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STRUKTURY SEDYMENTACYJNE I UZIARNIENIE OSADÓW WYDM 
I PLAŻY WYBRZEŻA BAŁTYKU W REJONIE POGORZELICY 

 
Paweł Sydor1*, Tomasz A. Łabuz2**, Anna Mańkowska2*** 

 
1 Zakład Regionalny Geologii Pomorza, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 

Instytut Badawczy, ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin 
2 Zakład Geomorfologii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński, 

ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin 
 
Sydor P., Łabuz T. A., Mańkowska A., 2011, Struktury sedymentacyjne i uziarnienie osadów 
wydm i plaży wybrzeża Bałtyku w rejonie Pogorzelicy, Czasopismo Geograficzne, 82(3): 213–233.  
 
Artykuł wpłynął do redakcji 30.06.2010; po recenzji zaakceptowany 30.06.2011. 
 
 
Streszczenie 

 
Badania osadów strefy brzegowej wykazały, że dominującym typem warstwowania 

w osadach wydmowych było warstwowanie przekątne tabularne i klinowe na stokach 
oraz poziome na grzbiecie wydm. Na plaży występowało warstwowanie przekątne nis-
kokątowe, poziome oraz faliste. Ponadto w osadach plażowych zarejestrowano warstwy 
wzbogacone w minerały ciężkie oraz nagromadzenia kawałków drewna, łodyg i wodo-
rostów, czyli kidzinę, będące pozostałością po wysokich stanach wody. Nachylenie 
warstw w osadach wydm wahało się od 30° na stokach do 0° na grzbiecie. Na plaży 
nachylenie lamin wahało się w granicach od 2,5–10° u podstawy wydmy do 0° przy linii 
wody. Analiza uziarnienia wykazała, że materiał budujący plaże i wydmy w rejonie 
Pogorzelicy to piaski drobno- i średnioziarniste cechujące się bardzo dobrym wysorto-
waniem. 

Uzyskane wyniki pozwoliły potwierdzić oraz w znacznej mierze uzupełnić obserwa-
cje innych badaczy dotyczące osadów budujących strefę brzegową Bałtyku [Rudowski 
1986, Zamorski 1993, Wróblewski 2003, Łabuz, Olechnowicz 2004, Osadczuk 2004]. 

Analizując struktury sedymentacyjne i określając cechy granulometryczne osadów 
strefy brzegowej możliwe jest zbadanie zmian natężenia procesów, które kształtują to 
środowisko sedymentacyjne. Odtworzenie historii tych zmian pozwoli stworzyć progno-
zy dotyczące dynamiki badanego odcinka wybrzeża oraz może stanowić bazę porów-
nawczą dla innych części wybrzeża.  
 
 
Wprowadzenie 
 

Formy tworzące się w strefie brzego-
wej powstają w wyniku wielu procesów, 
których natężenie często zmienia się

w czasie i przestrzeni. Zmienność ta jest 
dobrze widoczna w osadach budujących 
plażę i wydmy strefy brzegowej. W celu 
określenia struktur sedymentacyjnych 
i uziarnienia osadów budujących plażę 
i wydmy zostały przeprowadzone bada-
nia w rejonie Pogorzelicy (ryc. 1). Powo- 
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań. 

Fig. 1. Location of study area. 
 
dem wybrania tego miejsca do szczegó-
łowych studiów był jego naturalny cha-
rakter, bez wpływu człowieka na środo-
wisko naturalne, pozwalający zaobser-
wować rzeczywisty, naturalny i niezabu-
rzony przebieg procesów. Podobne bada-
nia na polskim wybrzeżu były wykony-
wane przez: Borówkę [1979], Rudow-
skiego [1986], Zamorskiego [1993], 
Wróblewskiego [2003], Osadczuk 
[2004], Łabuza i Olechnowicza [2004]. 
Wyniki studiów uzupełniają wiedzę na 
temat osadów budujących plażę i wydmy 
na polskim wybrzeżu. 
 
 
Obszar badań 
 

Teren badań znajduje się około 3 km 
na wschód od Pogorzelicy na 361 km 
wybrzeża morskiego (według kilometra-
żu Urzędu Morskiego) (ryc. 1). Według 
klasyfikacji Kondrackiego [2002] jest to 

obszar Wybrzeża Trzebiatowskiego. 
Brzeg wydmowy tego odcinka budują 
maksymalnie dwa wały wydm nadmor-
skich, z których wydma przednia najczę-
ściej posiada stromo nachylony, abrazyj-
nie podcięty klifowy stok. Wysokości 
wydm wynoszą od 6 do 10 m n.p.m. 
Zaplecze wydm nadmorskich jest pokryte 
pokrywami eolicznymi z piaszczystymi 
pagórami wydmowymi o wysokościach 
dochodzących do 15 m. Średnia szero-
kość plaży omawianego odcinka wynosi 
maksymalnie 55 m [Musielak i in. 2005]. 
Są to plaże nie posiadające wykształco-
nego wału brzegowego, czyli o niepeł-
nym profilu według klasyfikacji Łongi-
nowa [1963] i Leontjewa i in. [1982]. 
Pod względem morfodynamicznym jest 
to region odznaczający się bardzo dużym 
zróżnicowaniem, generalnie jednak prze-
ważają wybrzeża abradowane [Racinow-
ski i in. 1995]. Według klasyfikacji Boh-
dziewicza [1963] zmodyfikowanej przez 
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Racinowskiego i in. [1995] badany odci-
nek wybrzeża zalicza się do typu 2a, 
czyli wybrzeża wydmowego niskiego 
będącego w fazie abrazji. W kierunku 
zachodnim wydmy obniżają się i na 
wysokości Jeziora Liwia Łuża brzeg 
buduje jeden rozmyty wał wydmowy 
o wysokości do 5 m n.p.m. W kierunku 
wschodnim obserwuje się zmienne kie-
runki rozwoju wybrzeża, o czym świad-
czą efemeryczne i niewielkie formy aku-
mulacyjne na plaży górnej pomiędzy 
Pogorzelicą a Mrzeżynem [Łabuz 2005].  

Klimat omawianego obszaru odzna-
cza się średnimi rocznymi temperaturami 
osiągającymi 8,3°C. Średnia roczna suma 
opadów dochodzi do 675 mm. Najwięk-
sze opady występują w porze letniej. 
Okres wegetacyjny jest stosunkowo długi 
i trwa do 223 dni [Koźmiński i in. 2007]. 
Na badanym obszarze dominują wiatry 
z kierunków S–SW–W [Miętus i in. 
2004]. Częste jest również występowanie 
wiatrów z kierunków E i NE. Wiatry 
z kierunków W–NW do E–NE przyczy-

niają się do powstania spiętrzeń sztor-
mowych [Sztobryn, Stigge 2005]. Czę-
stość tych wiatrów nasila się w okresie 
zimy [Majewski 1974]. W półroczu cie-
płym (IV–IX) w wieloleciu 1971–2000 
najrzadziej wystąpiły wiatry z kierunku 
N (7,1 %), zaś najczęściej notowano 
wiatry z kierunku W (18,7 %). W półro-
czu chłodnym (X–III) w wieloleciu 
1971–2000 najmniejszą częstotliwość 
posiadały wiatry z kierunku N (3,6 %), 
zaś największą z kierunku SW (24 %) 
(ryc. 2A). Roczna prędkość wiatru 
z wielolecia w latach 1971–2000 na 
badanym obszarze wynosiła 3,3 m/s. 
Najwyższe prędkości wiatru odnotowuje 
się w listopadzie, grudniu i styczniu, zaś 
najniższe w okresie od maja do września 
(ryc. 2B). W ciągu roku wiatry silne, 
o prędkości co najmniej 11 m/s, występu-
ją kilkadziesiąt razy [Miętus i in. 2004]. 

Wezbrania sztormowe na badanym 
obszarze są generowane przez bardzo 
silne wiatry z sektorów od NW do NE. 
W latach 1976–2000 obserwowano 

 
 

 
Ryc. 2. A – róża wiatrów w półroczu ciepłym (IV–IX) i chłodnym (X–III) z wielolecia 1971–2000 dla 

Kołobrzegu; B – rozkład prędkości wiatru w półroczu ciepłym (IV–IX) ) i chłodnym (X–III) z wielolecia 
1971–2000 dla Kołobrzegu. Opracowanie własne na podstawie danych z Koźmiński i in. 2007. 

Fig. 2. A – wind rose in warm (IV–IX) and cool half year (X–III) from years 1971–2000 for Kołobrzeg;  
B – wind speed distribution in warm (IV–IX) and cool half year (X–III) from years 1971–2000 for Kołobrzeg. 

Own study at the base of data from Koźmiński et. al. 2007. 

A B 
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wzrost ilości spiętrzeń sztormowych oraz 
wzrost częstości wezbrań o maksymal-
nych stanach wody przekraczających 
580 cm. Największa częstość wezbrań 
sztormowych występuje od listopada do 
lutego. Najczęściej zanotowano w latach 
1976–2000 wezbrania sztormowe trwają-
ce od 21 do 30 godzin [Sztobryn, Stigge 
2005]. W latach poprzedzających bada-
nia, to jest od 2001 do 2007 r., spiętrze-
nia sztormowe z poziomem morza 1 m 
powyżej średniego występowały co roku, 
powodując niszczenie plaży i stopniowe 
podcinanie wydmy przedniej. W rezulta-
cie w roku 2007 na badanym odcinku 
stok odmorski wydmy przedniej posiadał 
podcięcie klifowe rzędu 2–5 m wysoko-
ści od podstawy plaży. Ponadto zostały 
zerodowane wydmy embrionalne, które 
przy udziale roślinności porastającej 
plażę rozwijały się na tym odcinku w la-
tach 1997–2002 [Łabuz 2002]. 
 
 
Metody badań 
 

Badanie terenowe były wykonywane 
w dwóch seriach pomiarowych: letniej 
i wiosennej. W tym czasie wykonano 
pomiary niwelacyjne rzeźby wydm i pla-
ży (z wykorzystaniem niwelatora, łaty 
i taśmy mierniczej). Pomiary dowiązano 
do osnowy geodezyjnej reperów kilome-
trażu (KUM) wybrzeża stosowanego 
przez Urząd Morski. Wykonano również 
wkopy w poprzek dwóch wałów wy-
dmowych, zagłębienia międzywydmo-
wego oraz plaży (ryc. 3 i 7). Do rejestra-
cji struktur sedymentacyjnych wykorzy-
stano niwelator, łatę, taśmy miernicze 
oraz aparat fotograficzny. Na tej podsta-
wie oznaczono głębokość względną 
i bezwzględną wykopu, dowiązaną do 
osnowy geodezyjnej. Kąt nachylenia 
warstw pomierzono kompasem geolo-
gicznym. Z powierzchni każdego odsło-
nięcia pobrano próbki metodą zdzierko-
wą [Rutkowski 1995]. Dla osadów

wydm w opisie zastosowano propozycję 
kodu genetycznego osadów środowiska 
eolicznego stworzoną przez P. Zieliń-
skiego i K. Issmer [2008], zaś dla osa-
dów plaży kod litofacjalny i litogene-
tyczny zaproponowany przez T. Zieliń-
skiego [1995]. 

W laboratorium zebrane 111 próbek 
wysuszono i przesiano na wytrząsarce 
firmy Fritsch. Interwał oczek wykorzy-
stanych sit dla osadów plaży wynosił 
0,25 phi, a dla osadów wydm – 0,5 phi. 
Przy obliczaniu parametrów uziarnienia 
wykorzystano wzory wprowadzone przez 
Folka i Warda [1957], a frakcje podsta-
wowe wydzielono na podstawie klasyfi-
kacji Wentwortha [1922].  
 
 
Wyniki badań 
 
Struktury sedymentacyjne osadów wydm 
 

Na grzbietach dwóch wałów wy-
dmowych zaobserwowano występowanie 
warstwowania poziomego i przekątnego 
niskokątowego (ryc. 3). W odsłonięciu 
na drugiej wydmie (licząc wały wydmo-
we od morza) występowała warstwa 
miąższości około 10 cm, zawierająca 
liczne nagromadzenia rozkładających się 
korzeni roślin. Spąg warstwy znajdował 
się na głębokości 0,9 m i miał upad ku 
północy. Na grzbiecie wydmy przedniej 
w wielu miejscach odsłonięcia obecne 
były korzenie roślin aktualnie porastają-
cych grzbiet wydmy. Nachylenie warstw 
na szczytach grzbietów wynosiło około 
1° i wzrastało na stokach form, przyjmu-
jąc nachylenie północne w kierunku sto-
ku odmorskiego i południowe w kierun-
ku stoku odlądowego.  

Na stoku odmorskim drugiej wydmy 
dominowało warstwowanie przekątne 
tabularne w małej i dużej skali oraz kli-
nowe w dużej skali (kod SF) (ryc. 3 i 4). 
Warstwy w tej części wydmy miały nie-
wielkie miąższości, dochodzące maksy- 
 



Osady wydm i plaży wybrzeża Bałtyku w rejonie Pogorzelicy 

217 

 R
yc

. 3
. P

rz
eb

ie
g 

st
ru

kt
ur

 se
dy

m
en

ta
cy

jn
yc

h 
na

 w
yd

m
ac

h 
w

 re
jo

ni
e 

Po
go

rz
el

ic
y 

na
 3

61
 K

U
M

: 1
 –

 k
or

ze
ni

e 
ro

śli
n,

 2
 –

 sz
ys

zk
a,

 3
 –

 k
aw

ał
ki

 d
re

w
na

, 4
 –

 k
ąt

y 
up

ad
u 

la
m

in
, 5

 –
 la

m
in

y,
 6

 –
 m

ie
js

ca
 p

ob
or

u 
pr

ób
, 7

 –
 p

oz
io

m
 g

le
bo

w
y.

 O
sa

dy
: 1

 –
 p

ia
se

k 
dr

ob
no

zi
ar

ni
sty

, 2
 –

 p
ia

se
k 

śr
ed

ni
oz

ia
rn

is
ty

. 

Fi
g.

 3
. S

ed
im

en
ta

ry
 st

ru
ct

ur
es

 o
f d

un
es

 se
di

m
en

ts
 in

 th
e 

ar
ea

 o
f P

og
or

ze
lic

a 
on

 3
61

 k
m

 o
f P

ol
ish

 c
oa

st:
 1

 –
 ro

ot
s o

f p
la

nt
s, 

2 
– 

co
ne

, 3
 –

 p
ie

ce
s o

f w
oo

d,
 4

 –
 a

ng
le

 o
f 

la
ye

rs
 in

cl
in

at
io

n,
 5

 –
 la

ye
rs

, 6
 –

 sa
m

pl
es

, 7
 –

 so
il 

le
ve

l. 
Se

dm
in

en
ts:

 1
 –

 fi
ne

 g
ra

in
ed

 sa
nd

, 2
 –

 m
ed

iu
m

 g
ra

in
ed

 sa
nd

. 

 



P. Sydor, T.A. Łabuz, A.Mańkowska 

218 

 
Ryc. 4. Warstwowanie klinowe na odmorskim stoku drugiej wydmy. Strzałka pokazuje kopalny poziom 

glebowy (zdj. A. Mańkowska). 

Fig. 4. Wedge cross lamination on the windward slope of the second dune. Arrow shows fossil soil level 
(photo A. Mańkowska). 

 
 
malnie do 40 cm. Wiele warstw było 
wykształconych w postaci soczewek (kod 
DT), których długość osiągała do 50 cm, 
a miąższość 15 cm. Warstwowanie pia-
sków w obrębie soczewek było współ-
kształtne do ich powierzchni. U podsta-
wy stoku, na wysokości 5,5 m n.p.m., 
zarejestrowano warstwę kopalnej gleby 
o miąższości 10 cm (ryc. 4). Na wysoko-
ści od 8,2 do 8,8 m n.p.m. rejestrowano 
w osadach wydmowych występowanie 

kawałków drewna (ryc. 3). Laminy stoku 
odmorskiego charakteryzowały się prze-
ciwnym kierunkiem nachylenia (połu-
dniowy), niż powierzchnia stoku (pół-
nocny), a kąt upadu wahał się w grani-
cach 1–20°. Warstwy osiągały powierz-
chnię stoku i tam urywały się. Dopiero 
poniżej stropu kopalnego poziomu gle-
bowego kierunek nachylenia lamin był 
zgodny z kierunkiem nachylenia po-
wierzchni stoku, a ich upad wynosił 10° 
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i stopniowo malał w kierunku zagłębie-
nia międzywydmowego. 

W zagłębieniu międzywydmowym 
zarejestrowano warstwę odznaczającą się 
warstwowaniem poziomym (kod PB) 
(ryc. 3 i 5). Jej miąższość wynosiła 40 
cm, a strop znajdował się na wysokości 
5,0 m n.p.m. Omawiana warstwa wystę-
powała także pod przekątnie warstwowa-
nymi osadami stoku odlądowego wydmy 
przedniej. Utwory o laminacji poziomej 
były przykryte przez osady o warstwo-
waniu przekątnym (ryc. 6). 

Na stoku odlądowym wydmy przed-
niej osady odznaczały się laminacją 
przekątną. W wielu miejscach odsłonię-
cia występowały korzenie roślin porasta-
jących powierzchnię stoku. Nachylenie 
budujących ją lamin miało kierunek po-
łudniowy, co było zgodne z kierunkiem 
nachylenia powierzchni stoku. Wartość 
upadu wynosiła średnio 3°. U podstawy 
stoku nie stwierdzono nachylenia lamin, 
a dalej w kierunku zagłębienia między-
wydmowego zmieniało się ono do 1° 
w kierunku północnym. Dalej laminy 
osiągały powierzchnię stoku i urywały 
się (ryc. 3). 

Powierzchniową warstwę wałów wy-
dmowych i zagłębienia międzywydmo-
wego stanowił kilkucentymetrowej miąż-
szości luźny piasek. Wał wydmy przed-
niej oraz grzbiet drugiej wydmy porastał 
zespół Elymo-Ammophiletum, który od-
powiada za akumulację osadu. 
 
Struktury sedymentacyjne osadów plaży 
 

Na plaży, podczas wykonywania obu 
serii pomiarów zaobserwowano war-
stwowanie przekątne tabularne niskoką-
towe (kod Sl) oraz warstwowanie pozio-
me, które występowało w górnej części 
plaży (kod Sh). Większość warstw prze-
biegała wzdłuż całego odsłonięcia 
(ryc. 7). Większe miąższości warstw (do 
60 cm) odnotowano podczas letniej serii 
pomiarów, mniejsze (do 40 cm) w czasie 
pomiarów wiosennych.  

Podczas obu serii pomiarowych zaob-
serwowano w osadach plażowych war-
stwy wzbogacone w minerały ciężkie. Na 
plaży z letniej serii pomiarów zareje-
strowano trzy takie warstwy. Najwęższa 
z nich, znajdująca się na głębokości 
1,1 m p.p.t., miała 5 cm miąższości, 
45 cm długości i znajdowała się tylko 
u podstawy wydmy. Największa znajdo-
wała się na poziomie 1,0 m p.p.t. Miała 
10 cm miąższości i ciągnęła się na długo-
ści około 18 m wkopu plaży górnej, 
a następnie znikała pod dnem wkopu 
z jednej strony i pod osadami wydmo-
wymi z drugiej. Kolejna warstwa minera-
łów ciężkich, znajdująca się 0,4 m p.p.t., 
miała 5 cm miąższości i ciągnęła się 
przez 13 m od początku wkopu, gdzie 
znikała pod osadami wydmy przedniej. 
Jej miąższość malała w kierunku linii 
wody, aż do zupełnego zaniku (ryc. 7A). 
Na plaży z wiosennej serii pomiarów 
również zaobserwowano trzy warstwy 
wzbogacone w minerały ciężkie. Wszyst-
kie były widoczne od 6 m długości od-
słonięcia i miały miąższość około 10 cm. 
Ich stropy znajdowały się średnio na głę-
bokości 0,2 m, 0,4 m i 0,6 m p.p.t. Ich 
długości wynosiły odpowiednio: 15 m, 
12 m i 6 m. Wszystkie były widoczne od 
6 m długości odsłonięcia i wszystkie 
znikały pod dnem wkopu, zaś dwie poło-
żone najgłębiej – również pod osadami 
wydmy przedniej (ryc. 7B). 

Podczas letniej serii pomiarów, na 
długości od 14 do 21 m wkopu i na głę-
bokości 0,6 m p.p.t., zarejestrowano 
warstwę otoczaków miąższości 10 cm. 
Średnica największych otoczaków wyno-
siła około 10 cm i zmniejszała się 
w kierunku lądu (ryc. 7A). Podczas tej 
samej serii pomiarów w środkowej części 
plaży, na odcinku o długości 9 m, po-
cząwszy od 11 m wkopu, zarejestrowano 
warstwę odznaczającą się laminacją 
falistą (kod Sr) (ryc. 8). Miąższość war-
stwy wynosiła kilkanaście centymetrów. 
Mogą to być pozostałości form nazwa- 
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Ryc. 5. Poziome warstwowanie piasków w zagłębieniu międzywydmowym (zdj. A. Mańkowska). 

Fig. 5. Horizontal lamination of sands in interdune depression (photo A. Mańkowska). 
 

 
Ryc. 6. Osady zagłębienia międzywydmowego o laminacji poziomej zalegające pod przekątnie 

warstwowanymi osadami stoku (zdj. A. Mańkowska). 

Fig. 6. Horizontal laminated sediments of  interdune depression lying under cross laminated  
sediments of dune slope (photo A. Mańkowska). 
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Ryc. 8. Struktury sedymentacyjne wydemek plażowych zarejestrowanych podczas letniej serii pomiarów  

(zdj. P. Sydor). 

Fig. 8. Small beach dunes structures recorded during summer series of measurement (photo P. Sydor). 
 
 
nych przez A. Mielczarskiego i J. Onosz-
kę [1968] mezobarchanami. Bardziej 
prawdopodobne jest, że są to formy po-
wstałe wskutek szybkiego spływu wód 
morskich, spotykane często po ustąpieniu 
spiętrzeń sztormowych na plaży (obser-
wacje własne T. Łabuza). Zarejestrowane 
formy były symetryczne i tworzyły ciągi 
wyniosłości (o wysokości 15 cm) o regu-
larnych odstępach. Strop warstwy zalegał 
na głębokości od 0,1 do 0,4 m p.p.t.  

Podczas obu serii pomiarów zareje-
strowano niezgodność kątową zalegają-
cych warstw. Na plaży z letniej serii 
pomiarów taka niezgodność występowała 
w dwóch miejscach w górnej części 
plaży u podstawy wydmy (pierwsze 2 m 
wkopu). Strop tych warstw zalegał na 
głębokościach: 0,3 m p.p.t. i 0,9 m p.p.t. 

Laminy w obrębie tych warstw miały na-
chylenie 5°, natomiast reszta ławic miała 
nachylenie 10°. Podczas wiosennej serii 
pomiarów również stwierdzono dwie 
niezgodności. Jedną zarejestrowano przy 
mikroklifie na głębokości 0,3 m p.p.t. 
i na długości 5,5 m wkopu. Oddzielała 
ona warstwy o nachyleniu 1° i 2°. Druga, 
wyraźniejsza, również zaczynała się na 
tym samym odcinku wkopu. Występowa-
ła ona na głębokości około 0,5 m p.p.t. 
i od strony morza znikała pod dnem 
wkopu, zaś od strony lądu pod osadami 
wydmowymi. Oddzielała ona osady o na-
chyleniu 2° i 0° (ryc. 9). Ścięte warstwy 
były przykryte laminami wzbogaconymi 
w minerały ciężkie i niekiedy nagroma-
dzeniami kawałków drewna, łodyg roślin 
i wodorostów, czyli kidziną (ryc. 10). 
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Ryc. 9. Ścięta erozyjnie poziomo laminowana warstwa, na której zalegają przekątnie laminowane osady. 

Granicą dwóch serii jest spąg ciemnej warstwy wzbogaconej w minerały ciężkie (zdj. P. Sydor). 

Fig. 9. Cutting layer with horizontal lamination being under sediments with cross lamination. Floor of dark 
layer enriched by heavy minerals is boundary of this two series (photo P. Sydor). 

 

 
Ryc. 10. Kidzina w występująca w górnej części plaży (zdj. P. Sydor). 

Fig. 10. Pieces of grass and seaweds recorded on upper beach (photo P. Sydor). 
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Kidzinę zaobserwowano również 
w innych miejscach odsłonięć. Podczas 
letniej serii pomiarów zaobserwowano 
pięć punktów jej nagromadzeń, a podczas 
serii wiosennej – dwa. Zarejestrowano 
również sporadyczne występowanie po-
jedynczych otoczaków i muszli małży, 
najczęściej Cardium. Na plaży z wiosen-
nej serii u podstawy wydmy (na długości 
od 0,5 do 2,5 m) stwierdzono także na-
gromadzenia korzeni roślin występują-
cych w tej części plaży. 

Podczas wiosennej serii pomiarów 
w górnej części plaży na głębokości 
0,8 m p.p.t. zaobserwowano warstwę 
o laminacji przekątnej (kod Sr) (ryc. 11). 
Laminy dochodziły stycznie do dolnej 
i górnej powierzchni zestawu. Miąższość 
warstwy wynosiła 10 cm i ciągnęła się na 
odcinku 2 m począwszy od 6,2 m wkopu. 
Nachylenie lamin wynosiło 2° ku połu-

dniowi, czyli było przeciwne niż kieru-
nek nachylenia plaży.  

Podobnie jak w przypadku wydm, na 
powierzchni plaży zalegała kilkucenty-
metrowej miąższości warstwa luźnego 
piasku, z której, pod wpływem działalno-
ści wiatru, uformowały się ripplemarki 
eoliczne. Laminy wszystkich osadów 
plaży były nachylone w kierunku morza, 
a ich upad wynosił od 10° N u podstawy 
wydmy w czasie letniej serii pomiarów 
(od 2,5° N w czasie wiosennej serii po-
miarów) i malał w kierunku linii wody, 
osiągając 0°. 
 
Uziarnienie osadów 
 

Analizę uziarnienia wykonano dla 40 
próbek pobranych z wydm i 71 pobra-
nych z plaży. W obu przypadkach domi 
nowały piaski średnio- i drobnoziarniste, 
 

 

 
Ryc. 11. Warstwowanie przekątne zarejestrowane w górnej części plaży (zdj. P. Sydor). 

Fig. 11. Cross lamination recorded on the upper beach (photo P. Sydor). 
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których udział w osadach wydmowych 
wynosił odpowiednio 42 % i 58 %, zaś 
w osadach plaży odpowiednio 87 % 
i 13 %. Przeciętne wartości wskaźników 
Folka i Warda [1957] przedstawione zo-
stały w tab. 1. 

Na 361 KUM przeciętna wielkość 
ziaren mieściła się w granicach: 1,63–
2,35 phi (średnio 1,99 phi) dla wydm, 
1,8–2,14 phi (średnio 1,90 phi) dla plaży 
z letniej serii pomiarów, 1,66–2,25 phi 
(średnio 1,94 phi) dla plaży z wiosennej 
serii pomiarów. Są to piaski drobno- 
i średnioziarniste. 

Wskaźnik odchylenia standardowego 
(σI) na badanym obszarze mieścił się 
w granicach: 0,18–0,41 (dla osadów za-
głębienia miedzywydmowego odchylenie 
standardowe wynosiło 0,57) (średnio 
0,26) dla wydm, 0,22–0,44 (średnio 0,35) 
dla plaży z letniej serii pomiarów, 0,22–
0,37 (średnio 0,29) dla plaży z wiosennej 
serii pomiarów. Są to więc osady bardzo 
dobrze i dobrze wysortowane. Świadczy 
to o małym zróżnicowaniu energetycz-
nym środowiska sedymentacyjnego plaży 
i wydm. W interpretacji litodynamicznej 
dobre wysortowanie jest typowe dla ru-
mowiska znajdującego się na etapie tran-
zytu lub depozycji [Racinowski i in. 
2001]. 

Wskaźnik skośności (SkI) na oma-
wianym obszarze zawierał się w grani-
cach: –0,31 do 0,06 (średnio –0,10) dla 
wydm, –0,19 do 0,13 (średnio –0,11) dla 
plaży z letniej serii pomiarów, –0,21 do 
0,28 (średnio 0,03) dla plaży z wiosennej 
serii pomiarów. W osadach wydmowych 
stwierdzono dominację rozkładów ujem-
nie skośnych (55 % prób) i prawie syme-
trycznych (45 % prób). Dominacja ujem-
nej skośności wskazuje, że osady wy-
dmowe znajdują się w fazie selektywne-
go wywiewania. W przypadku plaży 
z letniej serii pomiarów występowała 
wyraźna dominacja rozkładów o skośno-
ści prawie symetrycznej (80 % prób). 
Rozkład ujemnie skośny był typowy dla 
15 % prób, zaś dodatnio skośny dla 5 % 

prób. Na plaży z wiosennej serii pomia-
rów również występowała dominacja 
rozkładów o skośności prawie syme-
trycznej (75 % prób). Rozkład ujemnie 
skośny posiadało 2 % prób, dodatnio 
skośny – 23 %. Dominacja układów pra-
wie symetrycznych wskazuje na równo-
wagę między procesami akumulacji 
i wywiewania. 

Spłaszczenie rozkładów uziarnienia 
(KG) wynosiło: 0,82–2,04 (średnio 1,04) 
dla osadów wydm, 0,82–1,19 (średnio 
1,15) dla plaży z letniej serii pomiarów, 
0,88–1,22 (średnio 1,05) dla plaży 
z wiosennej serii pomiarów. W osadach 
strefy brzegowej wyróżnia się wyraźna 
dominacja rozkładów mezokurtycznych, 
co wskazuje na nasycenie środowiska 
sedymentacyjnego materiałem mineral-
nym. 

Krzywe kumulacyjne osadów budu-
jących wydmy i plażę w rejonie Pogorze-
licy są typowymi krzywymi charaktery-
zującymi ten typ osadów. Według klasy-
fikacji Sindowskiego jest to typ SG, 
w którym krzywa jest nachylona stromo 
i wznosi się pod kątem 60–65°. Są to 
krzywe o liczbie segmentów od jednego 
do czterech. Najliczniejszą, a w wielu 
przypadkach jedyną, jest populacja salta-
cyjna, która charakteryzuje się bardzo 
dobrym wysortowaniem składników. Po-
pulacja saltacyjna w kilku przypadkach 
posiada również kilka subpopulacji 
(zwłaszcza w przypadku krzywych osa-
dów pochodzących z plaży górnej). Po-
pulacje trakcyjna i zawiesinowa pojawia-
ją się bardzo rzadko i stanowią mniej niż 
0,05 % (ryc. 12).  

Naniesione na diagram C/M Passegi 
wyniki analizy uziarnienia tworzą dosyć 
zwarte skupienie. Cały materiał znajduje 
się w obrębie klasy IV (ryc. 13). Dla tej 
klasy jest charakterystyczny transport ru-
mowiska w formie zawiesiny przypo-
wierzchniowej oraz toczony w warun-
kach silnych prądów turbulentnych [Ra-
cinowski i in. 2001].  
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Tab. 1. Średnie wartości wskaźników Folka i Warda [1957] dla osadów budujących plażę i wydmy w rejonie 
Pogorzelicy (objaśnienia skrótów w tekście). 

 Mz I SkI KG 
Wydmy 1,99 0,26 -0,10 1,04 
Plaża z lata 2007 1,90 0,35 -0,11 1,15 
Plaża z wiosny 2008 1,94 0,29 0,03 1,05 

 
 

 
Ryc. 12. Uśrednione krzywe kumulacyjne osadów plaży i wydm w rejonie Pogorzelicy: 1 – wydmy,  

2 – plaża z wiosennej serii pomiarów, 3 – plaża z letniej serii pomiarów. 

Fig. 12. Averaged cumulative curves of beach and dunes deposits in the area of Pogorzelica: 1 – dunes,  
2 – beach from spring series of measurements, 3 – beach from summer series of measurements. 
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W wielu przypadkach dostrzeżono 
związek pomiędzy poszczególnymi pa-
rametrami uziarnienia (ryc. 14). Więź 
korelacyjna występuje pomiędzy prze-
ciętną wielkością ziaren i odchyleniem 
standardowym (ryc. 14A). Stwierdzono 
tendencje wzrostu wysortowania wraz ze 
zmniejszającą się przeciętną średnicą 
ziaren. Tendencja wzrostu wysortowania 
wraz ze zmniejszaniem się dynamiki 
procesów wskazuje na rosnącą rolę pro-
cesów sortowania w obrębie frakcji 
drobniejszych. Jest to typowy układ dla 
środowisk o zróżnicowanej dynamice 
i dużej zmienności ośrodka transportują-
cego osad [Mycielska–Dowgiałło 1995]. 

Analizując powiązanie współczynni-
ka spłaszczenia i przeciętnej wielkości 
ziaren (ryc. 14B) zauważono, że punkty 
tworzą zwartą chmurę wygiętą w kształt 
łuku. Analiza zależności KG i MZ wyka-
zała, że wraz ze spadkiem energii środo-
wiska następuje wzrost jego stabilności. 
Wzrost ten odbywa się do osiągnięcia 
parametru MZ = 1,80 phi. Przy dalszym 
spadku energii środowiska (MZ > 1,80 
phi) następuje spadek jego stabilności. 
Zauważa się także związek pomiędzy 
wskaźnikiem skośności i odchyleniem 
standardowym (ryc. 14C). Obserwuje się 
przesunięcie skośności w kierunku typu 
ujemnego wraz ze spadkiem wysortowa- 
 

 

 
Ryc. 13. Diagram C/M Passegi dla osadów wydm i plaży w rejonie Pogorzelicy: 1 – wydmy,  

2 – plaża z wiosennej serii pomiarów, 3 – plaża z letniej serii pomiarów. 

Fig. 13. C/M Passega diagram for dunes and beach deposits in the area of Pogorzelica: 1 – dunes,  
2 – beach from spring series of measurements, 3 – beach from summer series of measurements. 
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Ryc. 14. Korelacje pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami uziarnienia: 1 – wydmy, 2 – plaża z wiosennej 

serii pomiarów, 3 – plaża z letniej serii pomiarów. 

Fig. 14. Corelation between each granulation indicators: 1 – dunes, 2 – beach from spring series  
of measure-ments, 3 – beach from summer series of measurements. 

 
 
nia osadów. Przyjmuje się, że im gorsze 
wysortowanie osadu, tym większe zróż-
nicowanie energetyczne środowiska [Ra-
cinowski i in. 2001]. Owe większe zróż-
nicowanie powoduje dostarczanie mate-
riału o różnej wielkości ziaren. W kon-
sekwencji może następować wzbogace-
nie osadu we frakcje grubsze. Odbywa 
się to w okresie występowania wiatrów 
o większej prędkości i falowania o war-
tościach ponad średnią. Dla pozostałych 
par: odchylenie standardowe – spłasz-
czenie, skośność – spłaszczenie oraz 

skośność – przeciętna średnica ziaren nie 
zaobserwowano wyraźnych trendów 
(ryc. 14 D, E, F). 
 
 
Analiza i dyskusja wyników badań 
 
Wydmy 
 

Jedną z najpowszechniej występują-
cych struktur sedymentacyjnych zareje-
strowanych w odsłonięciach wykonanych 
na wydmach były te, w których orienta-
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cja oraz przebieg lamin są zgodne z mor-
fologią wydmy. Ten typ warstwowania 
jest nazywany przez niektórych badaczy 
warstwowaniem równoległym [Osadczuk 
2004]. Występowało ono w całym wale 
wydmy przedniej oraz na grzbiecie dru-
giej wydmy. Struktury te są wynikiem 
akumulacji wymuszonej przez roślinność 
[Goldsmith 1973, Borówka 1979]. Po-
dobne struktury zostały zaobserwowane 
przez Osadczuk [2004] oraz Łabuza 
i Olechnowicza [2004] w wydmach Bra-
my Świny, a także przez Borówkę [1979] 
w środkowej części Mierzei Łebskiej. 

W odsłonięciu wykonanym na stoku 
odmorskim drugiej wydmy zaobserwo-
wano warstwowanie przekątne klinowe 
w dużej skali (ryc. 4). Upad lamin wska-
zuje, że są to struktury stoku zawietrzne-
go. Ten typ warstwowania powstaje 
w wyniku sukcesywnego przyrastania 
lamin na zaprądowym stoku w warun-
kach częstych zmian kierunku i prędko-
ści wiatru [Gradziński i in. 1986, Izmai-
łow 1998]. Sytuacja, w której na stoku 
dowietrznym występują struktury stoku 
zawietrznego wskazuje na przemieszcza-
nie się drugiej wydmy.  

W kilku miejscach odsłonięcia na 
stoku dowietrznym drugiej wydmy zaob-
serwowano soczewki osadów będących 
zasypanymi rynnami deflacyjnymi. Ryn-
ny deflacyjne powstają w wyniku proce-
sów deflacji, które zachodzą przy pręd-
kościach wiatru większych niż 15 m/s. 
W wyniku tego powstają zagłębienia 
w kształcie wąskich rynien o orientacji 
zgodnej z kierunkiem wiatru. Wypełnie-
nie rynien następuje przy spadku prędko-
ści wiatru [McKee 1966, McKee i in. 
1971, Borówka 1980, 1990, 2001]. Taka 
zmienność warunków aerodynamicznych 
jest także charakterystyczna dla war-
stwowania przekątnego klinowego [Zie-
liński, Issmer 2008]. 

W odsłonięciu na drugiej wydmie, na 
wysokości około 5,5 m n.p.m. zareje-
strowano poziom kopalnej gleby (ryc. 4). 
Typową glebą dla tych obszarów są bie-

lice przybałtyckie [Prusinkiewicz 1961]. 
Stopień wykształcenia tej gleby sugeruje, 
że są to gleby słabozbielicowane [Bedna-
rek, Prusinkiewicz 1997]. Istnienie po-
ziomu kopalnej gleby wskazuje na poja-
wienie się szaty roślinnej i zmniejszenie 
intensywności procesów eolicznych, co 
zaowocowało stabilizacją wydmy [Łabuz 
2003].  

Wał wydmy przedniej oddzielony był 
od drugiej  wydmy zagłębieniem 
w kształcie rynny. W wykonanym odsło-
nięciu osady odznaczały się laminacją 
poziomą (ryc. 5). Płaska powierzchnia 
powstała w wyniku rozwiania form de-
pozycyjnych przy prędkości wiatru więk-
szej niż 12 m/s [Borówka 1980, 1990, 
2001]. Na rozwiewanie wskazuje także 
analiza uziarnienia. Obliczona skośność 
dla osadów zagłębienia wynosiła –0,31, 
co wskazuje na rumowisko znajdujące 
się w fazie wywiewania [Racinowski i in. 
2001].  
 
Plaża 
 

Głównymi czynnikami modelującym 
plażę są wiatr oraz falowanie. Górna 
i środkowa część plaży poddawana jest 
działalności wiatru [Rudowski 1986]. 
Dolna część plaży modelowana jest przez 
proces zmywu. W całości plaża jest za-
lewana tylko podczas silnych sztormów 
[Gradziński i in. 1986]. W analizowanym 
okresie wystąpiło spiętrzenie w okresie 
wiosennym z poziomem morza do 0,5 m 
wyższym od średniego – mogło ono 
spowodować rozmycie wierzchniej war-
stwy osadu gromadzącego się pod wpły-
wem czynnika eolicznego oraz zdepono-
wanego przez wodę pomiędzy wykona-
nymi pomiarami. 

Osady plażowe na badanym odcinku 
wybrzeża odznaczały się laminacją pła-
ską i przekątną niskokątową (ryc. 9). 
Takie warstwowanie powstaje w strefie 
zmywu, gdzie dochodzi do powstawania 
pakietów płaskich lamin, które są nie-
znacznie nachylone w kierunku morza 
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[Gradziński i in. 1986]. Jest to zgodne 
z obserwacjami z innych części polskie-
go wybrzeża [Rudowski 1986, Zamorski 
1993, Wróblewski 2003, Łabuz, Olech-
nowicz 2004]. 

Destrukcja plaży odbywa się w wa-
runkach falowania sztormowego i zacho-
dzi stosunkowo szybko [Gradziński i in. 
1986]. W osadach plażowych pozostało-
ścią po sztormach są warstwy wzbogaco-
ne w minerały ciężkie (ryc. 9), kidzina 
(ryc. 10) oraz powierzchnie erozyjne 
(ryc. 11). W obu seriach pomiarowych na 
plaży u podstawy wydmy zaobserwowa-
no wszystkie pozostałości po sztormach 
(minerały ciężkie, kidzinę oraz po-
wierzchnie erozyjne). Podobne pozosta-
łości po sztormach zostały zaobserwo-
wane przez R. Wróblewskiego [2003] na 
plażach Mierzei Helskiej. Świadczy to 
o wysokich stanach wody, podczas któ-
rych nastąpiło całkowite zalanie plaży. 
Pozostałością po sztormach mogą być 
także odsypy muszli zaobserwowane 
przez T. A. Łabuza i P. Olechnowicza 
[2004] w osadach plaży w rejonie Bramy 
Świny. W rejonie Pogorzelicy warstw 
odsypów muszlowych nie zaobserwowa-
no. W tej strefie wybrzeża są one rzadko-
ścią i występują jedynie punktowo. 

W czasie letniej serii pomiarów 
w środkowej części plaży zarejestrowano 
warstwę o laminacji falistej. Mogłaby to 
być pozostałość po mezobarchanach 
występujących na plażach tego odcinka, 
spotykanych podczas innych badań oraz 
omawianych przez Mielczarskiego 
i Onoszko [1968] (ryc. 8). Podobne for-
my zostały również zaobserwowane 
w innych częściach polskiego wybrzeża 
przez Rudowskiego [1986]. Jednak 
kształt form i ich uziarnienie wskazuje 
raczej na pochodzenie z rozmywania 
plaży przy gwałtownym obniżeniu po-
ziomu morza po spiętrzeniu i spływie 
wód po powierzchni plaży. 

Podczas wiosennej serii pomiarów 
u podnóża wydmy przedniej zaobserwo-
wano cienką warstwę o laminacji prze-

kątnej (ryc. 11). Jest to pozostałość po 
megaripplemarkach adhezyjnych. Po-
wstają one na wilgotnej powierzchni 
[Zieliński, Issmer 2008]. Następuje wte-
dy zatrzymanie przewiewanego suchego 
piasku przez przyklejanie go do wilgot-
nego podłoża [Goździk 1998]. Formy te 
charakteryzują się krótkim i stromym 
stokiem doprądowym oraz dłuższym 
i łagodnym stokiem zaprądowym [Bo-
rówka 1990, 2001]. Uważa się, iż jest to 
forma przejściowa między dużymi for-
mami depozycyjnymi, a płaską po-
wierzchnią powstającą przy silnych wia-
trach [Zieliński, Issmer 2008]. 
 
 
Wnioski 
 

Uzyskane wyniki pozwoliły potwier-
dzić oraz w znacznej mierze uzupełnić 
obserwacje innych badaczy dotyczące 
osadów budujących strefę brzegową 
Bałtyku [Rudowski 1986, Zamorski 
1993, Wróblewski 2003, Łabuz, Olech-
nowicz 2004, Osadczuk 2004]. Wykona-
nie wkopu od linii wody do podstawy 
wydmy oraz w poprzek wałów wydm 
pozwoliło na ciągłą rejestrację struktur 
sedymentacyjnych od linii wody do 
grzbietu drugiej wydmy. Udało się m.in. 
opisać struktury megaripplemarków ad-
hezyjnych niespotykanych wcześniej 
przez innych badaczy w osadach plaży 
oraz wykazać formy powstające na plaży 
związane ze spływem wód ucichającego 
gwałtownie spiętrzenia sztormowego. 

Badania struktur wewnętrznych 
wydm w rejonie Pogorzelicy pokazały, iż 
dominującym typem warstwowania jest 
warstwowanie równoległe, będące wyni-
kiem akumulacji wymuszonej przez 
roślinność oraz warstwowanie przekątne 
klinowe w dużej skali świadczące 
o znacznej zmienności aerodynamicznej. 
W zagłębieniu międzywydmowym zare-
jestrowano warstwowanie poziome po-
wstałe w wyniku rozwiewania form de-
pozycyjnych. 
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Badania osadów plaży wykazały do-
minację warstwowania poziomego oraz 
przekątnego tabularnego niskokątowego, 
będących wynikiem działalności proce-
sów eolicznych oraz falowania. Zareje-
strowano ślady wezbrań sztormowych 
w postaci warstw wzbogaconych w mi-
nerały ciężkie, kidziny oraz powierzchni 
erozyjnych. Ich położenie wskazuje, że 
linia wody sięgała podstawy wydmy. 
Śladem akumulacyjnej aktywności eo-
licznej na powierzchni plaży są drobno-
ziarniste warstwy osadu oraz struktury 
megaripplemarków adhezyjnych. 

Analiza uziarnienia wykazała, że osa-
dy budujące plażę i wydmy w rejonie 

Pogorzelicy to dobrze i bardzo dobrze 
wysortowane piaski drobno- i średnio-
ziarniste.  

Analizując struktury sedymentacyjne 
i określając cechy uziarnienia osadów 
strefy brzegowej możliwe jest zbadanie 
zmian natężenia procesów, które kształ-
tują to środowisko sedymentacyjne. 
Prześledzenie historii tych zmian pozwoli 
stworzyć prognozy dotyczące dynamiki 
badanego odcinka wybrzeża oraz będzie 
stanowić bazę porównawczą dla innych 
części wybrzeża. Może to przynieść 
korzyści dla odpowiedniego zagospoda-
rowania strefy brzegowej. 
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Summary 
 

Sedimentary structures and grain size characteristics of dune and beach deposits 
near Pogorzelica, Baltic Coast 

 
The research on coastal zone deposits in the Pogorzelica area showed that the domi-

nant type of lamination in the dunes is diagonal and cross lamination on the slopes, and 
horizontal lamination on the ridges. On the beach, the dominant type of lamination is 
low-angle diagonal, horizontal and sinusoidal. In beach sediments layers enriched with 
heavy minerals and pieces of wood, grass and seaweed as remains after high water levels 
were recorded. Layers inclination in dune sediments varies from 30° on slopes to 0° on 
ridges. On the beach layers inclination oscillates from 10–2.5° at the base of the dune to 
0° around water line. Grain size analysis shows that sediments building the beach and 
dunes in the Pogorzelica area are very well sorted, fine and medium sands. The results 
allowed to confirm and supplement observation of other researchers [Łabuz, Ole-
chnowicz 2004, Osadczuk 2004, Rudowski 1986, Wróblewski 2003, Zamorski 1993]. 

By analyzing sedimentary structures and grain size indicators in coastal zone sedi-
ments it is possible to recognize varying intensity of processes which shape this sedi-
mentary environment. Historical reconstruction of these changes will allow to offer 
scenarios of future dynamics of the study area and may serve as the comparative base for 
other parts of the coast. 
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Streszczenie 

 
W 2010 r. w czasie sezonu urlopowego przeprowadzono w Polsce przedterminowe 

wybory prezydenckie. Wzięło w nich udział wiele osób przebywających w miejscowo-
ściach turystycznych. Dane o frekwencji wyborczej w gminach z bazą turystyczną wy-
korzystano do określenia popularności różnych obszarów Polski jako miejsca letniego 
wypoczynku urlopowego. W wyniku badań zidentyfikowano 14 skupisk gmin będących 
celem wyjazdów urlopowych. Przeprowadzona analiza intensywności ruchu urlopowego 
w układzie województw i typów środowiska przyrodniczego wykazała bardzo silną 
koncentrację i polaryzację ruchu urlopowego na północnym i południowym skraju  
Polski.  
 
 
Wstęp 
 

Obserwowany co najmniej od kilku 
dekad wzrost gospodarczego znaczenia 
turystyki powoduje, że rozwój funkcji 
turystycznej miejscowości czy regionów 
coraz częściej staje się przedmiotem 
badań. Badania te obejmują z jednej 
strony potencjał dla rozwoju turystyki, 
z drugiej strony natomiast rozwój funkcji 
turystycznej. O ile kompleksowe badania 
uwarunkowań rozwoju turystyki prowa-
dzone są od dawna i w odniesieniu do 
obszaru Polski zaowocowały licznymi

 przekrojowymi publikacjami (np. mono-
grafie T. Łobożewicza [1979], J. Wy-
rzykowskiego [1986] czy S. Iwickiego 
[1998]), o tyle problematyka rozwoju 
funkcji turystycznej, w tym zwłaszcza 
natężenia ruchu turystycznego, podej-
mowana jest rzadziej, a badania prowa-
dzone są najczęściej na niskim poziomie 
szczegółowości (np. całych województw) 
lub na ograniczonych obszarowo jed-
nostkach przestrzennych. 

Podstawowymi miernikami funkcji 
turystycznej jest stopień rozwoju bazy 
materialnej turystyki (zwłaszcza bazy 
noclegowej) oraz wielkość ruchu tury-
stycznego. Wyznaczanie tych mierników 
napotyka jednak trudności. Oficjalne 
dane dotyczące turystyki publikowane 
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przez Główny Urząd Statystyczny dale-
kie są od kompletności. Z kolei prowa-
dzenie własnych badań dotyczących 
funkcji turystycznej, jeśli mają one doty-
czyć większego obszaru, jest bardzo 
pracochłonne. O ile jeszcze zebranie 
danych o wielkości bazy noclegowej jest 
możliwe, to określenie rzeczywistej 
wielkości ruchu turystycznego stanowi 
już bardzo poważny problem. Pomocne 
mogą tu być metody pośrednie, jak np. 
od dawna znana metoda szacowania 
liczby gości na podstawie wielkości 
sprzedaży mąki lub chleba [Warszyńska, 
Jackowski 1979], czy wykorzystanie 
danych o zużyciu wody lub ilości przyj-
mowanych przez oczyszczalnie ścieków 
[Houdek 2004, Szwichtenberg 2006]. 
Jednak w praktyce ich zastosowanie 
możliwe jest raczej przy badaniach 
w skali lokalnej. 

W niniejszym artykule podjęto próbę 
określenia popularności różnych regio-
nów Polski jako miejsca letniego wypo-
czynku na podstawie danych o frekwen-
cji w trakcie wyborów prezydenckich 
przeprowadzonych w 2010 r. W roku 
tym zaplanowane były dwie elekcje: 
prezydenta Polski oraz władz samorzą-
dowych. Zgodnie z planem obydwa gło-
sowania miały się odbyć w miesiącach 
jesiennych. Jednak tragiczna śmierć 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego w kata-
strofie lotniczej w Smoleńsku w dniu 10 
kwietnia 2010 r. spowodowała koniecz-
ność przeprowadzenia wyborów przed-
terminowych, przy czym przepisy ordy-
nacji wyborczej wymusiły wyznaczenie 
terminu głosowania u progu wakacji (20 
czerwca). Ponieważ jednak żaden z kan-
dydatów nie uzyskał bezwzględnej więk-
szości głosów, konieczne stało się zorga-
nizowanie drugiej tury, która odbyła się 
już w czasie sezonu urlopowego, w dniu 
4 lipca. Wakacyjna pora nie wpłynęła 
ujemnie na frekwencję, która nie odbie-
gała od przeciętnej dla przeprowadza-
nych w Polsce wyborów prezydenckich. 
W pierwszej turze głosowało 54,94 % 

uprawnionych. Przed drugą turą wiele 
osób udających się na wypoczynek po-
brało zaświadczenia uprawniające do 
głosowania poza miejscem stałego za-
mieszkania, a w czasie głosowania media 
wielokrotnie informowały o długich ko-
lejkach ustawiających się przed lokalami 
wyborczymi w miejscowościach wypo-
czynkowych. Szczególnie duże zaintere-
sowanie dziennikarzy wzbudziła nad-
morska gmina Rewal, w której głosy 
oddało ponad 12 tys. osób, przy liczbie 
stałych mieszkańców wynoszącej zaled-
wie 3,6 tys. W całym kraju frekwencja 
wyniosła 55,31 %. 

Powszechny udział w wyborach osób 
przebywających na urlopie stwarza moż-
liwość wykorzystania danych o frekwen-
cji wyborczej do badań ruchu turystycz-
nego. Przekładanie danych o liczbie 
głosujących na wielkość ruchu turystycz-
nego obarczone byłoby znacznym ryzy-
kiem błędu, ponieważ do głosowania nie 
są uprawnione osoby niepełnoletnie oraz 
cudzoziemcy (a udział procentowy obu 
tych grup w ogólnej liczbie osób wypo-
czywających w różnych miejscowościach 
turystycznych może być niejednolity). 
Jednak dane o liczbie głosujących gości 
można wykorzystać jako miernik popu-
larności różnych gmin czy regionów 
Polski jako miejsca letniego wypoczyn-
ku. Mogą one stanowić także punkt wyj-
ścia do prac nad nową regionalizacją 
turystyczną Polski, opartą o czynnik 
popytowy, zgodnie z postulatem wyrażo-
nym niedawno przez Liszewskiego 
[2009]. 
 
 
Metodyka badań 
 

Rok 2010 r. był podwójnym rokiem 
wyborczym. Na przełomie czerwca i lip-
ca odbyły się dwie tury wyborów prezy-
denckich, zaś 21 listopada wybory samo-
rządowe. W badaniach mających na celu 
określenie przestrzennego zróżnicowania 
intensywności ruchu urlopowego wyko-
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rzystano przede wszystkim dane o fre-
kwencji w drugiej turze wyborów prezy-
denckich (przeprowadzonej w dniu 4 lip-
ca 2010 r.). 

Na potrzeby wyborów sporządzane są 
dwa rodzaje dokumentów zawierających 
wykaz wyborców. Pierwszym z nich jest 
rejestr wyborców prowadzony na bieżąco 
przez urzędy gmin. Wpisywane są do 
niego osoby zameldowane w danej gmi-
nie na pobyt stały oraz osoby faktycznie 
w niej zamieszkujące, choć niemające 
stałego meldunku, o ile wystąpią z od-
powiednim wnioskiem (w momencie 
wpisania do rejestru w gminie, gdzie 
faktycznie zamieszkują, wykreślane są 
z rejestru w gminie, gdzie mają stały 
meldunek). Rejestr wyborców aktualizo-
wany jest na bieżąco i raz na kwartał 
przekazywany do Państwowej Komisji 
Wyborczej. Drugim dokumentem jest 
spis wyborców sporządzany na potrzeby 
konkretnych wyborów. Przed wyborami 
umieszczane są w nim osoby figurujące 
w rejestrze, a także przebywające 
w szpitalach, domach opieki społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śledczych. 
W wyborach prezydenckich każda osoba 
posiadająca czynne prawo wyborcze 
może głosować poza miejscem zamiesz-
kania. W tym celu pobiera z urzędu gmi-
ny w miejscu zamieszkania zaświadcze-
nie o prawie do głosowania i jest wykre-
ślana w tej gminie ze spisu wyborców. 
W dniu wyborów, po przedstawieniu 
zaświadczenia, może głosować w dowol-
nej komisji wyborczej i jest dopisywana 
do znajdującego się w niej spisu wybor-
ców. Z tego sposobu głosowania skorzy-
stali liczni urlopowicze w trakcie wybo-
rów prezydenckich w 2010 r. 

Dane o liczbie głosujących w wybo-
rach dla szacowania intensywności ruchu 
turystycznego można wykorzystać na 
dwa sposoby: analizując liczbę głosów 
oddanych w danej gminie na podstawie 
zaświadczenia lub obliczając różnicę 
między liczbą osób uprawnionych do 
głosowania w dniu wyborów a liczbą up-

rawnionych stale zamieszkujących w da-
nej gminie. 

W opisywanych badaniach zastoso-
wano drugą z wymienionych metod. 
Wykorzystanie danych o liczbie głosów 
oddanych na podstawie zaświadczeń wy-
maga bowiem bardziej wnikliwej anali-
zy, ponieważ na podstawie zaświadczeń 
głosowali także wyborcy przebywający 
poza miejscem zamieszkania w innych 
celach niż wypoczynek (np. pacjenci 
szpitali). W efekcie znaczna liczba głosu-
jących na podstawie zaświadczeń wystą-
piła nie tylko w gminach turystyczno-
wypoczynkowych, ale także w więk-
szych miastach (zwłaszcza powiatowych 
i wojewódzkich). Będzie to przedmiotem 
odrębnego opracowania. 

W celu wyselekcjonowania gmin  
turystyczno-wypoczynkowych, należy 
spośród wyborców uprawnionych do 
głosowania wyeliminować tych, którzy 
głosowali na podstawie zaświadczenia, 
ale nie przebywali poza miejscem stałego 
zamieszkania w celach turystycznych. 
Zastosowano tu następującą procedurę: 
od liczby uprawnionych do głosowania 
w danej gminie odjęto liczbę wyborców 
umieszczonych w rejestrze (czyli stałych 
mieszkańców) oraz liczbę osób figurują-
cych na listach wyborczych w szpitalach 
(z wyjątkiem szpitali uzdrowiskowych), 
domach pomocy społecznej, zakładach 
karnych i aresztach śledczych. Otrzyma-
no w ten sposób liczbę głosów „dodat-
kowych”, nieoddanych ani przez stałych 
mieszkańców, ani pacjentów, czy pen-
sjonariuszy wymienionych placówek. 
Jako gminy turystyczno-wypoczynkowe 
potraktowano te jednostki, w których 
obliczona w ten sposób nadwyżka gło-
sów wyniosła ponad 200. 

Agregacja wyników w układzie gmin 
jest z jednej strony pewnym uproszcze-
niem, jednak z drugiej strony pozwoliła 
uwzględnić tereny o rozproszonej bazie 
noclegowej w postaci licznych, ale ma-
łych obiektów (np. kwater agroturystycz-
nych) oraz drugich domów. Jednak pu-
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blikowane przez Państwową Komisję 
Wyborczą dane przeważnie pozwalają 
analizować rozkład „dodatkowych” gło-
sów także na poziomie poszczególnych 
obwodów wyborczych. W tym celu po-
służyć się można danymi z wyborów 
samorządowych przeprowadzonych je-
sienią 2010 roku. Zgodnie z ordynacją, 
prawo wybierania do rady gminy mają 
wyłącznie osoby stale zamieszkujące na 
obszarze działania tej rady. Można przy-
jąć, że w ciągu pół roku, jakie upłynęło 
od wyborów prezydenckich (4 lipca) do 
samorządowych (21 listopada) liczba 
uprawnionych do głosowania mieszkań-
ców danego obwodu wyborczego nie 
uległa istotnej zmianie (a zmiany granic 
obwodów zdarzają się jedynie spora-
dycznie). Porównując zatem liczbę up-
rawnionych do głosowania w danym 
obwodzie w wyborach samorządowych 
i prezydenckich, można uzyskać liczbę 
„dodatkowych” głosów oddanych 4   
lipca. 

Wszystkie dane liczbowe użyte w ba-
daniach zaczerpnięto z serwisu interne-
towego Państwowej Komisji Wyborczej 
[www.pkw.gov.pl]. 
 
 
Wyniki 
 

Ogółem w kraju zidentyfikowano 172 
gminy, w których nadwyżka głosów 
przekroczyła liczbę 200. Łącznie oddano 
w tych gminach prawie 200 tys. „dodat-
kowych” głosów. Pełny wykaz gmin 
wraz z danymi liczbowymi zawiera 
tab. 1, a ich przestrzenne rozmieszczenie 
ryc. 1. W tab. 2 dokonano podsumowania 
dla poszczególnych województw, zaś 
w tab. 3 wyniki zagregowano do czterech 
grup odpowiadających typom środowiska 
reprezentowanego przez poszczególne 
gminy. 

W świetle uzyskanych wyników moż-
na wysunąć szereg wniosków dotyczą-
cych przestrzennego rozkładu letniej 
turystyki wypoczynkowej. 

1. Rejony najchętniej wybierane jako 
miejsce urlopowego wypoczynku wyka-
zują bardzo silną koncentrację (ryc. 2). 
Wyraźnie zaznacza się bezwzględna do-
minacja dwóch nadmorskich woje-
wództw (a ściślej rzecz biorąc, gmin po-
łożonych nad samym morzem), na które 
przypadło łącznie ponad 60 % głosują-
cych turystów. Na trzecie w kolejności 
województwo małopolskie przypadło 
prawie 3 razy mniej głosów niż na zaj-
mujące drugą pozycję województwo 
zachodniopomorskie. Nieco zaskakujący 
jest relatywnie słaby wynik wojewódz-
twa dolnośląskiego, które zajęło dopiero 
siódmą pozycję z wynikiem niewiele 
wyższym niż znacznie słabiej zagospoda-
rowane turystycznie województwo pod-
karpackie. 
 
2. Klasyfikując gminy pod względem 
walorów wypoczynkowych, będących 
pochodną typu środowiska, można 
stwierdzić, że około 80 % urlopowiczów 
preferuje wypoczynek nad wodą – 59 % 
głosów oddano w gminach nadmorskich, 
prawie 16 % na terenach pojeziernych. 
Ponadto warto zauważyć, że także część 
gmin zaklasyfikowanych jako „pozosta-
łe” ma na swoim terenie sztuczne zbior-
niki wodne pełniące funkcję rekreacyjną 
(m.in. Otmuchów w woj. opolskim, Poraj 
w woj. śląskim, Raków w woj. święto-
krzyskim, Koronowo w woj. kujawsko-
pomorskim, gminy nad Zbiornikiem Zeg-
rzyńskim). Zwraca uwagę niski udział 
gmin górskich, na które przypadło nie-
spełna 18 % głosów. Wprawdzie można 
przyjąć, że odsetek głosujących wśród 
turystów był tam nieco niższy (uprawia-
jącym górskie wędrówki trudniej dotrzeć 
do lokalu wyborczego niż plażowiczom), 
jednak przy tych proporcjach między 
wypoczywającymi w górach i nad wodą 
wątpliwe jest, by różnice we frekwencji 
w istotny sposób mogły deformować 
ogólny obraz. 
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Tab. 1. Gminy z nadwyżką ponad 200 głosów oddanych w wyborach prezydenckich 4 lipca 2010 r. 

Gmina (nazwa i typ) Powiat 
Liczba 

Nadwyżka 
głosów wyborców 

według rejestru 
uprawnionych 
do głosowania 

województwo dolnośląskie 
Karpacz, m jeleniogórski 4 194 5 543 1 349 
Szklarska Poręba, m jeleniogórski 5 811 6 942 1 131 
Kudowa-Zdrój, m kłodzki 8 559 9 483 924 
Lądek-Zdrój, mw kłodzki 7 288 7 964 676 
Polanica-Zdrój, m kłodzki 5 763 6 370 607 
Duszniki-Zdrój, m kłodzki 4 232 4 671 439 
Świeradów-Zdrój, m lubański 3 731 4 088 357 
województwo kujawsko-pomorskie 
Ciechocinek, m aleksandrowski 9 058 11 122 2 064 
Zbiczno, w brodnicki 3 657 4 068 411 
Topólka, w radziejowski 4 089 4 338 249 
Chodecz, mw włocławski 5 240 5 457 217 
Baruchowo, w włocławski 2 847 3 061 214 
Koronowo, mw bydgoski 18 655 18 862 207 
województwo lubelskie 
Nałęczów, mw puławski 7 554 8 629 1 075 
Kazimierz Dolny, mw puławski 5 810 6 285 475 
Włodawa, w włodawski 4 863 5 308 445 
Ludwin, w łęczyński 3 959 4 193 234 
województwo lubuskie 
Sława, mw wschowski 9 551 10 345 794 
Skąpe, w świebodziński 3 906 4 462 556 
Pszczew, w międzyrzecki 3 354 3 780 426 
Międzyrzecz, mw międzyrzecki 20 132 20 505 373 
Łagów, w świebodziński 4 296 4 548 252 
województwo łódzkie 
Sulejów, mw piotrkowski 12 359 12 807 448 
Inowłódz, w tomaszowski 3 227 3 613 386 
Zgierz, w zgierski 9 619 9 943 324 
Uniejów, mw poddębicki 6 110 6 320 210 
województwo małopolskie 
Zakopane, m tatrzański 22 531 29 216 6 685 
Krynica-Zdrój, mw nowosądecki 13 830 15 592 1 762 
Bukowina Tatrzańska, w tatrzański 9 845 11 254 1 409 
Poronin, w tatrzański 8 353 9 743 1 390 
Szczawnica, mw nowotarski 5 927 7 061 1 134 
Uście Gorlickie, w gorlicki 4 992 5 623 631 
Kościelisko, w tatrzański 6 465 7 057 592 
Rabka-Zdrój, mw nowotarski 13 948 14 529 581 
Krościenko n. Dun., w nowotarski 5 203 5 727 524 
Czorsztyn, w nowotarski 5 603 6 102 499 
Zawoja, w suski 7 070 7 527 457 
Biały Dunajec, w tatrzański 5 411 5 849 438 
Ochotnica Dolna, w nowotarski 6 100 6 469 369 
Piwniczna-Zdrój, mw nowosądecki 8 242 8 606 364 
Gródek nad Dunajcem, w nowosądecki 6 667 7 030 363 
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Gmina (nazwa i typ) Powiat 
Liczba 

Nadwyżka 
głosów wyborców 

według rejestru 
uprawnionych 
do głosowania 

Muszyna, mw nowosądecki 9 009 9 335 326 
Łapsze Niżne, w nowotarski 6 967 7 258 291 
Jabłonka, w nowotarski 13 071 13 318 247 
Łososina Dolna, w nowosądecki 7 614 7 837 223 
Stryszawa, w suski 9 455 9 669 214 
Mszana Dolna, w limanowski 12 422 12 631 209 
województwo mazowieckie 
Serock, mw legionowski 9 764 10 419 655 
Wilga, w garwoliński 4 160 4 653 493 
Łochów, mw węgrowski 14 115 14 575 460 
Jadów, w wołomiński 6 173 6 606 433 
Joniec, w płoński 2 063 2 471 408 
Somianka, w wyszkowski 4 326 4 724 398 
Radzymin, mw wołomiński 16 310 16 651 341 
Brok, mw ostrowski 2 376 2 691 315 
Rząśnik, w wyszkowski 5 226 5 522 296 
Dąbrówka, w wołomiński 5 574 5 855 281 
Sarnaki, w łosicki 4 268 4 536 268 
Magnuszew, w kozienicki 5 368 5 614 246 
Różan, mw makowski 3 701 3 946 245 
Pomiechówek, w nowodworski 7 050 7 288 238 
Wyszków, mw wyszkowski 30 371 30 603 232 
Rzewnie, w makowski 2 184 2 385 201 
Zatory, w pułtuski 3 732 3 933 201 
województwo opolskie 
Otmuchów (mw) nyski 11 635 11 955 320 
województwo podkarpackie 
Solina, w leski 4 354 6 200 1 846 
Cisna, w leski 1 437 2 124 687 
Rymanów, mw krośnieński 12 669 13 268 599 
Lutowiska, w bieszczadzki 1 766 2 161 395 
Iwonicz-Zdrój, mw krośnieński 8 488 8 792 304 
Horyniec-Zdrój, w lubaczowski 4 058 4 260 202 
województwo podlaskie 
Augustów, m augustowski 24 369 25 413 1 044 
Płaska, w augustowski 2 119 2 748 629 
Rajgród, mw grajewski 4 467 4 837 370 
Nowinka, w augustowski 2 355 2 718 363 
Giby, w sejneński 2 410 2 749 339 
Krasnopol, w sejneński 3 193 3 477 284 
Suwałki, w suwalski 5 484 5 718 234 
województwo pomorskie 
Władysławowo, m pucki 11 978 27 294 15 316 
Gdynia, m Gdynia 198 566 205 356 6 790 
Jastarnia, m pucki 3 179 8 928 5 749 
Sopot, m Sopot 32 264 37 250 4 986 
Łeba, m lęborski 3 254 7 835 4 581 
Ustka, m słupski 13 544 17 361 3 817 
Ustka, w słupski 5 977 9 496 3 519 
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Gmina (nazwa i typ) Powiat 
Liczba 

Nadwyżka 
głosów wyborców 

według rejestru 
uprawnionych 
do głosowania 

Krokowa, w pucki 7 795 11 281 3 486 
Krynica Morska, m nowodworski 1 079 4 108 3 029 
Stegna, w nowodworski 7 877 10 737 2 860 
Kosakowo, w pucki 7 210 9 165 1 955 
Choczewo, w wejherowski 4 446 5 813 1 367 
Sztutowo, w nowodworski 2 919 4 180 1 261 
Hel, m pucki 3 195 4 391 1 196 
Stężyca, w kartuski 6 645 7 482 837 
Kościerzyna, w kościerski 10 710 11 525 815 
Sulęczyno, w kartuski 3 754 4 546 792 
Chojnice, w chojnicki 12 752 13 480 728 
Puck, w pucki 17 052 17 674 622 
Lubichowo, w starogardzki 4 632 5 088 456 
Karsin, w kościerski 4 616 5 048 432 
Puck, m pucki 9 025 9 403 378 
Stara Kiszewa, w kościerski 5 042 5 406 364 
Osiek, w starogardzki 2 030 2 383 353 
Dziemiany, w kościerski 3 189 3 540 351 
Chmielno, w kartuski 5 121 5 415 294 
Studzienice, w bytowski 2 699 2 964 265 
Sierakowice, w kartuski 12 474 12 739 265 
Smołdzino, w słupski 2 762 3 022 260 
Wicko, w lęborski 4 412 4 660 248 
Lipnica, w bytowski 3 964 4 210 246 
województwo śląskie 
Ustroń, m cieszyński 12 869 15 287 2 418 
Wisła, m cieszyński 9 229 10 389 1 160 
Brenna, w cieszyński 8 221 9 297 1 076 
Czernichów, w żywiecki 5 242 5 719 477 
Szczyrk, m bielski 4 684 5 126 442 
Istebna, w cieszyński 8 881 9 275 394 
Rajcza, w żywiecki 7 334 7 684 350 
Milówka, w żywiecki 7 933 8 225 292 
Poraj, w myszkowski 8 909 9 197 288 
Kroczyce, w zawierciański 5 039 5 315 276 
Żarki, mw myszkowski 6 686 6 946 260 
Ujsoły, w żywiecki 3 793 4 001 208 
województwo świętokrzyskie 
Busko-Zdrój, mw buski 27 191 28 504 1 313 
Raków, w kielecki 4 834 5 105 271 
Solec-Zdrój, w buski 4 117 4 330 213 
województwo warmińsko-mazurskie 
Ruciane-Nida, mw piski 7 028 9 093 2 065 
Mikołajki, mw mrągowski 6 871 8 545 1 674 
Piecki, w mrągowski 6 217 7 002 785 
Jedwabno, w szczycieński 2 904 3 675 771 
Olsztynek, mw olsztyński 10 815 11 574 759 
Świętajno, w szczycieński 4 810 5 511 701 
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Gmina (nazwa i typ) Powiat 
Liczba 

Nadwyżka 
głosów wyborców 

według rejestru 
uprawnionych 
do głosowania 

Pisz, mw piski 21 942 22 533 591 
Ryn, mw giżycki 4 848 5 425 577 
Pasym, w szczycieński 4 154 4 706 552 
Orzysz, mw piski 7 675 8 222 547 
Giżycko, w giżycki 6 374 6 915 541 
Giżycko, m giżycki 24 251 24 758 507 
Iława, w iławski 9 252 9 707 455 
Gołdap, mw gołdapski 15 948 16 386 438 
Stawiguda, w olsztyński 4 938 5 345 407 
Purda, w olsztyński 6 274 6 665 391 
Sorkwity, w mrągowski 3 679 4 057 378 
Miłki, w giżycki 3 132 3 497 365 
Iława, m iławski 26 720 27 038 318 
Gietrzwałd, w olsztyński 4 470 4 783 313 
Morąg, mw ostródzki 19 734 19 985 251 
Stare Juchy, w ełcki 3 144 3 378 234 
Dźwierzuty, w szczycieński 5 430 5 645 215 
województwo wielkopolskie 
Ślesin, mw koniński 10 736 11 773 1 037 
Powidz, w słupecki 1 738 2 291 553 
Przemęt, w wolsztyński 10 660 11 159 499 
Włoszakowice, w leszczyński 6 780 7 219 439 
Ostrowite, w słupecki 4 116 4 388 272 
Sieraków, mw międzychodzki 6 896 7 149 253 
Skoki, mw wągrowiecki 6 863 7 114 251 
Wijewo, w leszczyński 2 707 2 934 227 
województwo zachodniopomorskie 
Rewal, w gryficki 2 967 12 826 9 859 
Mielno, w koszaliński 4 174 11 514 7 340 
Kołobrzeg, m kołobrzeski 37 542 44 293 6 751 
Dziwnów, mw kamieński 3 416 8 915 5 499 
Kołobrzeg, w kołobrzeski 7 702 11 770 4 068 
Świnoujście, m Świnoujście 33 476 36 978 3 502 
Międzyzdroje, mw kamieński 5 586 8 832 3 246 
Ustronie Morskie, w kołobrzeski 2 874 6 028 3 154 
Postomino, w sławieński 5 523 8 489 2 966 
Darłowo, m sławieński 11 733 14 460 2 727 
Darłowo, w sławieński 6 098 8 230 2 132 
Trzebiatów, mw gryficki 13 365 15 301 1 936 
Wolin, mw kamieński 10 066 10 812 746 
Kamień Pomorski, mw kamieński 12 074 12 469 395 
Borne Sulinowo, mw szczecinecki 7 392 7 782 390 
Będzino, w koszaliński 6 690 6 958 268 
Sianów, mw koszaliński 10 612 10 871 259 

Objaśnienia skrótów: m – gminy miejskie, mw – gminy miejsko-wiejskie, w – gminy wiejskie. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej. 
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Ryc. 1. Położenie gmin z nadwyżką ponad 200 głosów oddanych w wyborach prezydenckich 4 lipca 2010 r. 

Fig. 1. Geographical location of municipalities with over 200 'surplus' votes cast in presidential elections  
on 4th July 2010. 

 
 
3. Przestrzeń urlopowa wykazuje silną 
polaryzację przestrzenną – ruch tury-
styczny koncentruje się na północnych 
i południowych krańcach Polski. Poza 
tymi obszarami jedyne gminy, w których 
odnotowano ponad 1000 głosujących 
turystów, to uzdrowiska (Nałęczów, 
Busko-Zdrój, Ciechocinek). Specyficz-
nym wyjątkiem jest gmina Ślesin (pow. 
koniński), gdzie nadwyżka głosów wy-
niosła 1037. Porównanie liczby upraw-

nionych do głosowania w wyborach 
prezydenckich i samorządowych pozwala 
stwierdzić, że z tej liczby około 700 
głosów przypadło na lokal położony 
w Starym Licheniu. Łatwo się domyśleć, 
że nad urlopowiczami korzystającymi 
z walorów Pojezierza Kujawskiego (Jez. 
Ślesińskie i Mikorzyńskie) przeważali tu 
pielgrzymi przybywający do sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej. Podobna sytuacja 
(choć na mniejszą skalę) wystąpiła 
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w dwóch miejscowościach koło Olsztyna 
(w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce), czy 
w Bardzie (woj. dolnośląskie), gdzie 
także znajdują się ośrodki pielgrzym-
kowe. 
 
4. Jako obszar letniego wypoczynku 
w szczególny sposób wyróżnia się pas 
gmin nadmorskich. Skupiają one więk-
szość ruchu urlopowego, tutaj też znajdu-
je się pięć gmin z największą nadwyżką 
głosów. Nad morzem znalazły się też 
jedyne większe miasta z podwyższoną 
frekwencją wyborczą, tj. Gdynia, Sopot, 
Kołobrzeg i Świnoujście. Nieco zaskaku-
jąca jest bardzo wysoka pozycja (4 miej-
sce) Gdyni, będącej dużym miastem 
przemysłowo-portowym, a nie letni-
skiem. Wpływ na to mogły mieć głosy 
osób przebywających w mniejszych 
miejscowościach nadmorskich, które 
Gdynię odwiedziły ze względu na jej 
atrakcje krajoznawcze i przy okazji wzię-
ły udział w wyborach. Ponadto część 

głosów mogli oddać pasażerowie pro-
mów zawijających do gdyńskiego portu. 

W świetle uzyskanych danych up-
rawnione wydaje się stwierdzenie, że 
polskie wybrzeże Bałtyku wyczerpało 
możliwości dalszego ilościowego wzro-
stu ruchu turystycznego (w odniesieniu 
do obszaru Nadmorskiego Parku Krajo-
brazowego podobny pogląd wyrazili 
ostatnio i wskazali niepokojące tendencje 
Kistowski i in. [2005]). Wybrzeże sta-
nowi już prawie nieprzerwany ciąg gmin 
letniskowych, a strefami wolnymi od 
ruchu turystycznego lub z ruchem ogra-
niczonym są już niemal wyłącznie poli-
gony wojskowe i niektóre partie parków 
narodowych. Warto przy tym zauważyć, 
że najsilniej obciążone ruchem tury-
stycznym są gminy Władysławowo i Re-
wal, mające stosunkowo niewielką po-
wierzchnię (ok. 40 km2) oraz wąskie 
plaże towarzyszące nadbrzeżnym klifom, 
co tym bardziej ogranicza ich pojemność. 

 
 

Tab. 2. Nadwyżka głosów oddanych w wyborach prezydenckich 4 lipca 2010 r. w układzie województw. 
W obliczeniach uwzględniono gminy wyszczególnione w tab. 1. 

Województwo Liczba gmin Nadwyżka głosów Udział % 

dolnośląskie 7 5 483 2,8 
kujawsko-pomorskie 6 3 362 1,7 
lubelskie 4 2 229 1,1 
lubuskie 5 2 401 1,2 
łódzkie 4 1 368 0,7 
małopolskie 21 18 708 9,5 
mazowieckie 17 5 711 2,9 
opolskie 1 320 0,2 
podkarpackie 6 4 033 2,1 
podlaskie 7 3 263 1,7 
pomorskie 31 67 618 34,4 
śląskie 12 7 641 3,9 
świętokrzyskie 3 1 797 0,9 
warmińsko-mazurskie 23 13 835 7,0 
wielkopolskie 8 3 531 1,8 
zachodniopomorskie 17 55 238 28,1 
Razem 172 196 538 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 
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Tab. 3. Nadwyżka głosów oddanych w wyborach prezydenckich 4 lipca 2010 r. w gminach o różnych typach 
środowiska. W obliczeniach uwzględniono gminy wyszczególnione w tab. 1. 

Położenie gminy Liczba gmin Nadwyżka głosów Udział % 

nadmorskie 34 116 268 59,2 
górskie 42 34 839 17,7 
pojezierne 64 31 595 16,1 
pozostałe 32 13 836 7,0 
Razem 172 196 538 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 

 

 
Ryc. 2. Nadwyżka głosów oddanych w wyborach prezydenckich 4 lipca 2010 r. w układzie województw. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej. 

Fig. 2. 'Surplus' votes cast in presidential elections on 4th July 2010 in particular provinces (voivodships). 
Source: the author's own analysis based on data from National Elections Commission. 

 
 
5. Charakterystyczne jest rozmieszczenie 
turystycznych gmin na obszarach poje-
ziernych. Generalnie ruch jest tutaj mniej 
intensywny i silniej rozproszony. Jedynie 
trzy gminy (Ruciane-Nida, Mikołajki 
i Augustów) wyróżniają się wielkością 
ruchu letniskowego. W północno-
wschodniej części kraju znaczące skupi-
ska gmin turystycznych występują 
w południowej części Suwalszczyzny, 
w otoczeniu Wielkich Jezior Mazurskich 

i na Pojezierzu Olsztyńskim. Tę popular-
ność przypisać można względnej blisko-
ści Warszawy oraz szczególnej atrakcyj-
ności Wielkich Jezior Mazurskich. Na 
pojezierzach Polski północno-zachodniej 
zaznaczają się również trzy skupiska 
miejscowości letniskowych, ale tylko 
jedno z nich popularnością może się 
równać Mazurom. Jest to Pojezierze 
Kaszubskie, tworzące jako region tury-
styczny całość z północną częścią Borów 
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Tucholskich. Drugie skupisko występuje 
na obszarze Pojezierza Łagowskiego 
i Międzychodzko-Sierakowskiego. Trze-
cie, najmniejsze, to rejon Pojezierza 
Leszczyńskiego i Sławskiego. Ponadto 
uwagę zwracają gminy z zaznaczającą 
się funkcją letniskową, ciągnące się od 
skraju Pojezierza Gnieźnieńskiego na 
wschód, wzdłuż granicy województw 
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskie-
go, po Pojezierze Kujawskie. Obszar ten 
pod względem zagospodarowania tury-
stycznego nie wyróżnia się, ale o jego 
funkcji letniskowej decydują w dużej 
mierze skupiska drugich domów. 

Uwagę zwracają też nikłe rozmiary 
turystyki na pojezierzach w obrębie wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Je-
dyna gmina, która uwidoczniła się w wy-
nikach badań, to Borne Sulinowo. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że właśnie 
w zachodniej części Pojezierza Pomor-
skiego znajdują się trzy obszary zaliczo-
ne przez Richlinga [2010] do grupy re-
gionów fizycznogeograficznych o naj-
wyższym wskaźniku potencjalnej warto-
ści krajobrazowej dla rekreacji – Pojezie-
rze Myśliborskie, Choszczeńskie i Draw-
skie. Także w Polsce północno-wschod-
niej do grupy tej zaliczono rejony o rela-
tywnie słabiej rozwiniętej funkcji tury-
stycznej – Pojezierze Iławskie i tzw. 
Mazury Garbate. Można zatem stwier-
dzić, że tereny pojezierne mają znaczące 
rezerwy umożliwiające dalszy rozwój 
turystyki, aczkolwiek rozwój ten powi-
nien być szczególnie rozważny z uwagi 
na wysoką podatność jezior na procesy 
degradacji. 
 
6. Bardzo wyraźnie zaznacza się rozległe 
skupisko gmin położonych na północ 
i północny-wschód od Warszawy, w do-
linie Bugu, Narwi, Liwca i Wkry. Strefa 
ta ciągnie się od Broku i Łochowa po 
Joniec i jest kolejnym przykładem obsza-
ru, na którym ruch turystyczny generują 
nie tyle obiekty zbiorowego zakwatero-
wania, co liczne kolonie domów letni-

skowych (w tym przypadku przeważnie 
znajdujących się w posiadaniu mieszkań-
ców stolicy). Znamienne jednocześnie 
jest to, że w wynikach badań nie uwi-
doczniły się takie tradycyjne podwar-
szawskie letniska jak Otwock, Podkowa 
Leśna, Konstancin czy Milanówek. Miej-
scowości te stały się obecnie częścią 
aglomeracji warszawskiej i funkcja 
mieszkaniowa dawno zdominowała 
w nich funkcję letniskową. Natomiast 
strefa wypoczynkowa odsunęła się od 
Warszawy na odległość kilkudziesięciu 
kilometrów. 
 
7. Wyjątkowo słabo na mapie preferencji 
urlopowych zaznaczają się Sudety. 
Oprócz Szklarskiej Poręby i Karpacza 
pojawiają się na niej wyłącznie uzdrowi-
ska. Obraz wyłaniający się z badań suge-
ruje też, że niezasadne jest traktowanie 
całych Sudetów jako jednego regionu 
turystycznego. W istocie bowiem rysują 
się tu dwa odrębne regiony – karkono-
sko-izerski oraz kłodzki, natomiast poło-
żone między nimi Sudety Wałbrzyskie 
jako destynacja turystyczna od lat prze-
żywają głęboki regres [Potocki 2009]. 
Generalnie Sudety jako cel wyjazdów 
urlopowych wypadły zadziwiająco słabo 
jak na potencjał, którym ten obszar dys-
ponuje. 
 
8. Na terenie Karpat wydzielić można 
trzy odrębne skupiska miejscowości 
turystycznych. Pierwsze obejmuje Beskid 
Śląski i Żywiecki. Drugie – największe 
i najliczniej odwiedzane – ciągnie się od 
Tatr przez Gorce i Pieniny po Beskid 
Sądecki. Trzecie – najsłabiej rozwinięte – 
to Bieszczady. 
 
 
Wnioski 
 

W świetle przeprowadzonych badań 
można stwierdzić, że turystyka wypo-
czynkowa w sezonie letnim wykazuje 
bardzo silną koncentrację i polaryzację 
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przestrzenną. Zdecydowana większość 
urlopowiczów wypoczywa na północ-
nych krańcach Polski, przede wszystkim 
nad morzem i, znacznie mniej licznie, na 
pojezierzach. Drugim istotnym obszarem 
letniego wypoczynku są tereny górskie 
położone wzdłuż południowej granicy. 

Skupiska gmin o wyraźnie zaznaczo-
nej funkcji wypoczynkowej pozwalają 
wstępnie zidentyfikować 14 regionów 
wyznaczonych w oparciu o występujący 
w nich ruch turystyczny (o różnej inten-
sywności). Są to następujące regiony: 
nadmorski, suwalsko-augustowski, Wiel-
kie Jeziora Mazurskie, Pojezierze Ol-
sztyńskie, kaszubsko-tucholski, łagow-
sko-sierakowski, leszczyński, południo-

wokujawski, nadbużański, karkonosko-
izerski, kłodzki, bielsko-żywiecki, ta-
trzańsko-sądecki i bieszczadzki. W kla-
syfikacji zaproponowanej przez Liszew-
skiego [2009] byłyby to regiony wypo-
czynkowo-rekreacyjne (pozostałe katego-
rie zde-finiowane przez Liszewskiego, to 
turystyczne regiony metropolitalne oraz 
regiony turystyki edukacyjno-poznaw-
czej). Ich wydzielenie ma charakter ro-
boczy. Dalsze badania powinny skoncen-
trować się na weryfikacji tych wydzieleń 
i dokładniejszym wyznaczeniu granic 
poszczególnych regionów, przy uwzględ-
nieniu także innych kryteriów, przede 
wszystkim zagospodarowania turystycz-
nego. 
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Summary 
 
Spatial distribution of holiday destinations in Poland in light of turnout data from 
2010 presidential election 
 

During the summer holiday season in 2010, early presidential election was held in 
Poland. So many holidaymakers went to vote that the number of votes cast in some re-
sorts was significantly higher than the number of their permanent residents. The data on 
the number of voters, compared to the number of those living permanently in particular 
municipalities, has been used to conduct an analysis of the popularity of various areas of 
Poland as summer holiday destinations. The research resulted in identifying 14 groups of 
communities serving as holiday destinations. The conducted analysis of holiday travel 
intensity in particular provinces (voivodeships) and types of natural environment re-
vealed very strong concentration and polarization of holiday travel. About 75 % holi-
daymakers chose municipalities lying close to water (almost 60 % at the seaside and 
about 16 % on lakes), while hardly 18 % stayed in the mountains. Such a spatial distri-
bution is accompanied by very strong polarisation – almost all holiday tourism is con-
centrated along the northern and southern edges of the country. Other regions, even if 
they have recreational values, do not play a major role in holiday tourism. 
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Streszczenie 

 
Od początków okresu transformacji ustrojowej w Polsce rozpowszechniła się kon-

cepcja rozwoju agroturystyki. Agroturystyka traktowana jest przez różne środowiska 
jako szansa rozwojowa dla wielu obszarów wiejskich. Przedmiotem opracowania jest 
przegląd i ocena, pod kątem zapisów dotyczących agroturystyki, wybranych dokumen-
tów strategicznych i planistycznych przygotowywanych przez samorządy, a także prze-
gląd wybranych przejawów zainteresowania agroturystyką środowiska naukowego. 
Podjęto próbę poszukiwania uwarunkowań wysokiego zainteresowania agroturystyką 
środowisk samorządowych i naukowych. Na tym tle ukazano współczesny stan rozwoju 
i miejsce agroturystyki w polskiej turystyce.  

Badania wskazują, że istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy relatywnie niewielkimi 
rozmiarami zjawiska agroturystyki w Polsce a niezwykle częstą obecnością tego tematu 
w badaniach naukowych, polityce regionalnej i lokalnej. Zdecydowanie przeceniane jest 
jej potencjalne znaczenie. Koncepcja agroturystyki jako szansy rozwojowej polskiej wsi 
posiada cechy mitu, a więc pewnej fałszywej iluzji, czy zbiorowego wyobrażenia, obec-
nego w środowiskach samorządowych, naukowych itd.  
 
 
Wprowadzenie 

 
Pojęcie agroturystyki doczekało się 

wielu definicji, które w swojej istocie nie 
różnią się znacząco. We wszystkich 
definicjach akcentowany jest związek 
turystyki z rolnictwem, świadczenie 
usług turystycznych w gospodarstwie 
rolnym. Fundamentalnym wyróżnikiem 
pojęcia agroturystyka jest czynne gospo-
darstwo rolne, w którym turystom są 
oferowane usługi noclegowe oraz inne 

związane z życiem tego gospodarstwa, 
a także wsi [Wojciechowska 2009, s. 24]. 
Drzewiecki, jeden z polskich prekurso-
rów badań nad agroturystyką, definiuje ją 
jako formę wypoczynku na terenach 
wiejskich o charakterze rolniczym, opar-
tą o bazę noclegową i aktywności rekrea-
cyjne związane z gospodarstwem rolnym 
lub równoważnym i jego otoczeniem 
[Drzewiecki 2002, s. 41]. Mazurski 
[2005] wyróżnia cechy, jakie powinny 
charakteryzować agroturystykę: pobyt 
(z noclegiem) w gospodarstwie rolnym, 
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uprawianie turystyki podczas takiego po-
bytu, doradztwo turystyczno-krajoznaw-
cze ze strony gospodarzy, korzystanie 
z lokalnych produktów żywnościowych, 
możliwość pracy w gospodarstwie.  

Od początków okresu transformacji 
ustrojowej bardzo rozpowszechniła się 
w Polsce idea wspierania i rozwoju agro-
turystyki. Agroturystyka traktowana jest 
przez różne środowiska (naukowe, samo-
rządowe, opiniotwórcze) jako istotny 
środek zaradczy na problemy ekono-
miczne i szansa rozwojowa dla wielu 
obszarów wiejskich. Warto przyjrzeć się 
bliżej wybranym przejawom tego zjawi-
ska i w tym kontekście ocenić faktyczny 
stan rozwoju i znaczenie agroturystyki 
w Polsce. Przedmiotem opracowania jest 
przegląd i ocena, pod kątem zapisów 
dotyczących agroturystyki, wybranych 
dokumentów strategicznych i planistycz-
nych przygotowywanych przez samorzą-
dy, a także przegląd wybranych przeja-
wów wzmożonego zainteresowania agro-
turystyką środowiska naukowego. W dal-
szej części autorka podejmuje próbę 
poszukiwania uwarunkowań wysokiego 
zainteresowania agroturystyką środowisk 
samorządowych i naukowych. Na tym tle 
ukazano współczesny stan rozwoju 
i miejsce agroturystyki w polskiej turys-
tyce. 
 
 
Agroturystyka w dokumentach 
strategicznych i planistycznych 
samorządów  

 
Entuzjazm wobec agroturystyki jest 

powszechny, podobnie jak i jej optymi-
styczne wizje, roztaczane przez władze 
samorządowe różnych szczebli. Aby 
ocenić miejsce agroturystyki w polityce 
regionalnej, dokonano przeglądu treści 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go oraz strategii (programów, audytów) 
rozwoju turystyki wszystkich woje-
wództw pod kątem ujmowania w nich 
zagadnienia agroturystyki. Nie badano 

strategii rozwoju województw, gdyż 
w porównaniu do wyżej wymienionych, 
są to dokumenty o znacznie większym 
stopniu ogólności. Stanowią one jedno-
cześnie podstawę dla przygotowania 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go i programów sektorowych. 

We wszystkich województwach jed-
nym z kierunków polityki przestrzennej 
jest agroturystyka. Stopień szczegółowo-
ści zapisów w tym zakresie jest w pla-
nach zagospodarowania przestrzennego 
zróżnicowany, w niektórych agroturysty-
ka pojawia się sporadycznie (np. opol-
skie, mazowieckie), w innych poświęca 
się jej dużo uwagi (np. podlaskie, pod-
karpackie). W programach i strategiach 
rozwoju turystyki, a więc dokumentach 
branżowych, agroturystyka jest na ogół 
szerzej analizowana. Warto wymienić tu 
charakterystyczne cechy ujmowania ag-
roturystyki w wymienionych dokumen-
tach polityki przestrzennej i turystycznej. 

Po pierwsze, na podstawie analizy 
dokumentów można wnioskować o po-
wszechnym przekonaniu ich autorów 
o tym, że agroturystyka może z powo-
dzeniem rozwijać się na obszarach 
umiarkowanie atrakcyjnych. Autorzy na 
ogół doszukują się na większości obsza-
rów wiejskich, w tym na tych dotychczas 
niezagospodarowanych turystycznie, ko-
rzystnych warunków dla rozwoju agrotu-
rystyki (np. wielkopolskie, kujawsko-
pomorskie, podlaskie, lubelskie, dolno-
śląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, 
łódzkie). Dobrym przykładem może być 
tu woj. łódzkie, gdzie jako silną stronę 
wskazuje się dynamiczny rozwój turys-
tyki wiejskiej, w tym agroturystyki, 
i potencjał do jej dalszego rozwoju [Pro-
gram rozwoju turystyki w województwie 
łódzkim 2007]. Tymczasem, według 
danych Instytutu Turystyki, w 2007 r. 
w całym województwie było zaledwie 
175 gospodarstw agroturystycznych (co 
stanowi zaledwie 0,09% wszystkich 
gospodarstw). Nadużyciem wydaje się 
określanie okresowej tendencji wzrosto-
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wej i dalszej fluktuacji liczby agrokwa-
ter, która miała miejsce w ostatnich kil-
kunastu latach, dynamicznym rozwojem 
agroturystyki. Trudno oczekiwać, że 
funkcja turystyczna na obszarach wiej-
skich w tym mało atrakcyjnym, na tle 
Polski, regionie, będzie się rozwijać. 
Inny przykład pochodzi ze Strategii roz-
woju turystyki dla województwa mazo-
wieckiego na lata 2007–2013. Zupełnie 
niezrozumiałe wydaje się postrzeganie 
podwarszawskich wsi letniskowych 
i niektórych miejscowości o charakterze 
typowo podmiejskim, jako potencjalnych 
ośrodków agroturystycznych nawet dla 
turystów spoza Mazowsza. Z kolei 
w przypadku opolskiego niemal połowa 
województwa została określona jako 
teren występowania i możliwości rozwo-
ju agroturystyki [Strategia rozwoju tury-
styki w województwie opolskim na lata 
2007–2013], przy czym w całym regionie 
jest tylko 120 kwater. W podkarpackim 
zakłada się zaś zlikwidowanie dyspro-
porcji pomiędzy poziomem rozwoju 
agroturystyki w różnych jego częściach 
[Podkarpacka Strategia Rozwoju Tury-
styki 2007]. Takie podejście wydaje się 
niewłaściwe, gdyż wspomniane dyspro-
porcje w oczywisty sposób wynikają ze 
zróżnicowania przestrzennego woje-
wództwa (atrakcyjne turystycznie górskie 
południe regionu versus gęsto zaludniona 
i mało atrakcyjna północ) i forsowanie 
zmiany tej sytuacji nie ma, jak sądzę, 
szans na powodzenie. Zróżnicowane 
przestrzennie pod względem atrakcyjno-
ści turystycznej jest również wojewódz-
two świętokrzyskie, które docelowo 
(według Strategii rozwoju turystyki 
w województwie świętokrzyskim na lata 
2006–2014) w całości ma być objęte 
Zintegrowanym Obszarem Agrotury-
stycznym. Natomiast w Audycie tury-
stycznym województwa lubelskiego 
[2008] zapisano, że Lubelszczyzna może 
stać się jednym z głównych regionów 
agroturystycznych w Polsce i turystyka 
stanowi dla województwa lubelskiego 

wielką szansę i alternatywę z uwagi na 
rolniczy charakter regionu. Natomiast, 
poza niewielkimi, tradycyjnie wypo-
czynkowo-rekreacyjnymi obszarami wo-
jewództwa, agroturystyka jest zjawis-
kiem marginalnym i brakuje przesłanek 
świadczących o perspektywach jej roz-
woju. Przykłady te pokazują, że regio-
nalni liderzy, przygotowując lub przyj-
mując dokumenty programowe, przece-
niają możliwości rozwoju agroturystyki 
w swoich regionach, przypisując więk-
szości obszarów wiejskich dobre dla niej 
warunki, zdają się zaś pomijać to, jaki 
jest faktyczny popyt na usługi agrotury-
styczne. 

Po drugie, w niektórych dokumentach 
postrzega się turystykę, w tym agrotury-
stykę, jako dźwignię rozwojową dla ob-
szarów o kumulacji problemów społecz-
no-ekonomicznych (np. zachodniopo-
morskie, mazowieckie); przecenia się 
możliwości kreowania przez małe go-
spodarstwa rolne konkurencyjnego pro-
duktu agroturystyki (np. zachodniopo-
morskie). Autorzy dokumentów pomijają 
istotny fakt, że ta forma działalności, tak 
jak i inne formy działalności o charakte-
rze gospodarczym, wymaga postaw 
przedsiębiorczości i dostępności kapitału 
na inwestycje w wykreowanie produktu, 
promocję itp. A o to szczególnie trudno 
na terenach kumulacji problemów spo-
łeczno-ekonomicznych. Niedostatek ka-
pitału ludzkiego i finansowego będzie 
skutecznie hamować możliwości kreo-
wania funkcji turystycznej, tak jak każdej 
innej nowej funkcji gospodarczej. Brak 
środków finansowych jest najczęściej 
podstawową barierą uruchomienia usług 
turystycznych dla przeciętnego małego 
gospodarstwa rolnego. Nie zmieniły tego 
stanu możliwości wsparcia agroturystyki 
z programów unijnych, które ze względu 
na trudne procedury formalne, koniecz-
ność poniesienia wysokich kosztów (re-
fundowanych częściowo dopiero po za-
kończeniu inwestycji) są dostępne przede 
wszystkim dla rolników dysponujących 
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odpowiednim wykształceniem i kapita-
łem. Jak wskazują badania Wojciechow-
skiej [2009], na obszarach północnej 
i zachodniej Polski agroturystyką zajmu-
ją się głównie właściciele dużych, „far-
merskich” gospodarstw rolnych, a więc 
tych o relatywnie dobrej sytuacji ekono-
micznej. Agroturystyka zasadniczo nie 
stała się lekarstwem na problemy pope-
geerowskiego bezrobocia w północno-
zachodniej Polsce. 

W badanych dokumentach dominuje 
uproszczone postrzeganie czynników 
rozwoju agroturystyki. Zazwyczaj zakła-
da się, że obecność obszarów chronio-
nych, w tym parków krajobrazowych 
i obszarów chronionego krajobrazu, jest 
determinantą rozwoju agroturystyki. 
Czytelnik tych dokumentów odnosi wra-
żenie, że obecność form ochrony jest 
wręcz prostym gwarantem rozwoju agro-
turystyki. W niedostatecznym stopniu 
uwzględnia się w dokumentach inne, 
pozaprzyrodnicze, bardzo istotne uwa-
runkowania: społeczne, kulturowe czy 
ekonomiczne (np. warmińsko-mazurskie, 
opolskie), o których wspomniano wyżej. 

W badanych dokumentach pojawiają 
się propozycje łączenia na tym samym 
obszarze sprzecznych funkcji. Agrotury-
styka ma się rozwijać na obszarach 
o tradycyjnie wiejskim, rolniczym krajo-
brazie, który dla jej potrzeb powinien być 
kultywowany, a jednocześnie oczekuje 
się tam wysokiego poziomu różnych 
usług typowych dla terenów zurbanizo-
wanych (np. łatwy dostęp turystów do 
urządzeń obsługi turystyki z zakresu 
kultury, rozrywki, handlu, gastronomii, 
bankowości itp.). W jednym z dokumen-
tów (Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Wielkopolskie-
go [2001]) wyznaczono rozległe strefy 
rekreacyjne (przeznaczone m. in. do 
funkcji agroturystycznej), które częścio-
wo pokrywają się ze strefami ponadprze-
ciętnej aktywności przemysłowej. Te 
dwie funkcje powinny się przestrzennie 
wykluczać, a nie pokrywać. Agroturysty-

kę traktuje się jako działalność, która ma 
pogodzić sprzeczne cele: rozwój ekono-
miczny, który wiąże się z intensyfikacją 
zagospodarowania, oraz zapewnienie 
turystom walorów tradycyjnie wiejskiego 
życia, kontaktu z przyrodą. Największym 
atutem gospodarstw agroturystycznych, 
reklamowanym przez ich właścicieli, jest 
położenie z dala od zwartej zabudowy, 
w otoczeniu obszarów przyrodniczo cen-
nych. Jest to z kolei sprzeczne z podsta-
wowymi zasadami zagospodarowania 
przestrzennego obszarów wiejskich, 
zwłaszcza terenów chronionych, które 
postulują przeciwdziałanie rozpraszaniu 
zabudowy. Zabudowa rozproszona trak-
towana jest jako zagrożenie dla krajobra-
zu i ochrony przyrody, a jednocześnie 
utrudnia efektywne wyposażenie tech-
niczne [Raszka 1998]. 

Powszechnym zjawiskiem jest po-
strzeganie w dokumentach polityki re-
gionalnej roli agroturystyki głównie 
w kategoriach ekonomicznych, niedo-
strzeganie zaś jej funkcji społecznych. 
Agroturystykę traktuje się jako sposób 
pozyskania dochodu, podczas gdy do-
tychczasowe badania pokazują, że na 
wielu obszarach, zwłaszcza tych trady-
cyjnie rolniczych, peryferyjnych, jest ona 
dla kwaterodawców przede wszystkim 
źródłem korzyści pozamaterialnych, 
w tym kontaktów towarzyskich, stanowi 
swego rodzaju hobby i sposób spędzania 
wolnego czasu [Bednarek-Szczepańska 
2010].  

Autorzy dokumentów oczekują two-
rzenia nowych miejsc pracy w usługach 
agroturystycznych (np. dolnośląskie, 
podlaskie). Natomiast w przypadku agro-
turystyki trudno liczyć na tworzenie 
nowych miejsc pracy. Można się raczej 
spodziewać efektywniejszego wykorzy-
stania czasu pracy osób zatrudnionych 
w rolnictwie. Obsługą gości zajmują się 
na ogół członkowie rodziny, co jest 
oczywiste z uwagi na niewielką liczbę 
miejsc noclegowych w kwaterach agrotu-
rystycznych (przeciętnie w Polsce jest to 
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10 miejsc noclegowych), a tym samym 
niewielką liczbę obsługiwanych jednora-
zowo turystów. Nie należy przeceniać 
roli efektu mnożnikowego związanego 
z agroturystyką. 

Podsumowując, lektura dokumentów 
potwierdza wysokie zainteresowanie 
władz regionalnych kształtowaniem ob.-
szarów z funkcją agroturystyczną. Nie-
stety, zapisy dotyczące agroturystyki 
świadczą o dość powierzchownej znajo-
mości tej problematyki wśród autorów 
dokumentów, powielania modnych wzor-
ców rozwoju obszarów wiejskich, braku 
głębszej analizy uwarunkowań wew-
nętrznych, zewnętrznych, w tym konku-
rencji innych regionów. Mamy więc do 
czynienia z pewną mitologizacją agrotu-
rystyki i charakterystyczną retoryką, 
używaną do opisywania jej perspektyw. 
Trudno racjonalnie uzasadnić opisywany 
w dokumentach olbrzymi potencjał, ide-
alne, doskonałe możliwości rozwoju 
turystyki, przypisywane regionom o rela-
tywnie niskiej atrakcyjności wiejskiej 
przestrzeni rekreacyjnej.  

Komentując treść dokumentów nale-
ży jeszcze nadmienić, że ich autorzy 
czasem mogą nie rozróżniać pojęć agro-
turystyka, turystyka wiejska, czy turysty-
ka na obszarach wiejskich i traktować je 
jako synonimy. W takim wypadku nie-
które z przywoływanych z dokumentów 
zapisów okazują się niejednoznaczne 
w interpretacji i ocenie. Na podstawie ich 
lektury trudno jest jednak ustalić, jak 
definiują te pojęcia autorzy. Zjawisko to 
jest dodatkowym argumentem potwier-
dzającym tezę o powierzchownej znajo-
mości tej „modnej” problematyki w śro-
dowisku regionalnych (czy lokalnych) 
decydentów. 

Bukraba-Rylska [2005b] zwraca uwa-
gę na ciekawe zjawisko dotyczące dys-
kursu na temat wsi, które można również 
wykorzystać do objaśniania przyczyn 
dysonansu pomiędzy zainteresowaniem 
regionalnych elit koncepcją agroturysty-
ki, a jej faktycznym, raczej niskim po-

ziomem rozwoju. Dyskusja o wsi i roz-
wiązywaniu jej problemów toczy się 
wśród miejskich elit i ekspertów, którzy 
w sposób niejednokrotnie instrumentalny 
i protekcjonalny wymyślają coraz to 
nowe strategie rozwoju obszarów wiej-
skich. Te strategie często nie przystają do 
warunków społeczno-kulturowych i eko-
nomicznych wsi i przez to nie mają szans 
na realizację. Mają one jednak charakter 
wzorców i kopiowane są do polityk lo-
kalnych, przy powszechnym braku in-
nych pomysłów na rozwój. Wydaje się, 
że dobrym przykładem tego zjawiska jest 
właśnie planowanie i oczekiwanie po-
wszechnego rozwoju agroturystyki.  

Aby ocenić miejsce agroturystyki 
w politykach władz lokalnych, przepro-
wadzono badanie strategii rozwoju gmin, 
a w przypadku ich braku – planów roz-
woju lokalnego. Dokumenty strategiczne 
stanowią podstawę polityki władz samo-
rządowych, wytyczają średnio- i długoo-
kresowe kierunki rozwoju, zawierają cele 
i zadania o różnym stopniu szczegółowo-
ści, są podstawą dla planowania prze-
strzennego, a w ostatnich latach ich po-
siadanie jest niezbędnym warunkiem 
uzyskania wsparcia finansowego dla re-
alizacji gminnych przedsięwzięć ze środ-
ków Unii Europejskiej. Dokumenty te są 
efektem prac zespołu lokalnych i/lub 
zewnętrznych ekspertów, są przyjmowa-
ne jako obowiązujące dokumenty uchwa-
łami rad gmin. Przedstawiają one per-
spektywy rozwoju gmin w opinii lokal-
nych liderów i są wyrazem dążeń i wizji 
lokalnych społeczności, powstałym przy 
udziale podmiotów zewnętrznych. 

Celowo do badań wybrano te gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie, w których, 
według danych Instytutu Turystyki, 
w 2007 r. nie było żadnego gospodarstwa 
agroturystycznego. Nie badano gmin, 
w których funkcjonuje agroturystyka, 
gdyż w ich przypadku oczywiste wydaje 
się, że znajduje ona wyraz w dokumen-
tach strategicznych. Spośród listy 850 
gmin, w których w 2007 r. nie było agro-
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kwater, wybrano w sposób systematycz-
ny co 10. i sprawdzano, czy są w jej 
strategii rozwoju zapisy dotyczące agro-
turystyki. Ostatecznie przebadano 81 
dokumentów gmin reprezentujących 
wszystkie województwa1. 

Wyniki badania pokazują, że władze 
lokalne w zdecydowanej większości 
zamieszczają w dokumentach strategicz-
nych zapisy związane z agroturystyką. 
Taka sytuacja miała miejsce w przypad-
ku 86 % przebadanych jednostek. To 
udział bardzo wysoki, mając na uwadze 
fakt, że są to gminy, w których agrotury-
styka praktycznie nie funkcjonuje. 
W większości analiz SWOT badanych 
dokumentów brak rozwoju agroturystyki 
w gminie zalicza się do słabych stron, 
a możliwości jej rozwoju – do szans. 
Powszechne są zapisy o niewykorzysta-
nych walorach (które w opinii autorów 
dokumentów stanowi np. fragment lasu 
i zabytkowy kościół), a które rzekomo 
mogą z powodzeniem stać się podstawą 
rozwoju agroturystyki i przyciągnięcia 
turystów. Podobnie jak w przypadku 
omawianych wyżej dokumentów regio-
nalnych, pojawiają się nieadekwatne do 
realiów określenia warunków rozwoju 
agroturystyki (doskonałe, idealne). Ze 
swego rodzaju negatywnym rozczarowa-
niem pisze się o małym zainteresowaniu 
rolników zakładaniem kwater. Ujęcie 
takie powtarza się bez względu na to, czy 
strategia była przygotowana przez ze-
wnętrzną firmę niezwiązaną z gminą, czy 
przez lokalnych liderów oraz czy jest to 
gmina peryferyjna, czy o względnie ko-
rzystnej lokalizacji.  

Z analizy dokumentów wynika, że 
autorzy strategii, zanim sformułują kie-
runki i cele rozwojowe, na ogół nie pro-
wadzą badań (np. ankietowych) wśród 
mieszkańców, aby pozyskać informację, 
czy interesuje ich taka forma działalno-
ści. A to przecież oni mają być ostatecz-

                                                           
1  Dokumenty pozyskiwano z oficjalnych stron 
internetowych gmin. 

nymi wykonawcami gminnych progra-
mów agroturystyki. Mimo braku zaanga-
żowania ze strony mieszkańców, którzy 
wybierają inne niż świadczenie usług 
turystycznych formy pozyskiwania do-
chodów, turystyka uporczywie forsowana 
jest przez lokalnych liderów jako jeden 
z priorytetów rozwojowych. 

Dziwi fakt, że władze i inni lokalni 
liderzy, którzy znają przecież dobrze 
trudne realia swoich wiejskich lub miej-
sko-wiejskich gmin, formułują nierealne 
(najczęściej) wizje rozwoju agroturysty-
ki. Przewartościowanie lokalnych zaso-
bów przyrodniczych i kulturowych oraz 
przekonanie, że mogą one przyciągnąć 
turystów jest powszechne. Wynika ono 
nie tylko ze swego rodzaju mody na 
agroturystykę, ale bazuje również w du-
żej mierze na związanych z własną małą 
ojczyzną emocjach i lokalnym patrioty-
zmie, który jest wprawdzie zjawiskiem 
pozytywnym, ale nie może być podstawą 
racjonalnej polityki.  

Autorzy dokumentów bezrefleksyjnie 
powtarzają hasła dotyczące wzrostu za-
potrzebowania mieszkańców miast na 
usługi agroturystyczne, argumentując 
tym szanse rozwoju agroturystyki. Poku-
tuje złudny mit, że wystarczy poprawić 
infrastrukturę, wybudować kilka ścieżek 
rowerowych, przeszkolić rolników, wy-
dać folder promocyjny i turyści przyjadą, 
przyciągnięci świeżym powietrzem i rol-
no-leśnym krajobrazem. Wprawdzie 
w niektórych dokumentach deklaruje się 
konieczność stworzenia produktu tury-
stycznego, ale nie jest to poparte żadnym 
konkretnym projektem działań. Autorzy 
dokumentów nie uwzględniają tego, jak 
trudnym i wielowymiarowym przedsię-
wzięciem jest stworzenie produktu tury-
stycznego, zwłaszcza w gminie bez tury-
stycznych tradycji. Potrzeba do tego 
bardzo dobrego, oryginalnego pomysłu, 
konsekwentnej konsolidacji lokalnych sił 
wokół jego realizacji, znaczących nakła-
dów w długiej perspektywie czasowej. 
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Przeciętnej gminie wiejskiej niezwykle 
trudno jest spełnić te warunki.  

Analiza lokalnych dokumentów stra-
tegicznych pod kątem agroturystyki 
prowadzi do mało optymistycznych re-
fleksji. Czy lokalnych liderów nie stać na 
więcej, niż tylko kopiowanie haseł 
i ogólników, które nie niosą merytorycz-
nie istotnej treści i są nieadekwatne do 
lokalnych warunków? Czy brakuje im 
własnych pomysłów na rozwój? Czy 
może przygotowanie strategii, wbrew 
szczytnym deklaracjom, jest traktowane 
wyłącznie jako spełnienie kryterium 
wymaganego przy pozyskaniu środków 
unijnych? 
 
 
Agroturystyka w badaniach 
naukowych 

 
Entuzjazm świata nauki wobec agro-

turystyki rozpoczął się w Polsce w po-
czątkach lat 90. XX w. Badania w tym 
zakresie zaczęto prowadzić na różnych 
uczelniach, od prywatnych wyższych 
szkół ekonomicznych i turystycznych, 
poprzez akademie rolnicze (np. SGGW, 
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Krako-
wie), szkoły pedagogiczne (np. Akade-
mia Świętokrzyska w Kielcach2), akade-
mie wychowania fizycznego (np. AWF 
w Poznaniu), uniwersytety z wydziałami 
geografii (np. Uniwersytet Warszawski, 
Łódzki), po politechniki (np. Politechni-
ka Białostocka).  

Pierwsze prace poświęcone były 
głównie przedstawianiu uwarunkowań 
i możliwości, barier i czynników rozwoju 
agroturystyki w Polsce i regionach [Woj-
ciechowska 2009]. W początkach lat 90. 
XX w. prace te miały charakter teore-
tyczny, bo agroturystyka w swej nowo-
czesnej (tj. post-socjalistycznej) wersji 

                                                           
2 Była Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000–2008 r. 
Akademia Świętokrzyska, od 2008 Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskie-
go, od 2011 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. 

dopiero zaczynała się kształtować. Były 
też więc w polskich warunkach dość 
nowatorskie. Niestety, prezentowane 
w literaturze poglądy były często bezkry-
tycznym, nieuzasadnionym przeniesie-
niem doświadczeń Europy Zachodniej na 
polski grunt. Co więcej, podawano, że 
w krajach Europy Zachodniej działalno-
ścią agroturystyczną zajmuje się 8–10 % 
gospodarstw rolnych, porównując to do 
niskiego, a więc mającego perspektywy 
znacznego wzrostu, 0,5 % udziału 
w Polsce [Świetlikowska 2000], pomija-
no zaś fakt różnicy w ogólnej liczbie 
gospodarstw pomiędzy Polską a więk-
szością krajów zachodnioeuropejskich.  

W ostatnich dwudziestu latach po-
wstało bardzo dużo przyczynkowych 
opracowań, z których wyłonił się wyi-
dealizowany obraz wielofunkcyjnej pol-
skiej wsi, z dynamicznie rozwijającymi 
się usługami turystycznymi w gospodar-
stwach rolnych. Zaczęto snuć wizje ko-
rzyści ekonomicznych i społecznych, ja-
kie obszarom wiejskim może przynieść 
ta nowa forma działalności. Przekonanie 
o powodzeniu agroturystyki było poparte 
optymistycznymi poglądami na temat 
wysokiej atrakcyjności przyrodniczej 
i kulturowej wsi oraz zmieniających się 
preferencji turystów. Ukształtował się 
obraz wsi, która, zachowując swój trady-
cyjny charakter, miałaby rozwijać się 
ekonomicznie dzięki agroturystyce, za-
pewniającej miejsca pracy ludności, 
generującej przepływ kapitału z miast na 
wieś, napędzającej efekt mnożnikowy 
w gospodarkach lokalnych, przynoszącej 
korzyści rekreacyjne i zdrowotne miesz-
kańcom miast. Różne opracowania 
w duchu fascynacji agroturystyką czy 
szerzej – turystyką wiejską, publikowane 
głównie w materiałach konferencyjnych, 
powstawały na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat [np. Maciąg 1996, Błoński 
2000, Świetlikowska 2000, Grela-Laba, 
Pakulska 2000, Sapała 2001, Młynarczyk 
2002, Sala 2003, Matlegiewicz 2009]. 
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Wojciechowska [2003] podaje, że już 
w latach 1990–2002 ukazało się w Polsce 
ponad 400 publikacji dotyczących agro-
turystyki, w tym artykułów naukowych, 
książek, poradników i materiałów warsz-
tatowych (nie licząc tekstów popularyza-
torskich). Liczba ta jest faktycznie impo-
nująca. Wśród książek przeważają prace 
zbiorowe, ale oprócz nich warto wymie-
nić aż 5 prac o charakterze podręczników 
poświęconych w zasadzie wyłącznie 
agroturystyce. W efekcie zainteresowań 
naukowych w latach 1999–2009 powsta-
ło w Polsce aż 35 prac doktorskich, któ-
rych głównym przedmiotem analiz była 
turystyka wiejska, w tym 27 poświęco-
nych stricte problematyce agroturystyki. 
Stanowi to (35 prac) niespełna 20 % 
wszystkich powstałych w tym czasie prac 
doktorskich dotyczących turystyki3. Jest 
to udział wysoki, mając na uwadze, jak 
szerokim i interdyscyplinarnym zjawi-
skiem jest turystyka. W 2009 r. opubli-
kowano książkę habilitacyjną z zakresu 
agroturystyki (autorem jest Wojciechow-
ska) – pierwsze wieloaspektowe studium 
teoretyczno-empiryczne w tej tematyce. 

Autorzy prac powszechnie wskazują 
różne uwarunkowania i czynniki, które 
miałyby decydować o powodzeniu agro-
turystyki. Akcentuje się zmiany upodo-
bań turystów, ich potrzebę „ucieczki” od 
środowiska wielkomiejskiego [np. Mły-
narczyk 2002, Żelazna 2004) i malejące 
zainteresowanie turystyką masową. Tego 
jednak nie potwierdzają najnowsze bada-
nia zachowań turystycznych Polaków 4 . 
Powszechne jest przekonanie o walorach 
krajobrazowych polskiej wsi jako czyn-
niku rozwoju agroturystyki. Tymczasem 
wiejska przestrzeń charakteryzuje się 
coraz większym nieładem, wynikającym 
z chaotycznego rozpraszania zabudowy. 
W efekcie braku skutecznych narzędzi 

                                                           
3  Obliczenia własne na podstawie bazy danych 
Nauka Polska. 
4  Więcej na ten temat w dalszej części opraco-
wania. 

kształtowania form zabudowy, ochrony 
tradycyjnego budownictwa i krajobrazu, 
następuje jego bezpowrotna degradacja. 
Choć, co ciekawe, zabudowę rozproszo-
ną czasem traktuje się jako czynnik 
sprzyjający rozwojowi agroturystyki [np. 
Młynarczyk 2002], a czasem jako czyn-
nik niesprzyjający [Drzewiecki 1992].  

Możliwość obcowania z życiem go-
spodarstwa rolnego jest kolejnym poda-
wanym w literaturze motywem przycią-
gającym turystów z dużych miast [np. 
Młynarczyk 2002, Sala 2003]. Tymcza-
sem badania prowadzone wśród agrotu-
rystów wskazują, że kontakt z wsią, 
gospodarstwem rolnym czy poznanie 
życia na wsi ma dla większości z nich 
małe znaczenie [Balińska, Sikorska-
Wolak 2001, Nałęcka, Żbikowski 2005, 
Strzembicki 2005]. Bardzo rzadko mo-
tywem pobytu w gospodarstwie agrotu-
rystycznym są atrakcje związane z rol-
nictwem i polscy agroturyści sporadycz-
nie z nich korzystają (np. z możliwości 
uczestnictwa w pracach gospodarskich). 
Jako uwarunkowanie rozwoju agrotury-
styki faktyczne można uznać wymieniane 
w literaturze walory przyrodnicze, 
zwłaszcza obszarów chronionych. Jak 
pokazują badania z różnych części Polski 
(w tym wspomnianych wyżej autorów), 
podstawowym celem pobytu w gospo-
darstwach agroturystycznych jest wypo-
czynek poza gospodarstwem, w posiada-
jącej walory przyrodnicze i krajobrazowe 
okolicy. Należy jednak zaznaczyć, że 
udostępnienie tych walorów zapewniają 
też inne formy zagospodarowania tury-
stycznego (usług noclegowych), agrotu-
rystyka nie spełnia w tym zakresie żadnej 
szczególnej funkcji. W literaturze poja-
wiają się też dość kuriozalne czynniki 
rozwoju agroturystyki, jak np. wzrost 
zagrożenia terroryzmem [Niemiec 2005], 
a do mocnych stron jej rozwoju zalicza 
się istnienie w Polsce czterech pór roku 
lub dobrą sieć transportu publicznego 
[Żelazna 2004].  
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Wydaje się, że na fali fascynacji agro-
turystyką, zbyt dużą rolę przykłada się do 
efektu mnożnikowego, który miałby 
wzmacniać ekonomiczne znaczenie agro-
turystyki. Efekt mnożnikowy ma fak-
tycznie bardzo duże znaczenie w miej-
scowościach funkcjonalnie turystycz-
nych, o dużej intensywności ruchu tury-
stycznego i bazujących na nim różnego 
typu usługach. Nie da się tego wzorca 
przenieść na grunt agroturystyki. Na 
obszarach o charakterze typowo wiej-
skim, gdzie rozwija się niewielkiej skali 
turystyka na bazie gospodarstw rolnych, 
nie ma na ogół wysoko rozwiniętych 
usług, tym samym jest niedostatek 
miejsc, w których turyści i kwaterodawcy 
mogliby wydawać pieniądze i napędzać 
efekt mnożnikowy. Jednocześnie turyści 
często korzystają z wyżywienia w miej-
scu zakwaterowania, przygotowywanego 
na bazie produktów z gospodarstwa. 

W literaturze naukowej, podobnie jak 
w dokumentach strategicznych, spotyka 
się opinie, że korzystne warunki dla 
rozwoju agroturystyki występują na 
terenach słabo rozwiniętych gospodar-
czo, o wysokim bezrobociu i niskich 
dochodach ludności [por. Błoński 2000, 
Pałka 2009]. To podejście może prowa-
dzić do błędnych konkluzji. Efektywne 
ograniczenie biedy i bezrobocia za po-
mocą agroturystyki to raczej idealna, 
teoretyczna wizja, żeby nie powiedzieć – 
utopia. Takie podejście eliminuje per-
spektywę oddolną i punkt widzenia prze-
ciętnej osoby bezrobotnej o niskich do-
chodach, która, nawet mimo dostępności 
zewnętrznego wsparcia, nie będzie w sta-
nie stworzyć konkurencyjnego produktu 
turystycznego. Na obszarach społecznie 
i ekonomicznie problemowych, o trwale 
wysokim poziomie bezrobocia, niski 
poziom kapitału ludzkiego i niska zasob-
ność ludności to poważne bariery dla 
prób rozwoju każdej przedsiębiorczości, 
w tym agroturystycznej.  

W literaturze obecne jest też przece-
nianie znaczenia w rozwoju agroturystyki 

zasobów wolnych pokoi w domach wiej-
skich [np. Żelazna 2004, Pałka 2009]. 
Jest to przykład podejścia do zjawiska 
agroturystyki od strony podaży, dostęp-
ności zasobów materialnych wsi, które 
potencjalnie mogłyby być wykorzystane 
w turystyce. Jak słusznie zauważa Go-
mółka [2000], głównym celem wszelkich 
działań wspierających turystykę wiejską 
nie jest zaspokojenie rynkowej potrzeby, 
lecz poprawa sytuacji gospodarczej wsi. 
Rozwój turystyki wiejskiej, w tym agro-
turystyki, nie jest zasadniczo odpowie-
dzią na społeczną potrzebę, nie jest zde-
terminowany popytem. 

Abstrahując od wartości naukowej 
różnych opracowań poświęconych agro-
turystyce powstałych w ostatnim dwu-
dziestoleciu, należy jednak wyraźnie 
podkreślić, że zgromadzono niezwykle 
bogaty materiał empiryczny, głównie 
w drodze badań ankietowych i wywia-
dów. Mimo, iż powszechnie znanym 
problemem jest brak rzetelnych statystyk 
pozwalających na przestrzenną analizę 
agroturystyki na poziomie gmin w skali 
kraju, to w wielu regionach istniejące 
kwatery zostały gruntownie przebadane 
i baza informacji – choć, niestety, bardzo 
rozproszona i często trudno porówny-
walna – jest imponująca.  

Powszechne zainteresowanie agrotu-
rystyką i rozwój kadry naukowej zajmu-
jącej się tą dziedziną, sprzyjał urucho-
mieniu na licznych uczelniach wyższych 
kierunków studiów ze specjalnością 
agroturystyka. Aby uzyskać wyczerpują-
ce dane na ten temat autorka prześledziła 
10 najważniejszych internetowych portali 
edukacyjnych, prezentujących ofertę 
wyższych uczelni. Okazało się, że na co 
najmniej 39 uczelniach oferuje się spe-
cjalizację z zakresu agroturystyki 
(ryc. 1). Najczęściej jest ona dostępna 
w programie studiów prywatnych uczelni 
wyższych, rzadziej w placówkach pu-
blicznych o profilu rolniczym oraz wyż-
szych szkołach zawodowych. Niemal 
w każdym województwie funkcjonowała 
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co najmniej jedna uczelnia, gdzie można 
uzyskać specjalizację z za-kresu agrotu-
rystyki. W samym województwie mazo-
wieckim, w którym agroturystyka jest 
relatywnie do innych regionów słabo 
rozwinięta, było aż 8 takich jednostek. 
Interesujące jest, jak różne kierunki stu-
diów oferują kształcenie w ramach spe-
cjalności agroturystycznej – nie tylko 
turystyka i rekreacja, czy rolnictwo, ale 
także ochrona środowiska, ogrodnictwo, 
zootechnika, a nawet zarządzanie i mar-

keting. Tego typu nietypowe połączenia 
świadczą o tym, że agroturystyka jest 
stosowana jako swego rodzaju chwyt 
marketingowy, mający przyciągnąć stu-
dentów. Warto się zastanowić, czy 
w Polsce potrzebna jest pokaźna grupa 
absolwentów specjalizujących się  
w agroturystyce. Zjawisko to wpisuje się 
w szerszy problem, jakim jest brak roz-
sądnej równowagi pomiędzy ponadpod-
stawową ofertą edukacyjną a zapotrze-
bowaniem rynku pracy.  

 
 

 
 

Ryc. 1. Ośrodki akademickie oferujące kierunki studiów ze specjalizacją agroturystyczną, 2010. 

Fig. 1. Academies offering agritourism specialization at study courses, 2010. 
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Uwarunkowania wzmożonego 
zainteresowania koncepcją 
agroturystyki 

 
Można się zastanowić, co leży u pod-

staw takiej popularności koncepcji agro-
turystyki wśród polskich elit lokalnych, 
regionalnych, środowiska naukowego? 
Wśród bogatej literatury krajowej na 
temat agroturystyki, trudno doszukać się 
prac, w których podejmowano by próby 
znalezienia odpowiedzi na to pytanie. 
Poszukując źródeł tej sytuacji należałoby 
zacząć od tego, że Polska jest wciąż 
krajem bardzo przywiązanym do kultury 
wiejskiej. Zasób kulturowy zakorzeniony 
w tradycjach wiejskich jest wspólny 
polskiemu społeczeństwu [Bukraba- 
-Rylska 2005a]. Jak pisze Kłoskowska 
[1996], kulturę polską cechuje przewaga 
elementów rustykalnych, wiejskich. 
Tradycja ludowa pełni w kulturze naro-
dowej ważną, stabilizującą rolę w dobie 
szybkich zmian [Bartmiński 1996], a to 
szczególne miejsce wiejskości w polskiej 
kulturze, fascynacja i zauroczenie wsią 
oraz chłopskimi cnotami, ma bardzo 
długą historię. Rolnictwo i związani 
z nim ludzie zajmują istotne miejsce 
w narodowych mitologiach właściwych 
Europie Środkowej [Halamska 2000], 
a podziw i sentyment dla uroków życia 
wiejskiego stanowi ważny element ogól-
noeuropejskiego dziedzictwa kulturowe-
go [Bukraba-Rylska 2006b]. 

Reprezentatywne badania opinii pu-
blicznej przeprowadzone w latach 2002–
2004 wskazują, że w społeczeństwie 
polskim zdecydowanie przeważa ko-
rzystny wizerunek wsi i pozytywne z nią 
skojarzenia, przy jednoczesnym bardzo 
silnym przekonaniu o trudnym położeniu 
życiowym grupy społecznej rolników. 
Wyniki tych badań dokumentują trwałość 
mitu wiejskiego, na który składają się 
przekonania o: walorach życia na wsi, 
walorach kultury ludowej, znaczeniu 
rolnictwa jako części gospodarki naro-
dowej i roli chłopów/rolników w społe-

czeństwie [Bukraba-Rylska 2006a]. Pere-
peczko i Majewski [2004] piszą o nad-
wartościowaniu i idealizacji rolnictwa 
w polskim społeczeństwie. Dominuje wi-
zerunek mieszkańców wsi jako osób 
żyjących raczej skromnie, kultywujących 
tradycje, umiejących działać wspólnie na 
rzecz swoich miejscowości, produkują-
cych zdrową żywność. Bardzo istotne 
jest jednak to, że wizerunek wsi zdecy-
dowanie częściej związany jest z miej-
scem ciężkiej pracy i niełatwych warun-
ków życia, niż z wakacyjnym wypoczyn-
kiem i kontaktem z przyrodą [Bukraba- 
-Rylska 2005a, s. 94].  

W Polsce funkcjonuje wiejski mit, 
a rolnicy stanowią szczególną kategorię 
społeczną. Popularność idei agroturystyki 
jest jednym ze współczesnych przejawów 
funkcjonowania tego mitu. Klasyczne 
cechy tej formy turystyki odwołują się do 
wsi jako ostoi tradycji, życia rodzinnego, 
więzi społecznych, do walorów i uroków 
życia na wsi i związanej z nimi bliskości 
przyrody, do kultury ludowej, wartości 
przestrzeni rolniczej i rolnictwa produku-
jącego zdrową żywność tradycyjnymi 
metodami. Odniesienia do tych cech są 
powszechnie obecne w dokumentach 
polityki regionalnej i lokalnej, pracach 
naukowych, popularyzatorskich i we 
wszelkich materiałach promocyjnych. 
Agroturystyka w swojej idealnej, teore-
tycznej postaci eksponuje i uwydatnia te 
walory, akcentuje ich znaczenie dla 
mieszkańców miast. Stanowi przejaw 
afirmacji wsi i wysokiego wartościowa-
nia rodzimych tradycji. 

Trudna sytuacja społeczno-ekono-
miczna polskich chłopów, zwłaszcza na 
obszarach peryferyjnych, była (i jest 
nadal) swego rodzaju narodową bolącz-
ką, problemem szczególnej wagi, który 
trudno rozwiązać. Wynika on nie tylko 
z faktu, że rolnicy stanowią bardzo liczną 
kategorię społeczną, z czym wiąże się 
zjawisko zbędności w rolnictwie i bezro-
bocie ukryte, którym dotknięta jest po-
kaźna część społeczeństwa wiejskiego. 
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Wyjątkowa ranga tego problemu wynika 
też z opisanego wyżej podejścia społe-
czeństwa polskiego do rolnictwa i wiej-
skości, jako swego rodzaju narodowego 
dobra i dziedzictwa. Wraz z nadejściem 
gospodarki wolnorynkowej sytuacja rol-
ników, przede wszystkim tych drobnych, 
których jest najwięcej, diametralnie się 
pogorszyła. Potrzebne okazało się poszu-
kiwanie nowych, skutecznych form po-
zyskiwania dochodu przez rolników. 
Pojawiła się więc idea agroturystyki, któ-
ra, teoretycznie, doskonale wpasowała 
się w zaistniałą sytuację. Miała umożli-
wić rolnikom pozyskanie dodatkowego 
dochodu z przyjmowania turystów. Wy-
daje się, że sedno popularności idei agro-
turystyki tkwi w tym, że tereny najbar-
dziej predestynowane do jej rozwoju, to 
obszary wiejskie peryferyjne, przyrodni-
czo cenne i jednocześnie słabo rozwinię-
te gospodarczo, gdzie inne funkcje go-
spodarcze nie mają szans zaistnieć na 
większą skalę i brak jest alternatywnych 
perspektyw rozwojowych. Trudno się 
dziwić, że agroturystyka spotkała się 
z takim entuzjazmem, skoro rozbudziła 
nadzieję na poprawę sytuacji tych naj-
bardziej problemowych obszarów. 

Na agroturystykę warto też spojrzeć 
jako na zjawisko, które dobrze wpisuje 
się w różne modne współcześnie koncep-
cje i strategie rozwoju obszarów wiej-
skich. Należy tu wymienić przede 
wszystkim koncepcje rozwoju endoge-
nicznego, które bazują na założeniu, że 
każdy obszar posiada pewien unikatowy 
zestaw cech tworzących wewnętrzny 
potencjał rozwojowy [Grosse 2007]. 
Agroturystyka dobrze wpasowuje się 
w propozycję zrównoważonego rozwoju 
neoendogennego [Adamski, Gorlach 
2007] akcentującą trzy wymiary rozwoju: 
trwałość, samopodtrzymywanie, zinte-
growanie. Odwołuje się do nabierającej 
coraz większego znaczenia idei lokalno-
ści i przeciwstawia się słabnącemu 
w wiejskim dyskursie paradygmatowi 
modernizacyjnemu rolnictwa. Agroturys-

tyka jest ponadto wzorcową wręcz formą 
realizacji koncepcji wielofunkcyjnego 
rozwoju wsi oraz rolnictwa wielofunk-
cyjnego. Wymienione wyżej koncepcje 
stanowią też podstawy teoretyczne dla 
europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej, 
która odwraca się od paradygmatu mo-
dernizacyjnego i sprzyja rolnictwu trady-
cyjnemu, zrównoważonemu. Różnico-
wanie działalności rolniczej w kierunku 
usług turystycznych jest jednym ze 
wspieranych kierunków tej polityki. 

Agroturystyka jest nie tylko elemen-
tem wielofunkcyjności wsi i rolnictwa, 
ale sama jest zjawiskiem wielofunkcyj-
nym. W swej idealnej postaci ma pełnić 
szereg funkcji dla obszarów recepcyj-
nych (generowanie dochodów, korzyści 
społeczne, edukacyjne, poprawa estetyki 
przestrzeni i inne) oraz dla obszarów 
emisyjnych (korzyści zdrowotne, rekrea-
cyjne, kulturowe i inne). 
 
 
Poziom rozwoju agroturystyki. 
Miejsce agroturystyki w polskiej 
turystyce 

 
Od lat 90. XX w. różne źródła podają, 

w jakim tempie rozwija się agroturysty-
ka. Według Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w 1990 r. było tylko 590 
gospodarstw agroturystycznych, w 1997 
r. już 4800, a w 2005 r. – 8800 [Kozak 
2006, minrol.gov.pl]. Analizując takie 
dane odnosi się wrażenie, jakby agrotu-
rystyka była nowym, dynamicznie rozwi-
jającym się zjawiskiem. Z drugiej strony 
powszechnie wiadomo, że wypoczynek 
w gospodarstwach rolnych ma w Polsce 
już bardzo długą historię. Tylko nie na-
zywano tego agroturystyką, którą de 
facto był. Jak podaje Chmiel [2010], już 
od lat 50. XX w. zezwolono na istnienie 
kwater prywatnych w gospodarstwach 
rolnych, które przeważnie funkcjonowały 
w uspołecznionych systemach dystrybu-
cji. Przykładowo, w 1987 r. na Podhalu 
zarejestrowanych było 12,3 tys. miejsc 



Mit o agroturystycej 
 

261 

noclegowych na wsi. Faktycznie skala 
była prawdopodobnie cztery lub pięć 
razy większa [Chmiel 2010]. 

Według danych Instytutu Turystyki, 
w 2007 r. funkcjonowało w Polsce około 
8850 gospodarstw agroturystycznych, 
z czego ponad 8700 w gminach wiejskich 
i miejsko-wiejskich. Znajdują się one 
w 55 % polskich gmin (ryc. 2). Czy to 
dużo z punktu widzenia znaczenia agro-
turystyki dla rozwoju polskiej wsi? Bli-
sko dziewięć tysięcy gospodarstw agrotu-
rystycznych to zaledwie pół procenta 
(0,55 %) gospodarstw rolnych o po-
wierzchni powyżej 1 ha w Polsce 
(0,38 % wszystkich gospodarstw rol-
nych). Co więcej, analiza ich rozmiesz-
czenia w gminach wskazuje, że w 2007 r. 
było tylko 6 (!) gmin w Polsce, w któ-
rych udział gospodarstw agroturystycz-
nych w ogóle gospodarstw rolnych wy-
nosił powyżej 10 %5, jednocześnie w za-
ledwie 47 gminach liczba kwater agrotu-
rystycznych wynosiła powyżej 30. Jak 
podaje J. Wojciechowska [2009, s. 67], 
wiosek o zwartym i zintegrowanym wy-
stępowaniu gospodarstw agroturystycz-
nych jest zaledwie kilka. Jest to więc 
zjawisko o marginalnym znaczeniu dla 
poprawy sytuacji ekonomicznej rolników 
i różnicowania działalności rolniczej 
w Polsce.  

Około 40 % gmin z liczbą kwater 
agroturystycznych powyżej 30 znajdowa-
ło się w województwach małopolskim 
i podkarpackim. Najbardziej rozwinięta 
działalność agroturystyczna jest w miej-
scowościach zlokalizowanych w bezpo-
średnim sąsiedztwie najatrakcyjniejszych 
turystycznie pasm górskich polskich 
Karpat: Tatr i Pienin (w pasie gmin od 
Czarnego Dunajca i Kościeliska po 
Czorsztyn i Krościenko nad Dunajcem) 
oraz Beskidu Sądeckiego (Krynica-Zdrój, 
Muszyna). Agroturystyka rozwija się 

                                                           
5 Liczbę gospodarstw rolnych w gminach analizo-
wano z danych NSP 2002 r., więc jest ona nieco 
zawyżona w stosunku do 2007. 

zatem w dużej mierze na obszarach, na 
których jej tradycje są już bardzo długie. 
Agroturystyka nie jest jednak wcale 
dominującą formą działalności na tych 
terenach. Drzewiecki [2002] podaje, że 
charakterystyczny dla Beskidów i Podha-
la rozwój prywatnej gospodarki wczaso-
wej tylko w niewielkiej części ma cha-
rakter agroturystyczny.  

Zwarta strefa gmin o wysokiej ak-
tywności agroturystycznej obejmuje rów-
nież północne części Bieszczadów, Góry 
Sanocko-Turczańskie i Pogórze Bukow-
skie. Niektóre gminy Beskidu Niskiego 
obfitują również w bazę agroturystyczną. 
Mniej gospodarstw agroturystycznych 
jest natomiast w Beskidzie Żywieckim, 
Śląskim i w pasmach górskich Sudetów. 
Ponadto obiekty agroturystyczne koncen-
trują się w niektórych gminach Pojezie-
rza Mazurskiego (Ruciane-Nida, Mrągo-
wo, Mikołajki) i w mniejszym stopniu – 
Pojezierza Pomorskiego. Wśród gmin 
z liczbą kwater agroturystycznych powy-
żej 30, znalazły się tylko 4 jednostki 
nadmorskie.  

Jak podaje Instytut Turystyki, w po-
nad 600 gminach w 2007 r. były zaled-
wie 1–2 kwatery agroturystyczne. Trud-
no chyba zgodzić się ze stwierdzeniem 
Drzewieckiego [2002], że agroturystyka 
swobodnie może się rozwijać na obsza-
rach, które w tradycyjnych systemach 
klasyfikacyjnych określone są jako ob-
szary o niskich lub nieznacznych warto-
ściach rekreacyjnych. Na takich obsza-
rach rozwój agroturystyki wymaga duże-
go wysiłku społeczności, zaistnienia 
lokalnego lidera lub liderów, którzy 
zaktywizowaliby mieszkańców do dzia-
łań na rzecz wspólnego celu. Rozwój 
agroturystyki wymaga też komplekso-
wych i długofalowych powiązań z liczą-
cymi się w kraju podmiotami turystycz-
nymi oraz, najczęściej, zewnętrznego 
wsparcia finansowego. Bardzo nieliczne 
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Ryc. 2. Liczba kwater agroturystycznych w gminach, 2007. 

Fig. 2. Number of agritourism facilities in gminas (municipalities), 2007. 
 
 
są w Polsce gminy, gdzie powyższe wa-
runki zostały spełnione i realizowane 
działania przyniosły znaczące efekty. 
Dobrym przykładem jest tu miejscowość 
Śladków Mały w gminie Chmielnik 
w województwie świętokrzyskim, która 
z pomocą zewnętrznie finansowanego 
programu stała się modelową wioską 
agroturystyczną [Pałka 2004]. Do innych 
gmin o relatywnie dobrym poziomie 
rozwoju agroturystyki, które nie mają 
rozwiniętych tradycji turystycznych 
i wybitnych w skali kraju walorów, nale-
żą: Brzostek (na Pogórzu Ciężkowickim 

i Strzyżowskim), Zagórz, Olszanica i Sa-
nok (Góry Sanocko-Turczańskie i Pogó-
rze Bukowskie), Nowy Żmigród (Beskid 
Niski i Pogórze Jasielskie) czy Cekcyn 
w Borach Tucholskich. Jednak na przy-
tłaczającej większości obszarów typowo 
rolniczych, o niskiej lub umiarkowanej 
atrakcyjności turystycznej, agroturystyka 
pozostaje zjawiskiem marginalnym, mi-
mo ambitnych planów jej rozwoju.  

Imponująca jest natomiast łączna 
liczba stowarzyszeń agroturystycznych 
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(1866), które powstawały w latach 2000–
2010 (ryc. 3). Były to jednak często 
podmioty efemeryczne, które nie odegra-
ły istotnej roli w budowaniu polskiej 
agroturystyki. Mała liczba członków, 
ograniczony zasięg działania i brak kapi-
tału sprawiał, że wiele z nich miało zna-
czenie bardziej towarzyskie niż ekono-
miczne. Niektóre były efektem inicjaty-
wy administracji publicznej, a nie realnej 
współpracy kwaterodawców. Należy jed-
nak zaakcentować, że funkcjonują rów-
nież organizacje prężne i rozwojowe, 
liczące wielu członków i prowadzące 
profesjonalną działalność. Tych jednak 
jest mniejszość. Ogólnie można mówić 
o dysproporcji pomiędzy rozbudowywa-
niem struktur organizacyjnych agroturys-
tyki a rozmiarami tego zjawiska, zwłasz-
cza w województwach: lubelskim, łódz-
kim czy świętokrzyskim. 

Podawane przez Instytut Turystyki 
dane na temat liczby kwater agrotury-
stycznych mogą być zawyżone. Wynika 
to z faktu, że część z tych obiektów to 
pokoje gościnne w gospodarstwach do-
mowych niebędących rolnymi. Ich wła-
ściciele, wywiązujący się z określonych 
wymogów formalnych (np. posiadanie 
odpowiedniej powierzchni użytków rol-
nych), korzystają ze zwolnień podatko-
wych związanych z agroturystyką i tak 
też określają swoją działalność. Drze-
wiecki [2002] pisze, że w Polsce jest 
bardzo mało prawdziwych gospodarstw 
agroturystycznych. Badania terenowe 
prowadzone przez autorkę na Lubelsz-
czyźnie pokazały, że właściciele pokoi 
gościnnych na obszarach wiejskich cza-
sami dokonują zakupu ziemi rolnej wy-
łącznie po to, aby wykazać przed urzę-
dem skarbowym istnienie gospodarstwa. 

                                                           
6 Nie uwzględniono federacji i związków stowa-
rzyszeń ani lokalnych organizacji turystycznych. 
Dane pozyskano z bazy KLON/Jawor, ośrodków 
doradztwa rolniczego i powiatowych baz organiza-
cji pozarządowych. 

Badania Instytutu Turystyki wskazu-
ją, że wykorzystanie miejsc noclegowych 
w gospodarstwach agroturystycznych 
wynosi średnio 20,4 % [Legienis 2004]. 
Pochodną relatywnie niskiego wykorzy-
stania miejsc noclegowych i małej liczby 
miejsc noclegowych jest niewielki udział 
dochodów z turystyki w gospodarstwach 
domowych kwaterodawców, na co wska-
zują badania prowadzone w różnych 
regionach Polski. Ankietowani właścicie-
le kwater agroturystycznych Pobrzeża 
Koszalińskiego uzyskiwali zasadniczo 
(75 % z nich) do 20 % dochodów swoich 
gospodarstw domowych z usług tury-
stycznych [Mazurek 2008]; na udział do 
20 % wskazywało 84 % badanych z po-
łudniowego Podlasia [Godlewski 2004]. 
Zbliżone wyniki uzyskano w badaniach 
w województwie lubelskim [Bednarek-
Szczepańska, 2010]. Nieco lepsze wyniki 
przyniosły badania Kosmaczewskiej  
w zachodniej Wielkopolsce, gdzie 10– 
–20 % udział dochodów z turystyki uzy-
skało 56 % gospodarstw agroturystycz-
nych [Kosmaczewska 2007]. 

Warto tu przedstawić zjawisko, któ-
rego efektem jest zmniejszanie znaczenia 
agroturystyki. Na obszarach atrakcyjnych 
turystycznie, gdzie wynajem pokoi tury-
stom przez rolników staje się istotnym 
źródłem dochodu, ma miejsce stopniowe 
zmniejszanie znaczenia i ograniczanie 
funkcji produkcyjnych gospodarstw rol-
nych. Dochody uzyskiwane z turystyki 
umożliwiają inwestycje i zwiększanie 
skali działalności turystycznej. W skraj-
nych przypadkach dochodzi do zaniku 
rolnictwa jako aktywności ekonomicznej. 
Produkcja w szczątkowej formie jest 
pozorowana na potrzeby turystów lub 
urzędu skarbowego [Kozak 2009]. Dobry 
przykład powyższej sytuacji znaleziono 
na stronie internetowej jednego z mazur-
skich gospodarstw agroturystycznych: 
Agroturystyką zajmujemy się od roku 
1996 […]. Jeszcze 20 lat temu w miejscu 
obecnego gospodarstwa agroturystycz- 
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Ryc. 3. Rozmieszczenie siedzib stowarzyszeń kwaterodawców funkcjonujących w latach 2000–2010. 

Fig. 3. Distribution of agritourism associations which have existed in years 2000–2010. 
 
 
nego znajdowało się gospodarstwo rolne. 
Dzisiaj ze zwierząt hodowlanych pozo-
stały jedynie króliki i gołębie, a w stawie 
ryby. Zjawisko to opisywane jest w lite-
raturze. Górz [2008] pisze o wypieraniu 
przez pokoje gościnne agroturystyki na 
atrakcyjnych obszarach Spisza i Pienin, 
podając przykład gminy Czorsztyn, gdzie 
¾ gospodarstw świadczyło usługi tury-
styczne, ale tylko 5 z nich spełniało kry-
teria agroturystyki; Guzik [2008] zauwa-
ża proces „odrolniania” agroturystyki 
Beskidu Niskiego i Bieszczadów. 

Typowa agroturystyka, związana 
z funkcjonującym gospodarstwem rol-
nym jest więc często etapem, stadium 
działalności turystycznej. Generalizując: 
sukces ekonomiczny kwater agrotury-
stycznych prowadzi bardzo często do ich 
przekształcenia w pokoje gościnne. Na-
tomiast niedostateczne dochody z tury-
styki uniemożliwiają rozwój produktu 
turystycznego, prowadzą do zmniejszania 
jego atrakcyjności, stagnacji i w rezulta-
cie do zaniku działalności turystycznej. 

Twierdzenie, że agroturystyka  
(w swej klasycznej formie) może być 
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istotnym w skali lokalnej czy regionalnej 
zjawiskiem ekonomicznym, poniekąd 
zawiera w sobie sprzeczność. Wyróżni-
kiem agroturystyki, czy nawet szerzej 
turystyki wiejskiej, jest jej mała skala, 
zindywidualizowany (a nie masowy) 
charakter, funkcjonowanie w tradycyjnie 
wiejskim obszarze (z jego architekturą, 
krajobrazem, rolniczymi funkcjami).  
Przyjmijmy założenie, że agroturystyka 
staje się faktycznie jedną z głównych 
funkcji ekonomicznych jakiegoś obszaru. 
Naturalną konsekwencją wzrostu ruchu 
turystycznego będzie stopniowy wzrost 
zainwestowania w infrastrukturę tury-
styczną, wzmożony ruch budowlany, 
rozwój usług i stopniowe wypieranie 
rolnictwa z pozycji funkcji dominującej 
(w tym opisywane wyżej ograniczanie 
funkcji produkcyjnej samych gospo-
darstw agroturystycznych). Obszar taki 
z czasem traci swoje cechy krajobrazu 
tradycyjnie wiejskiego i nabiera cech 
obszaru turystyczno-urbanizowanego. 
Przestaje więc być atrakcyjny dla na-
bywców produktu agroturystycznego, 
którzy, jak pokazują liczne badania [Ba-
lińska, Sikorska-Wolak 2001, Gołembski 
2002, Bott-Alama 2004, Strzembicki 
2005 i in.], wysoko cenią sobie pobyt 
wśród przyrody, ciszę i spokój, którego 
nie znajdują w miejscowościach charak-
teryzujących się wysokim ruchem tury-
stycznym i zainwestowaniem. Trudno 
sobie wyobrazić, poza nielicznymi wy-
jątkami, skuteczną ochronę tradycyjnie 
wiejsko-rolniczego krajobrazu kulturo-
wego na obszarach intensywnej penetra-
cji turystycznej i związanym z nią rozwo-
jem gospodarczym. 

 Dane uzyskane w badaniach sonda-
żowych na reprezentatywnej próbie 
mieszkańców Polski (badania Ośrodka 
Badania Opinii Publicznej na zlecenie 
Instytutu Turystyki) wskazują, że zainte-
resowanie Polaków agroturystyką nie jest 
wysokie. Okazuje się, że podczas krajo-
wych wyjazdów długookresowych 
w 2002 r., 5 % respondentów deklarowa-

ło korzystanie z gospodarstw agrotury-
stycznych, jednocześnie 4 % uznało tę 
formę usług turystycznych za preferowa-
ną podczas tego rodzaju wyjazdów; 
w przypadku krajowych podróży krótko-
okresowych udziały te wynosiły po 2 %. 
Badania przeprowadzone w 2008 i 2009 
r. wskazują na stagnację w tym zakresie 
(5 % badanych realizowało w kwaterach 
agroturystycznych krajowe wyjazdy 
długookresowe, a 1–2 % – krótkookre-
sowe) [Krajowe i zagraniczne... 2009, 
Krajowe i zagraniczne... 2010]. Podobne 
wyniki przyniosły badania GUS, które 
pokazują, że udział kwater agrotury-
stycznych w obsłudze ruchu turystyczne-
go wynosi przeciętnie 1–3 % i nie nastę-
pują w tym zakresie znaczące zmiany 
[Turystyka i wypoczynek… 2010]. 

Warto zastanowić się, dlaczego kla-
syczna agroturystyka, polegająca na 
świadczeniu usług turystycznych w go-
spodarstwach rolnych, nie cieszy się 
wysokim (w relacji do innych form tury-
styki) zainteresowaniem turystów. W po-
przedniej części tekstu wspomniano 
przecież o pozytywnym w społeczeń-
stwie polskim, wręcz idealizowanym 
wizerunku wsi oraz jej wartości. Należy 
jednak mieć na uwadze, że obcowanie 
z wsią i rolnictwem jest w naszym społe-
czeństwie powszechnym doświadcze-
niem. W Polsce wciąż istnieje blisko 1,8 
mln gospodarstw rolnych (o pow. 1 ha), 
mimo iż wiele z nich prowadzi obecnie 
głównie działalność samozaopatrzenio-
wą. Wiejskie korzenie są bardzo częste 
również wśród mieszkańców miast, co 
jest efektem procesu PRL-owskiej rurali-
zacji. Wasilewski [1986, za: Perepeczko, 
Majewski 2004] szacował, że uwzględ-
niając pokolenie dziadków, zaledwie 
około 15 % polskich rodzin nie ma wiej-
skich lub chłopskich korzeni. Reprezen-
tatywne ogólnopolskie badania (2003 r.) 
pokazały, że 86 % respondentów miało 
krewnych na wsi, a blisko połowa się na 
niej wychowała [Perepeczko, Majewski 
2004]. Walory wiejskości są więc dla 
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polskiego społeczeństwa (w tym jego 
miejskiej części) wciąż łatwo dostępne 
i dobrze znane, co wynika z wiejskiego 
pochodzenia większości polskich rodzin. 
Tym samym wiejskość nie jest dla więk-
szości Polaków atrakcyjnym towarem – 
produktem turystycznym, który można 
nabyć, lecz pospolitym, ale jednocześnie 
pozytywnie ocenianym doświadczeniem.  

Kocik [2000] napisał o silnym poczu-
ciu przynależności do ojcowizny na wsi, 
pomimo zamieszkiwania w mieście i po-
pularności wyjazdów mieszkańców miast 
do rodzin na wsi. Badania aktywności 
turystycznej Polaków prowadzone 
w 2008 r. wskazują, że ponad 2,5 razy 
wyższy był udział wiejskich mieszkań 
krewnych i znajomych wykorzystywa-
nych jako baza noclegowa podczas wy-
jazdów długookresowych niż udział 
kwater agroturystycznych. W przypadku 
wyjazdów krótkookresowych, udział ten 
był prawie 7,5 razy wyższy [Łaciak 
2009]. 

Preferencje wypoczynkowe Polaków 
zmieniają się, ale wciąż dominującym 
modelem spędzania urlopu jest turystyka 
nadbałtycka zbliżona do modelu 3S 7 
(abstrahując od kwestii liczby słonecz-
nych i ciepłych dni nad Bałtykiem). Ana-
lizując fazy zmian popytu w turystyce, 
opracowane przez Opaschowskiego 
[1992, za: Alejziak 1999], wydaje się, że 
polskie społeczeństwo znajduje się wciąż 
w fazie drugiej, charakteryzującej się 
przewagą wypoczynku biernego, zorien-
towanego na rozrywkę i konsumpcję. 
Badania prowadzone przez GUS w 2009 
r. pokazują, że najpopularniejszym spo-
sobem spędzania czasu przez Polaków 
w trakcie wyjazdów wakacyjnych jest 
wypoczynek bierny i udział w spotka-
niach towarzyskich [Turystyka i wypo-
czynek… 2010]. Preferencje te, zgodnie 
z trendami mającymi miejsce w krajach 
gospodarczo rozwiniętych, ewoluują 

                                                           
7 Z ang. Sun – słońce, Sand – piasek, Sea – morze; 
przyp. red. 

w kierunku turystyki 3E8 (rozrywka, eks-
cytacja, edukacja), bazującej w dużej 
mierze na sztucznie stworzonych atrak-
cjach, które bawią, straszą, zadziwiają, 
pobudzają do myślenia [Alejziak 1999]. 
W tym kontinuum (od 3S do 3E) trudno 
znaleźć miejsce dla typowej agroturysty-
ki, bazującej na autentyczności środowi-
ska przyrodniczo-kulturowego wsi. Ko-
zak [2009] stwierdza, że kwestia autenty-
zmu w turystyce traci na znaczeniu i dla 
turystów ważna staje się przede wszyst-
kim możliwość spędzenia czasu w spo-
sób nietypowy, fascynujący, innowacyj-
ny. Dlatego popularnością cieszą się 
różne parki tematyczne, czy innych 
atrakcji stworzone „od zera”, ale bazują-
ce na oryginalnym pomyśle. Natomiast 
wśród obiektów agroturystycznych 
w Polsce powszechny jest brak specjali-
zacji, innowacji, orientacji na określone-
go klienta. Przeważają te oferujące pro-
stą, podstawową ofertę: nocleg, rzadziej 
nocleg z wyżywieniem. Według szacun-
ków Wojciechowskiej [2009], oferta 
pełna, obejmująca oprócz noclegów iwy-
żywienia, jakiekolwiek atrakcje, stanowi 
ok. 15–20 % wszystkich ofert agrotury-
stycznych. Udział atrakcji, które można 
określić jako innowacyjne czy oryginal-
ne, jest w tym marginalny. 
 
 
Podsumowanie 

 
Wzmożone zainteresowanie agrotury-

styką środowisk naukowych i samorzą-
dowych oraz pokładane w niej nadzieje 
nie są adekwatne do faktycznych rozmia-
rów tego zjawiska w Polsce. Zaintereso-
wanie to jest wyrazem swoistej mody. 
Pochodzi ona z Europy Zachodniej (jak 
większość innych wzorców kulturowych 
i społeczno-gospodarczych) i jest silnie 
wspierana przez politykę Unii Europej-
skiej. Moda ta trafiła w Polsce na bardzo 

                                                           
8 Z ang. Entertainment – rozrywka, Excitement – 
ekscytacja, Education – edukacja; przyp. red. 
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podatny grunt. Ten podatny grunt uwa-
runkowany jest zakorzenionym w pol-
skiej kulturze dużym znaczeniem dzie-
dzictwa wiejskości, a wręcz kultem wiej-
skości. Ze szczególnym w Polsce stosun-
kiem do wsi i rolnictwa wiąże się chęć 
poprawy relatywnie złej sytuacji ekono-
micznej chłopów. W dyskursie eksperc-
kim agroturystyka stała się modelowym 
narzędziem rozwiązywania problemów 
obszarów wiejskich o słabych perspek-
tywach rozwojowych. Współczesna 
moda na rozwój agroturystyki w Polsce 
jest odrodzeniem w nowej, zorganizowa-
nej i post-socjalistycznej formie, wzorca 
wypoczynku w środowisku wiejskim 
funkcjonującego w różnych formach od 
co najmniej kilku stuleci. 

Nośność idei agroturystyki w różnych 
środowiskach jest przejawem funkcjo-
nowania wiejskiego mitu. Agroturystyka 
dowartościowuje walory tradycyjnej wsi 
i rolnictwa, wzmacnia ich społeczne 
i kulturowe znaczenie. Agroturystyka jest 
niezwykle popularnym przedmiotem 
badań realizowanych na bardzo różnych 
kierunkach uczelni wyższych. Po-
wszechnie wymieniana jest w dokumen-
tach strategicznych, planistycznych i pro-
gramowych samorządów różnych szcze-
bli, jednak sposób jej ujęcia świadczy 
o powierzchownej znajomości problema-
tyki agroturystyki wśród autorów doku-
mentów i braku fachowej analizy specy-
ficznych dla poszczególnych obszarów 
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Zdecydowanie przeceniane jest jej 
potencjalne znaczenie. W skrajnych 
przypadkach, jakich, niestety, jest niema-
ło, można wręcz mówić o zjawisku pato-
logicznym w planowaniu strategicznym, 
gdzie agroturystyka staje się tylko wy-
pełniaczem luk w politykach lokalnych, 
w których brakuje innych, lepszych po-
mysłów na rozwój. 

Agroturystyka pozostaje na pozycji 
marginalnej na tle ogółu zjawisk tury-
stycznych w Polsce. Pod koniec dwu-
dziestolecia transformacji ustrojowo-
gospodarczej nie widać perspektyw dy-
namicznego jej rozwoju. Agroturystyka 
w swej klasycznej formie pozostaje na 
uboczu podstawowego kontinuum po-
trzeb turystycznych ewoluujących od 
modelu 3S do 3E. Reprezentatywne 
ogólnopolskie badania pokazują, że 
wśród Polaków dominuje pozytywny 
i korzystny wizerunek wsi, co potwierdza 
duże znaczenie kulturowe i symboliczne 
dziedzictwa wiejskiego w społeczeństwie 
polskim. Natomiast rzadko wieś kojarzy 
się z wakacyjnym wypoczynkiem i tury-
styką. Z uwagi, między innymi, na wiej-
skie korzenie dużej części społeczeństwa 
polskiego, wiejskość jest raczej łatwo 
dostępnym zasobem, niż atrakcyjnym 
produktem turystycznym, który można 
nabyć. Potwierdzają to aktualne wyniki 
badań zachowań turystycznych Polaków, 
które pokazują mały, stagnujący w ostat-
nich latach, udział kwater agroturystycz-
nych w obsłudze ruchu turystycznego. 

 Koncepcja agroturystyki jako szansy 
rozwojowej polskiej wsi posiada cechy 
mitu, a więc pewnej fałszywej iluzji, czy 
zbiorowego wyobrażenia, obecnego 
w środowiskach samorządowych, nau-
kowych i innych. Można przypuszczać, 
że mimo ambitnych planów i optymi-
stycznych wizji jej rozwoju, kreowanych 
w różnych środowiskach, mimo jej wsze-
chobecnej popularyzacji i przekonywaniu 
o jej zaletach i możliwościach, agrotury-
styka pozostanie zjawiskiem raczej ni-
szowym i generującym marginalne, 
względem innych form turystyki, korzy-
ści ekonomiczne w skali kraju i regio-
nów. Pozostanie jednak ważnym zjawi-
skiem ze społeczno-kulturowego i ideo-
logicznego punktu widzenia.  
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Summary 
 
The myth of agritourism as a development opportunity for Polish countryside 
 

The idea of agritourism development has become very popular since the beginning of 
political-economic transformation period in Poland. Agritourism is perceived by diffe-
rent actors (self-governments, scientists, and media) as an opportunity to develop many 
rural areas. The selected forms and aspects of the excessive interest in agritourism by 
scholars and self-governments are presented in the paper, as well as an attempt to find 
the reasons of such situation. Against this background the actual situation in agritourism 
in Poland is presented. 

Plans of spatial organization and programs (strategies, audits) of tourism develop-
ment of all Polish voivodeships were analyzed from the point of view of agritourism. 
The analysis shows that regional authorities are highly interested in the development of 
agritourism in their voivodeships, but they overestimate its potential significance for 
rural economies. There is insufficient analysis of internal social, cultural and economic 
conditions of agritourism development, insufficient regard to external conditions (e.g. 
competitiveness of other regions, demand for such services). A similar approach to 
agritourism is presented in local (commune) strategies and development plans. 
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Agritourism is also a very popular topic of research conducted in different acade-
mies. Overvaluing of agritourism development possibilities is common in many contri-
butions, especially those published in conference papers. The phenomenon of popularity 
of agritourism concept is related to the fact that Poland is very closely attached to rural 
culture. Rurality and all values related to countryside have a specific position in national 
culture. Rural myth exists in Poland. Popularity of agritourism concept is the current 
manifestation of this myth. 

There were about 8800 agritourism farms in Poland in 2007, which were located in 
55% of Polish communes. 8800 agritourism farms constitute only 0.55 % of Polish 
farms over 1 ha (0.38 % of all farms). There were only 6 communes in Poland, where the 
share of agritourism farms in all farms was higher than 10%. Simultaneously, the num-
ber of communes with more than 30 agritourism facilities was 47. Agritourism is a phe-
nomenon of marginal significance for improvement the economic situation of agricultur-
al areas. 

Agritourism farms are not very popular in Poland as accommodation facilities. The 
share of agritourism services in all accommodation services is around 1–5 % and is 
stable. Why agritourism does not constitute an attractive tourist product? Contact with 
farming is still very common in Polish society. The research conducted in the 1980s 
showed that only about 15% of Polish families does not have rural roots. The recent 
research, representative for the Polish society, shows that 86% of respondents have rela-
tives in the countryside or were brought up in the countryside. Rurality is still easy ac-
cessible and well-known experience for Polish people, but not an attractive tourist prod-
uct to purchase. 

At the end of 20 years of transformation, agritourism is still in marginal position 
against a background of the whole tourism in Poland, despite the ambitious plans of its 
intensive development. The concept of agritourism as a development opportunity for 
Polish rural areas has features of a myth – a kind of illusion existing in self-
governmental, academic and other circles. 
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Streszczenie 

 
Sieci zadrzewień śródpolnych są systemami tworzonymi przez człowieka na obsza-

rach intensywnie przez niego eksploatowanych. Często dochodzi do sytuacji, w których 
użytkownicy przestrzeni nie posiadają wiedzy na temat korzyści wynikających z funk-
cjonowania zadrzewień i pozbywają się ich lub nie zakładają nowych nasadzeń. Zasad-
niczym celem artykułu jest przedstawienie w formie przeglądowej antropogenicznych 
systemów zielonych ogrodzeń funkcjonujących w środowisku przyrodniczym, które 
opisane zostały na przykładzie francuskich i polskich zadrzewień śródpolnych. Podjęto 
próbę wykazania wpływu zadrzewień na wzbogacanie różnorodności biologicznej 
(funkcjonowanie korytarzy ekologicznych) i georóżnorodności (mozaikowatość krajo-
brazu). Obserwowany od kilku lat wzrost zainteresowania systemami zadrzewień śród-
polnych w kształtowaniu krajobrazów rolniczych w Europie spowodowany jest głównie 
potrzebą prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju w układzie człowiek – środo-
wisko przyrodnicze. Zakres wiedzy przedstawiony w artykule jest owocem dziesięcio-
letnich studiów nad zadrzewieniami na Półwyspie Bretońskim i w południowej Wielko-
polsce. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Zadrzewienia śródpolne, traktowane 
jako linearne elementy przestrzeni geo-
graficznej, funkcjonują w licznych miej-
scach na świecie. Tworzą one układy 
mniej lub bardziej rozwinięte przestrzen-
nie, stanowią sieci zaprojektowane i ta-
kie, które rozwijały się spontanicznie. 
Funkcjonują w krajobrazach podgór-
skich, pagórkowatych, na płaskowyżach, 
często też pokrywają obszary nizinne

i nadmorskie (głównie wybrzeża klifo-
we). Miejsce, w którym występują za-
drzewienia determinuje ich skład gatun-
kowy i budowę. Układy takie występują 
również na obszarach wysokogórskich, 
charakteryzujących się występowaniem 
zbiorowisk roślinnych pozbawionych 
gatunków drzewiastych i krzewiastych, 
a także związanych z ekstensywną go-
spodarką rolną. Nieco odmienny charak-
ter posiadają układy zadrzewień na tere-
nie Irlandii i Wielkiej Brytanii. Na tym 
obszarze systemy ogrodzeń to przede 
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wszystkim pasy zbudowane z murków 
skalnych (ang. dry stone walls), pokry-
tych jedynie roślinnością trawiastą, 
krzewiastą (o wysokości nieprzekracza-
jącej 50 cm) oraz mszakami. Na sytuację 
taką wpływają przede wszystkim nieko-
rzystne warunki klimatyczne – bardzo 
wysoka wilgotność powietrza, częste 
opady, silne wiatry, niski poziom usło-
necznienia oraz słabe warunki glebowe 
na wyżej położonych obszarach. Tereny 
te wykorzystywane są głównie do wypa-
su zwierząt gospodarskich. Zatem nad-
rzędną ideą sieci murków było utworze-
nie, na bazie zalegającego w glebie mate-
riału skalnego, tzw. naturalnych pastu-
chów dla wypasanych zwierząt. Ważne 
było również uporządkowanie terenu 
przeznaczonego pod pastwiska, polegają-
ce na oczyszczeniu łąk z frakcji skalnej, 
której elementy poukładano w kamienne 
pasy wzdłuż granic areałów. Upływ 
czasu doprowadził do ekspansji roślinno-
ści trawiastej i mszaków na opisane for-
my antropogeniczne. Podobnego typu 
sieci występują również na obszarach 
wyżynnych i górskich Austrii, Szwajca-
rii, Niemiec i Włoch, a także na terenie 
Masywu Centralnego we Francji.  

Przykładem typowej, z punktu wi-
dzenia budowy i składu gatunkowego, 
sieci zadrzewień śródpolnych jest układ 
bocages (czyt.: bokaż) na terenie Francji. 
Podobne systemy funkcjonują również 
w innych częściach Europy (np. Holan-
dia, Dania, Belgia, Hiszpania, Polska, 
Wielka Brytania, Irlandia). Zbliżone do 
bocages systemy ogrodzeń funkcjonują 
także na kontynencie afrykańskim (m.in. 
Kamerun, Czad i Madagaskar). Ich bu-
dowa różni się nieco od typowych syste-
mów zielonych ogrodzeń. Są to głównie 
wały skalno – piaszczyste, których rdzeń 
stanowią gałęzie baobabów i akacji. 
Formy te porasta krzewiasta formacja 
kolczasta oraz roślinność kserofityczna. 
Przy braku opadów formacje roślinne na 
wytyczonych obwałowaniach nie wystę-
pują. Systemy te służą przede wszystkim 

do ochrony zwierząt gospodarskich oraz 
do przeciwdziałania nadmiernej erozji 
wietrznej na terenach półpustynnych 
i sawannowych. Duży wpływ na inten-
sywny rozwój sieci ogrodzeń na teryto-
rium Afryki miała kolonizacja francuska 
związana z napływem gotowych planów 
zagospodarowywania terenów rolni-
czych. Zadrzewienia śródpolne o zróżni-
cowanym składzie gatunkowym spoty-
kane są również na pozostałych konty-
nentach. Interesującym przykładem wy-
stępowania pasowych układów roślin-
nych w Polsce jest obszar Parku Krajo-
brazowego im. gen. D. Chłapowskiego, 
położony w południowej części woje-
wództwa wielkopolskiego, a także obszar 
południowej części kraju, gdzie od cza-
sów renesansu spontanicznie rozwijały 
się tzw. czyżnie (ludowa nazwa śródpo-
lnych zarośli z dominacją gatunków 
kolczastych – głóg, róże, tarnina, jeżyna). 
Zadrzewienia, w mniejszych lub więk-
szych skupiskach, spotkać można na ca-
łym obszarze Polski. 

Sieci zadrzewień śródpolnych posia-
dają bardzo długą historię rozwoju. Spo-
sób ich kształtowania wynika z wielu 
czynników antropogenicznych oraz uwa-
runkowań fizycznych, które decydowały 
o możliwościach wykorzystania zadrze-
wień do celów głównie gospodarczych. 
Obecne przeobrażenia krajobrazów rol-
niczych, wywołane przede wszystkim 
nasilającą się działalnością człowieka, 
przybrały bardzo gwałtowny przebieg. 
Różnorodność typów strategii rozwoju 
(działanie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w układzie człowiek – środowi-
sko przyrodnicze, potrzeba intensywnego 
rozwoju cywilizacyjnego oraz wzboga-
cenia materialnego kosztem zasobów 
i walorów środowiskowych) doprowadza 
do częstych zmian polityki dotyczącej 
funkcjonowania sieci zielonych ogrodzeń 
(ciągłe zmiany w statusie ochrony praw-
nej zadrzewień na świecie, niepewne 
perspektywy rozwoju układów rolnych 
wykorzystujących sieci zadrzewień). 
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Istnieje obawa, że brak jasno określonej 
wizji rozwoju i „kierowania” obszarami 
rolnymi na świecie doprowadzi do szyb-
kiej degradacji sieci zadrzewień, dają-
cych człowiekowi szereg korzyści. Aby 
przekonać się, czy sieci te rzeczywiście 
stanowią potencjał, dzięki któremu pod-
nosi się wydajność gospodarki rolnej, 
zachowując przy tym wysoką jakość 
środowiska i poziom atrakcyjności krajo-
brazowej przestrzeni poddanych silnej 
antropopresji, należy przeanalizować ich 
strukturę i funkcjonowanie. Przeglądowy 
charakter niniejszego artykułu pozwoli 
osiągnąć zamierzony cel, którym jest 
analiza pochodzenia, struktury i funkcjo-
nowania sieci zadrzewień śródpolnych na 
przykładach polskich i francuskich. 
Istotnym elementem prezentowanego 
studium porównawczego jest również 
wykazanie wpływu sieci zadrzewień na 
wzrost poziomu różnorodności biolo-
gicznej i geograficznej. 
 
 
Charakterystyka fizjonomiczna 
zadrzewień śródpolnych 

 
Interesującym i zarazem szeroko opi-

sywanym w literaturze systemem za-
drzewień śródpolnych jest sieć bocages. 
Termin ten pochodzi z języka francu-
skiego i związany jest z określeniem 
boscage (czyt.: boskaż) pochodzącym 
z okresu średniowiecza. Pojęcie to pier-
wotnie oznaczało niewielki obszar leśny 
(zagajnik). Od tego czasu, wraz z rozwo-
jem pasów śródpolnych zadrzewień na 
rolniczych obszarach Francji, Wielkiej 
Brytanii oraz Irlandii, określenie bocages 
zaczęto stosować jako nazwę typu kultu-
rowego krajobrazu rolniczego charakte-
ryzującego się pagórkowatą rzeźbą tere-
nu pokrytą siecią tzw. zielonych ogro-
dzeń w postaci ciągów zadrzewień 
i zakrzewień śródpolnych. Sieci zielo-
nych ogrodzeń prezentują wiele typów 
budowy związanych ze zróżnicowaniem 
środowiska naturalnego i prowadzeniem 

różnego rodzaju gospodarki rolnej. 
Funkcjonowanie francuskich systemów 
zielonych ogrodzeń zapoczątkowane 
zostało na terytorium Bretanii i Norman-
dii. Zielone żywopłoty na terenie Francji 
to przede wszystkim formy zbudowane 
z dwóch części: talus (czyt.: tali) oraz 
haies (czyt.: aij). Talus tworzą podstawę 
pasa bocage w postaci skalnych murków 
lub wałów usypanych z wymieszanego 
materiału glebowego i skalnego. Rodzaj 
talus uzależniony jest głównie od stopnia 
pochylenia terenu (na stokach o więk-
szym kącie nachylenia przeważają murki 
skalne odporne na spływ powierzchnio-
wy). Drugą część bocage tworzą haies, 
czyli roślinność porastająca część talus. 
Są to przede wszystkim formy krzewiaste 
z roślinnością trawiastą, ale również 
formy drzewiaste. Rodzaj i skład gatun-
kowy roślin porastających talus zależy 
przede wszystkim od warunków klima-
tycznych i glebowych, ale również od ich 
gospodarczego przeznaczenia. W miej-
scach, w których dominują silne wiatry 
zachodnie, wiejące znad Oceanu Atlan-
tyckiego, przeważają gatunki drzewiaste 
(m.in. dęby, klony, graby, kasztanowce) 
tworzące zwartą barierę ochronną.  

Definiując termin bocages można po-
służyć się stwierdzeniem francuskiego 
geografa Meyniera [1972], który opisuje 
bocages jako krajobraz ogrodzony przez 
tzw. zielone płoty, nazywając ten typ 
krajobrazu krajobrazem zielonych ogro-
dzeń. Według Flatresa [1976], aby móc 
mówić o krajobrazie bocages niezbędne 
jest, by zielone grodzenie terenu tworzy-
ło sieć oczek pól o zmiennej wielkości. 
Bocages stanowią bardzo oryginalną 
formę krajobrazu. Są typem tzw. krajo-
brazu zamkniętego lub, według Cham-
piera [1954], krajobrazu, którego obser-
wacja nie może być przestrzennie nie-
skończona (przeciwieństwo krajobrazów 
openfield). Przestrzeń tak ogrodzona 
tworzy bardzo zwarty przestrzennie kra-
jobraz rolniczy i łączy miejsce zamiesz-
kania z miejscem pracy rolnika w jedną 
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całość, co daje pewną przewagę w pre-
zentowaniu przestrzeni bardziej natural-
nej niż na terenach zurbanizowanych 
i bardziej „zhumanizowanej” niż dzika 
przyroda [Flatres 1976]. Bocages tworzą 
krajobraz złożony, który jednocześnie 
może być bardzo mozaikowy, ale i mo-
notonny [Brunet 1992]. Mozaikowy, 
gdyż łączy parcele ogrodzone o różnych 
kształtach geometrycznych z częścią 
parceli otwartych, pozbawionych ogro-
dzeń w postaci żywopłotów (fr. méjous), 
które tworzą pasy nieogrodzonych pól, 
występujących najczęściej przy drogach 
dojazdowych. Z kolei krajobraz ten może 
być monotonny ze względu na odczucie 
pewnej perfekcji w jego dopracowaniu, 
gdzie każda część krajobrazu wydaje się 
być taka sama. Niezaprzeczalny jest 
jednak wpływ pasó i) w zadrzewień na 
różnorodność geograficzną poprzez 
wprowadzanie nowych układów prze-
strzennych. 

Fizjonomia bocages może być bardzo 
zróżnicowana w zależności od sposobów 
gospodarowania przestrzenią i warunków 
fizycznogeograficznych, jakie panują na 
określonym terenie. Dlatego też powstało 
wiele klasyfikacji i podziałów bocages. 
Fel [1962] zaproponował klasyfikację 
bocages według ich funkcji. Wyróżnił 
bocage polne, gdzie ogrodzenie pełni 
funkcję ochronną przed wkraczaniem 
dzikich zwierząt i bocage łąkowe, gdzie 
ogrodzenie pełni rolę pastucha zabezpie-
czającego zwierzęta gospodarskie przed 
ucieczką z pastwiska. Tego typu bocage 
spotykane jest najczęściej na terenie 
Półwyspu Bretońskiego. Klasyfikacja 
według Meyniera [1972] bazuje bardziej 
na fizjonomii i morfologii ogrodzonych 
parceli. Wyróżnił on bocage ściśnięte, 
w którym szerokość parceli nie przekra-
cza 15 m i bocage przestronne, gdzie 
szerokość parceli waha się w granicach 
300–500 m. To rozróżnienie kładzie 
nacisk na szerokość oczek bocages, na 
regularność ogrodzeń i na ich fizjonomię, 
tworząc w ten sposób podział na bocage 

zbudowane z wałów ziemnych i roślin-
ności wysokiej oraz na bocage składające 
się wyłącznie z nasypów porośniętych 
tylko roślinnością trawiastą. Można także 
wyróżnić klasyfikację bocages ze wzglę-
du na typ roślinności, który je porasta 
[Flatres 1979]. Należy tu wymienić bo-
cage z drzewami wysokopiennymi, bo-
cage z drzewami wysokopiennymi oraz 
niskimi drzewami tworzącymi zagajnik, 
bocage przejrzysty z roślinnością wyso-
ko- i niskopienną mocno przerzedzoną, 
bocage z laskiem niskopiennym oraz 
pojedynczymi drzewami wysokopienny-
mi, bocage z laskiem niskopiennym, 
bocage z roślinnością krzewiastą, bocage 
z roślinnością niską ozdobną, bocage 
z roślinnością „reliktową” (rozumianą 
jako pozostałości dawnych zgrupowań 
różnych gatunków tworzących pas za-
drzewienia), bocage „nagie”, prawie 
całkowicie pozbawione roślinności z po-
jedynczymi kępkami traw i krzewów. 

Nierozłącznym elementem krajobra-
zów bocages jest również nieregularny 
układ parceli, sieć dróg polnych o wy-
glądzie zbliżonym do płytkich wąwozów, 
jako efektu silnej erozji wodnej, wyspy 
i remizy leśne o powierzchniach nieprze-
kraczających 1 ha oraz charakterystyczny 
architektonicznie typ zabudowy miesz-
kalno – gospodarskiej (budynki z mate-
riału naturalnego – granitu i piaskowca).  

Układy sieci zadrzewień wyglądem 
zbliżonych do bocages spotyka się rów-
nież na terytorium Polski. Pasy zadrze-
wieniowe funkcjonujące w Polsce naj-
pełniej opisać można posługując się 
kryteriami lokalizacji, składu gatunko-
wego, struktury pionowej, a także wza-
jemnego usytuowania, kształtu i wielko-
ści drzew i krzewów w zadrzewieniu 
[Zajączkowski 2001]. Według pierwsze-
go kryterium rozróżnia się zadrzewienia 
użytków rolnych (śródpolne, łąkowo-
pastwiskowe, ochronno-ogrodnicze), za-
drzewienia terenów komunikacyjnych 
(drogowe, kolejowe), zadrzewienia 
przywodne (rzek i potoków, wód stoją-
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cych), zadrzewienia terenów przemysło-
wych i wysypisk śmieci (ochronno-
izolacyjne, rekultywacyjne), zadrzewie-
nia wiejskich terenów zabudowanych 
(przydomowe, zabudowań gospodar-
czych) oraz zadrzewienia urządzeń tury-
styczno-wypoczynkowych. Dzieląc za-
drzewienia według składu gatunkowego 
wyróżnia się pasy jednogatunkowe (co 
najmniej 95 % liczby drzew lub krzewów 
stanowi jedne gatunek) oraz pasy wielo-
gatunkowe. Struktura piętrowa dzieli 
zadrzewienia na jednopiętrowe i wielo-
piętrowe. Ostatnie kryterium pozwala 
wyodrębnić następujące formy: pojedyn-
cza (pojedyncze drzewa lub krzewy wy-
stępujące w przestrzeni), rzędowa (poje-
dyncze rzędy drzew i krzewów), pasowa 
lub pasmowa (co najmniej dwa rzędy 
drzew i krzewów), grupowa (zadrzewie-
nia nie posiadające charakteru rzędowe-
go, o powierzchni mniejszej niż 0,02 ha), 
kępowa (zadrzewienia nie posiadające 
charakteru rzędowego, o powierzchni 
w przedziale 0,02–0,1 ha), powierzch-
niowa (zadrzewienia nie posiadające cha-
rakteru rzędowego, o powierzchni powy-
żej 0,1 ha). Dodatkowo, opisując formy 
zadrzewień, wyróżnić należy aleje (for-
my pasowe) i remizy (formy powierzch-
niowe). Ze względu na przeznaczenie, 
szerokość pasów zadrzewień na teryto-
rium Polski kształtuje się w granicach 3–
–15 m (licząc przy powierzchni terenu). 
Do głównych gatunków formujących 
zadrzewienia śródpolne i przydrożne 
należą: lipy, dęby, brzozy, graby, robinie, 
wierzby, drzewa owocowe, gatunki 
krzewiaste (czeremcha, głóg, tarnina, 
leszczyna, dereń). Brak prawnej koniecz-
ności wykonywania ewidencji sieci za-
drzewień na terenie Polski nie pozwala 
na szacunkowe określenie ich łącznej 
długości. Tylko nieliczne gminy, np. 
Kościan, Śrem, Gostyń w województwie 
wielkopolskim, Siechnice, Jelcz- 
-Laskowice, Polkowice w województwie 
dolnośląskim, czy Niegosławice, Szpro-
tawa w województwie lubuskim, przy-

stępują do opisywania zadrzewień i two-
rzenia strategii rozwoju terytorialnego, 
które zawierać będą potrzebę ich projek-
towania. 
 
 
Pochodzenie i ewolucja historyczna 
zadrzewień śródpolnych  

 
Na obszarze Polski już od momentu 

pojawienia się pierwszych osadników 
funkcjonowały proste nasadzenia drze-
wiaste i krzewiaste. Były to przede 
wszystkim drzewa i krzewy sadzone przy 
zagrodach w celu ochrony przed wiatrem 
i słońcem oraz w celu uzyskiwania owo-
ców i drewna. W przestrzeni przyrodni-
czej funkcjonowały także naturalne pasy 
zadrzewień, przede wszystkim wzdłuż 
cieków i wokół zbiorników wodnych 
(siedliska łęgowe). W okresie renesansu, 
głównie na pagórkowatych obszarach 
kraju, powstawały na miedzach i wzdłuż 
pasów drogowych zarośla krzewiaste 
nazywane czyżniami, które do dzisiaj 
podkreślają łanowy układ pól. Wiek XVI 
w Polsce to okres, w którym aleje i drogi 
prowadzące do dworków i pałaców ob-
sadzano rzędami drzew (głównie lip). 
Przykładem takiej alei jest zachowana 
w dużym stopniu do dziś czterorzędowa 
aleja lipowa przy drodze Rzucewo – 
Osłonin nad Zatoką Pucką. Jest to obec-
nie prawdopodobnie najstarsze zadrze-
wienie drogowe w Polsce [Zajączkowski 
2005]. Od tego okresu notowano znaczny 
przyrost zadrzewień na ziemiach pol-
skich. Intensywny podział areałów zago-
spodarowywanych rolniczo wywoływał 
potrzebę tworzenia nowych pasów za-
drzewień śródpolnych i czyżni. W pierw-
szej połowie XX w., bazując na ustawie 
o przepisach porządkowych przy drogach 
publicznych z 1921 r. (Dz. U. R.P. z 7 
października 1921 r. nr 89, poz. 656), 
zintensyfikowano proces obsadzania 
pasów drogowych drzewami (głównie 
owocowymi). Okres po II wojnie świa-
towej zaznaczył się w Polsce znaczącym 
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przyrostem zasobów, przede wszystkim 
zadrzewień śródpolnych w krajobrazie 
rolniczym. Szeroko zakrojona akcja 
zadrzewieniowa, związana z okresem 
obchodów Tysiąclecia Państwa Polskie-
go, zakładała nasadzenie, w latach 1960–
–1969, 100 mln drzew i 60 mln krzewów 
[Zajączkowski 2005]. Intensyfikacja 
rolnictwa, postępująca od lat 70. XX w., 
w znacznym stopniu przyczyniła się do 
wyraźnego regresu w rozwoju sieci za-
drzewień. Idea wielkoobszarowego rol-
nictwa wywołała proces likwidacji pasów 
czyżni i zadrzewień, głównie z obszarów 
Wielkopolski i Mazowsza. Obecnie je-
dynie w południowej części Polski spot-
kać można zachowane układy czyżnio-
we. Na terenach tych nie podjęto próby 
scalania gruntów pod wysokotowarowe 
rolnictwo między innymi ze względu na 
ukształtowanie terenu (powierzchnie  
o stosunkowo stromych zboczach). Po-
nadto, projektowanie sieci drogowych 
w Polsce wykluczyło funkcjonowanie 
wzdłuż nich układów zadrzewień drogo-
wych.  

Interesującym przykładem jest sieć 
zaprojektowana i wykonana w latach 20. 
XIX w. przez gen. Dezyderego Chłapow-
skiego w okolicach wsi Turew (połu-
dniowa część Niziny Wielkopolskiej)., 
w oparciu o doświadczenia zdobyte 
w trakcie studiów na rolniczych uczel-
niach angielskich. Ze względu na walory 
krajobrazowe (głównie zadrzewienia 
jako element krajobrazu rolniczego) 
w 1992 r. powstał Park Krajobrazowy 
im. gen. D. Chłapowskiego. Znaczna 
część zadrzewień śródpolnych i przy-
drożnych Parku obejmuje stare pasy ro-
biniowe. Aktualnie na terenie tym pro-
wadzona jest działalność odtwarzająca 
pierwotny układ zadrzewień. 

Tak jak w przypadku zadrzewień na 
terenie Parku Krajobrazowego im. gen. 
D. Chłapowskiego ich geneza jest prosta 
(sprowadzenie gotowych wzorców i pro-
jektów z angielskich uczelni rolniczych), 
tak w warunkach Półwyspu Bretońskiego 

historia pojawienia się zielonych pasów 
wymaga szerszej charakterystyki. Wy-
różnienie dwóch typów czynników wa-
runkujących powstawanie i lokalizację 
bretońskich bocages jest niezbędne, aby 
spróbować wskazać ich pochodzenie. 
Należy wyróżnić tu czynniki naturalne 
(ukształtowanie powierzchni terenu, 
gleby, klimat) i czynniki społeczno-eko-
nomiczne.  

Champier [1954] próbował dowieść 
rozwoju i występowania krajobrazów 
bocages ze względu na określone czyn-
niki naturalne, głównie warunki glebowe 
i hydrologiczne. Był on twórcą teorii 
ściśle łączącej naturę gleb z formą krajo-
brazu. Stwierdził mianowicie, że krajo-
brazy tzw. otwartych pól (fr. des paysa-
ges d’openfield) znajdują się na skałach 
przepuszczalnych (wapienie), podczas 
gdy krajobrazy bocages występują głów-
nie na skałach nieprzepuszczalnych (gli-
na, łupki, skały krystaliczne). Teoria ta 
bazuje na stwierdzeniu, że na skałach 
wapiennych studnie głębinowe drążone 
przez rolników są trudne do budowania 
i eksploatacji ze względu na zmienny 
poziom wód podziemnych. Było więc 
konieczne, aby ludność osiedlała się 
w jednym miejscu w celu łatwiejszego 
rozporządzania wodą. Z kolei, na tere-
nach ze skałami nieprzepuszczalnymi 
źródła wody są zawsze liczne. Ludność 
może więc osiedlać się w bardziej roz-
proszony sposób – tak właśnie Champier 
wyjaśnia genezę rozproszenia domostw 
w krajobrazie bocages, którego forma 
jest wynikiem czynników naturalnych, 
w szczególności glebowych, które bardzo 
utrudniały uprawę roślin lub hodowlę 
zwierząt gospodarskich. Meynier [1972] 
przeanalizował opisane powyżej podej-
ście i stwierdził, że różnorodność glebo-
wa nie w pełni uzasadnia egzystencję 
bocages na obszarze skał nieprzepusz-
czalnych oraz istnienie krajobrazu open-
field na skałach przepuszczalnych. Przed 
powstaniem wodociągów na wsi, gospo-
darze bretońscy musieli szukać zaopa-
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trzenia w wodę nawet kilkaset metrów od 
ich zabudowań. Z kolei ludność zamiesz-
kująca krajobraz openfield nie musiała 
koncentrować się wokół jedynego do-
stępnego źródła wody, gdyż najprost-
szym sposobem było zbieranie jej przy 
okazji silnych opadów i gromadzenie 
w zbiornikach. Gleby nie mogą być więc 
najważniejszym czynnikiem decydują-
cym o lokalizacji bocages.  

Geneza bocages związana jest przede 
wszystkim z użytkową potrzebą wyko-
rzystania zasobów naturalnych. Czynniki 
społeczno – ekonomiczne pozwalają 
w pełni zrozumieć ideę krajobrazów 
zadrzewień śródpolnych. Tworzenie sieci 
na obszarze Półwyspu Bretońskiego 
przybierało w okresie swojego rozwoju 
fazy stagnacji i wzrostu. Meynier [1972] 
na podstawie materiałów archiwalnych 
dokonał analizy diachronicznej wszyst-
kich etapów rozwoju bocages. Według 
niego taki typ krajobrazu istniał już 
w epoce prehistorycznej. Swoje twier-
dzenie opiera on na tezie, że od IV ty-
siąclecia p.n.e. funkcjonowała złożona 
ekonomia rolna – uprawa roli i hodowla 
zwierząt oraz że niektóre systemy obec-
nie funkcjonujących bocages w departa-
mencie Morbihan mają łączność z odna-
lezionymi na dnie morskim, tuż przy 
brzegu, zachowanymi fragmentami sieci 
bocages zalanymi przez wody oceanicz-
ne. Poza tym Giot [1970] przywołuje 
ukryte pod wydmami morskimi stare 
układy bocages, które istniały na prehi-
storycznych łąkach. Początki funkcjono-
wania bocages mogą być też związane 
z mało żyznymi glebami (głównie na 
skałach krystalicznych) występującymi 
na półwyspie.  

Obecność bocages potwierdzona jest 
jednak dopiero od IX w. Dowodem są 
średniowieczne monety odnalezione 
wewnątrz wałów (fr. talus) tworzących 
podwalinę bocages. Poza tym występuje 
wiele zapisków na temat bocage doko-
nywanych przez dostojników kościel-
nych lub właścicieli ziemskich żyjących 

w okresie średniowiecza. Jednak mimo 
występowania niewielkich sieci bocages, 
na terenie Bretanii, do przełomu X–XI w. 
przeważały tzw. otwarte pola – tereny 
nieogrodzone. W XI i XII w. Europa 
Zachodnia przeżyła wielki wzrost demo-
graficzny. Karczowanie lasów, między 
innymi pod pola uprawne, było niezbęd-
ne, aby zaspokoić zapotrzebowanie na 
żywność i opał. W Bretanii wycinka 
drzew miała niekontrolowany przebieg. 
Te działania przyczyniły się do powsta-
wania ogrodzeń, najczęściej w postaci 
krzewów i niskich drzew, celem oddzie-
lenia posiadanych parceli od sąsiednich 
działek oraz zminimalizowania krajobra-
zowych skutków wycinki powierzchni 
leśnych. W XV i XVI w. część niewyko-
rzystanych jeszcze terenów, głównie 
wydm śródlądowych, została przekształ-
cona w obszary rolne o dużych areałach 
(od 35 do 50 ha), które zostały następnie 
„pocięte” na prostokątne parcele o po-
wierzchni od 1 do 2 ha i wydzierżawione 
indywidualnym gospodarzom pod upra-
wę. Nowi właściciele ziemscy zabiegali 
o prawa pozwalające na grodzenie ich 
terenów. To była pierwsza duża faza 
rozwoju bocages. Wiek XVII i XVIII był 
okresem stabilizacji w rozwoju sieci 
bocages na półwyspie. Jednak pod ko-
niec XVIII i na początku XIX w. dobra 
miejskie i duże majątki ziemskie zostały 
podzielone między parafian. Właściciele 
byli więc zobowiązani do wzniesienia 
ogrodzeń. W tym okresie wykształciły 
się najbardziej typowe rodzaje bocages – 
roślinność krzewiasta nasadzona na wale 
ziemno – skalistym, z bardzo prostą 
siecią, tworzącą niemalże układ geome-
tryczny. Wiek XVIII był okresem rolnic-
twa indywidualnego – stąd duża liczba 
uprawiających ziemie wymagała utwo-
rzenia dobrze rozbudowanej sieci ogro-
dzeń chroniących ich dobra. Szczyt 
w rozwoju bocages przypada na początek 
XX w., wyhamowując nieco przed 
pierwszą wojną światową. Brak po-
wierzchni leśnych przyczynił się do 
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ogromnego zapotrzebowania na drewno 
pochodzące z konserwacji bocages, co 
spowodowało gwałtowny rozwój sieci 
zielonych ogrodzeń. W tym czasie siatka 
zadrzewień pokrywała już niemal cały 
obszar półwyspu. 

W latach 70. XX w., podobnie jak 
w Polsce, nastąpił wielki regres w rozwo-
ju sieci zadrzewień. Przyczyniło się to do 
zmiany krajobrazu na typowy dla wiel-
koobszarowego rolnictwa – ciągnące się 
po horyzont powierzchnie uprawne, brak 
porośniętych roślinnością miedz, w tym 
zadrzewień śródpolnych i wysp leśnych. 
Spore zainteresowanie usuwaniem boca-
ges wynikało z chęci powiększenia area-
łu posiadanej ziemi uprawnej. Likwida-
cja pasów zadrzewień przynosiła średnio 
ośmioprocentowy przyrost powierzchni 
uprawowych. Guellec [1971] szacuje, że 
na terenie departamentu Côte d’Armor na 
koniec 1969 r. zniszczono 13 000 km 
bocages. Szacowana łączna długość 
zadrzewień różnego typu na Półwyspie 
Bretońskim wynosiła 251 tys. km. Okres 
regresji bocages był mocno krytykowa-
ny, ze względu na zlekceważenie jakich-
kolwiek zasad ochrony i kształtowania 
środowiska naturalnego. Jednak od 1975 
r. (prawo francuskie nr 75–621, z 11 
lipca 1975 r.) każda operacja scalania 
gruntów rolnych musiała być poprzedzo-
na przygotowaniem studium jej oddzia-
ływania na środowisko przyrodnicze. Od 
tego czasu coraz częściej w opracowa-
niach takich wykazywano zalety wynika-
jące z funkcjonowania sieci zadrzewień 
przy produkcji rolnej. Kolejne przepro-
wadzane operacje łączenia gruntów wy-
magały już pozostawiania części pasów, 
a nawet zakładały tworzenie nowych 
zadrzewień. W 1989 r. Rada Ogólna 
departamentu Finistère (Półwysep Bre-
toński) wprowadziła inicjatywę tworze-
nia zielonych wsi otoczonych siecią bo-
cages. W 1991 r. w departamencie Fi-
nistère zrekonstruowano około 120 km 
bocages, a w 1994 r. – już 370 km [Le-
beau 1995]. 

Funkcje sieci zadrzewień śródpolnych 
 
Zadrzewienia tworzą charakterys-

tyczne ciągi pasów wzdłuż miedz, cie-
ków i dróg. Ulepszają strukturę krajobra-
zu dzięki ich wielofunkcyjnej strukturze 
[Wilusz, Jaworski 1960, Hejmanowski 
1970, Zajączkowski 1977, Wołk 1980, 
Karg 1982, Soltner 1988, Górny 1993, 
Forman 1995, Latos, Lipiński 1995, 
Bałazy i in. 1998, Kędziora, Ryszkowski 
2001]. Obecnie istnieje wiele podziałów 
funkcji zadrzewień śródpolnych [Wołk 
1980, Bałazy 1998, Zajączkowski 2001]. 
Zajączkowski [2001] dokonał usystema-
tyzowania funkcji zadrzewień, odnosząc 
się do trzech głównych sfer potrzeb ludz-
kich, tzn. wymagań dotyczących jakości 
środowiska, zapotrzebowania na produk-
ty użytkowe oraz potrzeb duchowych. 
Wyróżnił więc funkcje ochronne (fitome-
lioracyjne: ekologiczne, klimatyczne, 
glebochronne, wodochronne, bioceno-
tyczne, sanitarno-higieniczne oraz tech-
niczne), produkcyjne (produkcja użytków 
drzewnych, produkcja użytków nie-
drzewnych) i społeczno-kulturowe (wy-
poczynkowe, estetyczne, wychowawczo-
dydaktyczne). 

Istotną właściwością pasów zadrze-
wień jest zdolność modyfikowania wa-
runków mikroklimatycznych. Dzięki 
tworzeniu tzw. zielonych ekranów, po-
siadają one zdolność redukowania siły 
wiatru. Uderzając w zasłonę w postaci 
zadrzewień, zmniejsza on swoją siłę po 
stronie zawietrznej, tworząc jednak przed 
nią turbulencje, które mogą być niebez-
pieczne dla upraw. Gdy jednak zasłona ta 
jest częściowo przepuszczalna, prędkość 
wiatru jest redukowana nawet do 65 % 
w stosunku do pól otwartych (ryc. 1). 
Bariera w postaci ściany zadrzewienia 
stanowi więc bardzo skuteczną ochronę 
przed wiatrem [Chłapowski 1843, Wilusz 
1958, 1960, Jensen 1985]. Nie wszystkie 
typy zadrzewień, zarówno w Polsce jak 
i we Francji, posiadają funkcję „łamania 
wiatru”. Zależy to od wysokości zielo-
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nych ekranów i od ich przepuszczalności 
(skład gatunkowy oraz częstotliwość 
i sposób konserwacji pasów zadrzewień), 
a także od ukształtowania terenu, na 
którym funkcjonują. Jednak w większo-
ści typów zadrzewień funkcja łagodzenia 
siły wiatru jest obecna [Norton 1988].  

W zależności od wysokości i zwarto-
ści zadrzewienia zmieniają się warunki 
mikroklimatyczne [Ryszkowski 1975]. 
Pod wpływem sieci zadrzewień następuje 
regulacja klimatu lokalnego [Wilusz 
1958, 1960]. Pasy zadrzewień znacząco 
modyfikują nie tylko warunki mikrokli-
matyczne, lecz nawet mezoklimaty, 
zmieniając bilans cieplny [Kędziora, 
Olejnik 2000]. Wykazano, że różnice 
wieloletnich temperatur minimalnych 
pomiędzy obszarami pokrytymi siecią 
zadrzewień a terenami otwartymi wynio-
sły 0,8 °C [Karlik 1990, Karg, Karlik 
1993]. 

Kolejną istotną funkcję zadrzewień 
stanowi ich wpływ na warunki wodne. 
Funkcjonujące w przestrzeni przyrodni-
czej drzewa pełnią rolę tzw. ekologicz-

nych pomp wody, transpirując o 22 % 
więcej wody niż łąki i 34 % więcej niż 
pola uprawne. Sytuacja taka bezpośred-
nio wpływa na klimatyczny bilans wod-
ny, czyli różnic ii) ę między opadami, 
a ewapotranspiracją. Lasy i zadrzewienia 
mają zdolność przechwytywania więk-
szej ilości promieniowania słonecznego 
ze względu na mniejsze albedo, a to 
wpływa z kolei na zwiększenie inten-
sywności małego obiegu wody [Rysz-
kowski, Kędziora 2001]. Do najistotniej-
szych funkcji wodochronnych zadrze-
wień można zaliczyć zwiększenie reten-
cyjności wodnej środowiska (ogranicze-
nie parowania terenowego z pól upraw-
nych, akumulacja śniegu, ułatwienie 
infiltracji, stymulowanie wzrostu zawar-
tości próchnicy w glebie), ochrona jako-
ści wody (przeciwdziałanie wodnej erozji 
gleb, która jest przyczyną przemieszcza-
nia się materiału zawiesinowego w zlew-
ni, oczyszczanie wód gruntowych, przy-
spieszanie samooczyszczania się wody 
w otwartych ciekach i zbiornikach wod-
nych) [Zajączkowski 1997]. 

 
 

 
Ryc. 1. Wpływ pasa zadrzewieniowego na zmianę warunków mikroklimatycznych według A. Kędziory 

(za zgodą autora). 

Fig. 1. Impact of Shelterbelt zone for microclimate changes by A. Kędziora (courtesy of author). 
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Dwa typy erozji najintensywniej de-
gradują glebę: erozja wietrzna i wodna. 
Na obszarach rolniczych gleba jest nara-
żona na niszczenie niemalże przez cały 
rok zarówno przez erozję naturalną, jak 
i uprawową. Zadrzewienia śródpolne 
(pasy wzdłuż tarasó iii) w śródpolnych 
i na miedzach) przyczyniają się jednak 
do jej przeciwdziałania, tworząc prze-
szkodę przeciwko wpływowi wiatru 
i powierzchniowemu spływowi wody. 
Zadrzewienia występujące wokół zbior-
ników iv)  wodnych i wzdłuż cieków 
ograniczają przepływ materii mineralnej 
z pól uprawnych do wody, co może po-
wodować eutrofizację. Pasy zadrzewień 
śródpolnych stanowią również przeszko-
dę dla podpowierzchniowego przepływu 
wód. Tworzą one tzw. barierę biogeo-
chemiczną dla materii organicznej i nie-
organicznej zawartej w glebie [Kędziora 
i Ryszkowski 2001]. Zadrzewienia 
wpływają zatem bezpośrednio na zacho-
wanie walorów środowiska abiotycznego 
(gleb, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, ukształtowania terenu). 

Flora i fauna zadrzewień jest bardzo 
zróżnicowana. Na podstawie badań ob-
szaru Parku Krajobrazowego im. gen. 
D. Chłapowskiego powstało wiele opra-
cowań opisujących funkcjonowanie przy-
rody ożywionej [Karg 1982, Banaszak 
1998, Arczyńska-Chudy i in. 1998, Ku-
jawa 1998, Ratyńska, Szwed 1998]. 
Zadrzewienia śródpolne są często jedy-
nym miejscem w krajobrazie rolniczym 
chroniącym licznie występujące gatunki 
roślin i zwierząt. Poza tym bardzo mała 
powierzchnia lasów, stanowiąca na ob-
szarach rolniczych mniej niż 10%, spra-
wia, że pasy zadrzewień mają jeszcze 
większe znaczenie w utrzymaniu równo-
wagi biologicznej. Brak obszarów le-
śnych na terenie Półwyspu Bretońskiego 
sprawia, że bocages są jedynym miej-
scem bytowania wielu gatunków zwie-
rząt wchodzących w skład ekosystemów 
polnych i leśnych oraz ekotonów, a także 
miejscem występowania licznych gatun-

ków roślin, tworząc charakterystyczny 
typ siedliska, tzw. mikrobiotop linearny 
z zachowaniem ekorównowagi, jako 
efekt autoregulacji (gatunki roślinożerne 
są redukowane przez drapieżniki).  

Zadrzewienia odgrywają zatem 
ogromną rolę w utrzymaniu różnorodno-
ści biologicznej. Do podstawowych ko-
rzyści biocenotycznych zadrzewień śród-
polnych jako użytków ekologicznych 
zalicza się funkcje w postaci lokalnych 
banków genów dzikich gatunków roślin 
i zwierząt oraz ostoi różnorodności bio-
logicznej, miejsc gnieżdżenia się i żero-
wania drobnej zwierzyny, między innymi 
łownej (tzw. remiz), ostoi użytecznych 
gatunków dzikich roślin leczniczych, 
miododajnych itp., ostoi zwierząt uczest-
niczących w biologicznej ochronie plo-
nów i sprzyjających zachowaniu ekolo-
gicznej równowagi, korytarzy ekologicz-
nych łączących obszary przyrodniczo 
cenne. Ponadto, sieć zadrzewień śródpo-
lnych minimalizuje wrażenie monotonii 
krajobrazów wielkoobszarowego rolnic-
twa [Richling, Solon 2002] oraz wpływa 
na zwiększenie atrakcyjności krajobra-
zowej obszarów przekształconych antro-
pogenicznie.  

Zadrzewienia śródpolne posiadają 
również funkcję produkcyjną. Na obsza-
rze Bretanii bardzo intensywnie wyko-
rzystuje się materiał zielony jako paszę 
i ściółkę dla zwierząt. Ponadto, konser-
wacja pasów zadrzewień daje znaczne 
ilości drewna przeznaczanego głównie na 
opał i przetwórstwo. Systemy zielonych 
ogrodzeń funkcjonują często jako realne 
granice dzielące teren na poszczególne 
parcele, urzeczywistniające w przestrzeni 
prawny podział własnościowy. Wyzna-
czają one „znak” danej posesji. Założenie 
zielonego ogrodzenia wokół parceli jest 
wyznaczeniem granicy widzialnej dla 
wszystkich użytkowników terenu. 
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Podsumowanie 
 
Postępująca degradacja środowiska 

przyrodniczego na obszarach wysokoto-
warowego rolnictwa wskazuje na potrze-
bę ochrony krajobrazów rolniczych. 
Bardzo często poszukuje się skompliko-
wanych, a zarazem drogich rozwiązań 
minimalizujących negatywne skutki gos-
podarowania przestrzenią, do których 
należy pogorszenie właściwości fizyko-
chemicznych gleb, ich chemiczne prze-
nawożenie, erozja, zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych, wy-
wołanie efektu monotonii krajobrazu. 
Analiza zadrzewień pod kątem ich struk-
tury i funkcjonalności wykazuje znaczny 
wpływ na zwiększanie poziomu różno-
rodności biologicznej i geograficznej 
poprzez poprawę stosunków wodnych, 
eliminację procesów erozyjnych gleb, 
występowanie naturalnych wrogów 
szkodników upraw rolnych, wyższy 
poziom atrakcyjności krajobrazowej itp.  

Systemy zadrzewień śródpolnych sta-
nowią idealne rozwiązanie prowadzące 
do swoistego kompromisu między po-
trzebami człowieka a zachowaniem róż-
norodności biologicznej i georóżnorod-
ności środowiska przyrodniczego. Kon-
struowanie nowych odcinków pasów 
zadrzewieniowych jest relatywnie tanie, 
a ponadto umożliwia właścicielom grun-
tów rolnych ubieganie się o dopłaty unij-
ne za marginalne części użytkowanych 
powierzchni przeznaczonych pod za-
drzewienia. Szereg badań prowadzonych 
nad sieciami zadrzewień w kontekście 
nauk ekologicznych wykazał istotny 
wpływ pasów zadrzewieniowych na 
stymulowanie wzrostu różnorodności 
biologicznej czy zrównoważenia obiegu 
materii i energii w środowisku. Biorąc 
pod uwagę wzrost świadomości ekolo-
gicznej społeczeństw, różnego typu 
wsparcie finansowe oraz prace nad roz-
wiązaniami prawnymi, liczyć należy na 
systematyczny przyrost długości sieci 
zadrzewień na typowo rolniczych obsza-
rach Polski, Europy i świata. 
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Summary 
 
Shelterbelts as an accelerator of geo- and biodiversity 
 

Mid-field shelterbelt nets have been functioning since people appeared in the world’s 
geographical space. Together with colonization, single trees and larger clusters appeared 
around the houses. When land cultivation and animal pasturage were taken up, groups of 
woody and shrub thickets started to appear in agricultural areas. In the course of time, 
people began to notice the benefits of shelterbelts. The most important functions were 
protection of crops against windbreaks and protection of grazing animals through the 
creation of green fences. In XVIII and XIX century in Europe (including France, Great 
Britain, Ireland, Denmark, Belgium, Netherlands, and Poland) intensive development of 
agricultural and roadside shelterbelt system based on knowledge occurred. Shelterbelt 
network expansion that took place up to the 1960s helped to maintain the right balance 
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between the human need for exploitation of natural space and maintaining environment 
quality proper for fauna and flora. However, the intensification of agriculture that has 
been observed since 1970s has contributed to the disappearance of mid-field shelterbelts. 
Heavy farm equipment has been introduced and intensive chemical fertilization and use 
of pesticides and herbicides started. Mid-field shelterbelt concept has been excluded 
from farmers’ awareness and it led to the situation in which the farmers did not have 
sufficient knowledge about the benefits of shelterbelt functioning. Farmers do not create 
new mid-field shelterbelt net and tend to eliminate the existing ones. Therefore, the pri-
mary goal of this article is to popularize knowledge of green fencing systems operating 
in the natural environment. They are described on the example of French and Polish 
shelterbelts. Moreover, an attempt was made to demonstrate the impact of trees on the 
enrichment of biological diversity (the functioning of ecological corridors) and geodiver-
sity (mosaic landscape). An increase of shelterbelt significance as an important element 
of rural landscape in Europe shows the necessity of sustainable development in human-
environment relation. The paper shows results of ten years research focused on shelter-
belts of Brittany Peninsula and the southern part of Wielkopolska region. 
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Streszczenie 
 

Koncentracja powierzchnio- i kapitałochłonnych inwestycji w okolicy węzłów dro-
gowych i autostradowych obwodnic miejskich nie jest na świecie zjawiskiem nowym. 
Jednak w Polsce obszary te tworzą nową przestrzeń inwestycyjną, charakteryzującą się 
dużą dynamiką rozwoju. 

W artykule przedstawiono strukturę funkcjonalno-przestrzenną oraz uwarunkowania 
i prawidłowości kształtowania się Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości 
(RSRP) „Węzeł Bielański”. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane ilościowe uzy-
skane podczas kartowania „Węzła”. Uzupełnienie części analitycznej stanowiła bieżąca 
i archiwalna dokumentacja powstania i ewolucji „Węzła Bielańskiego”. Wyniki prze-
prowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że głównymi osiami rozwojowymi RSRP są 
drogi nr 5, 8 i 35 oraz sam rejon węzła autostradowego. W obrębie „Węzła” działają 252 
podmioty gospodarcze, które ze względu na pełnione funkcje tworzą cztery strefy: han-
dlowo-usługową, produkcyjną, logistyczno-magazynową oraz hybrydową. RSRP posia-
da blisko 10 tys. miejsc parkingowych oraz 6 przystanków autobusowych obsługiwa-
nych przez 17 linii komunikacji publicznej. Infrastruktura ta pozwala na jednoczesne 
przyjęcie i obsługę około 45 tys. osób. Pomimo że RSRP funkcjonuje już blisko dwa-
dzieścia lat, to wciąż charakteryzuje się niegasnącą dynamiką inwestycyjną. Utrzymując 
swój pierwotny usługowy charakter, „Węzeł Bielański” determinuje rozwój południowej 
strefy podmiejskiej Wrocławia, wpływając nie tylko na powiat wrocławski, ale na cały 
Dolny Śląsk. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Po roku 1989 nastąpiła zmiana wa-
runków, w których funkcjonuje i rozwija 
się nowe społeczeństwo oraz gospodarka. 
Napływ zagranicznego kapitału inwesty-
cyjnego przyczynił się, między innymi, 

do zmian w fizjonomii miast [Namyślak 
2005]. Szczególny wpływ na tkankę mia-
sta mają powstające w Polsce od połowy 
lat 90. XX w. centra handlowe (mall, 
shopping centre) [Kłosowski, Runge 
1999, Szczyrba 2000, Więcław 2000, 
Jarosz 2001, Niemiec 2002]. Poprzedzo-
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ne rozwojem sieci super- i hipermarke-
tów [Maleszyk 1998, 1999, 2004, 
Gwosdz, Sobala-Gwosdz 2008], są w tej 
chwili największą i najwyższą formą 
koncentracji handlu [Ciechomski 2010, 
Kaczmarek 2010], wzbogaconą o liczne 
działalności usługowe [Makowski 2004]. 
Obiekty tego typu w początkowej fazie 
rozwoju powstawały w strefach peryfe-
ryjnych, poza terenami zabudowanymi 
[Słodczyk 2003, Jałowiecki 2005]. 
Obecnie lokalizowane w granicach miast 
traktowane są jako ich nowe obszary 
centralne [Dudek-Mańkowska 2006, 
Kajdanek 2006, Kociuba 2006, Kuc-
Słuszniak 2008a]. Malle przeobrażają 
strukturę społeczno-przestrzenną miast, 
powodując zdecentralizowanie i zdehie-
rarchizowanie ich przestrzeni [Jałowiecki 
2005]. Ponadto tworzą, reorganizują 
i zmieniają hierarchię strumieni prze-
mieszczeń wewnątrzmiejskich [Dudek-
Mańkowska 2006, Winiarczyk-Raźniak 
2007, Jaroszewska-Brudnicka, Brudnicki 
2008]. Jako obiekty multiusługowe [Hre-
horowicz-Gaber, Gaber 2008, Panasiuk 
2010] wpływają bezpośrednio i pośred-
nio na geografię handlu [Wilk 2003, 
Jałowiecki 2005], powodując z jednej 
strony zanikanie, a z drugiej powstawa-
nie nowych podmiotów gospodarczych 
i rodzajów działalności, które lokalizo-
wane są wokół centrum handlowego 
(usługi centrotwórcze) [Chmielewski 
2001, Masztalski, Balcerek 2002]. 

Wielkopowierzchniowe obiekty han-
dlowe wraz z centrami logistycznymi, 
biznesowymi, parkami technologiczny-
mi, terenami rekreacyjno-sportowymi 
oraz zakładami produkcyjnymi tworzą 
w strefach podmiejskich, w okolicy wę-
złów drogowych i autostradowych ob-
wodnic miejskich, obszary koncentrujące 
powierzchnio- i kapitałochłonne inwe-
stycje [Ciok 1999, Węcław 2000, Górka, 
Trzepacz 2006]. Zjawisko to nie jest 
nowe. Zostało zauważone na początku 
drugiej połowy XX w. w Stanach Zjed-
noczonych oraz najbardziej rozwiniętych 

krajach Europy Zachodniej. Wtedy to 
pod wpływem postępu cywilizacyjnego, 
eksplozji demograficznej, migracji lud-
ności, rozwoju usług i globalizacji miała 
miejsce gwałtowna ekspansja przestrzen-
na miast na tereny podmiejskie [Maik 
1992, Bański 2008, Jakóbczyk-Grysz-
kiewicz 2008, Palej 2008, Majer 2010]. 
W Polsce węzły drogowe obwodnic 
miejskich, jako nowa przestrzeń inwesty-
cyjna, w chwili obecnej charakteryzują 
się dużą dynamiką rozwoju [Słodczyk 
2003, Górka, Trzepacz 2006, Czerwiński 
2010]. Jednym z takich miejsc jest pod-
wrocławski węzeł autostrady A4 – „Wę-
zeł Bielański”1. 

W latach 1990–1992 ówczesne wła-
dze gminy Kobierzyce podjęły działania 
zmierzające do powołania Regionalnej 
Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości 
(RSRP) „Węzeł Bielański”. Zamierzony 
cel osiągnięto, opracowując koncepcję 
programowo-przestrzenną „Węzła Bie-
lańskiego”. Równolegle przeprowadzano 
w rejonie „Węzła” procedurę komunali-
zacji wraz z uzyskaniem zgody na za-
mianę przeznaczenia około 80 ha grun-
tów z użytkowania rolniczego na nierol-
nicze. Powstała RSRP w sposób bezpo-
średni wpłynęła na ewolucję dotychcza-
sowego rolniczego charakteru gminy 
w kierunku przemysłowo-handlowo-rol-
niczym. Rejon autostradowego „Węzła 
Bielańskiego” zaczął przyciągać inwesto-
rów. W pierwszych sześciu latach dzia-
łalności RSRP (1993–1998) inwestorzy 
zewnętrzni zainwestowali tu około 250 
mln USD [Strategia Rozwoju… 2008]. 
Pierwszymi inwestycjami na tym obsza-
rze był zakład produkcyjny Cadbury 
Wedel oraz hala handlowa handlu hurto-
wego Makro Cash and Carry. Lokalizacja 

                                                           
1 „Węzeł Bielański” zlokalizowany jest na „styku”: 
miasta Wrocławia (południe), gminy Kobierzyce 
(północ – wieś Bielany Wrocławskie) oraz gminy 
Kąty Wrocławskie (wschód). Największy fragment 
leży w gminie Kobierzyce, obejmując północno-
zachodnie obszary w granicach Bielan Wrocław-
skich. 
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tych placówek dała impuls do dalszego, 
sukcesywnego napływu kapitału zagra-
nicznego. W połączeniu z (roz)budową 
autostrady A4 spowodowało to powsta-
nie największego na Dolnym Śląsku 
centrum usługowo-produkcyjno-logisty-
cznego. 

Wysoka koncentracja przestrzenna 
wielu obiektów o zróżnicowanych funk-
cjach na obszarze RSRP wykreowała 
swoistego rodzaju bramę wjazdową do 
stolicy Dolnego Śląska. „Węzeł Bielań-
ski” stał się „wizytówką” Wrocławia. 
Odwiedzany przez około 10 milionów 
osób rocznie [Strategia Rozwoju… 2008] 
w stosunkowo krótkim czasie zaczął 
funkcjonować jako drugie centrum mia-
sta. Nie stanowi on jednak konkurencji 
dla tradycyjnego centrum Wrocławia 
[Bierwiaczonek 2010, Nawrocki 2010]. 
Wynika to z faktu lokalizowania centrów 
handlowych nowych generacji również 
w tkance miasta [Makowski 2004, Kuc-
Słuszniak 2008b]. Ponadto RSRP po-
przez swój potencjał i nieustanny rozwój 
przyczynia się do tworzenia jednej 
z głównych osi rozwojowych miasta 
[Ciok i in. 1997]. W jej pobliżu funkcjo-
nuje międzynarodowy port lotniczy Co-
pernicus Airport Wrocław oraz Dolnoślą-
skie Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego. Wzdłuż dróg krajowych nr 5 i 82 
prowadzących z „Węzła Bielańskiego” 
w kierunku centrum miasta lokalizują się 
działalności usługowe. Są to: salony sa-
mochodowe, stacje paliw, obiekty handlu 
drobnodetalicznego oraz wielkopowierz-
chniowego (sklepy dyskontowe), instytu-
cje finansowe, edukacyjne, obiekty hote-
lowe i gastronomiczne oraz siedziby 
polskich i zagranicznych przedsiębiorstw 
[Ciok i in. 1998, Ciok 1999]. 
 
 

                                                           
2 Na odcinku od węzła „Bielany Wrocławskie” do 
Wrocławia droga krajowa nr 8 pokrywa się z drogą 
krajową nr 5. 

Cel oraz zakres czasowy i przestrzenny 
opracowania 
 

Historia „Węzła Bielańskiego” jest 
dowodem na to, że sukces podmiejskich 
inwestycji, zwłaszcza wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych oraz 
usługowych, warunkuje lokalizacja [Ko-
tler 1994], która powinna być poparta 
dobrym klimatem inwestycyjnym kreo-
wanym przez władze lokalne i regionalne 
[Cukrowski, Jakubiak 2004]. Czynniki 
te, wraz z prowadzoną modernizacją 
infrastruktury technicznej, wywołują 
napływ kapitału oraz przyczyniają się do 
nieprzerwanego, dynamicznego rozwoju 
„Węzła”. Realizowane inwestycje powo-
dują trwałe zmiany w zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zmiany te mają nie tylko 
wymiar ekonomiczny, przyczyniający się 
do tworzenia nowych miejsc pracy, czy 
też wprowadzania innowacji. Posiadają 
one również wymiar przestrzenny, nie-
zwykle ważny w podejściu geograficz-
nym. Aspekt ten dotyczy fizycznego 
kurczenia się przestrzeni publicznej, 
która jest przejmowana przez inwestorów 
prywatnych i przekształcana w tzw. quasi 
przestrzeń publiczną [Kochanowska, Ko-
chanowski 2000, Jałowiecki, 2005, Stae-
heli, Mitchell 2006, Mikielewicz 2007]. 
Ponadto procesy globalizacji oraz stały 
rozwój mobilności człowieka powodują 
zanikanie poczucia odległości, a tym 
samym zwiększenie się dostępności 
przestrzeni bazującej na geografii czasu 
[Stryjakiewicz 2002, Jung 2004, Palej 
2008]. 

Głównym celem opracowania było 
ukazanie struktury funkcjonalno-przes-
trzennej Regionalnej Strefy Rozwoju 
Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański”. 
Ponadto w artykule przedstawiono etapy 
tworzenia się oraz stan obecny „Węzła” 
wraz z wyznaczonymi kierunkami jego 
dalszego rozwoju. Ostatnim zagadnie-
niem opracowania była próba ukazania 
zasięgu oddziaływania obszaru handlo-
wo-detalicznego RSRP. Ten nurt badań 
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nie jest szerzej znany z przyczyn han-
dlowo-konkurencyjnych, dlatego też, 
zdaniem autorów opracowania, należy 
uznać go za niezwykle interesujący. 
Zakres czasowy opracowania obejmuje 
okres od lat 80. XX w., aż po czasy 
współczesne. Dane ilościowe w większo-
ści pochodzą z kartowania rejonu „Wę-
zła” w 2009 i 2010 r. 
 
 
Źródła danych i metody badań 
 

W badaniu wykorzystano 10 arkuszy 
mapy zasadniczej w skali 1:1000, które 
poddano wektoryzacji wraz z podziele-
niem ich na odpowiednie warstwy tema-
tyczne. Kolejnym krokiem było kartowa-
nie terenu. Obejmowało ono inwentary-
zację wszystkich przejawów działalności 
gospodarczej na terenie RSRP „Węzeł 
Bielański”. W wyniku prac terenowych 
dokonano aktualizacji cyfrowego pod-
kładu mapowego, który stał się podstawą 
do prowadzonych analiz przestrzennych. 

Część analityczną wzbogacono o ma-
teriały archiwalne, dokumenty dotyczące 
stanu aktualnego oraz plany perspekty-
wiczne „Węzła Bielańskiego”. Podsta-
wowym źródłem informacji było Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Gminy Kobierzyce z lat 1997, 
2005, 2007 oraz z roku 2009. Uzyskano 
je z Urzędu Gminy Kobierzyce. Część 
materiałów posiada charakter unikatowy. 
Dotyczy to map oraz dokumentów plani-
stycznych, z których najstarsze pochodzą 
z początku lat 80. XX w. Uzupełnieniem 
materiałów historycznych były zbiory 
stowarzyszenia Wratislaviae Amici3 
prezentujące eksploatację podwrocław-

                                                           
3 Stowarzyszenie zajmuje się dbaniem o wizerunek 
Dolnego Śląska poprzez gromadzenie historycznej 
dokumentacji w postaci map, fotografii oraz opra-
cowań tekstowych dotyczących infrastruktury oraz 
życia społecznego. Przybliża historię regionu jego 
mieszkańcom oraz osobom zainteresowanym. 

skiej autostrady i „Węzła Bielańskiego” 
w latach 1980–2010. 

Główny cel opracowania zrealizowa-
no w oparciu o samodzielnie zgromadzo-
ne i zestawione dane dotyczące faktycz-
nie funkcjonujących podmiotów gospo-
darczych. Wykorzystano pierwotne in-
formacje opisujące każdy przejaw dzia-
łalności gospodarczej. Pierwszą był fakt 
stwierdzenia prowadzenia działalności na 
terenie „Węzła”. Drugą – zakres prowa-
dzonej działalności gospodarczej. Dzia-
łalność prowadzona przez podmioty 
została przyporządkowana zgodnie 
z obecnie funkcjonującą Polską Klasyfi-
kacją Działalności (PKD) 2007. Takie 
przyporządkowanie pozwoliło na ela-
styczne, a zarazem szczegółowe podej-
ście do analizy funkcjonalnej. Aspekt 
przestrzenny zbadany został przy pomo-
cy metod GIS. Dzięki temu dokonano 
analizy przestrzennej zgromadzonych 
danych ilościowych, uzyskując jednocze-
śnie informacje dotyczące całkowitej 
powierzchni zajmowanej przez dany 
podmiot i rodzaj działalności. Wielkości 
te wzbogaciły określenie struktury funk-
cjonalnej. Identyfikację zasięgu oddzia-
ływania RSRP przeprowadzono w opar-
ciu o liczbę transakcji bankomatowych 
w układzie kodów pocztowych. Dane 
wypłat pochodziły z jednego bankomatu 
zlokalizowanego w centrum handlowym 
„Węzła”. 
 
 
Historyczne i aktualne koncepcje 
zagospodarowania „Węzła 
Bielańskiego” 
 

Najstarsze plany przestrzennego za-
gospodarowania okolic „Węzła Bielań-
skiego” pochodzą z początku lat 80. 
XX w. W tym okresie przeznaczenie 
gruntów ukierunkowane było na ich 
wykorzystanie rolnicze (pola uprawne, 
fermy hodowlane, suszarnie itp.). Dnia 
15 lipca 1993 r. Zarząd Gminy Kobie-
rzyce wraz z Zarządem Miasta Wrocła-
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wia oraz Architektem Wojewódzkim 
podpisali porozumienie dotyczące przy-
gotowania wielowariantowej koncepcji 
programowo-przestrzennej „Węzła Bie-
lańskiego”. Efekt rozpisanego konkursu 
stanowiło pięć projektów przygotowa-
nych przez cztery zespoły. Były one 
pierwszym krokiem do stworzenia pod-
staw nowej wizji zagospodarowania 
przestrzennego. 

Opracowania przedstawiały propozy-
cje układu funkcjonalno-przestrzennego 
oraz rozwoju sieci drogowej. Projekty 
opierały się na istniejącym układzie ko-
munikacyjnym. Stanowiły go: autostrada 
A44, drogi krajowe nr 8 i 35 oraz znajdu-
jąca się na terenie Wrocławia ulica Cze-
koladowa. Koncepcje zagospodarowania 
„Węzła”, pomimo występujących różnic, 
w szczególności dotyczących rozwiązań 
komunikacyjnych, posiadały wiele cech 
wspólnych. We wszystkich projektach 
wskazywano na konieczność budowy: 
 obwodnicy Bielan Wrocławskich, po 

ich zachodniej stronie, w ciągu drogi 
krajowej nr 8, 

 drogi będącej przedłużeniem ulicy 
Francuskiej, nad torami kolejowymi 
oraz rzeką Ślęzą, w kierunku wsi Wy-
soka, 

 drogi mającej łączyć „Węzeł Bielań-
ski” z lotniskiem5.  
Trzy z pięciu projektów zakładały 

wybudowanie zjazdu z autostrady6, który 
miał znajdować się na zachód od „Wę-
zła”. Pozostałe dwie wykorzystywały 
istniejący przejazd pod autostradą ulicą 
Czekoladową.  

                                                           
4 Autostrada A4 na odcinku pomiędzy węzłem 
„Kostomłoty” a węzłem „Bielany Wrocławskie” 
pokrywa się z drogą krajową nr 5. 
5 Miała ona przebiegać zachodnią granicą Wrocła-
wia, między wrocławskim osiedlem Oporów a wsią 
Mokronos Dolny. 
6 Koncepcja pierwsza i piąta w kierunku północ-
nym i południowym, zaś koncepcja trzecia tylko 
w kierunku północnym. 

Powyższe założenia zostały zrealizo-
wane, jednak nie w tym miejscu, które 
zakładały pierwotne koncepcje. Funkcję 
łącznika Bielan Wrocławskich z lotnis-
kiem oraz ich obwodnicy przejmie nowo 
zbudowana Autostradowa Obwodnica 
Wrocławia (AOW) – autostrada A8. 
Przebiega ona wzdłuż zachodniej granicy 
RSRP „Węzeł Bielański”. W ten sposób 
wchłonie ona ruch tranzytowy przecho-
dzący obecnie przez „Węzeł Bielański” 
i zwiększy jego przepustowość. Na pod-
stawie założeń zawartych w projektach 
powstała również ulica Francuska. Ze 
względu na brak jej przedłużenia w kie-
runku wsi Wysoka, tereny położone na 
północny wschód od „Węzła” do tej pory 
tylko w śladowym stopniu zostały zago-
spodarowane. Za najbardziej niewydolny 
komunikacyjnie uznaje się odcinek na 
drodze krajowej nr 8, na północny 
wschód od „Węzła Bielańskiego”, będą-
cy głównym wjazdem z południa do 
centrum Wrocławia. Jest to trzecia droga 
w Polsce pod względem wielkości obcią-
żenia ruchem. Przejeżdża nią średnio 45 
tys. samochodów na dobę [Generalny 
Pomiar… 2005]. 

Projekty miały również zarysować 
konieczne zmiany do obowiązujących 
wówczas miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, a w konse-
kwencji do sporządzenia szczegółowych 
planów wybranych fragmentów analizo-
wanego obszaru. Ustalone wówczas 
przeznaczenie poszczególnych gruntów 
pozostają w sprzeczności ze stanem 
obecnym7. Dalsze analizy porównawcze 
dawnych koncepcji ze stanem rzeczywi-
stym zawarto w wyznaczonych pięciu 
strefach (ryc. 1). 

W strefie A widocznie zarysowywały 
się dwie koncepcje zagospodarowania. 
W pobliżu drogi nr 8 zamierzano zlokali- 
 

                                                           
7 Jednak w przypadku niektórych inwestycji istnie-
ją wyjątki (np. PH Bielany I, Makro Cash and 
Carry, Cargill). 
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Ryc. 1. Strefy, w których dokonano porównania przeznaczenia gruntów pod określone działalności 
gospodarcze, obecne w koncepcjach zagospodarowania lat 90. XX w., ze stanem z początku drugiej 

dekady XXI w. 

Fig. 1. Zones, in which a comparison was made use of the land under certain economic activities present in the 
concepts of development the 1990s with the state at the beginning of the second decade of the 21st century. 

 
 
zować obiekty handlowo-usługowe. Na-
tomiast w pewnym oddaleniu, w kierun-
ku zachodnim – biura, hotele, sale konfe-
rencyjne, terminale celne (projekt 1 i 4). 
Koncepcje te są jedynymi wykazującymi 
dużą zgodność w odniesieniu do rzeczy-
wistości8. Pozostałe projekty przeznaczy-
ły ten teren pod centra wysokiej techno-
logii i biznesu i kompleksy hotelowo-
biurowe.  

Strefa B od 2007 r. została zagospo-
darowana w niewielkim stopniu. Główną 

                                                           
8 Na zachód od ulicy Czekoladowej, jak do tej 
pory, nie powstały żadne obiekty. 

przyczyną jest brak wspomnianej wcze-
śniej drogi do wsi Wysoka, która ma być 
fragmentem budowanej Wschodniej 
Obwodnicy Wrocławia. Barierą są także 
tory kolejowe i rzeka Ślęza. W połowie 
2009 r. w północnej części tej strefy 
powstał biurowiec, jednak dotychczas 
(stan na koniec 2011 r.) nie znalazł on 
użytkownika. W projektach teren ten 
przeznaczany był pod inwestycje zwią-
zane z działalnością B+R (badania 
i rozwój) i wysokimi technologiami. 
W pewnym oddaleniu od „Węzła” i dróg 
krajowych miały powstać tereny wypo-
czynkowe dla mieszkańców Wrocławia.  
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W strefie C projektowano dalszy 
rozwój Bielan Wrocławskich w kierunku 
zachodnim. Rozwój ten faktycznie nastą-
pił. Planowano tu także lokalizację drob-
nych usług, rzemiosła oraz obiektów 
sportowych. Jedynie w pierwszej kon-
cepcji, we wschodniej części strefy, ob-
szar ten wskazywano jako miejsce poten-
cjalnych inwestycji produkcyjnych9. 

W strefie D zlokalizowane są zakła-
dy, które funkcjonowały już w fazie 
opracowywania projektów. Największe 
niezgodności występują w przypadku 
projektu 3 i 4, przedstawionego przez 
zespół trzeci. Na miejscu obecnej Galerii 
Bielany Piotr i Paweł, w pobliżu skrzy-
żowania dróg nr 8 i 35, przewidywały 
one lokalizację ośrodka promocji oraz 
wspierania produkcji rolnej.  

Ostatnia strefa (E) w opisywanych 
projektach nie stanowiła przedmiotu 
szczególnego zainteresowania. Jej zago-
spodarowanie wiązano z centrum han-
dlowym (projekt 5), czy też obsługą 
rolnictwa (projekt 1, 4, 5). W drugim 
z opracowanych projektów miał w niej 
powstać tylko bar drive in. Natomiast 
w trzecim nie wskazywano dla niej kon-
kretnej funkcji. Tymczasem obszar ten 
został intensywnie zagospodarowany. 
Wzdłuż drogi krajowej nr 35 rozwinęły 
się szeroko rozumiane usługi z domina-
cją handlu. Zaś na południe od niej po-
wstały obiekty produkcyjno-magazy-
nowe. 
 
 
Rozwój „Węzła Bielańskiego” 
 

W latach 1990–1992 władze gminy 
Kobierzyce podejmowały starania przy-
gotowujące rejon „Węzła” pod inwesty-
cje. Na przestrzeni blisko dwudziestu lat 
istnienia RSRP zagospodarowano 80 
z 250 ha jej powierzchni. Na podstawie 
dat powstawania poszczególnych obiek-

                                                           
9 Obecnie przy zbiegu drogi nr 8 i 35 powstały 
niewielkie zakłady produkcyjne. 

tów, wraz z uwzględnieniem dwuletniego 
okresu przygotowawczego, wydzielono 
cztery pięcioletnie etapy rozwoju RSRP 
„Węzeł Bielański” (ryc. 2). 

Początki Strefy można datować na 
1993 r. Wówczas to holenderskie kon-
sorcjum Makro Cash and Carry wybu-
dowało jedną z pierwszych w Polsce hal 
sprzedaży hurtowej. W tym samym cza-
sie działalność swą rozpoczęła fabryka 
czekolady Cadbury Wedel należąca do 
brytyjskiego koncernu Cadbury Schwe-
ppes. W roku 1994 szwedzki koncern 
Ikea rozpoczął budowę Centrum Han-
dlowo-Usługowego Bielany I (PH Biela-
ny I). W jego skład weszła hala IKEI, 
hala niemieckiego hipermarketu budow-
lanego OBI, jak również hala brytyjskie-
go hipermarketu handlu detalicznego 
TESCO z galerią 70 sklepów. Inwestycje 
te zlokalizowano pomiędzy autostradą 
a drogą krajową nr 3510 (ryc. 2).  
Centrum Bielany Inter Ikea Centre Pol-
ska S.A. Bielany Park Handlowy, 
w skrócie PH Bielany I, zaczęło funkcjo-
nować w pełni w 1999 r. Wówczas odda-
no do użytku hipermarket budowlany 
OBI oraz hipermarket TESCO. W 1996 
r., obok istniejącej już fabryki Cadbury 
Wedel, produkcję rozpoczęła fabryka 
skrobi i syropu glukozowego amerykań-
skiej firmy Cargill Milling. Poza tym, 
w drugiej połowie lat 90. XX w., działal-
ność magazynowo-dystrybucyjną zaini-
cjowało centrum dystrybucji napojów 
bezalkoholowych amerykańskiej firmy 
PEPSI-COLA General Bottlers oraz 
polska firma STALEXPORT S.A., zaj-
mująca się sprzedażą wyrobów hutni-
czych. W południowo-wschodniej części 
„Węzła” powstała hala filmowo-
telewizyjna będąca własnością polskiej 

                                                           
10 Na terenie tym znajdują się najstarsze elementy 
infrastruktury „Węzła”: dwie stacje benzynowe 
mieszczące się przy autostradzie (obecnie PKN 
Orlen; lata 30. XX w.); stacja benzynowa przy 
drodze nr 35 (obecnie Petrochemia Płock; początek 
lat 90. XX w.); Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Bielanach Wrocławskich. 
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spółki A.T.M. GRUPA S.A. W tym sa 
mym czasie, przy drodze nr 35, w połu-
dniowo-zachodniej części „Węzła” po-
jawiła się francuska firma CASTORA-
MA. Do końca lat 90. XX w., pomijając 
powstające specjalistyczne przedsiębior-

stwa (np. SSI Security System Integra-
tion S.A.), działalność rozpoczęły mniej 
znaczące podmioty (hotel i restauracja 
Bielany u zbiegu drogi nr 8 i 35, czy też 
bar szybkiej obsługi amerykańskiej sieci 
McDonald’s). 

 
 
 

 

Ryc. 2. Struktura przestrzenna oraz okresy 
realizacji inwestycji w obrębie Regionalnej 
Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości “Węzeł 

Bielański”. 

Fig. 2. Spatial structure and the periods of the 
investment within the Regional Zone of Business 

Development „Bielany Junction”. 
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Lokalizowane inwestycje do końca 
XX w., stanowiły magnes dla kolejnych 
lokalizacji. Przełom stuleci był znaczący 
dla dalszego rozwoju przestrzennego 
i funkcjonalnego Regionalnej Strefy Roz-
woju Przedsiębiorczości. Jedną z więk-
szych inwestycji z lat 2000–2004, było 
Centrum Usługowo-Handlowe Park 
Handlowy Auchan Bielany zlokalizowa-
ne po północnej stronie autostrady, na 
pograniczu gminy Kobierzyce i miasta 
Wrocławia. Przy centrum tym wybudo-
wano stację benzynową, market budow-
lano-dekoracyjny Leroy Merlin oraz 
sklep sportowy Decathlon. W tym sa-
mym okresie szwedzki koncern IKEA 
rozpoczął budowę Centrum Handlowo-
Usługowego Bielany II (PH Bielany II), 
po południowej stronie drogi nr 35, vis 
á vis PH Bielany I (ryc. 2). Na południe 
od PH Bielany II funkcjonuje centrum 
magazynowe ProLogis Park Wrocław. 
Jest ono częścią największej sieci obiek-
tów magazynowych oraz infrastruktury 
przemysłu lekkiego na świecie, należącej 
do spółki ProLogis. W tej części „Węzła” 
zlokalizowane są: salon samochodowy 
Toyota, restauracja KFC, dwie stacje 
benzynowe oraz Galeria Bielany Piotr 
i Paweł11. Ostatni z wymienionych obiek-
tów składa się z delikatesów Piotr i Pa-
weł oraz ekskluzywnych sklepów odzie-
żowych. Obok obcego kapitału obecny 
jest tu także kapitał polski. Reprezentuje 
go firma SANPOL zajmująca się pro-
dukcją ceramiki sanitarnej oraz salon 
meblowy Bodzio (ryc. 2). 

W latach 2005–2009, na obszarze 
„Węzła” powstało zaplecze transporto-
wo-spedycyjno-logistyczne Panattoni 
Park Wrocław. Mieści się ono obok ist-
niejącego od 2004 r. parku ProLogis. 
W Centrum Panattoni Park Wrocław 

                                                           
11 Zanim w 2007 r. powstała Galeria Bielany Piotr 
i Paweł w tym budynku funkcjonowały kolejno: 
obiekt handlowy firmy Office Depot, salon meblo-
wy Abra oraz CH Centrum Mody A4, działające 
również pod nazwą CH Centrum Odzieżowe A4. 

powierzchnie magazynową wynajmują 
m.in. takie firmy jak: Orsay (konfekcja 
damska), Merida (hurtownia rowerów), 
Agart Pro (zaopatrzenie piekarni i cu-
kierni). Poza zrealizowanymi nowymi 
budynkami magazynów następowało 
wypełnianie luki w zagospodarowaniu 
pomiędzy PH Bielany I, PH Bielany II 
oraz hurtownią Makro Cash and Carry. 
Pustą przestrzeń wypełniły takie obiekty 
jak: salon meblowy Black Red White, 
przedsiębiorstwo handlowe Electro 
World (RTV i AGD), Pizza Hut. Otocze-
nie PH Auchan Bielany zostało również 
wzbogacone o salon meblowy Agata 
Meble, usługi samochodowe (IMO Myj-
nia i NORAUTO) oraz biurowiec, 
w którym prowadzi działalność biuro 
projektowo-budowlane Walas oraz 
szwedzkie przedsiębiorstwo Kinnarps, 
zajmujące się dystrybucją rozwiązań dla 
przestrzeni roboczych. W południowo-
wschodniej części „Węzła” powstały dwa 
salony samochodowe: Inter Car (dealer 
Chrystel, Jeep i Dodge) oraz japońskiego 
Nissana. 
 
 
Struktura funkcjonalna i handlowy 
obszar oddziaływania „Węzła” 
 

W obrębie RSRP „Węzeł Bielański” 
można wydzielić cztery strefy funkcjo-
nalne:  
 handlowo-usługową, w skład której 

wchodzą PH Bielany I, PH Bielany 
II, PH Auchan Bielany, Galeria Bie-
lany Piotr i Paweł, Castorama; 

 produkcyjną, składającą się z Cadbu-
ry Wedel oraz Cargill Milling; 

 logistyczno-magazynową, obejmują-
cą ProLogis Park Wrocław, Panattoni 
Park Wrocław; 

 hybrydową, koncentrującą podmioty 
gospodarcze o zróżnicowanym profi-
lu działalności, w obrębie której trud-
no wskazać dominujący rodzaj dzia-
łalności (ryc. 3). 
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Na obszarze „Węzła” funkcjonowało, 
według stanu na dzień 31 lipca 2009 r., 
251 podmiotów gospodarczych reprezen-
tujących 11 z 21 sekcji PKD 2007 
(I kartowanie terenu). W porównaniu ze 
stanem z dnia 30 kwietnia 2010 r. (II 
kartowanie terenu) liczba faktycznie 
funkcjonujących podmiotów gospodar-
czych zwiększyła się o 1. Nowy obiekt to 
przedsiębiorstwo GTC Auto zajmujące 
się importem samochodów używanych. 
W obrębie czterech centrów handlowych 
doszło również do wymiany podmiotów 
gospodarczych. Działalność w swoich 
dotychczasowych punktach handlowych/ 
usługowych zakończyło 31 podmiotów. 
Na ich miejscu zaczęło funkcjonować 20 
nowych. Ponadto w centrach handlowych 
utworzono łącznie 9 nowych stoisk. 
Powstały one w alejach galerii handlo-
wych oraz w wyniku podziału jednego 
większego sklepu na dwa mniejsze. Ze 
względu na niewielką liczbę (30) pod-
miotów gospodarczych rozpoczynają-
cych nowy lub inny rodzaj działalności, 
zmiany zarówno w fizjonomii „Węzła” 
jak również w układzie sekcji, działów 
i grup PKD 2007 były nieznaczne. 

Największa liczba podmiotów wcho-
dzi w obręb sekcji handel i naprawy (G). 
Na drugim miejscu, z blisko pięciokrot-
nie mniejszą liczbą, znajduje się sekcja I 
obejmująca działalności związane z za-
kwaterowaniem i usługami gastrono-
micznymi (ryc. 4 A). Pod względem 
liczby placówek wyróżniają się jeszcze 
dwie sekcje: informacja i komunikacja 
(J) oraz pozostała działalność usługowa 
(S). Obejmują one nie więcej niż po 5 
podmiotów gospodarczych. Natomiast 
największą powierzchnię pod prowadzo-
ną działalność zajmuje transport i gospo-
darka magazynowa (H). Wynika to 
z charakteru i wymagań prowadzonej 
działalności. Dwa kolejne miejsca zajmu-
ją najliczniej reprezentowane sekcje: 
handel i naprawy (G) oraz przetwórstwo 
przemysłowe (C). Stosunkowo dużą 
powierzchnię zajmuje także działalność 

w zakresie usług administrowania i dzia-
łalność wspierająca (N) (por. ryc. 4 A). 
Wykorzystując łącznie obie relatywne 
wielkości, można na ich podstawie doko-
nać podziału rodzajów działalności wy-
stępujących w obrębie sekcji. W grupie, 
w której przeważa frakcja powierzchni 
nad frakcją liczby podmiotów, znajdują 
się działalności zaliczane do sekcji 
C, H, N. Grupę przewagi frakcji liczby 
podmiotów nad ich powierzchnią współ-
tworzą sekcje G, I, J, S. Tym samym 
podmiotów gospodarczych drugiej ze 
zdefiniowanych grup jest więcej – do 
funkcjonowania potrzebują one relatyw-
nie niewielkiej powierzchni. Prawidło-
wości w układzie sekcji są również wi-
doczne na poziomie działów PKD (ryc. 
4 B). Jednak zauważalne są pewne od-
stępstwa od prawidłowości obserwowa-
nych w układzie sekcji. Dotyczy to 
w szczególności działów sekcji G, 
w skład której wchodzą zarówno wielko-
powierzchniowe, jak i małe placówki 
handlu hurtowego i detalicznego. Podob-
ne zjawisko widoczne jest w przypadku 
działów sekcji H. Mniejsze, ale widoczne 
dysproporcje występują również pomię-
dzy frakcją powierzchni a liczbą podmio-
tów dla działów sekcji C oraz I. 

Istotne ze względu na liczebność, 
powierzchnię użytkową oraz jednocze-
śnie najbardziej zróżnicowane na pozio-
mie grup są działalności w obrębie sekcji 
handel i naprawy (G). Największą liczbą 
podmiotów charakteryzują się działalno-
ści dotyczące sprzedaży detalicznej po-
zostałych wyrobów prowadzone w wy-
specjalizowanych sklepach (47.7) oraz, 
o połowę mniej liczna, sprzedaż detalicz-
na artykułów użytku domowego prowa-
dzona w wyspecjalizowanych sklepach 
(47.5) (ryc. 5). Na tle pozostałych dzia-
łów, których zróżnicowanie struktury 
liczebności jest nieznaczne, wyróżnia się 
sprzedaż detaliczna wyrobów związa-
nych z kulturą i rekreacją prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach (47.6). 



S. Czerwiński, A. Kurowska, K. Naborczyk 

296 

Największą powierzchnię użytkową 
posiada sprzedaż detaliczna prowadzona 
w niewyspecjalizowanych sklepach 
(47.1) oraz pozostała wyspecjalizowana 
sprzedaż hurtowa (46.7). Na trzecim 
miejscu uplasowała się sprzedaż deta-
liczna artykułów użytku domowego pro-

wadzona w wyspecjalizowanych skle-
pach (47.5). W pozostałych grupach po-
wierzchnia użytkowa jest nieporówny-
walnie mniejsza od trzech dominujących 
grup. Struktura powierzchni użytkowej 
pozostałych działów nie wykazuje więk-
szego zróżnicowania. Szczególną uwagę  

 
 

 

Ryc. 3. Strefy funkcjonalne „Węzła Bielańskiego”, ich 
elementy składowe oraz „potencjał recepcyjny” wyrażony 

liczba miejsc parkingowych. 

Fig. 3. Functional zones „Bielany Junction”, their 
components and the „reception capacity” expressed in 

number of parking spaces. 
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Ryc. 5. Frakcja powierzchni użytkowej oraz liczby obiektów w układzie grup PKD 2007 dla sekcji G „handel 

i naprawy”. 

Fig. 5. The fraction of usable floor space and number of objects in the groups system to PKD 2007 for section 
G of „trade and repairs”. 

 
 
należy zwrócić na sprzedaż detaliczną 
artykułów użytku domowego prowadzo-
ną w wyspecjalizowanych sklepach 
(47.5). Podmioty gospodarcze zaliczane 
do tej grupy wyróżniają się zarówno pod 
względem największej liczby podmiotów 
gospodarczych, jak i po-wierzchni użyt-
kowej. Wynika to z faktu lokalizacji 
w rejonie „Węzła” podmiotów gospodar-
czych zajmujących się sprzedażą mebli 
(salon: Bodzio, Black Red White, Agata 
Meble), sprzętu AGD i RTV (Media 
Markt, Electro World, RTV Euro AGD) 
oraz obecności PH Bielany II, który 
współtworzą mniejsze podmioty gospo-
darcze zajmujące się sprzedażą artyku-
łów związanych z wyposażeniem i de-
koracją domu. 

Wszystkie podmioty gospodarcze ob-
sługiwane są przez blisko 9,5 tys. miejsc 
parkingowych przeznaczonych dla samo-
chodów osobowych (głównie strefa han-

dlowo-usługowa) oraz 278 miejsc par-
kingowych dla samochodów ciężaro-
wych (głównie strefa logistyczno-maga-
zynowa). Oprócz transportu indywidual-
nego, Wrocław i region Dolnego Śląska 
łączy z RSRP 17 linii autobusowych, 
z których 9 należy do przewoźnika Pol-
bus PKS12, 5 – do Sevibus Polska13 i po 
jednej dla MPK Wrocław i firmowych 
autobusów obsługujących PH Bielany 
I i II oraz PH Auchan Bielany. Przewoź-
nicy obsługują łącznie 6 przystanków 
w rejonie „Węzła”, dając możliwość 
podróżowania, od poniedziałku do piątku 
234 połączeniami dziennie. Nieco mniej, 
bo 169 połączeń jest w sobotę, a 140 
w niedzielę. 

                                                           
12 Obsługuje głównie połączenia dalekobieżne. 
13 Komunikuje strefę podmiejską Wrocławia z jego 
centrum. 
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Przyjmując założenie, że jedno miej-
sce parkingowe „przyciąga” 3 klientów, 
to „Węzeł” może jednocześnie przyjąć 
i obsłużyć blisko 30 tys. osób (por. 
ryc. 3). Wydaje się jednak, że potencjał 
recepcyjny RSRP jest większy. Dolicza-
jąc do szacunków osoby przybyłe przy 
pomocy licznych połączeń autobusowych 
i zwiększając liczbę osób przyjeżdżają-
cych prywatnym transportem z trzech do 
czterech, z dużą dozą prawdopodobień-
stwa można stwierdzić, że „Węzeł” jest 
w stanie przyjąć jednocześnie od 40 do 
45 tys. osób.  

Działalność nadającą charakter RSRP 
stanowi szeroko rozumiany handel. To 
on decyduje o obszarze dominacji ryn-
kowej „Węzła”. Pozostałe dwie funkcje 
konstytuują uzupełniający obszar oddzia-
ływania. Przy braku danych o pochodze-
niu terytorialnym klientów placówek 
usługowych posłużono się pośrednią 
wielkością, na podstawie której można 
dokonać próby identyfikacji detalicznego 
oddziaływania „Węzła”. Jego identyfika-
cję oparto o liczbę transakcji bankoma-
towych realizowanych w jednym z ban-
komatów zlokalizowanym w RSRP 
(ryc. 6). Obszar oddziaływania funkcji 
handlowej „Węzła” zasadniczo ogranicza 
się do regionu Dolnego Śląska. Nato-
miast obszar dominacji rynkowej rozcią-
ga się na południe, wzdłuż drogi krajo-
wej nr 8 i 35, aż po Kotlinę Kłodzką 
i Jeleniogórską. Jednakże w miarę zbli-
żania się do Kłodzka, czy Wałbrzycha, 
gdzie funkcjonują już pojedyncze centra 
handlowe, zauważa się spadek liczby 
klientów „Węzła”. Od północy granicę 
dominacji rynkowej RSRP wyznacza 
rzeka Odra. Ze względu na relatywnie 
niewielką liczbę przepraw mostowych, 
stanowi ona barierę utrudniającą miesz-
kańcom północnego Wrocławia dokony-
wanie zakupów w obiektach handlowych 
„Węzła”. Po północnej stronie Odry 
funkcjonują trzy duże centra handlowe 
(CH Marino, CH Korona, PH Młyn). 

Tak identyfikowany obszar oddzia-
ływania „Węzła” jest zgodny z dokonaną 
analizą pochodzenia klientów hipermar-
ketów zlokalizowanych na terenie „Wę-
zła”, ale dotycząca jedynie mieszkańców 
Wrocławia [Zipser 2006]. Uzyskując 
podobny obszar oddziaływania w obrębie 
Wrocławia, w oparciu o dokonane trans-
akcje bankomatowe, można przyjąć, że 
zidentyfikowane regionalne oddziaływa-
nie odzwierciedla stan faktyczny. 
 
 
Podsumowanie 
 

Decyzje z początku lat 90. XX w., 
podjęte przez ówczesne władze gminy 
Kobierzyce, dotyczące przekwalifikowa-
nia gruntów w rejonie „Węzła Bielań-
skiego” z użytkowania rolniczego na 
nierolniczy, pociągnęły za sobą szereg 
zmian gospodarczych, przestrzennych 
i funkcjonal-nych. W ciągu blisko dwu-
dziestu lat, za sprawą polskiego oraz 
zagranicznego kapitału inwestycyjnego, 
podwrocławski węzeł autostradowy stał 
się rozpoznawalnym na mapie woje-
wództwa punktem podwyższonej aktyw-
ności społecznej i gospodarczej. Od 
początku swej działalności był lokomo-
tywą rozwoju południowej części strefy 
podmiejskiej Wrocławia (gmina Kobie-
rzyce). Obecnie kreuje on jedną z głów-
nych osi rozwojowych miasta. Pomimo 
że rejon „Węzła” zlokalizowany jest na 
pograniczu trzech gmin: Kobierzyc, 
miasta Wrocławia oraz Kątów Wrocław-
skich, to RSRP funkcjonuje jako jeden 
organizm. Wymienione jednostki admi-
nistracyjne, posiłkując się planami zago-
spodarowania przestrzennego oraz stra-
tegiami rozwoju poszczególnych gmin, 
współpracują, tworząc wspólną wizję 
rozwoju „Węzła” i jednocześnie dbając 
o wzmacnianie inwestycji w regionie. 

Głównymi osiami rozwojowymi 
RSRP są drogi nr 5, 8 i 35 oraz sam rejon 
węzła autostradowego. W ich obrębie  
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Ryc. 6. Handlowe oddziaływanie „Węzła Bielańskiego” w oparciu o transakcje bankomatowe w układzie 

kodów pocztowych. 

Fig 6. Commercial influence „Bielany Junction” based on ATM transactions in the system of postal codes. 
 
 
działają 252 podmioty gospodarcze, 
które ze względu na pełnione funkcje 
tworzą cztery strefy: handlowo-usługo-
wą, produkcyjną, logistyczno-magazyno-
wą oraz hybrydową. Obsługiwane są 

przez zaplecze infrastrukturalne w posta-
ci 9,5 tys. miejsc parkingowych dla sa-
mochodów osobowych, 278 miejsc par-
kingowych dla samochodów ciężaro-
wych oraz 17 linii autobusowych komu-
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nikujących „Węzeł” z centrum Wrocła-
wia i regionem, co pozwala na jednocze-
sne przyjęcie i obsługę blisko 45 tys. 
osób. 

RSRP „Węzeł Bielański” jest zago-
spodarowana w 31 %. Blisko 160 ha 
gruntów, zwłaszcza w południowej oraz 
północno-wschodniej i północno-zachod-
niej części „Węzła”, oczekuje na inwe-
stycje. Większość terenów została już 
wykupiona lub jest przedmiotem nego-
cjacji pomiędzy gminą Kobierzyce, wła-
ścicielem gruntu, a inwestorami. W naj-
bliższym czasie w północno-wschodnim 
fragmencie RSRP dojdzie do realizacji 
kilku inwestycji. Po wschodniej stronie 
drogi krajowej nr 8 (strefa B) (por. 
ryc. 1) mają powstać dwa hotele oraz 
salon samochodowy. Poza tym w tej 
części „Węzła” ma być zlokalizowane 
centrum logistyczne. Jego powstanie jest 
jednak uzależnione od wybudowania 
Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. 
W południowej części RSRP (strefa E) 
ma powstać centrum handlowe z eksklu-
zywnymi sklepami, połączone z hotelem 

oraz zapleczem konferencyjnym. Ponad-
to nowo zbudowana autostrada A8 
wzdłuż zachodniej granicy RSRP przy-
czyni się do zwiększenia przepustowości 
węzła „Bielany Wrocławskie”. Zapewne 
wykorzystany zostanie ogromny poten-
cjał drzemiący w północno-wschodniej 
(strefa C) części „Węzła”, gdzie mają 
być lokalizowane przemysły high-tech 
oraz działalności związane z B+R. 

Pomimo planów inwestycyjnych za-
gospodarowujących znaczne tereny nie-
zainwestowane, RSRP „Węzeł Bielań-
ski” nie zmieni swojego pierwotnego 
usługowego charakteru. Rozwój strefy 
powodować będzie z jednej strony zni-
kanie, a z drugiej, pojawianie się nowych 
podmiotów gospodarczych i rodzajów 
działalności. Dominująca pozycja dzia-
łalności sekcji G, H, z niewielkim udzia-
łem sekcji C, w najbliższych latach nie 
jest zagrożona. Tym samym „Węzeł 
Bielański” w najbliższej perspektywie 
nie zmieni swojego wiodącego profilu 
działalności. 
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Summary 
 
Functional and spatial structure of the “Bielany Junction” 

 
Drawing up of the spatial-policy idea of “Bielany Junction”, municipalization of the 

grounds and gaining the approval of their change form agricultural into non-agricultural 
caused the establishment of the Regional Zone of Business Development (RZoBD) „Bie-
lany Junction” in 1993. It is located at the junction point of three districts (Kobierzyce, 
Kąty Wrocławskie, Wrocław). Production plant Cadbury Wedel and wholesale hyper-
market Makro Cash and Carry were the first investments in 1993. Currently, the RZoBD 
„Bielany Junction” has 252 active economic enterprises. Substantial infrastructure base 
in the form of 9500 parking places on the lot and 278 parking places for lorries makes it 
possible to accept and service more than 45 000 people. The national roads no. 5, 8 and 
35 as well as the motorway junction area are the key development axis of “Bielany Junc-
tion”. The majority of economic enterprises are located on the southern side of the A4 
motorway. With regard to the performed functions four zones can be identified: trade 
and service, production, logistics and storage, and hybrid. The dominant position of 
sections G, H activities with an inclusion of section C seems not to be endangered in the 
future. That is why the “Bielany Junction” will not change the profile of its activity in 
the near future. 
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KRONIKA 
 
 

Jerzy Dynowski-Balcer 
1924–2010 

 
Jerzy Dynowski-Balcer był wielolet-

nim pracownikiem Instytutu Geografii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (później-
szego Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ). Urodził się 25 lipca 
1924 r. w Pruchniku (około 20 km na 
południe od Jarosławia) w rodzinie nau-
czycielskiej. Sześć klas szkoły po-
wszechnej ukończył w Nadwórnej (obec-
nie Ukraina), po czym w 1936 r. rozpo-
czął naukę w gimnazjum. W tym samym 
roku stracił ojca i w celu utrzymania 
rodziny zaczął podejmować prace jako 
robotnik najemny. Szkoły średniej (ra-
dzieckiej) nie ukończył z powodu wybu-
chu wojny radziecko-niemieckiej w 1941 
roku. Po utworzeniu Wojska Polskiego 
wstąpił w jego szeregi w 1944 r. i służył 
w 1 pułku artylerii I Dywizji im. Tadeu-
sza Kościuszki, skąd – po zakończeniu 
wojny – został zdemobilizowany jako 
niezdolny do służby z powodu kontuzji. 

Po zdemobilizowaniu w 1946 r. 
wyjechał na Ziemie Odzyskane i zaczął 
uczęszczać do Liceum Pedagogicznego 
w Głogówku, gdzie złożył egzamin doj-
rzałości. Po maturze, w 1948 r. rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Pracę magisterską pt. Charakterystyka 
hydrograficzna dorzecza górnej i środ-
kowej Szreniawy napisał pod kierunkiem 
prof. Mieczysława Klimaszewskiego na 
podstawie badań terenowych przeprowa-
dzonych w 1951 r. Zarówno praca, jak 
i egzamin ostateczny oraz pisemna praca 
końcowa (Układy sieci rzecznej i ich 
pochodzenie) zostały ocenione na ocenę 
bardzo dobrą. Będąc na ostatnim roku 
studiów, został zatrudniony jako młodszy 
asystent w Katedrze Geografii Fizycznej 
Instytutu Geografii UJ. Studia ukończył 

w 1952 r. i w maju tego samego roku 
ożenił się z Ireną Meyer – ówczesną 
studentką geografii. W roku akademic-
kim 1956/57 zatrudniony był także 
w charakterze asystenta na Wydziale 
Zaocznym Państwowej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie.  

Od początku lat 60. XX w. Jerzy Dy-
nowski był zaangażowany w organizację 
laboratorium hydrochemicznego, które 
formalnie zaczęło istnieć po powołaniu 
do życia w 1971 r. Zakładu Hydrografii. 
Był to czas, kiedy w Instytucie Geografii 
zachodziły liczne zmiany instytucjonal-
ne, tworzyły się nowe zakłady i pracow-
nie. Laboratorium było miejscem pracy 
J. Dynowskiego przez prawie 40 lat – do 
1991 r., to jest do czasu przejścia na 
emeryturę. Istnienie Laboratorium, któ-
rego był kierownikiem, umożliwiało 
zarówno pracownikom Instytutu, jak 
i studentom, prowadzenie badań nad 
chemizmem wód – początkowo grunto-
wych, a z czasem także powierzchnio-
wych. J. Dynowski pełnił wielokrotnie 
funkcję opiekuna grup studenckich pod-
czas ćwiczeń terenowych (tzw. praktyk 
hydrograficznych). 

J. Dynowski jest autorem regional-
nych opracowań hydrograficznych, 
współautorem opracowań dydaktycznych 
i metodycznych z zakresu hydrochemii 
i hydrografii. Łącznie opublikował około 
20 prac. Na szczególną uwagę zasługuje 
opracowanie pt. Stosunki wodne obszaru 
miasta Krakowa [1974], w którym zosta-
ła przedstawiona, między innymi, sieć 
rzeczna miasta, dynamika stanów wody, 
przepływów, temperatury wody oraz ma-
teriału unoszonego. Przeanalizowano 
także stopień zanieczyszczenia wód 
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Wisły. Załącznikiem do opracowania jest 
mapa hydrograficzna Krakowa, która 
została w 1988 r. włączona do Atlasu 
Miasta Krakowa. Charakterystyka hy-
drograficzna Krakowa opracowana przez 
J. Dynowskiego w latach 70. XX w. jest 
nadal bardzo przydatna jako materiał 
porównawczy w analizach odnoszących 
się do przemian stosunków wodnych na 
terenie dużego miasta. Wśród innych 
artykułów poświęconych zagadnieniom 
regionalnym wyróżniają się charaktery-
styki hydrograficzne zlewni Białej 
i Czarnej Wisełki [1961] oraz zlewni Bu-
dzisza [1963], a także charakterystyka 
hydrochemiczna wód gruntowych wyżyn 
Krakowskiej i Miechowskiej [1974, 
współautorka Elżbieta Zbadyńska].  

Pod koniec lat 50. XX w., Jerzy Dy-
nowski wraz z Ireną Dynowską opubli-
kowali skrypt uniwersytecki pt. Ćwicze-
nia hydrograficzne [1958]. Był to praw-
dopodobnie pierwszy lub jeden 
z pierwszych skryptów hydrograficz-
nych, jakie ukazały się w Polsce. Sześć 

lat później ukazał się kolejny – pt. Ćwi-
czenia z hydrografii dla geografów 
[1964], zaś dwa lata po powstaniu Zakła-
du Hydrografii powstał następny skrypt 
pt. Analiza chemiczna wód. Skrypt dla 
geografów [1974, współautorka Alicja 
Tlałka]. Zarówno Ćwiczenia... jak rów-
nież Analiza... były wielokrotnie wzna-
wiane i służyły jako pomoc dydaktyczna 
wielu pokoleniom geografów.  

Jerzy Dynowski zmarł 3 marca 
2010 r. w Krakowie w wieku 86 lat po 
kilkumiesięcznej, ciężkiej chorobie. Zos-
tał pochowany na cmentarzu w Batowi-
cach w grobowcu rodzinnym, w którym 
spoczywa m.in. prof. Irena Dynowska 
(1929–1995). Zapamiętamy Go jako 
człowieka uczynnego, przyjacielskiego, 
o bardzo specyficznym poczuciu humo-
ru, współtwórcę i organizatora hydrogra-
ficznego warsztatu badawczego w okre-
sie powojennym. 
 
 

Joanna Pociask-Karteczka (Kraków) 
  
 
 
 

XXIV Wyprawa Polarna Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergen 
 
 

W okresie letnim 2011 r. zorganizo-
wana została XXIV Wyprawa Polarna 
Uniwersytetu Wrocławskiego na Spits-
bergen. Do fiordu Hornsund popłynęli 
pracownicy Instytutu Geografii i Rozwo-
ju Regionalnego oraz Instytutu Nauk 
Geologicznych: dr hab. Krzysztof Miga-
ła, dr hab. Henryk Marszałek, doktorzy: 
Jan Klementowski, Sebastian Sikora, 
Piotr Owczarek, Bartosz Korabiewski, 
Marek Kasprzak oraz doktorant Michał 
Rysiukiewicz. Kierownikiem wyprawy 
był Sebastian Sikora. Pierwsi naukowcy 
dotarli na Ziemię Wedela-Jarlsberga 25 
czerwca. Powrót ostatniej czwórki miał 
miejsce 26 sierpnia. 

Pobyt na miejscu zorganizowany był 
w Polskiej Stacji Polarnej Instytutu Geo-
fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz 
w Stacji Polarnej im. Stanisława Bara-
nowskiego Uniwersytetu Wrocławskie-
go, zwanej potocznie Baranówką lub 
Werenhusem (położenie: 77°04’N, 
15°11’E). Wyjazd poprzedzony był 
żmudną procedurą uzyskania odpowied-
nich pozwoleń, organizacją transportu 
lotniczego i morskiego oraz zakupem, 
pakowaniem i spedycją żywności. 
Uczestnicy wyprawy zobowiązani byli 
także do uzyskania pozwolenia na posia-
danie broni, zdając odpowiednie egzami-
ny w Wojewódzkiej Komendzie Policji. 
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Prowadzone badania skupione były 
wokół kilku wątków. Klimatolodzy 
(K. Migała, S. Sikora) pracowali nad 
utrzymaniem sieci pomiarów topoklima-
tycznych powstałej w projekcie IPY-4 
(TOPOCLIM). Wraz z naukowcami 
z innych jednostek badawczych (Instytut 
Geofizyki PAN, Uniwersytet Śląski, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu, Zakład Biologii Antarktyki PAN, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocła-
wiu) realizowali projekt „Struktura prze-
strzenna pola temperatury powietrza jako 
podstawa do rozpoznania mechanizmów 
funkcjonowania ekosystemów na obsza-
rze Zachodniego Spitsbergenu”. Do naj-
ważniejszych wyników tego projektu 
należą określenie wpływu właściwości 
warstwy granicznej atmosfery na piono-
we gradienty procesów glacjologicznych, 
opracowanie algorytmów rozkładu prze-
strzennego wybranych elementów topo-
klimatycznych, opracowanie modelu 
rozkładu promieniowania słonecznego 
dla obszaru badań, opracowanie prze-
strzennego modelu sezonowego odpływu 
wód ablacyjnych lodowca czy stworzenie 
cyfrowej mapy geomorfologicznej. 

P. Owczarek realizował projekt ba-
dawczy: „Zmiany klimatyczne i ocena 
aktywności procesów peryglacjalnych 
południowo-zachodniego Spitsbergenu 
w świetle badań dendrochronologicz-
nych”. W trakcie prowadzonych przez 
niego prac terenowych pobrano próby 
wierzby polarnej i wierzby żyłkowanej 
z okolic Polskiej Stacji Polarnej. Analizy 
laboratoryjne zebranego materiału po-
zwolą na wykreślenie krzywej szerokości 
przyrostów rocznych, rekonstrukcję 
zmian warunków klimatycznych tego 
regionu Arktyki w ciągu ostatnich 100 lat 
oraz analizę aktywności ruchów maso-
wych. Dodatkowo w pobliżu Polskiej 
Stacji Polarnej IG PAN oraz w dolinie 
Arie zamontowano czujniki temperatury 
i wilgotności gruntu, które pozwolą jed-
noznacznie określić okres, w którym for-

muje się przyrost roczny analizowanych 
krzewinek. 

W ramach badań geomorfologicznych 
J. Klementowski kontynuował swoje 
wieloletnie obserwacje warstwy aktyw-
nej zmarzliny w różnych piętrach wyso-
kościowych (mszarniki i torfowiska, 
terasy morskie, moreny, sandry i kemy), 
rozwoju krasu termicznego, lodu grun-
towego oraz postępów fosylizacji form 
peryglacjalnych. W pracach geomorfolo-
gicznych posługiwano się także młot-
kiem Schmidta do pomiarów wytrzyma-
łości skał. Badania te, wraz ze szczegó-
łowym kartowaniem geologiczno-geo-
morfologicznym, opartym na pomiarach 
GPS (użycie zestawu Total GIS) posłużą 
M. Kasprzakowi do określenia uwarun-
kowań rozwoju stoku trójdzielnego 
w warunkach peryglacjalnych. Wykona-
no również szczegółowe rozpoznanie 
geomorfologiczne doliny Steinvikdalen 
i powierzchni u jej wylotu. W tym celu 
przekształcono uzyskane zdjęcia ukośne 
do ortogonalnych (dzięki oznaczeniu 
pozycji rozstawianych punktów referen-
cyjnych). 

W dolinie Steinvikdalen prowadzono 
badania hydrogeologiczne (M. Rysiu-
kiewicz). Wykonano także pionierskie 
badania batymetryczne jezior w pobliżu 
Stacji Polarnej UWr. (H. Marszałek). 
Z niewielkiego pontonu mierzono głębo-
kość i rozkład temperatury wody 
w zbiornikach o różnej wielkości i gene-
zie. Pobierano jednocześnie próbki wody 
na potrzeby badań mikrobilogicznych. 
Analizę prokariontów prowadziła w la-
boratorium stacji dr Dorota Górniak – 
hydromikrobiolog z Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Pobyt i działania w warunkach polar-
nych warunkowane były pogodą i stanem 
morza. Na początku lipca działania logi-
styczne utrudniał ścisły pak lodowy. 
Utrudniało to transport sprzętu i zaopa-
trzenia drogą morską ze stacji PAN 
w pobliże Baranówki. Podobne niedo-
godności miały miejsce pod koniec wy-
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prawy. Tym razem poruszanie się nie-
wielką, uniwersytecką łodzią motorową 
uniemożliwiał nie lód, a silny, utrzymu-
jący się przez wiele dni wiatr i wysokie 
fale. Lato 2011 r. zapisało się także czę-
stymi wizytami niedźwiedzi polarnych, 
wędrujących wzdłuż wybrzeża w poszu-
kiwaniu żywności. Zwierzęta wabione 
zapachami podchodziły pod same okna 
uniwersyteckiej stacji polarnej. Jest to 
o tyle niebezpieczne, że niemal każdego 
roku na obszarze norweskiej prowincji 
Svalbard, której częścią jest Spitsbergen, 
zdarzają się przypadki ataków niedźwie-
dzi polarnych na ludzi. Od uczestników 
wypraw polarnych wymagana jest roz-
waga i czujność. 

Arktyczne lato stwarza możliwość 
obserwowania pięknego spektaklu przy-
rody. W krótkim okresie ocieplenia tun-
dra ożywa, a nad głowami rozlega się 
nieprzerwany ptasi koncert. Tego widoku 
nie da się zapomnieć. Środowisko ark-
tyczne podlega jednak szybkim zmia-

nom. Postępujące ocieplenie klimatu 
powoduje nie tylko zmniejszanie masy 
lodowców, ale i modyfikację cyklu roz-
marzania wierzchniej warstwy gruntu, 
wegetacji roślinnej, sukcesji biotycznej 
i innych procesów. Obserwacja środowi-
ska arktycznego umożliwia pełną reje-
strację tych zmian i ich interpolację na 
inne części świata. Możliwość prowa-
dzenia monitoringu daje stała obecność 
naukowa na Spitsbergenie. Aby rozsze-
rzyć naświetlaną problematykę autor 
sprawozdania zachęca do poznania histo-
rii wrocławskich badań polarnych i Stacji 
Polarnej UWr. przez lekturę publikacji 
Pereymy (Pereyma J., 2010, Stacja Po-
larna im. Stanisława Baranowskiego 
Uniwersytetu Wrocławskiego na Spits-
bergenie, Biuletyn Polarny, 15–16, s. 71–
76. 2010) i odwiedzenia strony www 
stacji (http://polar.geom.uni.wroc.pl/). 
 
 

Marek Kasprzak (Wrocław) 
 
 

 
Lodowiec Hansa w Hornsundzie, Spitsbergen (zdj. M. Kasprzak). 
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INFORMACJE DLA AUTORÓW 
 
 

„Czasopismo Geograficzne” jest 
kwartalnikiem ogólnogeograficznym, 
przeznaczonym dla osób zainteresowa-
nych geografią. Wydawane jest przez 
Polskie Towarzystwo Geograficzne 
i przyjmuje do druku materiały do nastę-
pujących działów tematycznych: Artyku-
ły, Teoria i Praktyka Dydaktyczna, Listy 
– dyskusja – polemika, Recenzje i Kro-
nika. Warunkiem zakwalifikowania do 
druku jest merytoryczna poprawność 
oraz zgodność z linią programową „Cza-
sopisma” (patrz niżej). 
 
 
Artykuły 
 
1. W „Czasopiśmie Geograficznym” 

preferowane są artykuły syntetyczne, 
przeglądowe, referujące w przystępny 
sposób bieżące problemy i najnowsze 
osiągnięcia w poszczególnych dzie-
dzinach geografii, pisane głównie 
w zamiarze przedstawienia ich spe-
cjali-stom z innych dziedzin. Wąskie, 
przyczynkowe studia lokalne, oparte 
na standardowej metodyce i będące 
głównie prezentacją danych podsta-
wowych, nie odpowiadają aktualnej 
linii programowej periodyku i nie bę-
dą kwalifikowane do druku, nawet je-
śli są poprawne merytorycznie. 

2. Wraz z artykułem autorzy składają 
deklarację, w której oświadczają, że 
przesyłany materiał jest oryginalny, 
dotąd niepublikowany, wszystkie 
osoby mające istotny udział w po-
wstaniu artykułu są wymienione jako 
autorzy lub współpracownicy (zapora 
ghostwriting), a w składzie autorskim 
nie ma osób, które nie przyczyniły się 
do powstania artykułu (zapora guest 
authorship). Ghostwriting i guest au-

thorship są przejawem nierzetelności 
naukowej, a wszelkie wykryte przy-
padki będą demaskowane, włącznie  
z powiadomieniem odpowiednich 
podmiotów (instytucje zatrudniające 
autorów, towarzystwa naukowe, sto-
warzyszenia edytorów naukowych 
itp.). Należy także podać źródło fi-
nansowania badań, których rezulta-
tem jest nadesłany artykuł. Formularz 
deklaracji można pobrać ze strony in-
ternetowej „Czasopisma Geograficz-
nego”. 

3. Artykuły należy konstruować w spo-
sób następujący:  

 tytuł – autor (autorzy) – adres autora 
(autorów) – notka bibliograficzna — 
według wzoru stosowanego w „Cza-
sopiśmie Geograficznym”, 

 streszczenie – objętość nie przekra-
czająca pół strony wydruku (5–6 
zdań) i zawierać syntetyczną infor-
mację o przedmiocie artykułu, meto-
dach i źródłach, najważniejszych wy-
nikach i wnioskach, 

 zasadniczy tekst artykułu. W celu 
osiągnięcia większej przejrzystości 
tekstu rekomendowane jest podziele-
nie artykułu na części (rozdziały), 
które mogą mieć różną hierarchię. 
Tytułów poszczególnych rozdziałów 
wyróżnić należy wytłuszczoną 
czcionką, 

 podziękowania, informacja o źród-
łach finansowania badań (według 
uznania autora), 

 zestaw cytowanej literatury, skon-
struowany według zasad przedsta-
wionych niżej, 

 streszczenie artykułu w języku an-
gielskim, poprzedzone tytułem w ję-
zyku angielskim. Objętość streszcze-
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nia powinna wynosić do 10–15% ob-
jętości tekstu zasadniczego, 

 podpisy do ilustracji. Powinny być 
przygotowane w dwóch wersjach ję-
zykowych: polskiej i angielskiej, 
w kolejności: Ryc. 1, Fig. 1, Ryc. 2, 
Fig. 2 – itd. 
Zestaw cytowanej literatury, stresz-
czenie angielskie i podpisy do ilustra-
cji powinny być zamieszczone na 
osobnych kartkach. 

4. Objętość nadsyłanych artykułów nie 
powinna przekraczać 20 stron wydru-
ku, wliczając zestaw literatury i stre-
szczenie angielskie. Jeśli objętość 
planowanego artykułu jest większa, 
prosimy o wcześniejszy kontakt z Re-
dakcją.  

5. Artykuły należy nadsyłać do redakcji 
w następującej formie: wydruk jedno-
stronny, format A4, z odstępem po-
między wierszami 1,5 (33–34 wiersze 
na stronie), preferowany krój czcionki 
Times New Roman 12 punktów, ze 
standardowymi marginesami o szero-
kości 2,5 cm, strony wydruku kolejno 
ponumerowane. Dopuszczalne jest 
użycie na wydruku czcionki pochyłej 
dla wyróżnienia dłuższych cytatów, 
terminów obcojęzycznych i tytułów 
w opisach bibliograficznych; nato-
miast podkreślenia należy zaznaczać 
ołówkiem. Artykuły należy nadsyłać 
w trzech egzemplarzach. 

6. Niezależnie od wydruków pełen tekst 
należy przesłać na dyskietce lub pły-
cie CD. Tabele i ryciny należy zapi-
sywać jako osobne pliki. Formatowa-
nie należy ograniczyć do minimum 
i odstępstwa od standardowego kroju 
czcionki, za wyjątkiem zastosowania 
czcionki pochyłej, zaznaczać ołów-
kiem na wydruku. Preferowanym 
formatem zapisu tekstu jest RTF. 

7. Cytowanie w tekście artykułu powin-
no mieć formę: [Walter 1993] lub: 
„Walter [1993] wykazał, że...”. Jeśli 
z danego roku pochodzi więcej niż 
jedna cytowana praca, należy stoso-

wać wyróżnienia [Walter 1994a, b]. 
W przypadku dwóch autorów cyto-
wanej pracy należy podawać oba na-
zwiska: [Sosnowski, Jodłowski 
1980], w przypadku trzech i więcej: 
[Sosnowski i in. 1982]. Nie należy 
podawać inicjałów imion, poza przy-
padkiem zbieżności nazwisk, a powo-
łania na literaturę umieszczać w na-
wiasach kwadratowych. W przypadku 
równoczesnego powoływania się na 
wiele prac należy je podawać w chro-
nologicznej kolejności ukazywania 
się, np. [Sosnowski, Jodłowski 1980, 
Sosnowski i in. 1982, Aronson 1993]. 

8. Zestawienie cytowanej literatury po-
winno być zatytułowane Literatura 
i zawierać pełne dane bibliograficzne 
wszystkich pozycji cytowanych 
w tekście zasadniczym, przypisach 
i opisach ilustracji. Nie może ono na-
tomiast zawierać opisów pozycji nie 
cytowanych w tekście. Literatura po-
winna być zestawiona według auto-
rów w kolejności alfabetycznej, 
w dalszej kolejności według dat wy-
dania artykułów lub książek. Jeśli 
w tym samym roku ukazało się wię-
cej niż jedna cytowana pozycja, nale-
ży stosować zapis np. „1994a”, 
„1994b”, zgodnie ze sposobem powo-
ływania się na te prace w tekście. 
W przypadkach prac kilku autorów 
kolejno zamieszcza się notki prac sy-
gnowanych przez dwóch autorów, 
trzech itd. 
W opisach tytuł artykułu, rozdziału 

z pracy zbiorowej lub książki należy 
pisać kursywą, a poszczególne człony 
opisu oddzielać przecinkami, według 
poniższych wzorów: 
Kukulak J., 1998, Dojrzałość podłużnych 

profilów dopływów górnej Raby 
i Skawy w świetle analizy ich spad-
ków, Czas. Geogr., 69, s. 25–42. 

Grocholski A., 1977, Uskok sudecki 
brzeżny a zagadnienie wulkanotekto-
niki trzeciorzędowej, Acta Univ. 
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Wratisl., 378, Prace Geol.-Miner., 6, 
s. 89–103. 

Baumgart-Kotarba M., Gilewska S., 
Starkel L., 1976, Planation surfaces 
in the light of the 1:300,000 geomor-
phological map of Poland, Geogr. 
Polonica, 33, s. 5–22. 

Don J., 1989, Jaskinia na tle ewolucji 
geologicznej Masywu Śnieżnika, [w:] 
A. Jahn, S. Kozłowski, T. Wiszniow-
ska (red.), Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie, Ossolineum, Wrocław, 
s. 58–79. 

Budkiewicz M., 1974, Niektóre złoża 
kaolinu okolic Świdnicy na Dolnym 
Śląsku, Prace Geologiczne PAN, 87. 

Jahn A., 1970, Zagadnienia strefy pery-
glacjalnej, PWN, Warszawa. 

W opisach artykułów i rozdziałów z prac 
zbiorowych należy podawać numerację 
stron „od–do”. 
9. W wypadku źródeł internetowych 

należy powoływać się na nie tekście 
w formie: [www.Stereo3D], która 
zawiera człon www i hasło identyfi-
kujące stronę internetową, będące za-
razem częścią jej adresu. Zestawienie 
stron internetowych cytowanych 
w tekście zasadniczym, przypisach 
i opisach ilustracji powinno być zaty-
tułowane Internet. 
Źródła internetowe należy zestawić 
w kolejności alfabetycznej. Ich opisy 
powinny zawierać człon www z ha-
słem identyfikującym, pełny adres 
strony internetowej oraz datę ostat-
niego dostępu, a poszczególne człony 
opisu należy oddzielać przecinkami, 
według poniższych wzorów: 

www.Stereo3D, 
http://www.stereo3d.com/displays.ht
m, ostatni dostęp 21.06.2010. 

www.Kartografia, 
http://www.kartografia.uni.wroc.pl/, 
ostatni dostęp 16.12.2010. 

10. Przypisy należy stosować w sytua-
cjach absolutnie niezbędnych i po-
winny one mieć charakter wyjaśnia-

jący. Nie wolno stosować przypisów 
do powoływania się na literaturę.  

11. Wielkość tabel wraz z opisem jest 
ograniczona rozmiarami strony „Cza-
sopisma” w druku (126x186 mm). Je-
śli głównym celem przytaczania da-
nych tabelarycznych jest ilustracja 
trendów, ogólniejszych zależności, 
zróżnicowania populacji itp., prefe-
rowane jest przedstawienie danych 
w formie wykresów, na ogół czytel-
niejszych niż długie tabele. Tabele 
należy przygotować tylko w polskiej 
wersji językowej. 

12. Wszystkie ilustracje (rysunki i foto-
grafie) noszą miano rycin i mają ko-
lejną numerację. Ilustracje, łącznie 
z podpisem w języku polskim i an-
gielskim, mogą mieć maksymalny 
format 126x186 mm. Fotografie po-
winny być kontrastowe, czarno-białe, 
w formacie dwukrotnie większym niż 
mają być reprodukowane. Ilustracje 
opracowane komputerowo powinny 
dać się odczytać w programie Corel 
DRAW X3 (lub wcześniejszych wer-
sjach), a w przypadku skanów, winny 
one mieć rozdzielczość co najmniej 
300 dpi. Znaki w legendzie mapy lub 
innego rysunku należy ponumerować, 
a ich objaśnienia umieścić w podpisie 
ryciny. 

13. Wszystkie zasady przedstawione 
w punktach 2–11 mają również zasto-
sowanie przy przygotowywaniu ma-
teriałów do działu „Teoria i Praktyka 
Dydaktyczna”. 

14. Materiały nadesłane, a w rażący spo-
sób nie spełniające wymagań tech-
nicznych przedstawionych powyżej, 
będą odsyłane autorom bez rozpa-
trzenia. 

 
 
Listy — dyskusja — polemika, 
Recenzje, Kronika 
 
1. Dział „Listy — dyskusja — polemi-

ka” jest zasadniczo przeznaczony na 
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publikację listów poruszających za-
gadnienia kluczowe dla polskiego 
środowiska geograficznego, będących 
zaproszeniem do dyskusji, dalszych 
głosów w takich kwestiach oraz krót-
kich tekstów zawierających meryto-
ryczną polemikę z artykułami druko-
wanymi na łamach „Czasopisma”. 
W przypadku otrzymania materiałów 
polemicznych będą one udostępniane 
autorowi oryginalnej pracy, który bę-
dzie miał prawo odpowiedzi. Polemi-
ka i odpowiedź będą drukowane 
w tym samym zeszycie „Czasopi-
sma”.  

2. Redakcja przyjmuje do druku recen-
zje książek, prac zbiorowych, wy-
dawnictw pokonferencyjnych i atla-
sów, zarówno autorów polskich jak 
i zagranicznych. Objętość recenzji 
powinna wynosić 2–4 strony standar-
dowego wydruku. Recenzje mogą 
mieć charakter informacyjny lub po-
lemiczny i powinny zawierać elemen-
ty obiektywnej oceny. W przypadku 
pozycji zagranicznych preferowane są 
omówienia pozycji wartych upo-
wszechnienia w polskich kręgach 
geograficznych. Zasadą jest publiko-
wanie recenzji pozycji, które ukazały 
się nie wcześniej niż 3 lata przed wy-
daniem odpowiedniego zeszytu „Cza-
sopisma”. 

3. Do działu „Kronika” przyjmowane są 
informacje o Członkach Honorowych 
Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego, sprawozdania z działalności 
PTG, sprawozdania z konferencji 
i sympozjów – w szczególności orga-
nizowanych przez PTG, innych istot-
nych, okolicznościowych wydarzeń 
geograficznych, wspomnienia po-
śmiertne. Objętość materiałów nie 
powinna przekraczać 5 stron standar-
dowego wydruku. Sprawozdania 
z konferencji nie powinny ograniczać 
się do przytoczenia listy referatów 
i referentów, ale zawierać elementy 

oceny, zarówno wybranych prezenta-
cji, jak i całej konferencji. 

4. Materiały do działów „Listy — dys-
kusja — polemika”, „Recenzje” 
i „Kronika” należy od strony tech-
nicznej przygotowywać według zasad 
obowiązujących przy przygotowywa-
niu artykułów, natomiast nadsyłać 
w dwóch egzemplarzach. Wersję 
elektroniczną można przesłać pocztą 
elektroniczną bezpośrednio na adres 
Redakcji. 

5. Materiały do działów „Listy — dys-
kusja — polemika”, „Recenzje” 
i „Kronika” nie są zewnętrznie recen-
zowane, a decyzję o zakwalifikowa-
niu do druku podejmuje Redakcja. 

 
 
Procedura recenzji i akceptacji do 
druku 
 
1. Każdy nadesłany artykuł jest ocenia-

ny przez co najmniej dwóch niezależ-
nych recenzentów spoza składu Re-
dakcji, nie pochodzących z jednost-
ki(-ek) reprezentowanej przez auto-
ra(ów) artykułu. Redakcja może do-
konać wstępnej selekcji i zwrócić au-
torowi artykuł przygotowany nie-
zgodnie z instrukcją dla autorów lub 
rażąco niezgodny z linią programową 
„Czasopisma Geograficznego”. 

2. Recenzja ma formę pisemną: recen-
zenci wypełniają formularz recenzji 
oraz przekazują autorom i redakcji 
konkretne uwagi odnośnie nadesłane-
go tekstu. 

3. Recenzja kończy się rekomendacją, 
która zawiera wniosek o dopuszcze-
niu artykułu do druku lub jego odrzu-
ceniu, według wzoru: (1) nadaje się 
do publikacji w obecnej formie; (2) 
nadaje się do publikacji po wprowa-
dzeniu drobnych poprawek; (3) nada-
je się do publikacji tylko po dokona-
niu istotnych zmian w tekście; (4) nie 
nadaje się do publikacji w „Czasopi-
śmie Geograficznym” (ze wskaza-
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niem powodów). Ostateczną decyzję 
o kwalifikacji artykułu do druku po-
dejmuje Redakcja. 

4. Recenzent zna nazwisko autora re-
cenzowanego artykułu, ale podejmu-
jąc się recenzji składa pisemną dekla-
rację o braku konfliktu interesów 
między nim i autorem. 

5. Recenzje po otrzymaniu przez Re-
dakcję są przekazywane autorom, 
wraz z uwagami redakcyjnymi i de-
cyzją odnośnie akceptacji, warunko-
wej akceptacji (pod rygorem wpro-
wadzenie wskazanych zmian) lub od-
rzucenia artykułu. 

6. Nazwiska recenzentów nie są ujaw-
niane autorom, natomiast raz w roku 
jest publikowana lista recenzentów. 

7. Decyzję o przyjęciu do druku pozo-
stałych materiałów (sprawozdań, re-
cenzji, polemik) podejmuje Redakcja. 

 
 
Korekta i egzemplarze autorskie 
 
1. W celu usprawnienia prac redakcyj-

nych związanych z końcową obróbką 
materiałów zakwalifikowanych do 
druku, Autorzy proszeni są o podanie 
adresu poczty elektronicznej, na który 
będzie wysyłana korespondencja. Au-

torzy materiałów zaakceptowanych 
do druku otrzymują plik z tekstem 
złamanym w konwencji „Czasopisma 
Geograficznego” dla sprawdzenia 
zgodności z oryginałem i poprawienia 
ewentualnych błędów drukarskich. 
Plik zapisany będzie w formacie 
PDF, w którym możliwe jest nano-
szenie poprawek za pomocą narzędzi 
darmowego programu Adobe Reader. 
Na etapie korekty nie należy wpro-
wadzać żadnych merytorycznych 
zmian w tekście, dodawać nowych 
partii tekstu itp., można natomiast 
uaktualnić zestaw literatury, jeśli pra-
ce cytowane jako „w druku” w mię-
dzyczasie zostały opublikowane. 

2. Korektę drukarską należy odesłać do 
Redakcji w terminie nieprzekraczają-
cym 7 dni od dnia jej wysłania pocztą 
elektroniczną z Redakcji. Niedostar-
czenie korekty spowoduje, że artykuł 
może zostać wydrukowany z błęda-
mi. 

3. Po wydrukowaniu zeszytu wszyscy 
autorzy artykułów otrzymują po 15 
nadbitek (do podziału między współ-
autorów, jeśli praca ma charakter 
zbiorowy). Autorzy tekstów zamiesz-
czonych w pozostałych działach 
otrzymują po kilka nadbitek. 
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Redakcja „Czasopisma Geograficznego” składa podziękowania wszystkim osobom, 
które w roku 2010 podjęły się trudu recenzowania materiałów nadesłanych do redakcji. 
Oprócz członków Komitetu Naukowego pomocą służyły następujące osoby: 
 
Wiesław Andrejczuk 
Andrzej Dunajski 
Bogdan Gądek 
Antoni Jackowski 
Adam Kotarba 
Kazimierz Krzemień 
Adam Łajczak 
Joanna Plit 
Zofia Rączkowska 
Andrzej Suliborski 
Andrzej Traczyk 




