland in
Poland Polish Tourism Organization the sector of tourism for the years
2012–2020
Spatial management of country
Ministry of Agriculture
side (2012–2020)
Ministry of Labor and Social Project of strategy for human
Policies
capital development (2013)
Poland energetic system strategy
Ministry of Environment
(2012–2020)
Ministry of Sport and
National strategy for tourism
Tourism
development (2015–2020)
Ministry of Regional Development

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
Y

Y

Y

Y

Y
Y
Y
Y

Y

National policies’ status and developments
Finland
Finland has been at the forefront of work with the ES concept, with these perceived as
an integral part of growing green economy sectors such as life and health style business
e.g. by exploring the links between biodiversity and human health and wellbeing. Finland
participated in the Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES)
process to initiate the work on mapping of ES. In addition, the Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB) Nordic project assessed the socio-economic importance
of ecosystem services in the Nordic countries [Kettunen et al. 2012] and played a key
role in setting the scene for TEEB Finland [Jäppinen, Heliölä 2015].
The Ministry of Economic Affairs and Employment (MEAE) is responsible for the
strategic development of tourism by setting the priorities of the Finnish tourism
policy. In January 2015, a new tourism strategy Roadmap for Growth and Renewal
in Finnish Tourism for 2015–2025 was published. One of its six strategic projects
is wellbeing tourism, and “Finrelax – Turning Finland into a top country of wellbeing tourism Growth Programme” was funded for the years 2015–2018. Addition to
wellbeing, health services are listed as a part of the tourism cluster service production. In September 2017, The Finnish Government recognized tourism as one of
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the spearheads of the Government’s mid-term policy review session and launched
the new Travel 4.0 policy package to ensure the growth of tourism. In the Travel 4.0,
the links with health and wellbeing tourism are strong via Finrelax programme and
via health tourism. Although ES or CES are not mentioned as such in the roadmap
or in the Travel 4.0, ES and its linkages with tourism are well represented in other
Finnish strategic papers and in implementation policies. In the national Tourism
Strategy to 2020, ES do appear explicitly and are defined as follows: “Ecosystem services
refer to the various benefits humankind gains from natural systems, including nutrition (food and
water), regulation (control of floods, draught and erosion) and culture (recreational, spiritual and
other intangible benefits” [TEM 2010,. p. 20].
Finnish wellbeing tourism strongly relies on nature and utilises natural resources as a
source of wellbeing. Theme has already been since 2002 one of the focus areas of tourism development in the country [Konu et al. 2014]. Wellbeing and healthcare tourism
in turn are acknowledged as sub-concepts of health tourism. Visit Finland (previous
Finnish Tourist Board MEK) follows the definition of Kuha [2004] in its wellbeing strategies by defining wellbeing tourism as follows: “Wellbeing tourism makes the visitor feel good
even after returning home. It does not cure illnesses or improve the physical condition; it looks after and
enhances one’s state of health. Well-being tourism gives the person individual and comprehensive good
feelings, which can improve both physical energy and mental alertness.” [MEK 2005, VisitFinland
2014]. Further, Finnish health sector is being boosted with the national growth strategy
for research and innovation announced in spring 2014 with its implementation jointly
steered by three ministries (Ministry of Economic Affairs and Employment, Ministry of
Education and Culture and the Ministry of Social Affairs and Health) and the providers
of funding (Academy of Finland and Business Finland).
In addition to wellbeing tourism, cultural tourism have been identified as key areas of
Finnish tourism strategies, and both themes have their own development strategies for
international markets [VisitFinland 2014] without reference to ES or CES. Further,
other Ministries like the Ministry of Environment and Ministry of Agriculture have
policies linked with tourism, wellbeing and ES. Among these e.g. the Government
Resolution on the Strategy or the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity
in Finland for the years 2012–2020, ‘Saving Nature for People’. Tourism, wellbeing,
health and ES are all clearly included in strategies. Likewise, Finland’s rural Development Strategy for the period 2014–2020 includes tourism and wellbeing aspects.
United Kingdom
The UK was one of the first European countries to embrace the ES concept at national policy level. From 2007 Defra (Department for Environment, Food and Rural
Affairs) championed the uptake of ES in policy formulation [Edward 2009], and in
2011 it commissioned a nation-wide National Ecosystem Assessment [UK NEA
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2016]. This was the “first analysis of the UK’s natural environment in terms of the
benefits it provides to society and continuing economic prosperity”. Later in the same
year, the government published a Natural Environment White Paper [HM Government 2011] heavily informed by the results of the UK-NEA. The document was
called “The natural choice: securing the value of nature” and, as the title implied, it
set a range of policy directives aimed at a broader extraction of value from the natural environment, from the generation of health benefits to the creation of a ‘green
economy’. However, its only direct policy reference to tourism was an emphasis on
the strain that tourism can cause on the natural environment and an invitation for
the development of payback schemes (a form of Payment for Ecosystem Services
– PES) for the protection of natural destinations. But the paper also announced the
creation of a business-led Ecosystem Markets Task Force “to review the opportunities
for UK business from expanding green goods, services, products, investment vehicles and markets
which value and protect nature’s services” (p. 40). In the final report of the said Task Force
[Ecosystem Markets Task Force 2013], tourism commonly appears as one of such
opportunities. Nonetheless, such debates and considerations are virtually absent from
country’s formal strategy [VisitBritain 2012], that contains no particular guidelines
for the setting of tourism products, typologies or priorities focused on wellbeing or
CES/environment/nature/countryside (apart from a general intention to promote
visitation to the countryside to specific markets).
In contrast, and as it can be seen by Table 1, the country has been fairly pro-active
in building more explicit policy links between CES and wellbeing promotion. In the
UK policy context wellbeing tends to be closely associated with ‘health’, but can
also expand beyond it to more holistic interpretations. The 2010 Health White Paper
commonly uses both terms simultaneously in a complementary way, with wellbeing
defined as “a positive physical, social and mental state – is an important part of our
health” [HM Government 2010, p.14]. The Health and Social Care Act 2012 formalized the establishment of ‘Health and Wellbeing Boards’, local fora where representatives of health and care services work together to improve the health and wellbeing
of local populations. These bodies had also been highlighted in the Environment
White Paper, which called on them to work together with Local Nature Partnerships
(other separate fora first established by that paper) on the development of joint nature-based health and wellbeing strategies. Over time, this has led to emergence of
a range of ‘bottom-up’ local pilot initiatives around the theme of “Natural Health
Service” exploring ways to implement the paper’s vision at local level.
	Some examples include: https://naturalhealthservice.org.uk/; https://www.nature4health.
org.uk/; http://naturalhealthservice.london/; https://www.nature.scot/professional-advice/contributing-healthier-scotland/our-natural-health-service; http://nhsforest.org/
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In typical Anglo-Saxon political tradition, very little of the policies describe above
are enforced or implemented in a top-down centralized way by government. Instead,
they normally act as general policy directions to be taken up by stakeholders and
civic society on a voluntary basis through incentivization mechanisms (usually grants
and demonstration projects). In other words, despite the higher level policy narrative
around these concepts, it would be erroneous to consider that anything like a formal
wellbeing or ES-based national tourism strategy exists, as it does in Finland.
Poland
The policy-legal system in Poland for all sectors is fully centralized. Each region has
to follow general policies and regulations coming from the Parliament and given
Ministries [Goetz, Zubek 2007]. Policies about ES are abundant, but very rarely use
the term ecosystem services. The situation is changing progressively (due to alignment with EU policy obligations) but still, most policies talk about “environmental
protection, water, biosphere, forests” and not about ES related to environment, water
etc. No policy uses the term CES although many of them include content related
to the usual definitions of CES. They mostly concern aspects of tourism and recreation in protected areas, forests and water districts. The key actor responsible for
CES is the Ministry of Environment. Regarding the application side, the Ministry
normally passes responsibilities to particular National Parks which are in a position
to adjust the general regulations to local exigencies. Other actors involved in CES
are the Ministry of Regional Development, Ministry of Forest and Agriculture and
Polish Tourism Organization (when talking about tourism development strategies in
protected areas).
Wellbeing in Poland is basically defined in terms of physical health, in a very narrow
interpretation in which being well is understood as not being ill. The main stakeholder responsible for wellbeing policies is the Ministry of Health, but the focus of
its policies is mainly treatment or prevention of given illnesses. Legal acts concerning
wellbeing done by other ministries are few and far apart. From hundreds of regulations only 5 refer to wellbeing in a holistic content. Those are done by other actors,
such as the Ministry of Administration, Ministry of Regional Development, Ministry of Labor and Social Policies and Ministry of Agriculture. We should however
underline that all of them are high level development programs and strategies and
have no mandatory or enforcement status for implementation.
Linkages between tourism, wellbeing and CES appear only in different kinds of
development strategies but almost never in implementation-focused policies. Exceptions to this are National Parks practical regulations for tourism.
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Discussion: transnational comparisons
The previous sections exposed a diversity of interpretations of the concepts of CES
and wellbeing on the case countries selected, as well as wide diversity of implementation approaches and levels of embeddedness of such concepts into national tourism
policies. These observations highlight the first challenge that policy-making at European
level faces when these topics are concerned, i.e. the fact that understanding of such key
terms and concepts varies a lot by from country to country. This generates important
questions on whether the concepts under study here ‘travel well’ across different cultures
and languages, but also across different national political traditions and structures.
When focusing on the CES’ concept alone, our initial literature review highlighted
the diversity of existing interpretations and ideas it encompasses, beyond the more
commonly used MEA definition. A meta-analysis done by Schaich, Bieling, & Plieninger [2010] about geographical sources and location of CES research, showed that
99 % of papers published until then were in English, and 69% of them were done
by American, British, Australian or New Zeeland authors. Scandinavian and Spanish
published the rest with absence of the rest of world. Even acknowledging that most
scientific literature is written in English, such relative proportions can be potential
indicators of the relative level of discussion on CES in different countries. One can
assume that low levels of CES-related scientific publications would indicate equally
low levels of CES-centered debates in such countries.
An even more complex picture appears regarding different interpretations and applications of the concept of ‘wellbeing’. There are clearly different historic, cultural
and linguistic understandings of wellbeing, health and wellness in the countries analyzed. For instance, although in the UK policy context the concept of wellbeing is
closely linked to ‘health’, it also takes a more holistic interpretation that goes beyond
the individual’s physical and mental state to include often a consideration of the
social dimension. In Finland, understanding of wellbeing also takes a wider holistic
interpretation related to balance of body, soul and mind. However, in the Finnish
language the word hyvinvointi is the same translational equivalent to the English ‘wellness’, ‘wellbeing’ and ‘welfare’ terms or concepts. This often causes confusion and
misuse of the words, but also illustrates how it can be more difficult in the Finnish
language and culture to separate conceptually individual from social wellbeing.
On the other hand, in Poland the meaning of wellbeing is usually strictly associated
with aspects of physical health, with the term’s wider connotations somewhat “lost in
translation” in national policies, which then tend to focus on narrower health-related
issues. For instance, with wellbeing being understood as simply a lack of illness, the
only linkages with tourism in the Polish context normally appear for health tourism
(e.g. sanatoriums) but there are no policies aiming to improve the wellbeing (as in
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being well in a holistic sense) of given social groups (e.g. elderly, family with children
etc.) through tourism. This is even less so if one looks for any policies promoting
wellbeing through a CES-centered approach in the Polish context.
The points above bring us to a wider discussion of whether and how such concepts
are brought together (or not) across their different policy arenas in the case countries
analyzed (table 2). Our analysis revealed that very different routes were taken in this
regard, but they also highlight gaps and learning opportunities that could be explored
by the countries concerned (and others) through processes of transnational policy
learning and transfer [Dolowitz, Marsh 2000, Evans, Davies 1999].
Arguably, from the countries analyzed, Finland is the one with a more advanced stage
of development in embedding CES and wellbeing into its tourism strategies. The
country’s national tourism agency adopted a formal definition of ‘wellbeing tourism’
as early as 2005, and the concept is currently one of the key strategic focus areas for
Finnish tourism and promotion abroad [VisitFinland 2014]. Moreover, its national
Tourism Strategy to 2020 includes an explicit reference to ES, and the overall strategy relies strongly on an explicit use of nature and natural resources to support the
country’s distinctiveness, competitiveness and future tourism development.
The Finnish interpretation of ‘wellbeing’ is fairly holistic, and so it makes sense that the
country’s take on ‘wellbeing tourism’ also reflects the strong role of nature in national
psyche, culture and identity. Unlike the term ‘wellness tourism’, commonly associated
in some markets (e.g. Germany) as mainly passive pampering and four- and five-star
hotels, the Finnish idea of ‘wellbeing tourism’ can include the pampering aspect but
goes beyond it, with proactive nature-based activities having a big role. It has no explicit
focus on luxury products or high-end accommodation, which is again more in line with
the Finnish understanding of hyvinvointi [Kangas, Tuohino 2008].
The UK approach, in turn, stands in many ways in contrast to the Finnish top-down
strategy definition and policy-making, though it also shares some commonalities on
its reliance on collaborative processes for implementation. Unlike Finland, where
policy agenda-setting started from a tourism development rationale and then integrated CES and wellbeing as natural dimensions of a Finnish tourism experience,
the UK process started from a national discussion on ES and subsequently arrived
at tourism as one of the mechanisms to explore the concept’s operationalization. Its
Natural Environment White Paper set a policy agenda explicitly focused on extracting multiple societal benefits from nature. In other words, it provided an agenda to
operationalize CEP, which also included a focus on health and wellbeing, and later
led to recommendations of using tourism and recreation for such aims. However,
although a policy direction was set, no framework was defined for its implementation, apart from an expectation that multi-stakeholder groups at local level would
self-organize to develop initiatives around it. Although this approach is a significant
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contrast with the systematic ‘national strategy’ –driven approach from Finland, it
ends up equally relying on voluntary adoption of its ideas at local/regional level by
relevant stakeholders. Another distinction is that it has no state-sponsored funding
programme to support it, which has resulted in low levels of uptake and a piece meal
approach to implementation. This difference clearly is a reflection of the different
types of stakeholders involved in both types of approaches (i.e. national agencies and
tourism business in Finland vs local/regional non-profit organizations in the UK).
More recently though, the government announced a new plan for the National Parks
in England, where the mutual pursuit of both nature-based tourism and wellbeing
policy agendas is much more explicit [DEFRA 2016].
Table 2. Linkages between CES, wellbeing and tourism in case countries’ policies
Tab. 2. Związki między kulturowymi świadczeniami ekosystemów, dobrostanem i turystyką
w aktach legislacyjnych badanych krajów
Country

Finland

UK

CES and tourism

CES and wellbeing

Wellbeing and tourism

Strong link:
The national Tourism
Strategy 2020 explicitly acknowledges the
concept of CES, sets
nature as one of the
most importing factors
for tourism, and prioritizes ‘productization’
of nature into attractive
packages or day trips.

Strong link:
The country has
explicit ‘health and
wellbeing’ goals in the
management policies
of its national parks
and forests, promoted
by the ministries and
implemented e.g. byVisitFinland and Metsähallitus.

Strong link:
The FinRelax growth
programme, promoted
by the Ministry of
Economic Affairs and
Employment has the
explicit aims of making
Finland the leading
wellbeing tourism destination.

Moderate to strong:
Environment White
Paper was developed
around the concept of
ES, and resulted in an
acknowledgement of
the role of tourism as
an opportunity to generate value from CES.
A subsequent National
Parks’ plan provides
direct policy direction
to drive international
tourism growth from
nature.

Moderate to strong:
Environment White
Paper directly calls for
collaboration between
local/regional ‘Health
and Wellbeing Boards’
and Local Nature Partnerships to develop
joint nature-based
health and wellbeing
strategies. Several new
initiatives across the
country piloting concept of ‘natural health
service’, with support
from public health
organizations.

Weak to Moderate:
No explicit policies
promoting a wellbeing
tourism approach.
‘Natural health service’
initiatives rely strongly
on outdoor recreational
activities, but these are
not framed as economic tourism activity or
aims. Some initiatives
on nature-based health
and wellbeing recreation
from national agencies
and third-sector but in
bottom-up way and not
as national policies.

CES, wellbeing
and tourism
Strong link:
The FinRelax programme has the explicit aim
to promote natureinspired (and naturebased lifestyle) tourism
products and services,
based on the country’s
natural resources and
traditions, and consisting on outdoor-based
health fitness activities
and wellbeing spas.
Moderate:
Environment White
Paper led to calls for
development of crosspolicy approaches, but
new National Parks
plan is only example so
far of explicit mutual
aims of promoting
both tourism growth
and national health
through nature-based
recreation activities.
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Poland

Moderate:
Conceptual linkages
appear in selected strategies (by Ministry of
Regional Development,
Council of Ministries,
Ministry of Environment, and Ministry of
Sport and Tourism) but
not in the implementation. The exception is
done in National Parks
(under Ministry of
Environment) practical
regulations for tourism
access.

No linkages:
Only ES (local climate, waters) are linked
with wellbeing policies
(understood as health),
when talking about
sanatoriums location
and status.

Moderate:
In wellbeing’s holistic
understanding, linkages
are moderate. They
appear in selected strategies (by Ministry of
Regional Development,
Council of Ministries,
Ministry of Agriculture
and Ministry of Labor
and Social Policies).
In the narrower sense
of Polish translation
(wellbeing = health),
policies are abundant.

299
Weak:
Visible in Council of
Ministries and Ministry
of Regional development strategies only.

The situation changes significantly in Poland, where there are currently no formal
attempts to integrate CES, wellbeing and tourism policies nor, as seen, were the
ES/CES concepts readily adopted in national strategies or policies, like in the two
earlier examples. There also doesn’t seem to be any current agenda-setting attempts
to establish explicit links between those areas, in the way that the UK Environment
White Paper has done. However, this is not to say that opportunities for such don’t
exist, nor that there isn’t potential for it. Our analysis shows that a significant challenge in this area is the attempt to import to national policy-making and culture
concepts, terms and ideas developed in different settings and linguistic-cultural contexts. However, this does not mean that similar values do not exist, but they might be
expressed differently or need adapting to the countries’ specific historical and cultural
contexts. For instance, although CES terminology is somewhat alien or artificial to
Polish language, there is a range of national policies acknowledging the linkages and
importance of natural resources, protected areas, forests, lakes, etc. to tourism and
recreation (as well as the impact of these in such resources).
Even more significantly, Poland have a long tradition of health spas, balnearies, wellness centres and sanatoriums. The use of such sanatoriums and centres and their reliance on natural resources like mineral waters, curative muds, etc., for health purposes
is deeply engrained in national culture and supported by the respective national health
services. Given such reliance on unpolluted natural resources, many such places are
located in prime natural landscapes and settings. It is not hard to conceive that these
cultural and historical contexts could provide good opportunities to explore more
holistic and nature-based ‘wellbeing tourism’ development initiatives, beyond the narrower more traditional focus on health or curative tourism, as currently happens.
The main difficulty however (as for other post-socialist nations) is the political-legal
tradition of heavily centralized power and decision-making, strong policy subject
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separation along institutional silos, and weak communication between institutions
responsible for policy matters that happen to cross such institutional silos. If the
experiences of Finland and the UK teach us anything, is that the development and
implementation of new initiatives that rely in cross-policy linkages (like tourism,
wellbeing and CES) in the end require devolved local/regionally-based processes of
collaboration that transcend central governments’ policy categories. Such devolved
approaches can better allow a focus and consideration of existing local resources,
wills and needs in the piloting of new initiatives, where policies are simply instruments serving local aims, rather than being top-down goals or ends.
Conclusions
The conceptual and policy reviews and analysis in this paper share a common characteristic: all of the issues and social constructs covered are still at emergent stages
of definition. The review of the concept of CES highlighted how this is the least developed theoretically and less understood category of ES, with common definitions
encompassing subjects as different as cultural diversity, spiritual services, aesthetic
values and tourism and recreation, amongst others. This diversity alone makes it
a challenging concept (to say the least) to transfer to policy-making – which however
hasn’t stopped institutions and countries from trying, as seen.
As it was found, the situation does not get any better with the concept of wellbeing – or wellbeing tourism – with proliferation and overlaps of terminologies and
understandings between health, wellness, wellbeing and even welfare, depending on
the country you are or the sources you use. Linguistic constraints and translational
challenges further complicate the picture when such ideas try to be transferred to
national policies in countries (and languages) with no direct equivalents for all the
terms’ nuances. It is then no surprise that our analysis of national policies from our
case countries reveals a range of scenarios that – each on its own way – can all be
considered to be at different stages of emergent definition.
It is true that our review shows that Finland in particular, followed by the UK, are
in a more advanced stage of thinking on how CES and wellbeing can be brought
together with tourism in cross-policy synergies. But it would be erroneous to infer
from it that any of these countries are at any advanced stage of implementation of
such ideas. In both cases (and at different speeds and following different implementation approaches) the situation on the ground is currently still one of experimentation
and ‘finding out’ what those ideas can mean in practice, and their likely chances of
success. In a way, such experiences aim more at informing ongoing emergent processes of agenda setting, policy definition and formation, than any straightforward
implementation of ‘finished’ concepts or ideas.
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It is also true that our analysis shows that policies in Poland are still far from including any such cross-policy synergies, and have probably not even entered the stages
of agenda setting or policy formulation in this regard. The paper highlighted several
challenges that are likely to constitute part of the picture of why these ideas have
not been taken (yet)., but we also highlighted some opportunities that the cultural
and historical contexts of these countries can provide for the development of this
agenda, if there is the political will to explore such ideas, and available lessons to
learn from.
To finalize, we believe our review also shows that, despite all of the challenges above
and the early stage of development of the ideas and concepts discussed, these are
both academic and policy areas generating a growing interest internationally. Only
a few years ago there was hardly any discussion on CES and wellbeing tourism, academically or beyond. Nowadays, this discussion is not only not confined to academic
circles, but there are already national governments willing to pilot such ideas. We
believe that such interest will only continue to grow in the coming years, and our
aim was to contribute to that emergent debate.
Acknowledgement: The authors would like to acknowledge the contribution of the COST Action
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POLITYKA W ZAKRESIE KULTUROWYCH ŚWIADCZEŃ EKOSYSTEMÓW
I DOBROSTANU W ODNIESIENIU DO TURYSTYKI – WYZWANIA I SZANSE
NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM
Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań porównawczych dotyczących polityki
w zakresie kulturowych świadczeń ekosystemów (CES), dobrostanu i turystyki w Wielkiej Brytanii, Finlandii i Polsce w latach 2012–2018. Rozpoczynamy od przeglądu podstaw teoretycznych i akademickich koncepcji CES i turystyki prozdrowotnej, następnie przechodzimy do
przeglądu aktów legislacyjnych na poziomie międzynarodowym i lokalnym – obwiązującym
w krajowym w krajach wybranych do badań. Porównujemy politykę krajów związaną
z turystyką, dobrostanem i CES oraz omawiamy koncepcyjne powiązania między nimi. Wyniki
wskazują na istotne różnice na poziomie europejskim, począwszy od Finlandii i Wielkiej Brytanii, gdzie przeanalizowane dokumenty wykazują istotne powiązania między trzema badanymi obszarami, po Polskę, gdzie turystyka, dobrostan i CES są traktowane oddzielnie i mają
jedynie umiarkowane lub słabe powiązania. Kończymy dyskusją na temat wyzwań związanych
z przenoszeniem CES i koncepcji dobrostanu do różnych kulturowo-językowych i politycznoadministracyjnych kontekstów krajowych i ponadnarodowych, ale zwracamy również uwagę
na potencjalne możliwości transferu wiedzy i doświadczeń między badanymi krajami.
Słowa kluczowe: tkulturowe świadczenia ekosystemów, dobrostan, turystyka, polityka narodowa
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kronika
Autorecenzja Księgi jubileuszowej dedykowanej
Profesorowi K azimierzowi Kucińskiemu
Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń –Instytucje –Metodologia

(red. W. Jagodziński, W. Rakowski), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2020

W wygłoszonych w roku akademickim 1790/1791 na Uniwersytecie Królewieckim wykładach Immanuel Kant powiedział kiedyś, że: „Wyłuskanie głównych idei
jest w niektórych pismach tak trudne, że częstokroć sam autor nie może ich odnaleźć i niekiedy ktoś inny może mu lepiej powiedzieć, jaka była główna idea.” (Die
Hauptideen, die in manchen Schriften herrschen, sind oft so schwer herauszubringen, dass sie der
Verfasser selbst oft nich herausfinden und ein Anderer ihm manchmal besser sagen kann, was die
Hauptidee war.”).
To zdanie, stanowiące pierwsze z trzech motto „Historii filozofii” Władysława
Tatarkiewicza i podane w jego tłumaczeniu we wstępie do szóstego wydania tego
monumentalnego dzieła, przyszło mi na myśl po przeczytaniu dedykowanej mi księgi
jubileuszowej zatytułowanej: „Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń – Instytucje – Metodologia”. Grono moich przyjaciół i uczniów przygotowało ją pod redakcją Waldemara Jagodzińskiego i Witolda Rakowskiego (Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań
2020, s. 453). Lektura zawartych w tym tomie esejów, nawiązujących bezpośrednio,
a często jedynie pośrednio do moich naukowych dokonań, uzmysłowiła mi dopiero
o co mi rzeczywiście w nich chodziło, wokół jakich kwestii się skupiały i jak układały
się w istocie w pewną logiczną całość.
Jego autorzy, pracując w absolutnym oddaleniu i odosobnieniu, nie znając się nawet często wzajemnie, stworzyli bezwiednie elementy czegoś, co stanowi zamkniętą
całość, która wyszła jakby spod ręki jednego twórcy. Zawarte w niej myśli i niezwykle
trafne spostrzeżenia oryginalnie pokazują związki między ekonomią, którą studiowałem a geografią, którą zawodowo przez lata uprawiałem, starając się nie zapominać
o tym co ukształtowało moją intelektualną tożsamość. Zależało mi na tym, by zajmując się organizacją przestrzenną gospodarki być zarazem ekonomistą i geografem,
czyniąc to zgodnie z ujęciem przedstawionym na kartach tej książki. Odbieram ją
zatem jako swego rodzaju autorski zapis mojego naukowego credo.
Myślę, że w znacznej mierze są mu także wierni Autorzy tego tomu świadomie,
a często raczej podświadomie nawiązując do moich zainteresowań i dokonań oraz
intelektualnego temperamentu, a zwłaszcza do fascynującej mnie od dawna kwestii
sposobu optymalnego połączenia rozwoju regionalnego z lokalnym i poszukiwania,
także w gospodarce przestrzennej, dowodu na to, że nie tyle ważna jest taktyka, za
którą nas chwalą bądź ganią, co strategia dzięki której zwyciężamy.
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Tom ten stanowi także potwierdzenie wieloletniej przyjaźni z wieloma jego Autorami – przyjaźni, na której więcej zyskałem aniżeli zdołałem ofiarować tym, którzy
mi tę przyjaźń okazywali i okazują. Jest on zarazem w dużej mierze przypomnieniem
wspólnych wieloletnich badań. Ma też dla mnie pewien walor sentymentalny, bo dotyczy tego, co mnie ukształtowało. Stanowi jednocześnie, chyba trochę przypadkiem,
swego rodzaju klamrę mojej wieloletniej pracy naukowej. Zaczynałem ją bowiem od
badania lokalizacji przemysłu i jej efektywności, a kończę analizowaniem wpływu tej
lokalizacji na ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo
ekonomiczne podmiotów gospodarczych. Słowem wyszła niechcący taka alfa i omega
moich naukowych fascynacji i dokonań uświadamiająca mi, że choć wydawało mi
się, że podejmowałem różne tematy stochastycznie, to okazuje się, że w tym „szaleństwie” była jednak jakaś metoda.
Lokalizacja podmiotów gospodarczych, to było to od czego zaczynałem w geografii ekonomicznej oraz co przewijało się rozmaicie w tym co pisałem i mówiłem
przez cały czas jej uprawiania. Natomiast geografią miast, a zwłaszcza ich strukturą
przestrzenną i lokalizacją podmiotów gospodarczych w tych jednostkach osadniczych
parałem się korzystając głównie z intelektu i pracowitości moich doktorantów oraz
współpracowników, zaś centra logistyczne pojawiały się w związku z uprawianą przez
pewien czas dydaktyką w zakresie geografii transportu.
Zawarte w tym tomie elementy geografii miast przypominają o mojej naukowej
fascynacji fenomenem miast traktowanych jako sublimacja ekonomicznych, społecznych i kulturowych treści przestrzeni geograficznej. Subtelnie, a zarazem wielce
trafnie, wydobywają je wskazując co i dlaczego warto w związku z nimi poddać
naukowej wiwisekcji. Tym samym dopełniają twórczo eseje traktujące o przestrzeni
geograficznej i jej antropogenicznych składowych jako przedmiocie poznania, badania i działania.
Są szczególnie miłe, gdy stanowią dzieło uczniów. Nic bowiem tak nie raduje
nauczyciela jak możliwość obserwowania rozwoju swoich uczniów i patrzenia jak
kontynuują wspólnie zapoczątkowaną wędrówkę po naukowym szlaku. Dokonania
uczniów cieszą tym bardziej, gdy udaje się im, często zupełnie nieświadomie, dotknąć
tego co zawsze nas frapowało. W moim przypadku jest to historia, którą przedkładałem nad geografię, choć w istocie rzeczy jedna uprawiana bez drugiej nie ma sensu.
Jest go również pozbawiona, kiedy brakuje jej humanistycznego podglebia i kontekstu. Raduje zatem gdy napisany tekst stanowi niezbity dowód, że uczeń dostrzega te
konteksty oraz sprzężenia potrafiąc je twórczo zastosować.
Lektura tego tomu uświadomiła mi, że prezentowana w nim teoria zależności od
ścieżki rozwoju odnosi się również do tego co i jak robiłem parając się przez pół
wieku naukowym badaniem przestrzennego wymiaru gospodarki i gospodarowania.
Skłania by wrócić myślą do prapoczątków mojej przygody z geografią ekonomiczną.

Kronika

309

A wszystko zaczęło się w roku 1970 na zjeździe Studenckich Kół Naukowych Geografów, który miał miejsce w niegdysiejszej siedzibie krakowskich geografów przy
ulicy Grodzkiej, a potem w Szczawnicy. To tam wygłosiłem swój pierwszy referat
naukowy i choć konkursu nie wygrałem, to zaintrygowałem Profesora Stanisława
Berezowskiego, a w konsekwencji trafiłem do Katedry, którą kieruję od czternastu
lat. Z Krakowem jest również związany Profesor Józef Szaflarski, którego klasyczny
podręcznik geografii gospodarczej padł ofiarą moich szalonych nożyczek trzylatka.
Jestem w ogóle pod wrażeniem pewnej metafizyki, która unosi się nad tym tomem. Zadziwia mnie mianowicie na przykład to, że oto pojawia się w nim tekst dotyczący tematyki leżącej na styku geografii ekonomicznej z geografią polityczną, która
jest moją nieco skrywaną fascynacją, ale nie znalazła w zasadzie odzwierciedlenia w
moich publikacjach, choć incydentalnie uwidoczniła się w dydaktyce, o czym jednak
autorzy nie mogli przecież wiedzieć.
Ta księga jubileuszowa miała być dla mnie urodzinową niespodzianką i choć się
o jej przygotowywaniu dowiedziałem już wtedy gdy powstawała, to jednak mimo
wszystko taką niespodzianką jest, bo się jej absolutnie nie spodziewałem. Nie spodziewałem się też, że napisze ją tak znamienity zespół autorów, i że uda się im
stworzyć teksty układające się w logiczną całość. Zaskoczyło mnie również i to, że
te teksty są tak bardzo refleksami moich naukowych fascynacji, a jednocześnie odwzorowują moją naukową ścieżkę rozwoju.
Zaczynałem swoją przygodę z geografią ekonomiczną od zajmowania się lokalizacją przemysłu i naturą przestrzeni ekonomicznej. Potem były lata badań ruchu
wędrówkowego ludności i procesów jej koncentracji w miastach. Był też czas zajmowania się teorią regionu ekonomicznego i rozwoju regionalnego, a także, trwająca
blisko dwie dekady, intelektualna przygoda z metodologią i metodyką naukowego
badania zjawisk i podmiotów gospodarczych. Było w tych zmaganiach z geografią
ekonomiczną wiele empirii, ale i sporo teorii, a ujęcia ilościowe przeplatały się z jakościowymi. I było także swoiste zakleszczenie w rodzinnej Warmii, w zdobywaniu
kompetencji technika międzynarodowego obrotu towarowego oraz magistra ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych, a przede wszystkim w humanistyce i zawsze z sercem po lewej stronie. Słowem dostałem coś w czym metafizyka
splata się z sentymentalną nostalgią, tworząc zarazem interesującą merytorycznie
i poznawczo zwartą całość samą w sobie.
Cieszy mnie, że moja „siedemdziesiątka”, która ponoć teraz jest tym czym kiedyś
była „pięćdziesiątka”, stała się pretekstem do powstania tego tomu wpisując się we
wszystkie trzy nurty współczesnych studiów nad przestrzenną organizacją gospodarki. Powiada się bowiem, że współczesna geografia ekonomiczna wspiera się na
trzech filarach. Jednym są studia nad zróżnicowaniem przestrzennym gospodarki
oraz jej uwarunkowaniami zasobowymi i rynkowymi. Drugi dotyczy analiz pozwa-
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lających zrozumieć zmiany gospodarki i gospodarowania rozpatrywane w różnych
taksonomicznych skalach przestrzennych. Natomiast istotę trzeciego stanowią badania poszczególnych aspektów organizacji przestrzennej gospodarki, a zwłaszcza
zróżnicowania przestrzennego jej uwarunkowań kulturowych i regulacyjnych.
Ten nowatorski w geografii ekonomicznej, instytucjonalny wątek przedstawiono
niezwykle interesująco w ofiarowanym mi tomie, a w połączeniu ekonomii instytucjonalnej z geografią ekonomiczną upatruje się przyszłości tej ostatniej. Bardzo
bym chciał, aby moi następcy w Katedrze Geografii Ekonomicznej w naszej Alma
Mater podjęli trud rozwijania instytucjonalnego filaru geografii ekonomicznej, nie
zaniedbując oczywiście dwóch pozostałych.
Autorzy tego tomu reprezentują różne ośrodki akademickie, różne dziedziny
i dyscypliny nauki oraz rozmaite specjalizacje, ale wszyscy oni zechcieli dostrzec
przestrzenny wymiar gospodarki i gospodarowania pokazując go ze swojego punktu widzenia. Różna, a skupiająca się na wspólnym polu badawczym, optyka jest mi
szczególnie miła i w niej upatruję przyszłości naukowej refleksji nad zjawiskami
i podmiotami gospodarczymi oraz gospodarką w ogóle. Instytucjonalny, a zwłaszcza
interdyscyplinarny i metadyscyplinarny nurt badań nad gospodarką przestrzenną
uważam za przyszłościowy i bardzo mnie raduje, że ten wątek znalazł się w przygotowanej z myślą o mnie księdze jubileuszowej.
Z drugiej strony coraz częściej w naukowym badaniu gospodarki i gospodarowania
pojawia się pytanie co badać, a zwłaszcza jak to robić, by było to poprawne metodologicznie i metodycznie, zaś rezultaty badania były wiarygodne i obiektywne, stanowiąc
zarazem istotny wkład do tego co już wiadomo o uniwersalnych, jak również miejscowo oraz temporalnie specyficznych prawidłowościach rządzących działalnością gospodarczą człowieka rozpatrywaną w różnych taksonomicznych skalach przestrzennych.
Bardzo mnie cieszy, że odpowiedź na te pytania, a przynajmniej na ich część, znalazła
się w tym tomie, i że jest on tak pięknie napisany, mądry i inspirujący, a przede wszystkim, że jest wielce oryginalny, ożywczy, niekonwencjonalny, nietuzinkowy, inspirujący
i skłaniający do refleksji o tym co było, co jest i ku czemu to wszystko zmierza.
Są w naszym życiu sytuacje i osoby, które niby bywają jednymi z wielu, ale okazuje
się z perspektywy czasu, że mają dla nas kluczowe znaczenie. Dla mnie były nimi
poznańskie konferencje geograficzne i Profesor Stanisława Zajchowska, a także Profesorowie Ryszard Domański i Zbyszko Chojnicki. Ta księga jubileuszowa nie byłaby
pełna gdyby ten wielkopolski ślad się w niej nie pojawił i gdyby nie pojawiła się w niej
kwestia nurtu marksistowskiego w geografii ekonomicznej. Nie sposób bowiem
zrozumieć współczesnych nauk ekonomicznych, jak również dzisiejszej geografii
ekonomicznej, bez uchwycenia intelektualnych oraz metodologicznych implikacji
nurtu marksistowskiego i to niezależnie od tego jaki ma się stosunek emocjonalny
do marksizmu w ogóle.
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Ten nurt był zresztą zawsze obecny w moim widzeniu pola badawczego geografii
ekonomicznej oraz sposobie jego penetracji. Zachodzę cały czas w głowę, jak udało
się tworzącym ten tom Autorom idealnie trafić swoimi tekstami w to, co robiłem
parając się przez półwiecze geografią ekonomiczną, ale i w to o czym przy okazji
często myślałem i jak to czyniłem.
Wpisuje się on bardzo dobrze w moje zainteresowania organizacją przestrzenną
gospodarki i metodologią nauk ekonomicznych. W moich wykładach i publikacjach
dotyczących tej problematyki sporo miejsca poświęcałem kwestii konceptualizacji podejmowanych problemów badawczych rekomendując słuchaczom i czytelnikom spoglądanie na nie z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, lub nawet w ogóle spoza
niej. Wynikało to z mojej fascynacji geografią człowieka i geografią humanistyczną,
a właściwie z antyscjentystycznym modelem metodologicznym geografii ekonomicznej,
któremu hołdowałem w moich publikacjach powstałych w ostatnich trzech dekadach.
W mojej wędrówce szlakami geografii ekonomicznej przechodziłem od scjentystycznego modelu metodologicznego jej uprawiania do modelu humanistycznego,
a nurt nomotetyczny przeplatał się w tych perygrynacjach z idiograficznym. Nurt
nomotetyczny był dla mnie zawsze bardzo ważny, a momentami chyba nawet nazbyt
mnie to pociągało, co nieco płoszyło moich studentów. Brakowało mi bowiem chyba
czasem, zwłaszcza na początku drogi, krytycznego podejścia do prezentowanych
modeli i teorii.
Na początku zmagań z geografią społeczno-ekonomiczną byłem, trochę na przekór mojej macierzystej Katedrze, „ukąszony” scjentystycznym modelem metodologicznym uprawiania geografii ekonomicznej. Potem trochę mi to przeszło, ale
sentyment pozostał. Pozostała mi też pewna słabość do międzynarodowej wymiany
towarowej i geografii politycznej. Wynika ona z tego, że ze średniego wykształcenia
jestem technikiem międzynarodowego obrotu towarowego i tylko za sprawą wydarzeń
„Marca 1968” nie odbyłem studiów w zakresie handlu zagranicznego lecz studiowałem ekonomikę przemysłu, ale mam za sobą trochę praktyki w handlu zagranicznym.
Natomiast pracując jakiś czas dodatkowo na jednej z warszwskich prywatnych uczelni
prowadziłem wykłady z geografii ekonomicznej Europy, a kierując przez dwanaście
lat Instytutem Funkcjonowania Gospodarki Narodowej w SGH (1994–2006) parałem się też nieco studiami związanymi z integracją europejską i bezpieczeństwem
ekonomicznym państw.
Ciągle bliska jest mi też problematyka ekonomiki przemysłu, a co za tym idzie
i geografii przemysłu. Cieszy mnie więc niepomiernie, że w tym tomie znalazły się
jej elementy związane z wątkiem zaawansowanych technologii, bez którego mówienie
dziś o geografii ekonomicznej i sposobach jej uprawiania byłoby dalece niepełne. Bez
tekstu o rozwoju regionów innowacyjnych brakowałoby jej zdecydowanie odniesień
do przemysłu, a przecież z akademickiego wykształcenia moją specjalnością jako
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magistra ekonomii jest ekonomika przemysłu. Brakowałoby też choćby odrobiny
geografii ekonomicznej świata, bo przecież jedna jaskółka w postaci grawitacyjnego
modelowania przepływów w handlu zagranicznym i drobny ukłon w stronę Półwyspu Arabskiego jeszcze jej nie czynią.
Taka księga jubileuszowa powinna zawierać refleksy naukowych fascynacji i dokonań tego komu jest dedykowana, tego co już było i tego co chciałoby się żeby się
jeszcze pojawiło, zaś jej Autorzy powinni mu być szczególnie bliscy. I tak się stało, bo
wśród Autorów i Recenzentów tego tomu są moi doktoranci, ludzie uważający mnie
za swojego mentora oraz akademiccy przyjaciele z różnych środowisk i ośrodków.
I jest też, co dla mnie szczególnie ważne, student członek Koła Naukowego Geografów Dzięki pracy w Kole Geografów mam żonę i grono wiernych od półwiecza
przyjaciół. W tym Kole stawiałem pierwsze kroki na polu badawczym geografii
ekonomicznej i tak mnie to zafrapowało, że tej wędrówce poświęciłem całe swoje
życie zawodowe. Tematykę badawczą podjętą w Kole Geografów rozwijałem potem
z zapałem i to na tyle, że jeden z jej wątków (zagospodarowanie infrastukturalne) stał
się przedmiotem mojej dysertacji doktorskiej, a drugi (procesy koncentracji ludności)
rozprawy habilitacyjnej.
Nade wszystko jednak lektura tej księgi jubileuszowej uświadomiła mi, że wędrując szlakami geografii ekonomicznej czyniłem to w stanie swego rodzaju ni to
schizofrenii ni to synergii poznawczej badając przestrzenną organizację gospodarki
i życia społecznego jako ekonomista i geograf zarazem. Nasunęła mi się zatem taka
oto jej:
POINTA
Są dwa światy, tuż za progiem.
W obu naraz być nie mogę.
Być w nich jednak muszę,
bo im zaprzedałem duszę,
by najlepiej jak potrafię
uprawiać antropogeografię,
czyniąc to, rzecz oczywista,
jako zawodowy ekonomista.
Ten mój dualizm poznawczy
okazuje się być zbawczy.
Od czytelników bowiem słyszę,
że pisząc przełamuję ciszę,
a lektura każdego przekona,
że to ekonomia niezubożona.
Kazimierz Kuciński
17.06.2020 r.
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PS
Tę jubileuszową księgę przygotowali moi naukowi przyjaciele oraz doktoranci (Anna
Rutkowska-Gurak, Izabela Rudzka, Maciej Gurbała, Waldemar Jagodziński) i zasięgający swego czasu formacyjnej porady habilitanci (Anna Horodecka, Michał Leśniewski, Waldemar Rogowski, Tymoteusz Doligalski). KK
GDY PADA
Gdy rzęsisty pada deszcz
uciekają myśli wstecz
tam gdzie byliśmy szczęśliwi,
gdzie świat pięknem dziwił.
Gdy ulewny pada deszcz,
uciec z nim daleko chcesz,
uciekać długo, jak najdłużej,
tam gdzie dzieciństwa kałuże.
Potrzeba Ci oczyszczenia,
co wszystko wokół zmienia,
by z podniesioną głową
podziwiać tęczę podeszczową.
Potaplać się w kałuży toni,
za barwną ważką gonić,
nie myśleć o teraz, o tu,
być synem deszczowego snu.
Wsłuchać się w deszczu szemranie,
co zda się, nigdy nie ustanie,
babcine zalewając podwórko.
Nie zaleje. Daj odpłynąć chmurkom.
Pada deszcz, ciągle pada deszcz,
a Ty dobrze dzisiaj wiesz,
że choć jego krople tak nieduże,
ogromne potrafią tworzyć kałuże.
Zatopić mogą podwórko ukochane,
wyschną jednak już nad ranem,
bo po deszczu, każdy to wie,
tęcza na niebie pokaże się.
Kazimierz Kuciński

Referat powinien być niczym pocałunek…

Metodyczne przesłanie Profesora Floriana Plita wygłoszone do
koleżanek i kolegów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego na jednym z pożegnań

15 grudnia 2012 r. (data jest ważna, będzie do niej nawiązanie) moi przyjaciele
urządzili mi bardzo sympatyczny capstrzyk jubileuszowy z okazji 65. rocznicy urodzin
i zbliżającego się rozwodu, a może tylko separacji, z Uniwersytetem Warszawskim.
Jak zawsze w takich sytuacjach były kwiaty, mowy, listy gratulacyjno-kondolencyjne,
na szczęście w dość ciepłej tonacji. Potem trzy wykłady, a na koniec pora na przemówienie (wykład? referat?) delikwenta. Przewidując, że atmosfera będzie nieco
żartobliwa (doktoranci stanęli na wysokości zadania i rzeczywiście tak było), starałem
się mówić jak najmniej o moim życiorysie (nudny punkt większości jubileuszy), ale
przekazać słuchaczom jeszcze jakieś treści metodyczne. W końcu to moi uczniowie!
A ponieważ uroczystość się przedłużyła, catering czekał, szaszłyki stygły, trzeba było
wykład istotnie skrócić. Jednak w następnych dniach w rozmowach parę osób do
niego powracało, pytało o szczegóły, zatem nadałem mu formę pisemną, rozesłałem
kolegom, nie przewidując, że po paru latach będę proszony o zgodę na druk.
***
Niestety, nieprzestrzeganie wyznaczonego czasu wystąpienia, przeciąganie referatów (zwykle tych najnudniejszych) w nieskończoność, to powszechna choroba
konferencji naukowych. Prowadzący obrady krępuje się, chrząka, wstaje, przestępuje
z nogi na nogę, ale nie potrafi przerwać, zwłaszcza jeśli przeciągającym jest prominentny profesor. Referujący zapewne nie zdają sobie nawet sprawy z faktu, jak
negatywne świadectwo sobie wystawiają: nie dość, że kiepski mówca (wykładowca),
marny naukowiec, który nie potrafi dokonać selekcji materiału i wyboru rzeczy najistotniejszych, to jeszcze arogancki pyszałek – nie szanuje czasu innych, wprowadza
zamęt do harmonogramu (ludzie mają prawo przyjść na wybrany referat, o on burzy
porządek obrad), denerwuje następnego referenta, zmusza innych do skracania wystąpień, ogranicza czas przewidziany na dyskusję. Zatem, uważa się za najmądrzejszego
i nie chce słuchać innych. A przecież, zgodnie ze średniowieczną dewizą Uniwersytet
jest to zgromadzenie ludzi poszukujących prawdy i nie ma więc na nim miejsca dla
tych, którzy mniemają, że prawdę już posiedli.
Niestety, te zbyt długie wystąpienia często składają się głównie z obszernego
wprowadzenia, podziękowań osobom, które zaprosiły do udziału w konferencji,
rozbudowanego planu, zapewnień, iż problematyka jest niezmiernie ważna, ale na
tyle złożona i szeroka, że referent z konieczności musi ograniczać się do spraw
najważniejszych. Potem jeszcze czas na ewentualną promocję własnej książki („tam
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znajdziecie państwo szersze omówienie”), a gdy już to skończy, okazuje się, że przewidziany czas wystąpienia upłynął.
Zła maniera nadmiernie długich wstępów często pojawia się też w wystąpieniach
studentów na seminariach, zwłaszcza wtedy, gdy nie mają oni niczego interesującego do
powiedzenia, gdyż nic nowego od poprzedniego wystąpienia nie przygotowali. Uczciwie
trzeba jedynie zaznaczyć, że nie wydłużają tych wystąpień, raczej czekają na moment,
gdy prowadzący pozwoli im skończyć. Wówczas, zwalczając owe przydługie zapewnienia, co też będzie w wystąpieniu, odwoływałem się do przykładu pocałunku.
Referat powinien być niczym pocałunek… Jak zareagowałaby Pani (na moich
seminariach przeważały studentki), gdyby Pani chłopak zaczął zapewniać: Chciałbym
Cię pocałować. Zatem najpierw stanę w odległości około półtora metra od Ciebie
i spojrzę Ci w oczy. Uśmiechnę się, lekko rozchylając usta. Wtedy Ty też spojrzysz
na mnie i uśmiechniesz się. Następnie raz jeszcze się uśmiechnę. Podniosę dłonie
i lekko rozchylę ręce. Nadal uśmiechnięty przybliżę się o krok. Mam nadzieję, że Ty
też uczynisz krok ku mnie. Wtedy będziemy już na tyle blisko, że będę mógł wyciągnąć ręce i dotknąć Twych ramion. Jeśli Ty nie uczynisz tego kroku ku mnie, wtedy
ja – nadal się uśmiechając – postąpię krok kolejny, wyciągnę ku Tobie ręce i z bliska
spojrzę Ci w oczy… mam nadzieję, że wtedy Ty znów uśmiechniesz się, rozchylisz
swe usta. Przymknę oczy…
Opowiadanie to może być znacznie dłuższe i rozbudowane, może zawierać cytaty
z wprowadzenia do referatu. Reakcja studentek była podobna: śmiały się, z ich ust
padały sformułowania: Powiedziałabym: Nie gadaj, tylko całuj, albo nawet radykalne:
Przegoniłabym takiego. Wtedy ja stwierdzałem: To niech i Pani w końcu przejdzie
do referatu, a nie opowiada, co w nim ma być. W efekcie, już po paru tygodniach
wystąpienia na seminariach były nieco (tylko) konkretniejsze i znacznie krótsze.
W słodkim przeświadczeniu o słuszności mojego postępowania żyłem aż do
konferencji dydaktyków geografii w listopadzie 2011 r. Tam to jeden z naukowców
z bardzo poważą miną i w sposób niezwykle skomplikowany informował wszystkich
o sprawach, o których każdy przeciętnie inteligentny dydaktyk geografii doskonale
wie. Z przyznanych mu 15 minut 16 wykorzystał na „zapowiedzi przedślubne”, czyli
informowanie o tym, jak skonstruowany jest jego referat, a po następnym kwadransie
przewodniczącemu udało się odebrać referentowi głos. Nim zamilkł, zdołał nam
powiedzieć, że nie dotarł jeszcze do połowy, a słuchając dalszego ciągu wystąpienia
z pewnością byśmy wiele skorzystali. Kiedy zwróciłem mu uwagę i powiedziałem,
że referat winien przypominać pocałunek, ofuknął mnie i stwierdził, że jego wystąpienie skonstruowane zostało zgodnie ze wskazówkami wybitnych metodologów
nauki, którzy takie właśnie szerokie wprowadzenia zalecają. Wymienił przy tym jakieś
nazwiska typu Mc Gyver, McDonalds, McIntosh and Avocado. Wprawdzie jestem
głęboko przekonany, że nigdy ich prac nie czytał, ale…
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Zacząłem się zastanawiać.
Kolejne zdarzenie miało miejsce w przerwie podczas innej konferencji we wrześniu 2012 r. w Lublinie. Tym razem referentka (nie geografka) pouczyła mnie, że
pomijanie planu prezentacji to wyraz przestarzałej szkoły metodycznej. Aktualnie
zaleca się, by prezentacje PowerPoint rozpoczynać wielopoziomowo rozbudowanym,
systemowo i hierarchicznie skonstruowanym planem, sukcesywnie aproksymując ów
plan wystąpienia na kolejnych slajdach, następnie przedstawiając metody badawcze
możliwe do wykorzystania w badaniach (ale nie muszą być one wykorzystywane),
a potem… to wystarczy już tylko pokazać jak najwięcej przezroczy, nawet bez komentarza, nieco przekraczając limit czasowy. I znów było odwołanie do autorytetów.
Zastanawiałem się coraz poważniej.
Anglicy zwykli mawiać, że jeśli nie piłeś ani kropli alkoholu, ale kilka osób mówi
ci, że jesteś pijany, to choć się z tym absolutnie nie zgadzasz, jednak na wszelki
wypadek… zostań w domu. Po zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że moi
rozmówcy mieli dużo racji. Rzeczywiście, wprowadzenie do wykładu (referatu, prezentacji, artykułu, pracy naukowej itd.) być powinno, jest wręcz konieczne. Powinno
słuchacza (czytelnika) zainteresować, wręcz zaintrygować, dzięki zasygnalizowaniu,
a może lepiej – zasugerowaniu, jaki będzie ciąg dalszy. Powinno być ono jednak maksymalnie zwięzłe, krótkie, bez jednego nawet zbędnego słowa (słuchacz/czytelnik
nie powinien zasnąć zbyt szybko). Szukałem idealnego wzorca, aż chyba go w końcu
znalazłem. Wzorzec ten brzmi:
PRAGNĘ CIĘ CAŁOWAĆ AŻ DO ŚWITU.
Przeanalizujmy to zdanie, kolejne jego elementy. Mamy tu wyraźnie, jednoznacznie określony obiekt badań: CIĘ, CIEBIE. Mamy też zwięźle przedstawioną procedurę postępowania: CAŁOWAĆ. Może się okazać, że na kolejnych etapach postępowania badawczego zasadne będą jej uszczegółowienia, możliwe, że wprowadzimy
inne, bardziej wyrafinowane procedury działania (metody, techniki badawcze), ale
pamiętajmy, że to dopiero początek, to nasz pierwszy, a nie ostatni slajd. Ponadto
procedura badawcza winna być odpowiednio dobrana do obiektu i celu badań. Niejednokrotnie ulegamy manii metodycznych nowinek, tymczasem już ponad pół wieku
temu taką postawę skrytykował światowej sławy metodolog Sławomir Mrożek [1959]
w „Męczeństwie Piotra Oheya”. Gdy w mieszkaniu Piotra Oheya zagnieździł się
tygrys łazienkowy, przyszedł naukowiec, by zainstalować niezwykle skomplikowaną
aparaturę badawczą do pomiarów owego tygrysa. Niegdyś tygrysy mierzono tyczką
bambusową, ale nowa aparatura, chociaż nie pozwalała na pomiary dokładniejsze,
lecz była bardziej skomplikowana, czasochłonna i zajmowała więcej miejsca. Sądzę,
że większość z nas, gdyby znalazła się na miejscu obiektu badania, uznałaby, że ter-
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min CAŁOWAĆ jest dostatecznie precyzyjny i że – przynajmniej na początku – nie
potrzebuje większego uszczegółowiania procedur.
Mamy też przedstawiony zakres czasowy badań: AŻ DO ŚWITU. Zwróćmy uwagę na fakt, że sformułowanie to wyznacza zakres czasowy z precyzją dostosowaną
do specyfiki badań. Żyjemy w dobie komputerów, które potrafią policzyć wszystko
do siedemnastego miejsca po przecinku (i dalej), tworząc nikomu nie potrzebne
pozory precyzji. Często ulegamy tej manii, chociaż dane, które poddajemy precyzyjnej obróbce statystycznej mają bardzo przybliżony, szacunkowy charakter. Ale czy
zawsze jest to potrzebne? Gdy opisujemy trendy demograficzne na poziomie gminy
z dokładnością do 0,1 promila, może się okazać, że „gwałtowny wzrost stopy zgonów” w kolejnym roku wynika z faktu, iż wracająca samochodem z dyskoteki trójka
pijanych młodych ludzi wpakowała się na drzewo dopiero po zabawie sylwestrowej,
a nie po dyskotece andrzejkowej. W kalendarzu znalazłem informację, że 16 grudnia, dzień po uroczystości, wschód Słońca w Warszawie nastąpi o godzinie 7.40.
Z astronomicznego punktu widzenia za wschód Słońca uznaje się moment, gdy na
wysokości horyzontu znajdzie się środek wznoszącej się ku górze tarczy słonecznej.
Jednak w naszych codziennych wyobrażeniach wschód Słońca następuje w momencie, gdy nad horyzontem pojawi się rąbek jego tarczy. Dlatego ten „potoczny”
wschód Słońca jest wcześniejszy od astronomicznego. Szczególnie dużą różnicę
mamy w miesiącach zimowych, a zwłaszcza w tych dniach, gdy Słońce nie wznosi się
stromo ku górze, ale powoli „wytacza się” nad horyzont. Ale świt jest jeszcze wcześniej i zależy w znacznej mierze od czynników atmosferycznych, np. od zachmurzenia.
Prognozy pogody na jutro przewidują zachmurzenie duże i opady deszczu, co będzie
opóźniało moment świtu. O której on jednak nastąpi? Z pewnością sporo przed 7.40.
Można byłoby to próbować wyliczyć, ale na podstawie obserwacji z dnia dzisiejszego
przypuszczam, że będzie to około 6.58. Czy jednak rzeczywiście taka precyzja jest
nam w tym przypadku potrzebna, czy jest ona w ogóle pożądana, gdy deklarujemy
pragnienie (zaproszenie do) długotrwałego całowania. Tej PROCEDURZE znacznie
bardziej odpowiada określenie DO ŚWITU, niż np. „aproksymatywnie do godziny
6.58, z możliwością skrócenia w przypadku mniejszego od prognozowanego stopnia zachmurzenia, zwł. przez chmury niskie, bądź też ewentualnego wydłużenia
w przypadku wystąpienia zamglenia. Odchylenia od godziny 6.58 nie powinny jednak
przekroczyć…”. Przypuszczam, że większość z nas w przypadku takiej deklaracji
wolałaby usłyszeć DO ŚWITU. Ja też.
Wreszcie słowo PRAGNĘ. Właśnie PRAGNĘ, nie zaś „będę” czy też „chcę”.
Różne są motywy wyboru tematyki badawczej, ale w każdym przypadku, a już w takim szczególnie, warunek konieczny, choć nie wystarczający, stanowi osobiste zaangażowanie, emocjonalny stosunek do obiektu (tematyki) badań [Wilson, 1968]. Bez
niego nasza praca naukowa, a w konsekwencji także głoszenie referatów, wykładów,
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odczytów zamienia się w odrabianie pańszczyzny, czyli – stosując nowszą terminologię – punktozę. Równocześnie trzeba pamiętać, że we wszelkich badaniach z zakresu
nauk społecznych i humanistycznych sukces zależny jest od akceptacji ze strony
ludzi, których dotyczyć ma nasze działanie, przy czym najbardziej oczekiwaną jest
postawa współpracy [patrz Babbie, 2008] i liczne prace innych autorów). „Chcę”
brzmi egocentrycznie i zbyt mało emocjonalnie, „będę” to fałszywa pewność siebie,
a przecież przystępując do badań naukowych zawsze liczyć musimy się z możliwością
porażki, koniecznością cofnięcia się, by szukać innych, bardziej adekwatnych (soft?)
procedur. PRAGNĘ zawiera wszystko – i nasze zaangażowanie emocjonalne i otwarcie na drugą osobę, oczekiwanie współpracy w działaniach społecznych i nasze
wewnętrzne rozterki, niepewność badacza.
Ale zdanie jest czymś więcej niż prostą sumą słów, podobnie jak synteza to więcej
niż suma składowych. Z naszego zdania implicite wynika, że zamierzone procedury
badawcze mogą mieć perspektywicznie charakter rozwojowy. Mogą one przynieść
konkretne efekty praktyczne, co jest obecnie stawiane jako bardzo istotna wskazówka
przy opracowywaniu KRK, kart przedmiotów itd. Ponadto, jeśli nawet na pierwszym
etapie, przystępując do procedury całowania, mamy organizacyjnie do czynienia
tylko z typowym klastrem, to istnieją realne szanse, że perspektywicznie dojdzie do
podejmowania nowych zadań i powstania typowego, trwałego konsorcjum, co było
modelem uprawiania nauki tak silnie lansowanym przez kolejnych ministrów Nauki
(i Szkolnictwa Wyższego): prof. dr hab. Michała Kleibera, prof. dr hab. Barbarę Kudrycką, prof. dr hab. Jarosława Gowina.
Zatem proszę Was: nie zapominajcie tego metodycznego przesłania i starajcie się
– jak najczęściej – wdrażać je w życie. Wprowadzenie jest konieczne, ale nie może
być zbyt długie:
PRAGNĘ CIĘ CAŁOWAĆ AŻ DO ŚWITU.
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