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STOPIEŃ TRAFNOŚCI POLSKICH PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH 
 

Piotr Eberhardt 

 
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Instytut Geografii i Zagospodarowania 

Przestrzennego im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, 

p.ebe@twarda.pan.pl 
 
Eberhardt P., 2012, Stopień trafności polskich prognoz demograficznych, Czasopismo Geogra-
ficzne, 83(1–2): 3–28. 
 
Artykuł wpłynął do redakcji 4.04.2012; po recenzji zaakceptowany 17.04.2013. 
 
 
Streszczenie 

 
W artykule dokonano przeglądu prognoz demograficznych opracowywanych w ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat dla Polski. Autorem ich był przede wszystkim Główny 
Urząd Statystyczny. Starały się one określić przyszłe zaludnienie Polski, przyjmując 
różne założenia metodologiczne. W artykule zostały one przypomniane i skomentowane. 
Wykazano, że zazwyczaj nie były trafne, a skala ich błędów była wysoka. Określono 
przyczyny ich zawodności. Następnie przedstawiono najnowsze prognozy demo-
graficzne dla Polski, w których horyzont czasu obejmował cały XXI wiek. Poza 
prognozami polskich badaczy zamieszczono projekcje demograficzne dla Polski 
opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dało to łącznie możliwość 
oceny współczesnej i przyszłej sytuacji demograficznej Polski. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Jednym z najtrudniejszych i najbar-
dziej zawodnych badań z zakresu demo-
grafii jest konstruowanie prognoz doty-
czących przyszłej liczebności i rozmiesz-
czenia ludności. Zwłaszcza, jeśli dotyczy 
to bardziej odległego horyzontu czasu. 
Studia odniesione do retrospekcji lub 
stanu współczesnego są dość żmudne, 
wymagają bogatej bazy statystycznej, ale 
oddają bardziej lub mniej wiernie byłą 
lub istniejącą rzeczywistość demogra-
ficzną. Przewidywanie przyszłości zaw-
sze opiera się na subiektywnych założe-
niach i hipotezach, które stopniowo, 
w miarę przesuwania w odległą przy-
szłość okresu docelowego, zatracają 

swoją dokładność i przewidywalność. 
Przyszłości nikt nie zna i najwyżej mo-
żemy się jej domyślać. W coraz więk-
szym stopniu trzeba korzystać z arbitral-
nych założeń, względnie intuicji. 

Stopień precyzyjności wyliczeń przy-
szłego stanu liczebności ludności zależy 
od właściwego określenia przyszłych 
kierunków zmian w kształtowaniu dziet-
ności, płodności, rozrodczości, umieral-
ności oraz ruchów migracyjnych ludno-
ści. Te wszystkie czynniki wpływają na 
trafność, względnie fałszywość prognoz 
demograficznych. Na niespełnienie 
przewidywań wpływają różne kataklizmy 
(np. wojny), które przynoszą duże straty 
demograficzne. Są one również powo-
dem nieoczekiwanych migracji politycz-
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nych lub ekonomicznych, które zaburzają 
dotychczasowe trendy rozwoju demogra-
ficznego. Jednak główną przyczyną dez-
aktualizacji tworzonych projekcji przy-
szłościowych było przyjęcie niesłusz-
nych założeń wyjściowych. Często były 
one tworzone na podstawie prostej inter-
polacji i przyjmowania niezmiennej 
ewolucji ruchu naturalnego i migracyjne-
go. Dopiero ostatnio bardziej zwrócono 
uwagę na cykliczność procesów, które 
przynoszą duże zmiany w stanie ludności 
i jej przemieszczeniach terytorialnych. 
Najnowszą teorią wyjaśniającą zmiany 
w płodności kobiet oraz w modelu rodzi-
ny w krajach wysokorozwiniętych jest 
tzw. teoria drugiego przejścia demogra-
ficznego. Została ona omówiona 
w książkach wydanych pod redakcją 
M. Okólskiego [1990] oraz I. E. Kotow-
skiej [1999]. Uwzględniają one w więk-
szym stopniu czynniki pozademograficz-
ne. Z tego powodu można mieć nadzieję, 
że trafność przyszłych prognoz demogra-
ficznych będzie większa i pozwoli ściślej 
określić perspektywiczną liczebność 
i strukturę wiekową czy zawodową ba-
danej populacji. W klasycznym dziele 
wybitnego polskiego demografa poświę-
conego perspektywom demograficznym 
Polski omówiono założenia teoretyczno-
metodyczne, które stoją u podstaw kon-
struowania prognoz demograficznych 
[Rosset 1962]. Pełne informacje z tego 
zakresu wraz z obszerną bibliografią 
zawiera książka M. Okólskiego [2004]. 
 
Ujęcia prognostyczne w okresie 
wzrostu zaludnienia Polski 
 

Badania odniesione do prognoz de-
mograficznych mają w Polsce długie 
tradycje. Pierwsze z nich powstawały już 
w okresie międzywojennym. Przewidy-
wano w nich, że Polska, licząca około 
1930 r. ponad 30 mln mieszkańców, 
zwiększy swoje zaludnienie w 1955 r. do 
45 mln, zaś po następnych dziesięciu 
latach, w 1965 r., przekroczy 50 mln 

mieszkańców. Zakładano, że około 1950 
r. potencjał demograficzny Polski będzie 
wyższy niż Francji. Przewidywania te 
okazały się szybko nieaktualne. Liczba 
ludności Polski w 1950 r. wynosiła zale-
dwie 25 mln1. Ubytek wynikał bardziej 
ze zmian granicznych niż bezpośrednich 
strat wojennych. Niemniej osiągnięcie 40 
mln, względnie 50 mln mieszkańców lub 
poziomu zaludnienia Francji okazało się 
nierealistyczną mrzonką.  

Powojenna kompensacja cechująca 
się wzrostem stopy urodzeń oraz stosun-
kowo niską umieralnością, zamiast spo-
dziewanych trzech do pięciu, trwała 
około dziesięciu lat. Przyniosła ona 
w rezultacie istotny wzrost zaludnienia 
Polski. Wskaźnik urodzeń kształtował się 
w granicach 30‰, wskaźnik zgonów 
oscylował na poziomie 10‰. Przyrost 
naturalny w wartościach absolutnych 
wynosił corocznie 500 tys. nowych oby-
wateli. W wyniku nadwyżki urodzeń nad 
zgonami i stosunkowo niewielkich mi-
gracji zagranicznych zaludnienie Polski 
wzrosło między 1950 a 1960 rokiem 
w przybliżeniu o 5 mln i osiągnęło wiel-
kość 30 mln mieszkańców. Pod koniec 
lat 50. XX w. nastąpiło niewielkie obni-
żenie skali urodzeń. Świadczyło to 
o zmianach sekularnych i możliwości 
obniżenia się dynamiki demograficznej. 

Na przełomie lat 50. i 60. XX w. 
liczne zespoły badaczy rozpoczęły prace 
nad prognozą demograficzną Polski na 
1975 lub 1980 r. Horyzont czasu był 
niezbyt odległy (15–20 lat), sytuacja 
społeczno-polityczna kraju była już sta-
bilna. Zachodziły jedynie istotne prze-
miany wynikające z intensywnych proce-
sów urbanizacji i industrializacji. Przy 
ustabilizowanym zaludnieniu obszarów 

                                                           
1 Rozwój demograficzny Polski do lat 60. ubiegłe-
go wieku został przedstawiony w znanej książce 
K. Dziewońskiego i L. Kosińskiego [1967]. Naj-
nowszą pozycją, w której omówiono przemiany 
demograficzne Polski w XX wieku jest dzieło 
A. Gawryszewskiego [2005]. Zawarta jest w nim 
obszerna bibliografia. 
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wiejskich mieliśmy do czynienia z szyb-
kim wzrostem zaludnienia w miastach. 
Najbardziej znane z tych projekcji demo-
graficznych zostaną przedstawione. Da to 
możliwość sprawdzenia ich trafności 
i precyzji (tab. 1).  

Podane projekcje demograficzne je-
steśmy w stanie skonfrontować z rze-
czywistą liczbą ludności Polski. Według 
danych Głównego Urzędu Statystyczne-
go faktyczne zaludnienie kraju wynosiło: 
w 1960 r. – 29 770 tys., 1965 – 31 551 
tys., 1970 – 32 605 tys., 1975 –34 185 
tys., 1980 – 35 735 tys. 

W większości prognoz przewidywano 
o wiele wyższą dynamikę ludności. 
Przykładowo, w prognozie GUS z 1959 
r. przewidywano w 1975 r. zaludnienie 
kraju w wysokości 37 480 tys. W rze-
czywistości w tym roku liczba ludności 
Polski wynosiła zaledwie 34 185 tys. 
Błędne zawyżenie wyniosło 3295 tys. 
Jedynie w dwóch prognozach skala błędu 
była stosunkowo niewielka [Holzer 1961 
r. oraz prognoza ONZ z 1961 r.]. Więk-
szość oszacowań była bardzo optymi-
styczna i nie zakładała stopniowego 
obniżania dzietności.  

Można stwierdzić, że wartość opra-
cowanych prognoz na przełomie lat 50. 

i 60. XX w. była niewielka. Prawie 
wszystkie nie przewidywały wyraźnego 
obniżenia się tempa rozwoju demogra-
ficznego Polski. Zakładały, że liczba 
ludności kraju będzie się nadal szybko 
zwiększała, a tendencje wzrostu istnieją-
ce w latach 50. będą nadal utrzymane. 
Nie przewidywano wyraźnego zmniej-
szania się płodności kobiet i zmian 
w modelu rodziny. Utrzymywano 
w sposób dogmatyczny, że warunki  
w kraju będą nadal sprzyjały bardzo 
wysokiej reprodukcji ludności. Nie 
przyjmowano do wiadomości znanego 
zjawiska, że jedynie w wyniku wzrostu 
udziału ludności miejskiej liczba urodzeń 
będzie wyraźnie się obniżała. 

Kolejne prognozy demograficzne by-
ły konstruowane już w latach 70. XX w. 
Przyczyną ich powstania były względy 
symboliczne. Za niespełna 30 lat miał 
być rok 2000, czyli koniec XX i początek 
XXI wieku. Było to inspiracją do two-
rzenia nowych projekcji demograficz-
nych. Badacze byli już bardziej ostrożni. 
Wyraźne obniżenie się dynamiki demo-
graficznej bardzo szybko zdezaktualizo-
wało poprzednie wyliczenia. Zdano sobie 
sprawę, że tempo wzrostu będzie malało. 
Niemniej liczono, że w wiek reproduk- 

 
 

Tab. 1. Przewidywany rozwój liczby ludności Polski w latach 1960–1975 (1980) 
według autorskich prognoz demograficznych. 

Autorzy prognozy 
Rok 

powstania 
prognozy 

Liczba ludności Polski (w tys.) w latach 

1960 1965 1970 1975 1980 

R. Zasępa, J. Holzer 1958 30 136 32 550 34 952 37 716  
Główny Urząd Statystyczny 1959 29 956 32 270 34 690 37 480  
J. Holzer 1961 29 956 31 450 32 598 33 779  
S. Waszak 1960 30 100 32 312 34 409 36 789 39 465 
Komisja Planowania przy RM 1960 29 930 32 050 34 236 36 484 38 756 
Biuro Statystyczne ONZ – 29 400 31 300 33 000 34 400  
Zespół Badań Demograficznych 1968 29 770 31 574 33 110 34 817  

Źródło: Rosset 1962, s. 90–91. 
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cyjny w tym okresie będą wchodziły 
roczniki powojennego wyżu demogra-
ficznego. Z tego powodu przewidywano 
kilkumilionowy wzrost zaludnienia kraju. 
Zakładano równocześnie, że w wyniku 
lepszych warunków życia nastąpi obni-
żenie umieralności i wzrost przeciętnej 
długości życia mieszkańców kraju. 

Najbardziej znaną z tych projekcji 
przyszłościowych, która stała się pod-
stawą programu rozwoju gospodarczo-
społecznego i przestrzennego kraju, była 
opracowana w 1971 r. przez Główny 
Urząd Statystyczny prognoza rozwoju 
ludności Polski do 2000 r. w wersji bio-
logicznej. Oznaczało to, że uwzględniono 
w niej jedynie założenia dotyczące roz-
rodczości i umieralności, pomijając od-
działywanie migracji wewnętrznych 
i zewnętrznych. Była ona profesjonalnie 
przygotowana, więc warto przypomnieć 
jej założenia metodyczne. Przyjęto, że 
nastąpi stopniowy wzrost długości życia. 
Przeciętne dalsze trwanie życia miało 
wynosić w 2000 r. dla mężczyzn w mia-
stach – 71,3 lata, na wsi – 72,1, a dla 
kobiet: w miastach – 76,1 lat i na wsi 
76,7 lat. Przyjęto powolny spadek współ-
czynnika zgonu niemowląt w 2000 r. do 
około 19 zgonów na 1000 urodzeń ży-
wych. Założenia przewidywanej płodno-
ści kobiet opracowane zostały w trzech 
wariantach. W najbardziej prawdopo-
dobnym przyjęto następujące wartości 
współczynnika reprodukcji brutto dla 
miast: 0,853 w 1970 r., następnie do 

1976 r. spadek do 0,750 i stabilizację na 
tym poziomie aż do 2000 r. Dla wsi, 
gdzie wartość współczynnika reprodukcji 
brutto wynosiła 1,413 w 1970 r., założo-
no spadek do 1,000 w 1985 r. i stabiliza-
cję na tym poziomie do 2000 r. Ponadto 
opracowano dwa dodatkowe warianty: 
niższy, w którym zakładano obniżenie 
współczynnika reprodukcji do wielkości 
0,650 w 1980 r. w miastach i do wielko-
ści 0,900 w 1985 r. na wsi. Następny, 
wyższy wariant przyjął, że współczynni-
ki reprodukcji brutto w miastach będą 
niezmienne w całym okresie perspekty-
wicznym i kształtować się będą na po-
ziomie z 1970 r. Natomiast na wsi 
współczynniki te obniżą się do poziomu 
1, 200 w 1976 r. i będą niezmienne aż do 
2000 r. 

Liczba ludności Polski według stanu 
wyjściowego, tzn. 31. grudnia 1970 r., 
wynosiła 32 605 tys. Przyjmując podane 
powyżej hipotezy metodologiczne, okre-
ślono liczbę ludności Polski według 
sześciu przekrojów czasowych (1975, 
1980, 1985, 1990, 1995, 2000) i trzech 
wariantów: wyższego, średniego i niż-
szego (tab. 2). 

Rezultaty zaprezentowanej prognozy 
możemy obecnie skonfrontować z fak-
tycznym zaludnieniem kraju. Liczba 
ludności Polski w sześciu kolejnych 
rozpatrywanych przekrojach czasu wy-
nosiła: 1975 – 34 185 tys., 1980 – 35 735 
tys., 1985 – 37 341 tys., 1990 – 38 183 
tys., 1995 – 38 609 tys., 2002 – 38 219 

 
 

Tab. 2. Przewidywany rozwój liczby ludności Polski w latach 1970–2000 
wg prognozy Głównego Urzędu Statystycznego (1974). 

Warianty 
Liczba ludności Polski (w tys.) w latach 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Niższy 32 605 34 002 35 215 36 063 36 642 37 064 37 426 
Średni 32 605 34 006 35 345 36 444 37 284 37 956 38 590 
Wyższy 32 605 34 090 35 663 37 151 38 402 39 506 40 639 

Źródło: Kawalec 1974. 
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tys. Okazuje się, że w pierwszym okre-
sie, aż do 1985 r., wzrost ludności prze-
biegał w przybliżeniu tak, jak to przewi-
dywał wariant wyższy. Dopiero po zała-
maniu demograficznym, jakie przeszła 
Polska na przełomie lat 80. i 90. XX w. 
sytuacja się zmieniła. W ostatecznym 
efekcie zaludnienie Polski w 2000 r. było 
w przybliżeniu takie, jak to przewidywał 
wariant średni, określony przez autorów 
jako najbardziej prawdopodobny. Może-
my więc stwierdzić, że prognoza opra-
cowana na początku lat 70. w dużym 
stopniu się sprawdziła. Świadczy to, że 
w zasadzie przyjęto właściwe założenia 
i występujące różnice między prognozą 
a rzeczywistością mieszczą się w gra-
niach dopuszczalnego błędu statystycz-
nego. Można przypuszczać, że gdyby nie 
zawirowania polityczne oraz głęboki 
kryzys gospodarczy, Polska mogłaby stać 
się państwem 40 milionowym i tzw. 
wariant wyższy mógłby być zrealizowa-
ny. Wielu demografów oczekiwało speł-
nienia tego scenariusza i mówiono po-
wszechnie o Polsce jako kraju mającym 
liczyć na początku XXI w. 40 mln 
mieszkańców. Ukazała się często cyto-
wana książka pod znamiennym tytułem 
Polska czterdziestomilionowa  [Wyrobisz 
1973]. Obecnie, już z pewnej perspekty-
wy czasowej wiemy, że był to jeden 
z symbolicznych mitów demograficz-
nych, który aktualnie nie ma absolutnie 
szans realizacyjnych. 
 
Ujęcia prognostyczne w okresie 
regresu zaludnienia 
 

Poziom maksymalny zaludnienia kra-
ju został osiągnięty, według danych sza-
cunkowych, w 2000 r. – 38,7 mln. Po 
weryfikacji spisowej stan ten obniżono 
w 2002 r. do 38,2 mln mieszkańców. 
W następnych latach mieliśmy już do 
czynienia z regresem demograficznym, 
który będzie ulegał w najbliższych dzie-
sięcioleciach dalszemu pogłębieniu. 

Załamanie demograficzne Polski na 
początku lat 90. XX w. było faktem nie-
oczekiwanym przez statystyków i demo-
grafów. Może o tym świadczyć następna 
prognoza opracowana przez Główny 
Urząd Statystyczny w 1991 r. Uwzględ-
niała ona nie tylko ruch naturalny, ale 
również saldo migracji. Została opraco-
wana dla okresu 1990–2010, z tym, że 
dla okresu 1990–1995 w cyklu corocz-
nym, zaś w następnym – dla trzech prze-
krojów czasowych w odstępie pięciu lat 
(2000, 2005, 2010). Ze względu na fakt, 
że cały okres prognozowany jest już nam 
znany, mamy możliwość porównania 
danych hipotetycznych z faktycznymi 
(szacunkowymi) (tab. 3). 

Na przełomie lat 80. i 90. XX w. 
przewidywano, że rozwój demograficzny 
kraju ulegnie wyraźnemu przyhamowa-
niu, jednak nie oczekiwano, że nastąpi 
takie gwałtowne obniżenie stopy uro-
dzeń. Istniejący dotychczas przyrost 
zmienił się w ubytek naturalny, zaś 
wzrost emigracji wpłynął dodatkowo na 
obniżenie się ogólnego zaludnienia kraju. 
Różnica między hipotetyczną liczbą 
ludności a faktyczną osiągnęła w 2010 r. 
wielkość 3,8 mln mieszkańców. Spis 
ludności przeprowadzony na początku 
2011 r., wykazał, według wariantu bar-
dziej realistycznego (tzw. ludność rezy-
dująca), 37185 tys., czyli błąd między 
prognozą a stanem faktycznym wyniósł 
3796 tys. O tyle było mniej ludności od 
tego, co zapowiadała prognoza. Można 
założyć, że w tej wysokości można oce-
niać straty demograficzne Polski wywo-
łane zmianami warunków życia. Wpłynę-
ły one w sposób przemożny na poziom 
dzietności. Niewielki spadek umieralno-
ści oraz wzrost przeciętnej długości życia 
nie był w stanie zrównoważyć spadku 
stopy urodzeń. Ostatecznym rezultatem 
było stopniowe obniżanie się liczby lud-
ności kraju. 

Załamanie demograficzne Polski, 
a zwłaszcza jego skala, było faktem za- 
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Tab. 3. Przewidywany rozwój liczby ludności Polski w latach 1990–2010 
według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego (1991). 

Rok 
Liczba ludności (w tys.) 

dane prognozowane dane rzeczywiste różnica 

1990 38 170 38 073 -97 
1991 38 289 38 144 -145 
1992 38 409 38 203 -206 
1993 38 532 38 239 -293 
1994 38 659 38 265 -394 
1995 38 798 38 284 -514 
2000 39 546 38 253 -1293 
2005 40 323 38 157 -2166 
2010 40 981 37 185 - 3796 

Źródło: Prognoza ludności Polski… 1991, s. 2–3; Rocznik… 2007, s. 74. 
 
skakującym dla polskich demografów. 
Liczono się z pewnym obniżeniem przy-
rostu naturalnego. Istniało jednak silne-
przekonanie, że jest to zjawisko krótko-
okresowe. Przewidywano, że w wiek 
reprodukcyjny wejdą liczne roczniki 
urodzone w latach 70. i 80., które zre-
kompensują niższą dzietność. W osta-
tecznym efekcie liczba urodzeń będzie 
nadal wyższa od liczebności zgonów. 
Podobnie uważano, że migracje zagra-
niczne przyjmą niewielkie rozmiary. 
Wszystko to razem przyniesie wolniejszy 
wzrost, ale nie grożą nam bardziej inten-
sywne procesy depopulacyjne. 

Mimo tych aspektów usprawiedliwia-
jących autorów prognozy, całkowite 
zbagatelizowanie i nieuwzględnienie 
możliwości wejścia ziem polskich 
w nowy cykl przeobrażeń demograficz-
nych świadczy o braku profesjonalizmu 
i zatraceniu intuicji statystycznej. Tym 
bardziej krytycznie należy potraktować 
kolejną prognozę, która powstała już 
w okresie, gdy niekorzystne tendencje 
w ruchu naturalnym ludności były łatwe 
do zaobserwowania. Pomimo tego opra-
cowana i opublikowana w 1997 r. pro-
gnoza nadal przyjęła fałszywe założenia 

i w zasadzie powieliła błędy zawarte 
w poprzedniej prognozie. Tym razem 
punktem wyjścia był rok 1995. Przesu-
nięto końcowy horyzont czasu z 2010 na 
2020 r. (tab. 4). 

Prognoza ta jest przykładem całkowi-
cie nietrafnych przewidywań przyszłości. 
Była ona opracowywana, gdy nastąpiła 
wyraźna zmiana długookresowych tren-
dów sekularnych. Było już wiadomo, że 
utrwaliły się całkowicie nowe tendencje 
w zakresie reprodukcji ludności. W takiej 
sytuacji liczenie na dalszy wzrost zalud-
nienia nie miało żadnych podstaw mery-
torycznych. Twórcy prognozy nie tylko 
nie przewidywali spadku stopy urodzeń, 
ale wprost przeciwnie, zakładali, że mię-
dzy 1996 a 2006 r. nastąpi wzrost liczby 
urodzeń, tak w wyrazie absolutnym jak 
i względnym, odniesionym do ogólnej 
liczby ludności. O skali błędu świadczy 
porównanie przewidywanej przez auto-
rów prognozy liczebności urodzeń do tej, 
jaka miała miejsce w rzeczywistości 
(tab. 5). 

Przewidywano, że w ciągu dziesięciu 
lat (1996–2005) urodzi się o 1336 tys. 
więcej dzieci niż faktycznie się urodziło. 
Znamienne było, że skala błędu z roku na 
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rok ulegała powiększeniu. W pierwszym 
roku prognozy błąd był jeszcze niewielki 
(6,6 tys. urodzeń), ale już w 2005 r. róż-
nica między wyliczoną projekcją a sta-
nem rzeczywistym doszła do wielkości 
niezmiernie wysokiej. Zamiast oczeki-
wanej liczebności urodzeń na poziomie 
589,6 tys. na świat przyszło w Polsce 
zaledwie 364,4 tys. dzieci. Dopiero po 
2005 r. ta różnica uległa niewielkiemu 
zmniejszeniu. 

Trzy lata po opublikowaniu wyników 
prognozy zdano sobie sprawę, że zatraci-
ła ona walory poznawcze i przystąpiono 
w Głównym Urzędzie Statystycznym do 
jej weryfikacji. Rezultatem tych prac 
była nowa prognoza, której czasem wyj-
ściowym był 1999 r., zaś docelowym 
2030 r. Przesunięto więc o dziesięć lat 
końcowy horyzont czasu. Założono pew-
ne obniżenie liczby urodzeń, które już 
było faktem bezspornym, ale nadal prze-
widywano wzrost zaludnienia kraju. 

Zakładano, że w 2017 r. liczba ludności 
Polski przekroczy 39,0 mln i dopiero po 
tym roku zacznie stopniowo maleć. 
W docelowym okresie prognozy, czyli 
około roku 2030, liczba ludności Polski 
miała wynosić w przybliżeniu 38,0 mln. 
Oszacowano ponadto zmiany zaludnienia 
miast oraz obszarów wiejskich. Niewiel-
ki wzrost ludności miejskiej miał się 
odbywać kosztem pewnego obniżenia 
zaludnienia terenów wiejskich (tab. 6). 

Opracowana prognoza dwa lata po jej 
opublikowaniu straciła aktualność. Wią-
zało się to z ogłoszeniem wyników spisu 
ludności przeprowadzonego w kwietniu 
2002 r. Wykazał on nie 38,7 mln, tak jak 
oczekiwano na podstawie corocznych 
oszacowań, lecz jedynie 38,2 mln. Rów-
nocześnie w 1999 r. liczba zgonów wy-
raźnie przewyższyła liczbę urodzeń. 
Przewidywanie więc wzrostu zaludnienia 
w bliższej i dalszej perspektywie stawało 
się coraz bardziej niezasadne. 

 
 
Tab. 4. Przewidywany rozwój liczby ludności Polski w latach 1995–2020 według prognozy Głównego Urzędu 

Statystycznego (1997). 

Rok 
Liczba ludności Polski (w tys.) 

dane prognozowane dane rzeczywiste różnica 

1996 38 609 38 294 -315 
1997 38 626 38 290 -336 
1998 38 659 38 277 -382 
1999 38 708 38 263 -445 
2000 38 776 38 254 -522 
2001 38 853 38 242 -611 
2002 38 949 38 218 -731 
2003 39 062 38 190 -872 
2004 39 192 38 173 -1019 
2005 39 336 38 157 -1179 
2010 40 064 37 185 -2879 
2015 40 547 – – 
2020 40 695 – – 

Źródło: Prognoza ludności Polski… 1997, s. 1; Rocznik… 2007, s. 74. 
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Tab. 5. Przewidywana liczba urodzeń w Polsce w latach 1996–2020 według prognozy Głównego Urzędu 

Statystycznego (1997) 

Rok 
Liczba urodzeń w Polsce (w tys.) 

dane prognozowane dane rzeczywiste różnica 

1996 434,8 428,2 -6,6 
1997 452,0 412,7 -39,3 
1998 470,1 395,6 -74,5 
1999 488,6 382,0 -106,6 
2000 500,9 378,3 -122,6 
2001 519,9 368,2 -151,7 
2002 538,9 353,8 -185,1 
2003 557,2 351,1 -206,1 
2004 574,4 356,1 -218,3 
2005 589,6 364,4 -225,2 
2010 572,6 413,3 -159,3 
2015 515,9 – – 
2020 466,4 – – 

Źródło: Prognoza ludności Polski… 1997, s. 1; Rocznik… 2007, s. 30. 
 

Tab. 6. Przewidywana liczba ludności w Polsce w latach 1998–2030 według prognozy Głównego Urzędu 
Statystycznego (2000). 

 
Liczba ludności w Polsce (w tys.) w latach 

1998 2000 2005 2010 2020 2030 

Miasta 23 923 23 897 23 920 24 179 24 702 24 388 
Wieś 14 744 14 751 14 714 14 609 14 301 13 637 
Ogółem 38 667 38 648 38 634 38 788 39 003 38 025 

Źródło: Prognoza ludności Polski… 2000, s. 27. 
 

Bardzo szybka dezaktualizacja pro-
gnoz opracowanych w 1991, 1997 i 2000 
r. stała się przyczyną przystąpienia do 
konstruowania nowych przewidywań 
przyszłości. Uważano słusznie, że tak 
w sposób oczywisty błędnie zarysowana 
przyszłość demograficzna Polski może 
stać się przyczyną zakwestionowania 
wartości wszelkich studiów prognostycz-
nych. Należało przyjąć zupełnie nowe 
założenia dopasowane do realiów kraju. 

Było już bowiem wiadomo, że regres 
demograficzny Polski nie jest zjawiskiem 
przejściowym. Nowe tendencje w życiu 
społeczeństwa polskiego związane 
z niską dzietnością oraz starzeniem się 
ludności są już na tyle utrwalone, że 
liczenie na radykalną poprawę w tym 
zakresie nie miało żadnych podstaw 
logicznych i merytorycznych [Kurek 
2008]. Nowa prognoza demograficzna 
została przygotowana i opublikowana 



Stopień trafności polskich prognoz demograficznych 
 

11 

w 2004 r. Przewiduje ona obniżenie się 
liczby ludności Polski z 38 219 tys. 
(2002 r.) do 35 693 tys. (2030), czyli 
o 2526 tys. mieszkańców (tab. 7). 

Ocena wiarygodności prognozy de-
mograficznej GUS z 2004 r. jest zada-
niem trudniejszym. Kilka poprzednio 
zrealizowanych prognoz zakończyło się 
pełnym niepowodzeniem. Już w momen-
cie wydania były dokumentami mało 
wartościowymi, wprowadzającymi  
w błąd władze kraju oraz środowisko 
badaczy interesujących się demografią. 
Najnowsza prognoza nie powiela już 
zasadniczych błędów poprzednich opra-
cowań. Zdano sobie sprawę, że zasadni-
cze trendy o charakterze depopulacyjnym 
są już mocno utrwalone i liczenie na 
nagły wzrost urodzeń jest mało realne. 
Można przyjąć, że skala urodzeń oraz 
umieralności została właściwie określo-
na. Niemniej wartość prognozy stoi pod 
poważnym znakiem zapytania. Wiąże się 
to ze skalą emigracji. Opracowana pro-
gnoza ma w zasadzie charakter biolo-
giczny i migracje zagraniczne są nie-
uwzględnione. Stawia to pod znakiem 
zapytania wszelkie projekcje dotyczące 
bliższej i dalszej perspektywy. Prognoza 
opublikowana w 2004 r. nie powieliła 
błędów poprzednich oszacowań. Założo-
no trafnie, że współczynnik urodzeń 
ustabilizuje się na bardzo niskim pozio-
mie. Nie przewidywano jedynie, że po 
przystąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej nastąpi wielka fala emigracji ludzi 

młodych. Zakładano, że liczba ludności 
Polski między 2002 a 2020 r. obniży się 
o około jeden milion osób. W rezultacie 
emigracji stało się to w ciągu kilku lat. 

Kolejna prognoza demograficzna zo-
stała skonstruowana przez specjalistów 
Głównego Urzędu Statystycznego po 
pięciu latach i opublikowano ją w 2009 r. 
Była ona przekonsultowana przez wybit-
nych demografów polskich, Marka Okól-
skiego i Irenę Kotowską. Punktem wyj-
ściowym był stan ludności w dniu 31 XII 
2007 r. Siłą rzeczy był on znacznie za-
wyżony, gdyż nie uwzględniono maso-
wej nierejestrowanej emigracji. Końcowy 
horyzont czasu został przesunięty o 5 lat 
do 2035 r. i wyliczono liczbę ludności w 
cyklu pięcioletnim. Założono wzrost 
współczynnika dzietności z 1,3 do 1,45 
(2020 r.) oraz następnie jego stabilizację 
na tym poziomie. Nie wiadomo, dlaczego 
założono bardzo skromną skalę emigracji 
z kraju. 

Przyjęcie hipotezy o niewielkiej ru-
chliwości społeczeństwa polskiego 
w pierwszych dekadach XXI w. było 
dowodem mało realistycznego spojrzenia 
na przyszłość. Przyjęto bowiem założe-
nie, że w 2010 r. wyjedzie z Polski zale-
dwie 40 tys. migrantów. Następnie stop-
niowo ich liczba będzie się zmniejszała 
do 20 tys. (2020 r.). Przewidywano rów-
nież niewielkie przyjazdy imigrantów, 
których liczba będzie ulegała stopnio-
wemu zwiększeniu (2010 – 18,3 tys.) oraz 

 
 

Tabela 7. Przewidywane zmiany zaludnienia Polski w okresie 2002–2030 
według Głównego Urzędu Statystycznego (2004). 

 
Liczba ludności (w tys.) w latach 

2002 2010 2015 2020 2025 2030 

Mężczyźni 18 507 18 330 18 217 18 058 17 777 17 345 
Kobiety 19 712 19 569 19 409 19 171 18 821 18 348 
Ogółem 38 219 37 899 37 626 37 229 36 598 35 693 

Źródło: Prognoza ludności Polski… 2004. 
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po dziesięciu latach, w 2020 r. – 30 tys. 
Ogólne saldo tych niewielkich ruchów 
migracji zagranicznych nie miało w spo-
sób bardziej znaczący oddziaływać na 
zaludnienie kraju. Początkowo będzie 
ujemne, aby w 2020 r. przyjąć wartości 
dodatnie na poziomie 10 tys. nadwyżki 
imigracji nad emigracją. 

Tego rodzaju dywagacje statystyczne 
są dość dyskusyjne, gdyż trudno przewi-
dzieć przyszłość. Niemniej można przy-
jąć założenie, które zostało potwierdzone 
w ostatnich latach, że emigracja z kraju 
będzie większa, choć w końcowej fazie 
prognozy przypuszczalnie zmniejszy się, 
gdyż obniży się populacja ludzi młodych. 
W późniejszym czasie nastąpić może 
również znaczący wzrost imigracji, gdyż 
w Polsce będą szybko zmniejszały się 
zasoby siły roboczej w wieku produkcyj-
nym. 

O p r a c o w a n a  i  o p u b l i k o w a n a  
w 2009 r. prognoza, pomimo zawodności 
poprzednich, nie wiadomo, z jakiego 
powodu, przyjęła znowu bardziej opty-
mistyczne założenia. Przewiduje ona 
w zasadzie stabilizację stanu zaludnienia 
do 2020 r. (2007 – 38,1 mln, 2020 – 37,8 
mln). Późniejszy regres też nie będzie 
zbyt znaczący. Obejmie bowiem głównie 
ludność zamieszkałą w miastach, której 
liczba obniży się między rokiem 2007 
a 2035 o 2,1 mln mieszkańców (tab. 8). 

Dualistyczny podział ludności na 
miejską i wiejską staje się coraz mniej 
adekwatny, a w zasadzie anachroniczny. 

Nowe formy urbanizacji, w postaci re-
gionów metropolitalnych i względnie 
rozległych stref o charakterze rekreacyj-
nym, są coraz częstszą przyczyną zaniku 
tradycyjnego podziału na wieś oraz na 
punktowe ośrodki miejskie. Odzwiercie-
dla się to w wymiarze krajobrazowym, 
urbanistycznym i społecznym. Przewidu-
je się, według opinii planistów prze-
strzennych, że w ciągu najbliższych 
dwudziestu lat zaniknie w Polsce około 
10 tys. wiejskich jednostek osadniczych 
(około 15% stanu). Proces ten jest wy-
raźnie zauważalny na tzw. ścianie 
wschodniej i zachodniej, w Sudetach 
oraz w niektórych peryferyjnych obsza-
rach o funkcjach rolniczych. Przy zaist-
niałych tendencjach, zakładanie w ciągu 
najbliższych 25 lat stabilnego zaludnienia 
wsi w wysokości około 15,0 mln jest 
niczym nieuzasadnione. Zwłaszcza, że 
przyjęty stan wyjściowy w wysokości 
14,8 mln (2007 r.) jest znacznie przesza-
cowany. 

Rozpatrywane prognozy, zwłaszcza 
ta z 2004 r., obok danych dotyczących 
liczebności ludności Polski, zaprezento-
wały oszacowania odniesione do różnych 
struktur demograficznych. Najważniejsze 
z nich dotyczą przemian w podziałach 
wiekowych. Niska skala urodzeń, wcho-
dzenie w wiek poprodukcyjny licznych 
roczników oraz stopniowe przedłużanie 
się długości przeciętnego życia są przy-
czyną starzenia się społeczeństwa pol-
skiego. Średni wiek mieszkańca Polski, 

 
 

Tab. 8. Przewidywane zmiany zaludnienia Polski w latach 2007–2035 
według Głównego Urzędu Statystycznego (2009). 

 
Liczba ludności (w mln) w latach 

2007 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Miasta 23,3 23,1 22,9 22,6 22,3 21,8 21,2 
Wieś 14,8 15,0 15,1 15,2 15,1 15,0 14,8 
Ogółem 38,1 38,1 38,0 37,8 37,4 36,8 36,0 

Źródło: Prognoza ludności na lata 2008–2035, 2009. 
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który wynosi obecnie 37 lat, wzrośnie 
w 2030 r. do 46 lat, z tendencją do dal-
szego wzrostu. Istotne zmiany nastąpią 
w liczbach ludności w wieku przedpro-
dukcyjnym, produkcyjnym i poproduk-
cyjnym. Między rokiem 2000 a 2030 
liczba dzieci i młodzieży do lat 17 obni-
żyć się ma z 9,3 do 5,3 mln, czyli o 4,0 
mln. Równocześnie liczebność ludności 
w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 5,7 
mln do 9,6 mln. Natomiast ludność 
w wieku produkcyjnym zmniejszy się 
z 23,3 mln do 20,8 mln (tab. 9). 

Wyjątkowo niekorzystna ewolucja 
doprowadzająca do radykalnych zmian 
w strukturze wieku, a zwłaszcza wzrost 
liczebności ludzi w wieku podeszłym, 
będzie przyczyną istotnych perturbacji 
społecznych i ekonomicznych. Złożona 
problematyka związana z konsekwen-
cjami starzenia się społeczności polskiej 
wykracza poza zakres podjętej tematyki. 
Można tu jedynie wspomnieć o poważ-
nych zagrożeniach w systemie ubezpie-
czeń społecznych oraz zapewnienia 
utrzymania i opieki licznej populacji 
ludzi starych. 

Procesy depopulacyjne, które obejmą 
ziemie Polski, będą zróżnicowane prze-
strzennie. Niektóre obszary ulegną po-
ważnemu wyludnieniu. Zwłaszcza doty-
czyć to będzie peryferyjnych obszarów 
wiejskich na wschodzie i zachodzie kra-
ju. Liczba ludności w większych mia-
stach również ulegnie znacznemu obni-
żeniu (tab. 10). 

Regres demograficzny na obszarach 
zurbanizowanych będzie zachodził  
w różnym tempie. Miasta bardziej atrak-
cyjne dla migrantów (np. Warszawa) 
zmniejszą swoje zaludnienie o około 
10%2. Dawne miasta przemysłowe (np. 

                                                           
2 Przedstawione szacunki dla miast budzą poważne 
zastrzeżenia. Nawet zakładając silne procesy depo-
pulacyjne w kraju, to jednak miasta takie, jak na 
przykład Warszawa, będą niezmiernie atrakcyjne 
dla migrantów krajowych i zagranicznych, i ich 
potencjał demograficzny nie powinien się obniżać. 
Mogą jedynie zachodzić procesy dekoncentracyjne. 

Katowice lub Łódź) utracą więcej miesz-
kańców. 3  Wyliczone ubytki rzeczywiste 
ludności będą zachodziły przy równocze-
snym starzeniu się ludności miast. Odse-
tek dzieci i młodzieży zmniejszy się 
o połowę. Udział ludzi starych lub bar-
dzo starych zwiększy się dwu- lub trzy-
krotnie. Taka sytuacja może stać się 
przyczyną konieczności przyjęcia wielu 
tysięcy migrantów zagranicznych, głów-
nie z Trzeciego Świata. Wpłynie to na 
wzrost zaludnienia i poprawi strukturę 
wieku ludności. Jednocześnie przyniesie 
to daleko idące konsekwencje społeczne. 
Mogą się utworzyć getta grupujące mi-
grantów z Azji lub Afryki, trudno inte-
grujące się z dotychczasową ludnością 
miasta. Znamienną cechą wielkich 
ośrodków miejskich Polski może stać się 
wieloetniczność i multikulturowość. 
Można założyć, że zjawiska te będą 
z  dużą siłą zachodziły dopiero w drugiej 
połowie XXI w. 

Prezentując dokładne wyliczenia na-
leży uwzględnić fakt, że mają one cha-
rakter dyskusyjny. Zadaniem ich jest 
ukazanie pewnych ogólnych tendencji 
i właściwości. Wynika z nich, że ubytek 
demograficzny będzie zachodził w spo-
sób zróżnicowany terytorialnie. Podobne 
oszacowania wykonane dla województw 
też pokazują, że depopulacja będzie 
miała charakter powszechny i zdywersy-
fikowany przestrzenie. Niemniej obejmie 
w większym lub mniejszym stopniu cały 
obszar Polski. 

We wszystkich przedstawianych pro-
gnozach opracowanych między 1991 
a 2009 r. dokonywano szacunku i okre-
ślano przewidywany stan zaludnienia 
w Polsce w 2010 r. Obecnie rok ten nale-
ży już do przeszłości i istnieje możli-  
 

                                                                    
Dzielnice centralne będą się wyludniały, natomiast 
strefy podmiejskie będą się rozszerzały i skupiały 
coraz więcej mieszkańców. 
3  Ubytek ludności w miastach wynika w dużym 
stopniu ze zróżnicowanej skali migracji [Długosz 
1992]. 
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Tab. 9. Zmiany w strukturze ludności według wieku w okresie 2000–2030 
według Głównego Urzędu Statystycznego (2004). 

Grupy wiekowe 
Liczba ludności (w tys.) w latach 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

0–17 lat 9 333 7 835 6 811 6 296 6 070 5 784 5 325 
Mężczyźni 18–64 lat 
Kobiety 18–59 lat 23 262 24 403 24 658 23 861 22 620 21 560 20 771 

Mężczyźni powyżej 65 l. 
Kobiety powyżej 60 lat 5 660 5  885 6 431 7 468 8 540 9 254 9 597 

Ogółem 38 256 38 123 37 899 37 626 37 229 36 598 35 693 

Źródło: Prognoza ludności Polski… 2004, s. 16. 
 

Tab. 10. Przewidywane zmiany zaludnienia największych miast Polski w okresie 2002–2030 według 
Głównego Urzędu Statystycznego (2004). 

Miasta 
Liczba ludności (w tys.) w latach Ubytek 2002–2030 

2002 2010 2020 2030 w tys. w % 
Warszawa 1688,2 1678,1 1630,9 1532,7 -155,5 -9,2 
Kraków 757,5 753,4 717,0 651,2 -106,3 -14,0 
Łódź 785,1 738,8 675,8 605,1 -180,0 -22,9 
Wrocław 639,2 627,3 595,4 547,3 -91,9 -14,4 
Poznań 577,1 561,9 530,4 485,1 -92,0 -15,9 
Gdańsk 461,7 446,5 411,7 362,4 -99,3 -21,5 
Szczecin 415,1 405,8 377,8 335,6 -79,5 -19,2 
Lublin 358,4 352,1 331,6 297,1 -61,3 -17,1 
Bydgoszcz 372,1 359,3 330,5 289,7 -82,4 -22,1 
Białystok 291,7 295,1 287,5 264,6 -27,1 -9,3 
Katowice 325,0 304,5 270,2 229,3 -95,7 -29,4 

Źródło: Rocznik… 2007, s. 201–203. 
 
wość sprawdzenia trafności dotychcza-
sowych ujęć prognostycznych. Zwłasz-
cza, że w pierwszej połowie 2011 r. 
przeprowadzony został spis ludności 
i jego rezultaty zostały podane do pu-
blicznej wiadomości. Niestety zaprezen-
towane wyniki nie są na tyle wiarygodne, 
aby mogły spełnić ten warunek. Przyjęto 
takie założenia metodologiczne i prze-
prowadzono spis w taki sposób, ze nie 
można w sposób precyzyjny i jedno-
znaczny określić rzeczywistego stanu 

zaludnienia kraju. Włączono bowiem do 
ludności kraju obywateli polskich prze-
bywających za granicą. Przyjęto dość 
wątpliwe założenie, że mogą oni w każ-
dej chwili wrócić do kraju, a oficjalnie 
nie zrzekli się obywatelstwa polskiego. 
Nie można negować faktu, że część emi-
grantów przebywa okresowo i niewąt-
pliwie wróci do kraju. Ich powrót nie 
zrekompensuje jednak liczby wyjazdów 
kolejnych emigrantów. W dodatku poja-
wia się kolejny cykl migracyjny, kiedy to 
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przebywający za granicą nie tylko nie 
wracają, ale zaczynają ściągać do siebie 
członków swoich rodzin. W ciągu naj-
bliższych lat emigracja z Polski nadal 
będzie przeważała nad imigracja i z roku 
na rok liczba obywateli polskich miesz-
kających i pracujących poza krajem bę-
dzie się zwiększała. Zaliczanie ich do 
mieszkańców kraju jest tworzeniem 
fikcji, zwłaszcza, że wielu z nich jest już 
wliczanych do zaludnienia innych pań-
stw. Szacuje się, że blisko pół miliona 
byłych mieszkańców Opolszczyzny 
i Górnego Śląska, którzy bezpowrotnie 
wyjechali do Niemiec, formalnie jest 
zameldowanych w miejscach swojego 
poprzedniego zamieszkania i zostali  
uwzględnieni w spisie. 

Sytuacja demograficzna wynikająca 
z ruchliwości migracyjnej ludności wy-
magała przyjęcia odpowiednio dopaso-
wanej metodologii spisu. Rachmistrze 
spisowi powinni byli odwiedzić każdą 
rodzinę i każde mieszkanie w kraju 
i pominąć wszystkich mieszkańców 
nieprzebywających w danej miejscowo-
ści w dniu 31 marca 2011 r., czyli w dniu 
spisu. W ten sposób były realizowane 
wcześniejsze spisy powszechne w Pol-
sce, nawet w tak trudnych warunkach 
politycznych, jak w 1921 r. i 1946 r. 
Przyjęto, ze względów oszczędnościo-
wych, inną procedurę, bazując na ewi-
dencji meldunkowej oraz badaniach 
reprezentacyjnych. W efekcie przyjęcia 
tak uproszczonej metodologii uzyskane 
dane o stanie ludności są bardzo poważ-
nie zawyżone, stanowiąc podręcznikowy 
przykład fikcji statystycznej. 

Spis z dnia 31. marca 2011 r. określił 
liczbę ludności faktycznej w wysokości 
38 325 tys. mieszkańców. Wliczono do 
tego oszacowania „wszystkie osoby 
przebywające za granicą (bez względu na 
okres ich nieobecności).” Dzięki temu 
założeniu włączono do spisanych osoby, 
które przebywają nawet kilkanaście lat 
poza krajem, a ich powrót staje się coraz 
bardziej wątpliwy. Zdając sobie sprawę 

z fikcyjności i niedorzeczności tego wy-
liczenia, określono tzw. ludność rezydu-
jącą w wysokości 37 185 tys. Określona 
wielkość jest znacznie bliższa rzeczywi-
stości. Niestety, ona również uwzględnia 
osoby przebywające w dniu 31. marca 
2011 r. poza miejscem zamieszkania. 
Można ją przyjmować z dużym przybli-
żeniem do wykazania zmian, jakie nastą-
piły w okresie międzyspisowym (2002 r. 
– 38 230 tys., 2011 r. – 37 185 tys.). 
Regres w zaludnieniu kraju wynosi, 
według tego porównania, 1140 tys. 
Przyjmując więc jako podstawę wszel-
kich oszacowań stan zaludnienia kraju 
w wysokości 37 185 tys., można ocenić 
stopień trafności poprzednich ujęć pro-
gnostycznych oraz zweryfikować pro-
gnozy odniesione do przyszłości. 

Informacje statystyczne o liczebności 
i rozmieszczeniu ludności kraju w ukła-
dzie jednostek terytorialnych są jeszcze 
bardziej zdeformowane i odległe od 
istniejącej rzeczywistości demograficz-
nej. W dużym zakresie opierają się one 
o dane meldunkowe, które są coraz bar-
dziej fikcyjne. Mieszkańcy, zmieniający 
miejsce zamieszkania, nie powiadamiają 
o tym fakcie władz administracyjnych. 
Liczono, że dane statystyczne uzyskane 
ze spisu pozwolą określić faktyczne 
miejsce zamieszkania obywateli naszego 
kraju.4 Niestety, tak się nie stało. Uwia-

                                                           
4 Badania przeprowadzone przez P. Śleszyńskiego 
z Instytutu Geografii i PZ PAN pokazały skalę tych 
zniekształceń statystycznych. Liczba ludności 
regionu metropolitalnego Warszawy jest niedosza-
cowana o 200-300 tys. mieszkańców. Dotyczy to 
również innych dużych aglomeracji miejskich. Na 
obszarach wiejskich kraju mieszka faktycznie od 
1 mln do 2 mln ludności mniej, niż wskazują na to 
oficjalne dane statystyczne. W niektórych jednost-
kach wiejskich około 20-30% mieszkańców to tzw. 
„martwe dusze”, przebywające od dawna poza 
oficjalnym miejscem zamieszkania. W trakcie 
kolejnych wyborów okazuje się, że listy wyborcze 
są całkowicie zdezaktualizowane. Zwiększa to 
w sposób pozorny wskaźnik absencji wyborczej, 
gdyż mieszkańcy przebywający stale poza krajem 
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rygodnienie danych spisowych i podanie 
informacji faktycznych jest już niemoż-
liwe. Musimy poczekać do następnego 
spisu, niepowielającego błędów spisu 
zrealizowanego w 2011 r. i opartego na 
adekwatnych założeniach metodycznych. 
Dysponując w dużym stopniu zdeformo-
wanymi danymi wyjściowymi nie jeste-
śmy w stanie opracować prognoz demo-
graficznych spełniających wszystkie wy-
mogi statystyczne.  

Dotychczasowa analiza przedstawiła 
rezultaty kolejnych prognoz demogra-
ficznych opracowanych w ciągu ostat-
nich dziesięcioleci przez Główny Urząd 
Statystyczny. Z przedstawionej oceny 
wynika, że ich wiarygodność nie jest 
zbyt wysoka. Bardzo szybko ulegały 
dezaktualizacji i nie były w stanie wier-
nie odtworzyć istniejących tendencji 
w zakresie wzrostu lub ubytku zaludnie-
nia. Z tego powodu należy podchodzić 
do nich dość sceptycznie i konfrontować 
je z innymi projekcjami demograficz-
nymi. 

Przez wiele lat Główny Urząd Staty-
styczny był w zasadzie monopolistą 
w zakresie studiów dotyczących przy-
szłości demograficznej Polski. Obecnie 
sytuacja się zmieniła. Od kilku lat działa 
przy Instytucie Geografii i Przestrzenne-
go Zagospodarowania PAN Środkowo-
europejskie Forum Badań Migracyjnych 
(Central European Forum for Migration 
Research CEFMR). Ta nowa placówka 
naukowa zajmuje się badaniami projek-
cyjnymi odniesionymi głównie do prze-
mieszczeń ludności. Koncentruje swoją 
uwagę przede wszystkim na państwach 
Unii Europejskiej. W trakcie tych stu-
diów zajmuje się również problematyką 
polską. Dorobek naukowy zespołu ba-
dawczego kierowanego przez Marka 
Kupiszewskiego jest wysoko oceniany 
przez specjalistów zagranicznych. Efek-
tem pracy jest, między innymi, opraco-

                                                                    
lub w innym województwie nadal figurują jako 
pełnoprawni wyborcy [Śleszyński 2005, 2012]. 

wanie prognozy demograficznej do 2052 
r. dla 27 państw europejskich (w tym 
również dla Polski)5. Autorzy jako punkt 
wyjściowy przyjęli 2002 rok. Dokonali 
oszacowań przewidywanej liczby ludno-
ści Polski na rok 2012, 2022, 2032, 2042 
i 2052. Dla tych pięciu przekrojów cza-
sowych przyjęli sześć wariantów. 
Uwzględnili ruch naturalny ludności oraz 
saldo oczekiwanych migracji. Przewi-
dzieli stopniowy wzrost płodności kobiet 
z obecnych 1,3 do 1,5. Uwzględniono 
różne scenariusze migracyjne, zarówno 
ograniczone do obszaru Unii Europej-
skiej jak i te o zasięgu światowym. Nie 
wnikając w dość skomplikowane kwestie 
metodyczne, zostaną jedynie zaprezen-
towane ostateczne rezultaty statystyczne 
przygotowanej prognozy (tab. 11). 

Punkt wyjścia prognozy jest wyraźnie 
zawyżony, gdyż rzeczywiste wyniki 
spisu z 2002 r. wykazały jedynie 38 219 
tys. mieszkańców. Uwzględniono w nim 
ponadto około 700 tys. osób przebywają-
cych poza Polską, których powrót do 
kraju jest dość problematyczny. Pomija-
jąc ten fakt, wydaje się, że opracowanie 
spełnia wszelkie wymogi metodyczne 
i merytoryczne. Zaletą jest jego wielowa-
riantowość i przyjęcie adekwatnych 
założeń teoretycznych. Można odrzucić 
jeden z wariantów (tzw. wysoki). Jest on 
wyraźnie zawyżony i jego spełnienie 
wymagałoby raptownego wzrostu liczby 
urodzeń, co w ciągu najbliższych kilku-
nastu lat jest nierealne. Natomiast 
w późniejszym okresie nawet wyraźny 
wzrost płodności kobiet może wpłynąć 
tylko w niewielkim stopniu na stan za-
ludnienia kraju. W wiek reprodukcyjny 
po 2015 r. będą wchodziły coraz mniej 
liczne roczniki kobiet. Z tego jedynie 
powodu trudno oczekiwać wzrostu stopy 
urodzeń. Zwłaszcza, że fala emigracyjna 

                                                           
5 Opracowanie to, autorstwa J. Bijaka i D. Kupi-
szewskiej [2005], zostało opublikowane w języku 
angielskim. Składa się z tekstu, tabel statystycznych 
oraz licznych wykresów. 
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objęła młodych ludzi, którzy już za gra-
nicą będą realizowali swoje potrzeby 
prokreacyjne. 

Pozostałych pięć wariantów może 
być traktowanych jako podstawa analizy 
i wniosków odniesionych do przyszłości. 
Najwyższy z nich, określany jako wariant 
bazowy, przewiduje 31 266 tys. w 2052 
r., najniższy szacuje liczbę ludności 
w okresie docelowym w wysokości 
27 276 tys. Różnica między obu krańco-
wymi scenariuszami wynosi 3990 tys. 
W tych granicach, według autorów, ist-
nieje niepewność, co do stanu zaludnie-
nia Polski w 2052 r. Według wariantu 
optymistycznego, liczba ludności Polski 
obniży się między 2002 a 2052 r. o 7158 
tys. ,  a  według pesymistycznego – 
o 11 148 tys. Skala przewidywanego 
ubytku demograficznego w każdym 
z wariantów jest więc bardzo wysoka. 
Wnioski mogą być więc jednoznaczne. 
Polska stoi przed groźbą poważnego 
załamania demograficznego. Obniżenie 
stanu ludności będzie łączyło się ze 
zmianami struktury wieku. Coraz więk-
szy udział ludności w wieku emerytal-
nym będzie się wiązał ze stopniowym 
ubytkiem odsetka dzieci i młodzieży. 
W miarę upływu lat będzie również 
zmniejszała się liczebność ludności 
w wieku produkcyjnym. Zaletą rozpa-
trywanej prognozy jest dokładne rozpa-

trzenie tej niezmiernie istotnej kwestii. 
Podobnie jak w przypadku ogółu ludno-
ści, również oszacowanie przewidywanej 
liczby mieszkańców w wieku produkcyj-
nym zostało wyliczone według analo-
gicznych sześciu wariantów (tab. 12). 

Nie wnikając w problematykę zało-
żeń teoretycznych i procedur metodycz-
nych, analiza przytoczonych rezultatów 
statystycznych jest szokująca. Pomijając 
wariant wysoki, jako mało prawdopo-
dobny, wyniki są jednoznaczne. W okre-
sie perspektywicznym nastąpi radykalne 
obniżenie zasobów siły roboczej w Pol-
sce. Szacowane obniżenie liczby ludno-
ści w wieku produkcyjnym będzie sięga-
ło od 4398 tys. do 6473 tys. Przyjmując 
scenariusz pośredni, liczba pracujących 
obniży się circa od 5 mln do 6 mln. 

W miarę upływu czasu i zbliżenia się 
do kresu prognozy, czyli roku 2052, 
tempo spadku ludności w wieku zdolno-
ści do pracy będzie przybierało na sile. 
Można ten proces skwantyfikować na 
przykładzie wariantu bazowego. 
W pierw-szym przekroju czasowym 
(2002–2012) ludność w wieku produk-
cyjnym obniży się o 310 tys. W kolejnej 
dekadzie (2012–2022) – o 737 tys., 
w następnym dziesięcioleciu (2022–
2032) – o 807 tys., między rokiem 2032–
2042 – o 1039 tys., zaś w ostatnim okre-
sie (2042–2052) – o 1505 tys. Coraz

 
 

Tab. 11. Przewidywane zmiany zaludnienia Polski w okresie 2002–2052 według CEFMR (2005). 

Warianty 
Liczba ludności (w tys.) w latach Ubytek 

2002–2052 
2002 2012 2022 2032 2042 2052 w tys. w % 

Bazowy (Base) 38 425 37 715 36 724 35 252 33 304 31 266 -7 159 -18,6 

Wysoki (High) 38 425 38 242 38 088 37 571 36 757 35 988 -2 437 -6,3 

Niski (Low) 38 425 37 230 35 396 33 132 30 282 27 276 -11 149 -29,0 

Status quo 38 425 37 625 36 271 34 199 31 567 28 788 -9 637 -25,1 

I Migracyjny (No ext.) 38 425 37 398 35 841 33 656 30 893 27 978 -10 447 -27,2 

II Migracyjny (No mig.) 38 425 37 620 36 228 34 088 31 364 28 472 -9 953 -25,9 

Źródło: Bijak, Kupiszewska 2005, s. CXII. 
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Tab. 12. Przewidywane zmiany liczby ludności w wieku produkcyjnym w okresie 2002–2052 
według CEFMR (2005). 

Warianty 
Liczba ludności (w tys.) w latach Ubytek 

2002–2052 
2002 2012 2022 2032 2042 2052 w tys. w % 

Bazowy (Base) 17 329 17 019 16 282 15 475 14 436 12 931 -4398 -25,4 

Wysoki (High) 17 329 17 313 17 026 16 739 16 328 15 459 -1870 -10,8 

Niski (Low) 17 329 16 742 15 534 14 322 12 811 10 856 -6473 -37,3 

Status quo 17 329 17 039 16 129 14 965 13 506 11 578 -5751 -33,2 

I Migracyjny (No ext.) 17 329 16 874 15 843 14 637 13 138 11 186 -6143 -35,4 

II Migracyjny (No mig.) 17 329 17 031 16 088 14 875 13 361 11 379 -5950 -34,3 

Źródło: Bijak, Kupiszewska 2005, s. CXII. 
 
mniej liczne roczniki będą wchodziły 
w wiek produkcyjny. Równocześnie 
coraz liczniejsze roczniki będą osiągały 
wiek poprodukcyjny. W ramach wieku 
produkcyjnego nastąpi też wzrost śred-
niego wieku zatrudnionych. Te nieko-
rzystne relacje przyniosą poważne obcią-
żenia dla pracujących, gdyż nastąpi dwu-
krotny wzrost liczby mieszkańców 
w wieku poprodukcyjnym. W przypadku 
zaś znaczniejszego wzrostu przeciętnej 
długości życia, stosunek pracujących do 
tych, którzy przestali już pracować, bę-
dzie jeszcze bardziej zdeformowany. 
Praktyka ujawniła, że aktywizacja 
w przyszłości osób w wieku poproduk-
cyjnym (czyli powyżej 67 lat) jest mało 
realna. Wykazane perturbacje demogra-
ficzne siłą rzeczy coraz bardziej będą 
oddziaływały negatywnie na życie społe-
czeństwa polskiego [Kurek 2008]. 

Zaprezentowana wielowariantowa 
prognoza polskich autorów odznacza się 
profesjonalizmem i można przyjąć, że 
jest ona raczej wiarygodna. Może być 
podstawą do wszelkich badań dotyczą-
cych przyszłości Polski. Niemniej dla 
pewności warto ją sprawdzić i porównać 
do opracowań dotyczących naszego 
kraju, a opracowanych przez zagraniczne 
ośrodki naukowe. W tej dziedzinie naj-
większe doświadczenie mają wyspecjali-
zowane agendy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. Realizują one od kilku-
dziesięciu lat różnorodne projekcje przy-
szłościowe dla wszystkich państw świata. 
W miarę aktualna z tych prognoz została 
opublikowana w 2007 r. i zawiera dane 
o liczbie ludności Polski i jej strukturze 
demograficznej w dwóch przekrojach 
czasowych (2025 i 2050 r.; tab. 13). 

Według przewidywań prognozy ONZ 
liczba ludności Polski zmniejszy się 
między rokiem 2002 a 2050 o 6303 tys. 
i obniży się do poziomu 31 916 tys. Jest 
ona bardziej bliska tzw. prognozie bazo-
wej (31 266 tys.) opracowanej przez 
polskich uczonych zatrudnionych 
w CEFMR. Istnieją jednak pewne różni-
ce między obu prognozami. W polskim 
opracowaniu spadek jest bardziej stop-
niowy, natomiast w projekcji ONZ sytu-
acja jest w miarę stabilna do 2025 r. 
i raptowny spadek ma miejsce dopiero 
w drugim ćwierćwieczu XXI w. Z obec-
nych tendencji jednoznacznie wynika, że 
obniżenie liczby ludności Polski do 2025 
r. przybierze postać znacznie bardziej 
intensywną. Przewidywania ONZ są tu 
zdecydowanie za bardzo optymistyczne, 
gdyż nie biorą pod uwagę skali migracji 
po 2004 r. Uwzględniając skalę migracji 
w najbliższych latach, zwłaszcza po 
otwarciu rynku pracy w Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii, a następnie we Francji 
i Niemczech, liczba ludności Polski może 
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być dużo niższa od tej przewidywanej 
przez demografów z ONZ. 

Publikacja tej organizacji zawiera in-
teresujące informacje statystyczne odnie-
sione do zmian w strukturze wieku lud-
ności Polski. Według tych oszacowań, 
między 2007 a 2050 r. liczba dzieci do 
14 roku życia w Polsce obniży się z 6,0 
mln do 4,2 mln. Nastąpi zaś niezmiernie 
szybki wzrost ludzi w wieku podeszłym. 
Na przykład liczba osób w wieku powy-
żej 80 lat wzrośnie w ciągu badanej per-
spektywy z 1076,1 tys. do 2579,5 tys., 
osób, które przekroczyły 90 rok życia – 
z 114,3 tys. do 653,4 tys., zaś tych osią-
gających 100 lat – z 1,4 tys. do 22,3 tys. 
Opieka nad wzrastającą liczbą osób 
w wieku starczym stanie się więc 
w przyszłości niezmiernie ważnym zada-
niem społecznym, którego spełnienie 
będzie wymagało poniesienia olbrzymich 
kosztów finansowych. 

Pełne konsekwencje zaawansowa-
nych procesów starzenia się ludności są 
trudne do przewidzenia, gdyż trudno 
sobie wyobrazić warunki egzystencji 
społeczności składającej się w 1/3 z osób 
wymagających stałej opieki lekarskiej. 
Poglądy nawołujące do eutanazji ludzi 
bardzo starych, względnie nieuleczalnie 
chorych, znajdą w argumentacji demo-
graficznej swoje pozorne uzasadnienie. 

Rozpatrując problematykę depopula-
cyjną Polski oraz skalę procesów starze-
nia się ludności, należy uwzględnić kon-
tekst międzynarodowy. Polska, będąc 
członkiem Unii Europejskiej, w której 
wewnętrzne granice będą zatracały swoje 
znaczenie, będzie poddana wpływom 
ogólnej sytuacji demograficzno-spo-
łecznej w Unii Europejskiej oraz w pań-
stwach z nią sąsiadujących. Na podstawie 
materiałów Organizacji Narodów Zjed-
noczonych istnieje możliwość przedsta-
wienia prognozy rozwoju demograficz-

nego niektórych państw europejskich do 
20506 (tab. 14). 

Autorzy prognozy dokonali ponadto 
wiele złożonych wyliczeń. Oszacowano 
przyszłą płodność kobiet w każdym 
z krajów w powiązaniu ze strukturą wie-
ku. Poza rozrodczością i umieralnością 
uwzględnili wpływ migracji na wielkość 
zaludnienia. Nie jest celowe ocenianie 
zasadności tych oszacowań. Można przy-
jąć, że zrobiono w miarę adekwatne 
założenia. Niemniej przy tak odległej 
perspektywie wiele się może zdarzyć 
nieoczekiwanych wydarzeń weryfikują-
cych przedstawione wyliczenia staty-
styczne. Nie zmienia to faktu, że rezulta-
ty są niezmiernie interesujące i powinny 
stać się obiektem krytycznej oceny spe-
cjalistów. Na podstawie analizy występu-
jących cykli sekularnych wykazano, że 
będą miały miejsce duże różnice między 
wschodnią a zachodnią częścią Unii 
Europejskiej. W ciągu całego XX w. 
prężniejsza demograficznie była wscho-
dnia część kontynentu europejskiego. 
W tej części była wyższa płodność ko-
biet, młodsza struktura wieku. Efektem 
był znacznie wyższy przyrost naturalny. 
W pierwszej połowie XXI w. sytuacja 
ulegnie diametralnej zmianie. Starzejąca 
się Europa Wschodnia będzie poddana 
nasilającej się depopulacji. Ludność 
będzie coraz starsza, a stopa umieralności 
będzie stale przewyższała wskaźniki 
urodzeń. Niższy poziom ekonomiczny 
niż w krajach Europy Zachodniej przy-
niesie ujemne saldo migracyjne. Ten 
ogólny obraz będzie zróżnicowany tery-
torialnie. Interesujące badania na temat 
zmian liczby ludności w ośmiu sąsiadu-
jących z Polską państwach (Rosja, Litwa, 
Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, 
Niemcy i Szwecja), według pięciu prze-
krojów czasowych (1950, 1975, 2000, 
2025, 2050), przeprowadził W. Rakow-
ski [2005]. Zaprezentowane przez autora 

                                                           
6 Analogicznych wyliczeń dokonali dla 27 państw 
europejskich polscy demografowie z CEFMR. 
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niniejszego artykułu dane statystyczne 
ujawniły, że o ile między 1950 a 2000 
rokiem szybszą dynamiką demograficzną 

odznaczali się wschodni sąsiedzi Polski, 
to w pierwszym półwieczu XXI w. kraje 
te będą objęte głębszym procesem depo- 

 
 

Tab. 13. Przewidywane zmiany zaludnienia Polski w okresie 2002–2050 
według Organizacji Narodów Zjednoczonych (2007). 

Ludność kraju 
Liczba ludności (w tys.) w latach 

2002 2007 2025 2050 
Mężczyźni 18 507 18 644 17 915 15 373 
Kobiety 19 712 19 822 19 180 16 543 
Ogółem 38 219 38 466 37 095 31 916 

Źródło: World Population Ageing 2007, s. 404. 
 

Tab. 14. Przewidywane zmiany zaludnienia wybranych państw europejskich w okresie 2007–2050 
według ONZ (2007). 

Państwo 
Liczba ludności (w tys.) w latach Różnica 2007–2050 

2007 2050 w tys. w % 
Niemcy 82 728 78 764 -3 964 -4,8 
Wielka Brytania 60 018 67 143 +7 125 +11,9 
Francja 60 940 63 116 +2 176 +3,6 
Hiszpania 43 604 42 541 -1 063 -2,4 
Polska 38 466 31 916 -6 550 -17,0 
Ukraina 45 509 26 392 -19 117 -42,0 
Rumunia 21 544 16 757 -4 787 -22,2 
Holandia 16 429 17 139 +710 +4,3 
Portugalia 10 592 10 722 +130 +1,2 
Belgia 10 453 10 301 -152 -1,4 
Szwecja 9 095 10 054 +959 +10,5 
Czechy 10 198 8 452 -1 746 -17,1 
Węgry 10 044 8 262 -1 782 -17,7 
Austria 8 218 8 073 -145 -1,7 
Białoruś 9 645 7 017 -2 628 -27,2 
Dania 5 461 5 851 -390 -7,1 
Irlandia 4 266 5 762 +1 496 +35,1 
Finlandia 5 274 5 329 +55 +1,0 
Słowacja 5 400 4 612 -788 -14,5 
Litwa 3 403 2 564 -839 -24,6 

Źródło: World Population Ageing 2007. 
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pulacji i starzenia się ludności. Wpłynie 
to na rozwój gospodarczy oraz będzie 
oddziaływało na zmianę struktury kon-
sumpcji i popytu na dobra materialne 
i usługowe. Największy regres demogra-
ficzny obejmie Ukrainę. Jeżeli scenariusz 
ten zostanie zrealizowany, to kraj ten 
czeka katastrofa demograficzna. Zmniej-
szenie się zaludnienia o blisko 20 mln 
będzie się wiązało ze zwiększeniem 
udziału ludzi starych i bardzo starych. 
„Wariant ukraiński” może być powielony 
w innych krajach wschodnioeuropejskich 
(Polska, Rumunia, Litwa, Czechy, Wę-
gry). W liczbach absolutnych największy 
ubytek wśród wymienionych państw do 
2050 r., poza Ukrainą, obejmuje Polskę 
i Rumunię, zaś w wielkościach procen-
towych – Białoruś i Rumunię. Kilka 
państw zachodnioeuropejskich nadal 
będzie odznaczało się wzrostem zalud-
nienia (Irlandia, Wielka Brytania, Szwe-
cja, Holandia). 

Nie wnikając w szczegóły, warto ze-
stawić i porównać określone dane dla 
Polski i Hiszpanii. Państwa te do nie-
dawna reprezentowały podobny potencjał 
demograficzny. Z tego właśnie powodu 
Polska i Hiszpania uzyskały identyczną 
reprezentację w Parlamencie Europej-
skim. Według zaprezentowanej prognozy 
ONZ, w 2050 r. zaludnienie Hiszpanii 
będzie o 10,5 mln wyższe niż Polski. Nie 
tylko to porównanie świadczy o skali 
regresu demograficznego Polski. 

Służby demograficzne, pracujące pod 
auspicjami Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, prowadzą szerokie badania 
nad przyszłością demograficzną świata. 
Ogłaszane przez nich prognozy demogra-
ficzne konstruowane są na podstawie 
różnych założeń metodycznych i dlatego 
też ich wyniki są rozbieżne. W celu kon-
frontacji zaprezentowanych wyliczeń 
prognostycznych można wykorzystać do 
porównania inną projekcję o jeszcze 
bardziej przesuniętym w przyszłość ho-
ryzoncie czasu. Została ona przygotowa-
na również przez ONZ i sięga 2300 r. 

Określono również projekcje na 2100 r. 
Prawdopodobieństwo jej spełnienia jest 
jeszcze bardziej wątpliwe niż prognozy 
sięgającej do 2050 r. Pomimo tych za-
strzeżeń warto podać szacunek odniesio-
ny do perspektyw demograficznych Pol-
ski oraz kilkunastu wybranych państw, 
w tym głównie europejskich. Ważne są 
nie tyle określone wielkości docelowego 
stanu zaludnienia, co raczej okazanie 
pewnych tendencji, tak wzrostu jak 
i regresu demograficznego. Ten ostatni 
będzie wyraźnie dominował. Wśród 
analizowanych 20 państw jedynie Wielka 
Brytania ma mieć w 2100 r. więcej lud-
ności niż w 2010 r. Mała Irlandia odzna-
czać się będzie stabilizacją. Wszystkie 
pozostałe państwa zmniejszą swoje za-
ludnienie. Będzie to cechą znamienną 
prawie wszystkich krajów wysokorozwi-
niętych gospodarczo. Oprócz Wielkiej 
Brytanii, jedynie nieliczne nie ulegną 
depopulacji. Specjaliści z ONZ do tych 
państw zaliczyli Stany Zjednoczone 
(2010 – 310,3 mln, 2100 – 437,2 mln), 
Kanadę (2010 – 34,0 mln, 2100 – 36,2 
mln) oraz Izrael (2010 – 7,3 mln, 2100 – 
9,8 mln). 

Według prognozy tak odległej cza-
sowo, ubytek zaludnienia Polski w pier-
wszej połowie XXI w. nie jest duży 
(2050 – 33,0 mln). W następnym półwie-
czu ulegnie spotęgowaniu i zaludnienie 
Polski do 2100 roku obniży się do 26,1 
mln. Podobnie jak w przypadku podanej 
uprzednio prognozy, skala regresu de-
mograficznego nie będzie tak wielka jak 
na Ukrainie, Bułgarii i Białorusi, ale 
znacznie wyższa niż w Niemczech, Fran-
cji czy Holandii (tab. 15). 

Określenie liczebności ludności Pol-
ski w 2100 r. na poziomie 26,1 mln 
uwzględnia również ruchy migracyjne. 
W następnej prognozie, opracowanej 
w połowie 2011 r. przez ten sam depar-
tament ONZ, określono stan zaludnienia 
Polski w 2100 r., według tzw. wariantu 
probabilistycznego, na około 16,0 mln. 
Założono w nim niezmienną, niską płod-
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ność kobiet oraz zerowe saldo migracyj-
ne. Przy przyjęciu tego teoretycznego 
scenariusza skonstruowanego na podsta-
wie prostej ekstrapolacji i doprowadzo-
nego do 2100 r., liczba ludności w koń-
cowym przekroju czasu wyniesie: 
w USA – 325,0 mln, we Francji – 48,0 
mln, w Wielkiej Brytanii – 46,2 mln, 
w Niemczech – 43,2, w Hiszpanii – 27,8 
mln, na Ukrainie – 17,0 mln, w Izraelu – 
10,0 mln, na Węgrzech – 5,4 mln, zaś na 
Litwie – zaledwie 1,3 mln [Population... 
2001]. 

Demografowie pracujący w ONZ 
szacują ludność Polski w 2100 r. między 
16,0 mln (wariant pesymistyczny) do 
26,1 mln (wariant optymistyczny). Przy 
spełnieniu pierwszego wariantu, przewa-
żająca większość ludności Polski składa-
łaby się z ludzi w wieku starczym. Tego 
typu wariant jest mało prawdopodobny, 
gdyż nie uwzględnia imigracji. 

Konstruowanie prognoz demogra-
ficznych o horyzoncie stu lat jest obar-
czone dużym subiektywizmem i zazwy-
czaj tego typu szacunki są zawodne. 
Ubytek zaludnienia, wynikający z niskiej 
dzietności oraz wzrostu umieralności 
spowodowanego starzeniem się popula-
cji, nie jest zbyt trudny do wyliczenia. 
Natomiast niełatwo jest ocenić wielkość 
migracji o charakterze międzykontynen-
talnym, a te będą w przyszłości domino-
wać, gdyż kraje europejskie staną się 
atrakcyjnym obszarem imigracyjnym. 
Wpłynie to na ogólny stan zaludnienia. 
Ubytek naturalny europejskiej ludności 
autochtonicznej będzie rekompensowany 
napływem młodych migrantów odzna-
czających się wyższą rozrodczością. 
Podobnie jak Niemcy, czy Wielka Bryta-
nia, a później Włochy i Hiszpania, rów-
nież Polska stanie się krajem przyciąga-
jącym migrantów z biednych krajów 
świata. Trudno jest jedynie przewidzieć, 
kiedy to się stanie i jaki przybierze wy-
miar. 

Konsekwencje tych masowych prze-
mieszczeń międzykontynentalnych nie 

będą miały wymiaru wyłącznie demogra-
ficznego, ale również polityczny i eko-
nomiczny. Według wyliczeń specjali-
stów, w 2050 r. udział ludności obcego 
pochodzenia może wynieść w Austrii – 
28%, w Anglii i Walii – 36,1%, w Niem-
czech – 23,6%, w Holandii – 29,7% 
i w Szwecji – 32,3%. Informacje staty-
styczne o wzroście udziału ludności 
napływowej w ogólnej populacji zostały 
zamieszczone w bardzo interesującym 
artykule P. Szukalskiego [2007, s. 83]. 
Autor, po przedstawieniu przewidywa-
nych zmian zaludnienia Europy do 2050 
r. według różnych terytorialnych podzia-
łów regionalnych, zwraca uwagę na 
kumulowanie się, w miarę upływu czasu, 
niekorzystnych konsekwencji społeczno-
ekonomicznych, a w rezultacie i etnicz-
nych. Nie zajmuje się on specjalnie sytu-
acją demograficzną Polski, ale na tle Unii 
Europejskiej procesy starzenia się ludno-
ści oraz regresu demograficznego będą, 
według autora, zachodziły w naszym 
kraju w sposób najbardziej intensywny. 
Populacja migrantów będzie się w dużym 
stopniu składała z dzieci i ludzi młodych. 
Natomiast wśród ludności rdzennej bę-
dzie nadreprezentacja ludzi w wieku 
podeszłym. Piersi będą optowali za poli-
tyką prorodzinną i wspieraniem ludzi 
młodych. Drudzy zaś będą preferowali 
politykę socjalną, wspierającą osoby 
w wieku poprodukcyjnym. Sprzeczność 
interesów ekonomicznych będzie się 
nakładała na różnice etniczne. Masowy 
napływ do Europy ludności innego po-
chodzenia przyniesie zmiany co do skła-
du wyznaniowego. Wśród przyjeżdżają-
cych będzie wysoki udział ludności silnie 
identyfikującej się z kulturą islamu. Będą 
oni tak liczni, że nie będą zmuszeni do 
integrowania się z otoczeniem uznającym 
inne wartości światopoglądowe. Duże 
miasta europejskie zatracą swoją histo-
ryczną tożsamość. Będzie to dotyczyło 
zwłaszcza dzielnic centralnych. Tego 
typu wizje przyszłości Europy stają się 
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Tab. 15. Przewidywane zmiany zaludnienia wybranych państw europejskich w latach 2010–2100 
według ONZ (2004). 

Państwo 
Liczba ludności (w mln) w latach Różnica 2010–2100 

2010 2050 2100 w mln w % 

Niemcy 81,6 79,1 73,1 -8,5 -10,4 
Wielka Brytania 62,0 66,2 64,4 2,4 3,9 
Francja 62,9 64,2 60,2 -2,7 -4,3 
Hiszpania 43,5 37,3 34,1 -9,4 -21,6 
Polska 38,2 33,0 26,1 -12,1 -31,7 
Ukraina 45,9 31,8 24,1 -21,8 -47,5 
Rumunia 21,5 18,1 14,8 -6,7 -31,2 
Holandia 16,6 16,9 15,9 -0,7 -4,2 
Portugalia 10,6 9,0 7,3 -3,3 -31,1 
Belgia 10,9 10,2 9,5 -1,4 -12,8 
Szwecja 9,4 8,7 8,1 -1,3 -13,8 
Czechy 10,5 8,6 6,7 -3,8 -36,1 
Węgry 10,0 7,6 6,2 -3,8 -38,0 
Austria 8,4 7,3 6,2 -2,2 -26,2 
Białoruś 9,5 7,5 5,7 -3,8 -40,0 
Dania 5,5 5,3 4,9 -0,6 -10,9 
Irlandia 4,5 5,0 4,5 0,0 0,0 
Finlandia 5,4 4,9 4,6 -0,8 -14,8 
Słowacja 5,5 4,9 4,0 -1,5 -27,2 
Litwa 3,3 2,5 2,4 -0,9 -27,3 

Źródło: World Population… 2004. 
 
podstawą konstruowania katastrofalnych 
scenariuszy, w których Europa będzie nie 
tylko „kolorowa”, ale również islamska. 
Można podać tu jako przykład książkę 
P. J. Buchanana [2005]. Wielu religio-
znawców zakłada, że w drugiej połowie 
XXI w., wśród wierzących mieszkańców 
Europy, będzie przeważała ludność is-
lamska. Nie należy tego traktować 
w wymiarze katastrofalnym. Zmiany 
kulturowo-religijne społeczeństw są rze-
czą naturalną, a ich wartościowanie jest 
pozbawione racjonalnego sensu. 
 

Uwagi końcowe 
 

W przedstawionym tekście zestawio-
no i poddano analizie statystycznej i me-
rytorycznej kilkadziesiąt różnych ujęć 
prognostycznych opracowanych przez 
polskich demografów. Zamieszczono 
również projekcje przygotowane w Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych. Kra-
jowe prognozy były sukcesywnie przed-
stawiane w ciągu całego ubiegłego pół-
wiecza do publicznej wiadomości, głów-
nie w periodykach firmowanych przez 
Główny Urząd Statystyczny. Wiele 
z nich mijający czas zweryfikował i ne-
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gatywnie ocenił ich trafność. W artykule 
podano również projekcje demograficzne 
odniesione do Polski, a dotyczące odle-
głej przyszłości, sięgającej końca XXI w. 
W jakim stopniu te ostatnie okażą się 
trafne, trudno obecnie przewidzieć. Po-
mimo stałego i niekwestionowanego 
rozwoju nauk demograficznych i zasto-
sowania bardziej nowoczesnej metodolo-
gii okazuje się, że większość skonstruo-
wanych prognoz nie potrafiła sprostać 
zadaniu i nie była w stanie przewidzieć 
przyszłości. Różnice między oczekiwa-
nym a faktycznym stanem zaludnienia 
były stosunkowo duże. Zazwyczaj nie 
potrafiono nawet określić w sposób wła-
ściwy tendencji zachodzących w ruchu 
naturalnym ludności Polski. Liczono na 
przykład na stopniowe, ewolucyjne 
zmiany, które w ciągu najbliższych dzie-
sięcioleci nie doprowadzą do regresu 
demograficznego. 

Polscy demografowie, podobnie jak 
całe społeczeństwo, nie oczekiwało tak 
rewolucyjnych zmian w sytuacji poli-
tycznej, społecznej i ekonomicznej, jakie 
w rzeczywistości nastąpiły. Przyniosły 
one niezmiernie szybko zaskakujące 
i raptowne reperkusje demograficzne. 
Przeobrażenia, które dotknęły każdą 
polską rodzinę, wpłynęły na kształtowa-
nie się wielu współczynników demogra-
ficznych. Transformacja demograficzna, 
która zachodziła w krajach zachodnioeu-
ropejskich w ciągu dziesięcioleci, zaszła 
w Polsce w ciągu kilkunastu lat. Nikt nie 
spodziewał się tak szybkiej zmiany płod-
ności, rozrodczości oraz skali urodzeń. 
W rezultacie procesów alienacji i atomi-
zacji społeczeństwa uległ zmianie model 
tradycyjnej rodziny. Preferencje i aspira-
cje społeczeństwa polskiego nastawione-
go na karierę zawodową oraz szybki 
awans zawodowy i materialny, wpłynęły 
pośrednio na dzietność, która jest jedną 
z najniższych na świecie. Do tego doszła 
masowa emigracja, która na przełomie 
XX i XXI w. objęła około 1,5 mln mło-
dych ludzi. Wpłynie to w przyszłości na 

poziom reprodukcji demograficznej 
i przyspieszy nieuniknione procesy de-
populacyjne. Skala i natężenie tych prze-
obrażeń w ujęciu ilościowym, struktural-
nym i terytorialnym są bardzo trudne do 
kwantyfikacji i oceny. Ta całkowicie 
nowa sytuacja wymaga przewartościo-
wania dotychczasowych koncepcji 
i poglądów oraz opracowania nowych 
prognoz demograficznych skonstruowa-
nych na odmiennych założeniach wyj-
ściowych. 

Prezentowana analiza statystyczna 
wykazała, że przyszłość demograficzna 
Polski przedstawia się nad wyraz nieko-
rzystnie. Potęgujący się regres demogra-
ficzny będzie się wiązał nieodłącznie ze 
starzeniem się społeczeństwa polskiego. 
Wzrastająca liczebność ludności w wieku 
emerytalnym, w tym w najstarszych 
grupach wiekowych, oraz malejące zaso-
by siły roboczej będą coraz silniej od-
działywać na warunki życia mieszkań-
ców i sytuację gospodarczą Polski. 
W kraju o stosunkowo niskim poziomie 
dochodu narodowego tak duże obciąże-
nie społeczeństwa ludnością nieaktywną 
zawodowo przyniesie istotne perturbacje, 
których pokonanie wymagać będzie 
poniesienia dużych kosztów społecznych 
i finansowych. 

Prognozy odniesione do pierwszej 
połowy XXI w. wykazały, że procesy 
depopulacyjne w Polsce wystąpią 
z większą intensywnością niż w innych 
państwach Unii Europejskiej 7 . W koń-
cowych dekadach XX w. Polska należała 
do „najmłodszych” krajów Unii Europej-
skiej. Według przewidywań, za kilkana-
ście lat Polska stanie się jednym z „naj-
starszych” państw europejskich, w któ-
rym udział dzieci i młodzieży będzie 
znacznie niższy niż w Niemczech, nie 
mówiąc już o takich krajach jak Wielka 
Brytania, Francja czy Szwecja. Regres 

                                                           
7 Informacje o sytuacji demograficznej poszczegól-
nych państw europejskich zawarte są w pracy 
autora [Eberhardt 2002]. 
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demograficzny w Polsce wynika nie 
tylko z bardzo niskiej płodności kobiet, 
z czym wiąże się malejąca skala urodzeń, 
lecz i z dużej emigracji zarobkowej. 
W ciągu ostatnich lat Polska stała się 
krajem o największej emigracji w Euro-
pie. Wyjeżdżają ludzie młodzi, wchodzą-
cy w wiek reprodukcyjny. Wpłynie to na 
przyszłą skalę urodzeń i przyśpieszy 
procesy starzenia się ludności. Polski 
demograf, Z. Strzelecki, komentuje ten 
fakt w sposób następujący: Polska 
w 1980 r. należała w Europie do państwa 
o najwyższej rozrodczości. Ale w latach 
1981–2000 właśnie w naszym kraju miał 
miejsce największy spadek poziomu roz-
rodczości wśród krajów europejskich, 
przez co w latach 80., a szczególnie 90. 
poziom dzietności uległ poważnemu 
ograniczeniu (z 2,26 dziecka w 1980 r. 
do 1,34 w 2000 r.) [Strzelecki 2003, 
s. 55]. 

Przedstawione przewidywania wska-
zują, że liczba ludności w wieku produk-
cyjnym może się w Polsce obniżyć od 5 
do 6 mln w ciągu najbliższych 40 lat. 
Tak wielka skala ubytku ludności 
w wieku aktywności zawodowej może 
budzić poważne zaniepokojenie. Zwłasz-
cza, że liczba ludności w wieku popro-
dukcyjnym ulegnie podwojeniu. Prawdo-
podobieństwo spełnienia się tego nieko-
rzystnego scenariusza jest bardzo realne. 
Został on określony o w pełni obiektyw-
ne i adekwatne założenia metodyczne 
i statystyczne. Zgodnie z intencją auto-
rów prognoz, mają one mieć charakter 
ostrzegawczy. Wskazują, że jeżeli nie 
odwrócą się diametralnie mocno ugrun-
towane tendencje w zakresie rozrodczo-
ści, to Polska w połowie XXI w. będzie 
krajem o zdeformowanej strukturze wie-
ku i zmniejszającym się sukcesywnie 
zaludnieniu. Horyzontem docelowym 
ostatnio opracowanych prognoz jest rok 
2050 lub 2052. Daty te mają charakter 
dość symboliczny. Stanowią punkt wyj-
ścia do przeobrażeń demograficznych, 
które będą miały miejsce w drugiej po-

łowie XXI w. Trudno prorokować, co 
będzie się działo w tak odległej perspek-
tywie czasowej. Istnieje niewątpliwie 
realna groźba katastrofy demograficznej8. 
Z tego też powodu zachodzi potrzeba 
przystąpienia do bardziej zdecydowanej 
polityki pronatalistycznej. Trudno prze-
widzieć, w jakim stopniu może ona przy-
nieść pozytywne rezultaty. Niemniej 
sytuacja jest na tyle poważna, że powin-
na być obiektem zainteresowania, a na-
stępnie odpowiednich decyzji najwyż-
szych władz państwowych. Wymagać to 
będzie zreformowania całej polityki 
finansowej i uświadomienia społeczeń-
stwu zagrażającego w przyszłości poten-
cjalnego niebezpieczeństwa. 

Należy jedynie zwrócić uwagę, że 
w podobnie trudnej sytuacji będą 
wszystkie państwa Europy Środkowo-
Wschodniej. Kryzys demograficzny 
obejmie w mniejszym stopniu państwa 
zachodnioeuropejskie, które będą miały 
dużo młodszą strukturę ludności oraz 
znacznie mniejsze natężenie procesów 
depopulacyjnych [Kurek 1998a, b]. 

Można założyć, że obniżenie się 
o kilka milionów zasobów siły roboczej 
w Polsce stanie się w przyszłości przy-
czyną pełnego otwarcia krajowego rynku 
pracy. Wiadomo, że w innych państwach 
europejskich będzie miał miejsce nasila-
jący się deficyt młodej siły roboczej oraz 
dalsze starzenie się ludności. Zgodnie 
z raportem ONZ, dla utrzymania odpo-
wiedniego poziomu rozwoju społeczno-
ekonomicznego, do 2050 r. Europa bę-

                                                           
8 Organizacja Narodów Zjednoczonych konstruuje 
prognozy demograficzne dla wszystkich państw 
świata przekraczające rok 2050. Zastanawianie się 
nad realnością tak odległych prognoz staje się 
zadaniem dość abstrakcyjnym. Niemniej dowodzi, 
że w drugiej połowie XXI w. może nastąpić drama-
tyczne pogorszenie się sytuacji demograficznej 
Polski. Wielu publicystów stara się uzasadnić 
hipotezę możliwości wymierania społeczeństwa 
polskiego. Nawet kwestionując tak dramatyczny 
scenariusz, to w drugiej połowie XXI w. będą się 
kumulować w Polsce niekorzystne zjawiska demo-
graficzne. 
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dzie musiała przyjąć około 150 mln imi-
grantów. 

Nawiązując do tego raportu, warto 
przedstawić dość trafną opinię ostrze-
gawczą o skutkach implozji demogra-
ficznej: Podsumowując, w związku 
z obecnymi trendami demograficznymi 
w połowie obecnego stulecia Europie 
może zagrażać katastrofalne załamanie 
się dotychczasowego ładu gospodarczego 
i społecznego. Struktura wieku społe-
czeństw krajów europejskich przestanie 
bowiem wówczas odpowiadać wymogom 
reprodukcji biologicznej. Ilość, wiek 
i kondycja zasobów pracy nie będzie 
w stanie zabezpieczyć utrzymania do-
tychczasowego poziomu wzrostu gospo-
darczego, a także utrzymania i obsługi 
starzejących się społeczeństw europej-
skich. Nadmiernemu obciążeniu ulegnie 
system emerytalny, system zabezpieczeń 
społecznych, usług socjalnych i system 
ochrony zdrowia. Zagrożony będzie sys-
tem finansów publicznych. Zaburzona 
może zostać równowaga w zakresie inte-
rakcji i więzi społecznych, zwłaszcza 
w wymiarze międzygeneracyjnym. Opinia 
ta została zamieszczona w interesującym 
artykule pokazującym konsekwencje 
procesów depopulacji i starzenia się 
społeczeństw europejskich [Gąsior-
Niemiec, 2006, s. 92]. 

Jedynym rozwiązaniem dla uzupeł-
nienia w Polsce niedostatku młodej siły 
roboczej będzie masowa imigracja pra-
cowników z Azji lub Afryki, gdyż licze-
nie na imigrantów z Ukrainy lub Rosji 
jest nierealne. Wiązać się to będzie 
z napływem ludności należącej do innych 
kręgów kulturowo-cywilizacyjnych. Asy-
milacja migrantów w otoczeniu polskim 
będzie zadaniem niełatwym. Świadczą 
o tym doświadczenia państw zachodnio-
europejskich. W odróżnieniu od załamań 
i katastrof społecznych czy ekonomicz-
nych, skutki perturbacji demograficznych 
ujawniają się dopiero po kilkunastu lub 
kilkudziesięciu latach. Z tego powodu są 
bagatelizowane i niedostrzegane. Nie-

mniej one często decydują o przyszłości 
narodów i państw. 

Sytuacja demograficzna Polski 
w pierwszej, a tym bardziej w drugiej 
połowie XXI w. będzie złożona. Nie 
będzie to wynikało tylko z zaszłości 
demograficznych, ale również z warun-
ków życia społeczeństwa polskiego, 
poddanego różnorodnym oddziaływa-
niom ekonomicznym, politycznym i psy-
chologicznym. Równocześnie, w re-
zultacie procesów integracyjnych zacho-
dzących w Unii Europejskiej, ludność 
Polski będzie w ciągu najbliższych kil-
kunastu lat mobilna migracyjnie. Następ-
nie, w rezultacie starzenia się ludności 
i radykalnego zmniejszenia się populacji 
ludzi młodych, emigracja z Polski będzie 
już nieznaczna. Z kolei cały kontynent 
europejski będzie poddany presji demo-
graficznej ze strony ludności afrykańskiej 
i azjatyckiej. Nie należy tego traktować 
wyłącznie jako zagrożenie, ale raczej 
jako konieczny ratunek dla społeczeństw 
wymierających. 

Skonstruowanie wiarygodnej progno-
zy demograficznej dla Polski roku 2030, 
2050 czy 2100 jest zadaniem skompli-
kowanym. Zwłaszcza, gdy dotyczy cza-
sów dość odległych. Rezultaty analizy 
statystycznej wykazały, że liczne pro-
gnozy opracowane w ciągu ostatnich 
czterdziestu lat były zazwyczaj nietrafne. 
Nie zdołały właściwie oszacować liczby 
przyszłych mieszkańców kraju, ale rów-
nież nie potrafiły prawidłowo określić 
właściwej tendencji w ruchu naturalnym 
i migracyjnym ludności. Niepowodzenie 
to powinno być brane pod uwagę przy 
pracach nad następnymi prognozami 
i projekcjami demograficznymi. 

Podstawowym błędem metodologicz-
nym prognoz opracowywanych przez 
Główny Urząd Statystyczny była ich 
jednowariantowość. Ta zasada okazała 
się zawodna. Należy przyjmować, zgod-
nie z procedurą zastosowaną przez Cen-
tral European Forum for Migration Re-
search, zasadę wielowariantowość. 
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Oprócz scenariuszy, tzw. bazowych, 
o dużym stopniu prawdopodobieństwa, 
powinny się znaleźć tzw. prognozy 
ostrzegawcze, w których nakładają się 
niekorzystne czynniki doprowadzające 
do zaburzeń w strukturze wieku, nad-
miernej umieralności lub załamania całe-
go systemu emerytalnego. W miarę 
upływu lat poszczególne warianty po-
winny być weryfikowane i dopasowane 
do zmieniających się warunków. Nietraf-
ne oszacowania powinny być eliminowa-
ne. 

Zachodzący przebieg procesów de-
mograficznych (urodzenia, umieralność, 

migracje wewnętrzne i zagraniczne) 
powinien być monitorowany przez od-
powiednie służby państwowe. W przy-
padku pojawienia się negatywnych zja-
wisk w skali kraju lub poszczególnych 
regionów należy podejmować celowo 
dobrane środki zaradcze. Wymaga to 
prowadzenia przez państwo przemyślanej 
i zaprogramowanej polityki populacyjnej. 
Nie zawsze jest ona skuteczna, ale przy-
kłady takich państw jak Francja, a ostat-
nio Rosja9 wskazują, że może ona przy-
nieść pozytywne i oczekiwane rezultaty 
demograficzne, społeczne i ekono-
miczne. 
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Summary 

 
The accuracy of Polish demographic forecasts 

 
The paper presents the demographic perspectives of Poland. The introductory part of 

the text contains information on the demographic forecasts, their kinds, and the scien-
tific, as well as social utility. The subsequent part presents the demographic forecasts for 
Poland, which were constructed in the second half of the 20th century. They are assessed 
critically, as their accuracy in terms of predictions was not sufficiently high. The essen-
tial part of the paper is devoted to the forecasts, elaborated in the recent years by the 
Central Statistical Office (GUS), Central European Forum for Migration Research and 
the United Nations Organization. They concern the first half of the 21st century and fre-
quently specify multiple variants of future developments. The results of all of them indi-
cate that the population number in Poland shall be successively decreasing until 2050. 
Thus, for instance, according to the forecast for Poland, elaborated by the United Na-
tions, population of Poland shall decrease until 2050 by 6,550,000. This will be associat-
ed with a significant drop in the numbers of persons in the pre-productive and productive 
age. At the same time, there will be a very significant increase of the number of people 
in the post-productive age. The process of ageing of the population shall accelerate. This 
will bring serious social and economic consequences. The problems considered have 
been subject to the substance-matter and statistical analysis. 
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Streszczenie 

 
Spływy gruzowe należą do najważniejszych procesów rzeźbotwórczych 

kształtujących stoki gór wysokich i strome stoki gór średnich powyżej górnej granicy 
lasu. W Polsce są one powszechne w Tatrach i – w mniejszym zakresie – 
w Karkonoszach, a w pozostałych pasmach górskich występują incydentalnie lub 
w ogóle. W artykule przedstawiono wyniki analizy typologicznej i morfometrycznej 
szlaków spływów gruzowych przeprowadzonej dla Tatr i Karkonoszy, którą objęto całą 
populację tych form. W Tatrach podstawą analizy była identyfikacja szlaków spływów 
na ortofotomapie z 1999 r. i pomiary kartometryczne wykonane przy użyciu ArcGIS 
9.2., w Karkonoszach – kartowanie terenowe. Zaproponowano rozbudowaną typologię 
morfologiczną szlaków spływów, w której wyróżniono sześć kategorii, w zależności od 
natury strefy źródłowej, tranzytu i depozycyjnej. Baza danych obejmowała 418 szlaków 
spływowych z Tatr i 83 z Karkonoszy. Stwierdzono wyraźne różnice między Tatrami 
Wysokimi, Zachodnimi i Karkonoszami, nawiązujące do głównych cech rzeźby 
poszczególnych masywów górskich. W Tatrach Wysokich niemal jednakową liczebność 
wykazują spływy generowane na stokach z pokrywą zwietrzelinową (43,4%) 
i w rynnach korazyjnych rozcinających ściany skalne kotłów polodowcowych (41,5%), 
w Tatrach Zachodnich odpowiednie udziały procentowe wynoszą 67,5% i 24%, 
a w Karkonoszach 56,6% i 33,7%, przy czym niemal 22 z 28 szlaków w rynnach 
korazyjnych występuje w jednym miejscu – Wielkim Śnieżnym Kotle. W Tatrach 
odnotowano 26 szlaków o długości ponad 500 m, w Karkonoszach tylko jeden szlak 
osiągnął tę długość, natomiast wartości średnie są do siebie zbliżone i wynoszą nieco 
ponad 200 m. Omówiono także zagadnienie zagrożeń stwarzanych przez spływy 
gruzowe – ogólnie są one niewielkie, ale niekiedy powodują uszkodzenie infrastruktury 
komunikacyjnej i turystycznej. 
 



P. Jurczak, P. Migoń, R. J. Kaczka 
 

30 

Wprowadzenie 
 

Spływy gruzowe (ang. debris flows) 
należą do najszybszych i najgroźniej-
szych ruchów masowych, obok obrywów 
i lawin kamiennych. Są one definiowane 
jako szybkie przemieszczenia w dół 
stoku materiału mineralnego różnej wiel-
kości (od iłu po duże głazy, niekiedy 
bloki), przepojonego wodą [Corominas 
i in. 1996]. Udział wagowy materiału 
klastycznego wynosi 70–90%, a z reolo-
gicznego punktu widzenia odkształcenia 
są typu lepkoplastycznego [Costa 1984]. 
Prędkość przemieszczeń wynosi powyżej 
1 m·s–1. Spływy gruzowe są typowe dla 
środowiska wysokogórskiego, stąd po-
wszechne jest ich występowanie w Al-
pach, Pirenejach, Kaukazie i w wielu 
innych górach wysokich świata. Trans-
port materiału odbywa się w dwóch za-
sadniczych sytuacjach morfologicznych: 
na stokach, najczęściej w obrębie struktu-
ralnie uwarunkowanych rynien (żlebów) 
i znajdujących się poniżej nich stożków 
usypiskowych oraz w dnach dolin 
[Brunsden 1979, Innes 1983]. Te drugie 
są zwykle zasilane przez spływy gruzowe 
pierwszego typu, schodzące ze stoków. 
Uruchomienie procesu jest związane na 
ogół z opadami o dużej intensywności, 
ale rolę inicjującą może odgrywać także 
zanik wieloletniej zmarzliny, tajanie 
pokrywy śnieżnej, czy wstrząs sejsmicz-
ny. Bezpośrednim czynnikiem spusto-
wym jest przekroczenie granicznej war-
tości kąta tarcia wewnętrznego wskutek 
wzrostu udziału wody w luźnym materia-
le zalegającym na stoku. 

Zainteresowanie spływami gruzowy-
mi jest podyktowane wieloma względa-
mi. Są one ważnym elementem systemu 
morfogenetycznego gór wysokich i głów-
nym, obok transportu glacjalnego, sposo-
bem transferu materiału zwietrzelinowe-
go ze stoków do den dolin, a niekiedy 
nawet na przedpole gór [Kotarba i in. 
1987, Selby 1993]. Są one także wskaź-
nikiem stanu i dynamiki środowiska, co 

nabiera szczególnego znaczenia w kon-
tekście debaty nad skutkami globalnych 
zmian klimatycznych. Przypuszcza się, 
że wraz z postępującym ocieplaniem 
klimatu w wielu obszarach górskich, 
zwłaszcza subpolarnych, nastąpi wzrost 
częstotliwości spływów gruzowych 
wskutek zmian w termice gruntu i zaniku 
zmarzliny [Zimmermann, Haeberli 
1992]. Spływy gruzowe pełnią ważną 
funkcję geoekologiczną, kształtując, 
między innymi, górną granicę lasu. 
Spływy gruzowe są także procesem, 
który niesie ze sobą znaczne zagrożenia 
dla ludzi przebywających w dolinach 
górskich oraz dla elementów infrastruk-
tury.  

W Polsce spływy gruzowe były opi-
sywane przede wszystkim z Tatr i Kar-
konoszy, gdzie występują powszechnie, 
a ich rola w systemach morfogenetycz-
nych została dobrze rozpoznana. Poje-
dyncze opisy pochodzą z innych części 
Karpat i Sudetów, brak jednak w literatu-
rze całościowego przedstawienia tego 
ważnego zjawiska geodynamicznego dla 
najwyższych partii polskich gór. Celem 
niniejszego artykułu jest wypełnienie tej 
luki, a w szczególności porównanie mor-
fometrycznych i typologicznych cech 
spływów gruzowych występujących 
w górach wysokich (Tatry) i średnich 
(Karkonosze). Jakkolwiek szlaki spły-
wów gruzowych można opisać wieloma 
parametrami geomorfometrycznymi, na 
potrzeby artykułu wybrano dwa: długość 
i zakres wysokościowy, które najlepiej 
charakteryzują rangę zjawiska. Omówio-
ne zostaną także aktualne i potencjalne 
zagrożenia związane z występowaniem 
spływów gruzowych. 

Przedmiotem analiz porównawczych 
jest 418 szlaków spływów gruzowych 
z Tatr i 83 z Karkonoszy. W Tatrach 
przedmiotem analizy i pomiarów doko-
nanych na numerycznym modelu wyso-
kości przy użyciu oprogramowania Arc-
Gis 9.2. były formy widoczne na ortofo-
tomapach z 1999 r., identyfikowane 
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przez jasny ton obrazu, a więc szlaki nie 
zatarte przez sukcesję roślinną. W Kar-
konoszach szlaki były mierzone w tere-
nie, w ramach szczegółowego kartowania 
geomorfologicznego, niezależnie od 
stopnia wtórnego pokrycia roślinnością. 
Należy przy tym pamiętać, że brak po-
krywy roślinnej w rynnach korazyjnych 
i na stożkach usypiskowych może być 
także związany z jej niszczeniem przez 
lawiny śnieżne, które często wykorzystu-
ją te same obniżenia powierzchni stoko-
wej, co spływy gruzowe. Materiał pod-
dany analizie nie jest zatem w pełni jed-
norodny. Jednak ze względu na fakt, że 
przedmiotem zainteresowania są cechy 
morfometryczno-typologiczne szlaków 
spływowych, a nie ich wiek, to – mając 
na względzie wielkość populacji tatrzań-
skiej – powyższa niejednorodność nie 
powinna mieć wpływu na całościowy 
obraz zjawiska. W Tatrach analizę prze-
prowadzono na poziomie głównych 
zlewni, a w Karkonoszach, gdzie spływy 
mają mniejsze rozprzestrzenienie, w od-
niesieniu do kotłów polodowcowych. 

 
Spływy gruzowe w Tatrach 

 
Znaczenie spływów gruzowych 

w systemie morfogenetycznym Tatr, 
zarówno Wysokich, jak i Zachodnich, 
zostało dobrze rozpoznane [Kotarba i in. 
1987, Krzemień 1988], a w literaturze 
szczegółowo udokumentowano niektóre 
pojedyncze zdarzenia [Kotarba 1994a, 
Krzemień i in. 1995]. Dzięki dużej czę-
stotliwości występowania tych procesów 
możliwe było określenie wartości pro-
gowej intensywności opadu wywołujące-
go spływ na około 35–40 mm·h–1 [Kotar-
ba 1992, Kapusta i in. 2010]. Na szeroką 
skalę rozwinięto lichenometryczne dato-
wanie spływów i ustalono, że schyłek 
małej epoki lodowej (druga połowa XIX 
w.) był okresem szczególnie obfitującym 
w spływy [Kotarba 1989]. Badania osa-
dów dennych jezior tatrzańskich pozwo-
liły postawić tezę, że dostawa materiału 

ze spływów była nierównomierna w cza-
sie, a częstotliwość występowania spły-
wów odzwierciedlała fluktuacje klima-
tyczne w holocenie [Kotarba 1994b, 
Kotarba, Baumgart-Kotarba 1997]. 

Spływy gruzowe są powszechniejsze 
w Tatrach Wysokich. Występuje w nich 
263 spośród 418 szlaków spływów 
uwzględnionych w niniejszej pracy 
(63%), natomiast w zajmujących większą 
powierzchnię Tatrach Zachodnich jest 
ich 155. Najwięcej szlaków odnotowano 
w Dolinie Pięciu Stawów i Roztoki (89), 
w dalszej kolejności w Dolinie Rybiego 
Potoku (65) i Gąsienicowej (40). Po-
wierzchnie objęte spływami zajmują 
nawet do 1,7% zlewni (Dolina Rybiego 
Potoku). Dla porównania, w Tatrach 
Zachodnich, najbogatsza w szlaki spły-
wowe Dolina Jarząbcza ma ich tylko 28, 
a Dolina Starorobociańska – 24. Pod 
względem powierzchni szlaki spływowe 
zajmują największy obszar w Dolinie 
Jarząbczej (0,79%), natomiast w połowie 
dolin ich udział nie przekracza 0,1%. 
Praktycznie nie odnotowano spływów 
w reglowej części Tatr; wyjątkiem jest 
Dolina Strążyska. Nierównomierność 
rozmieszczenia wydaje się mieć związek 
głównie z uwarunkowaniami geomorfo-
logicznymi: nachyleniami stoków i do-
stępnością materiału skalnego, częściowo 
odziedziczonego z plejstocenu (pokrywy 
glacjalne i grawitacyjne), a częściowo 
nadal produkowanego przez wietrzenie 
mechaniczne już w holocenie. Dostęp-
ność materiału decyduje o miejscach 
występowania spływów. W Tatrach Wy-
sokich są to głównie stożki usypiskowe 
pod wysokimi ścianami skalnymi kotłów 
i żłobów lodowcowych oraz pokrywy 
gruzowe na stokach o nachyleniu 30–
50. W dużo mniejszym zakresie źró-
dłem materiału są usypiska w dnach 
rynien korazyjnych. W Tatrach Zachod-
nich stożki usypiskowe są mniejsze 
i w większym stopniu utrwalone przez 
roślinność. Źródłem materiału dla spły-
wów są w dużej mierze gruzowo-
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gliniaste pokrywy zwietrzelinowe skał 
magmowych i metamorficznych na sto-
kach o nachyleniu 30–50, rzadziej zwie-
trzeliny skał osadowych. 

Występowanie spływów gruzowych 
w Tatrach jest w zdecydowanej większo-
ści ograniczone do obszaru położonego 
powyżej górnej granicy lasu, przebiega-
jącej na wysokości 1500–1550 m n.p.m. 
Wiele spływów gruzowych, zwłaszcza 
w Tatrach Wysokich, zatrzymuje się 
w dolnych partiach stożków usypisko-
wych lub dociera do den kotłów, będą-
cych lokalnymi bazami erozyjnymi. 
Należą one do grupy spływów stoko-
wych. Część z nich dociera do jezior 
polodowcowych, a strefa depozycji znaj-
duje się pod wodą. Stosunkowo nieliczne 
spływy przekraczają górną granicę lasu. 
Przykładem może być spływ na północ-
nych stokach Ornaku w Tatrach Zachod-
nich z dnia 4. czerwca 1993 r., zainicjo-
wany na wysokości 1590 m n.p.m., który 
osiągnął górną granicę lasu na wysokości 
1420 m n.p.m. i dalej przemieszczał się 
w dół żlebu, a następnie, jako spływ 
dolinny, osią doliny do wysokości 1100 
m n.p.m. [Krzemień i in. 1995]. 

 
Spływy gruzowe w Karkonoszach 

 
Występowanie spływów gruzowych 

w Karkonoszach jest rzadsze niż w Ta-
trach, a także bardziej ograniczone prze-
strzennie [Migoń, Parzóch 2008]. Spływy 
są epizodycznie uaktywniającym się 
składnikiem systemu morfogenetycznego 
Karkonoszy, niemniej – podobnie jak 
w Tatrach – odgrywają ważną rolę rzeź-
botwórczą i ekologiczną, kształtując 
przede wszystkim górną granicę lasu 
[Parzóch i in. 2008]. Uaktywnianie spły-
wów dokonuje się niemal zawsze 
w trakcie opadów o bardzo dużej wydaj-
ności, a prawdopodobna wartość progo-
wa wydajności opadu jest rzędu 20 
mm·h–1 [Parzóch, Migoń 2010]. Według 
danych historycznych [Pilous 1977], 
ulewne deszcze w lipcu 1882 r. spowo-

dowały powstanie 21 spływów, a jeszcze 
większe opady w lipcu 1897 r. – 40 
spływów (dane dla czeskiej strony Kar-
konoszy). W czasach nam bliższych, po 
krótkotrwałej ulewie nad Kotłem Łom-
niczki we wschodnich Karkonoszach, 
w dniu 2. września 1994 r. powstało 5 
spływów gruzowych i kilka płytkich 
osuwisk zwietrzelinowych. Z kolei w de-
kadzie 2001–2010 spływy gruzowe 
w polskiej części Karkonoszy występo-
wały sporadycznie [Migoń i in. 2006, 
Parzóch, Migoń 2010]. Ogółem w pol-
skich Karkonoszach zinwentaryzowano 
formy pozostawione przez ponad 80 
spływów gruzowych, z czego 14 miało 
miejsce w okresie po 1994 r.  

Przestrzennie spływy po polskiej 
stronie Karkonoszy są związane w zde-
cydowanej przewadze ze stromymi zbo-
czami kotłów polodowcowych, położo-
nymi powyżej górnej granicy lasu. Jedy-
nie kilka przypadków odnotowano 
w wysoko położonych niszach źródli-
skowych i na zboczach dolin w piętrze 
leśnym. Problematyczne jest przypisanie 
jednoznacznej pozycji morfologicznej 
licznym spływom na wschodnich stokach 
Kopy. Formalnie są one traktowane jako 
część Kotła Łomniczki, ale lodowiec 
wypełniający kocioł był niewielkich 
rozmiarów i nie miał bezpośredniego 
udziału w kształtowaniu stoków położo-
nych powyżej 200 m ponad dnem doliny. 
W zdecydowanej większości przypad-
ków materiałem podlegającym upłynnie-
niu była pokrywa zwietrzelinowa in situ 
podścielająca mało zróżnicowaną morfo-
logicznie powierzchnię stokową. Tylko 
w Wielkim Śnieżnym Kotle spływy gru-
zowe są inicjowane w obrębie rumowi-
ska grawitacyjnego wypełniającego ryn-
ny korazyjne rozcinające skaliste ściany 
kotła, a transport odbywa się po po-
wierzchni stożków usypiskowych [Pa-
rzóch, Migoń 2010, Migoń i in. 2010]. 
Spływy gruzowe w Karkonoszach to 
niemal wyłącznie spływy typu stoko-
wego. 
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Spływy gruzowe w innych masywach 
górskich Polski 

 
Poza Tatrami i Karkonoszami spływy 

gruzowe w polskich górach występują 
okazjonalnie. Największym pod wzglę-
dem skali był spływ na północnych sto-
kach Babiej Góry, który miał miejsce 
pod koniec lipca 2002 r. Strefa oderwa-
nia znajdowała się na wysokości 1600–
1650 m n.p.m., znacznie powyżej górnej 
granicy lasu, a spływ odbywał się na 
odcinku ponad 700 m [Łajczak, Migoń 
2007]. Pod względem lokalizacji i cech 
morfologicznych spływ na Babiej Górze 
wykazuje podobieństwa do karkonoskich 
spływów z Kotła Łomniczki. Został 
zainicjowany przez płytkie, ale rozległe 
osuwisko zwietrzelinowe na stoku bez 
śladów przeobrażenia glacjalnego, na-
stępnie uległ transformacji w spływ i po 
osiągnięciu górnej granicy lasu konty-
nuował się w obrębie boru regla górnego, 
stopniowo pozostawiając niesiony mate-
riał. W środkowym odcinku pozostawił 
wyraźną rynnę z wałami bocznymi 
o wysokości do 2 m. Spływ gruzowy na 
Babiej Górze z 2002 r. jest jedynym 
procesem tego typu odnotowanym 
w czasach historycznych. Na stokach 
w piętrze regla górnego występują formy 
reliktowe po spływach o dużym zasięgu, 
ale nieznanym wieku. 

Spływy gruzowe i gruzowo-błotne 
w Beskidach były także opisywane przez 
T. Ziętarę [1974, 1999], który zaadapto-
wał do realiów polskich podział spływów 
(w publikacji z 1974 r. nazywanych mu-
rami) na strukturalne i turbulentne, obec-
ny w klasycznej pracy Flejszmana 
[1970]. Mury turbulentne [także: Toma-
szewski 1967], kształtujące łożyska po-
toków i podlegające „prawom dynamiki 
ruchu wody w korycie lub łożysku” [Zię-
tara 1974, s. 22], do których odnosiła się 
większość opisów z Karpat w cytowa-
nych pracach, są jednak odmiennym 
procesem transportu niż spływy gruzowe 

według definicji przytoczonej na począt-
ku artykułu. W terminologii angloję-
zycznej odpowiadają one określeniu 
hyperconcentrated flow i często powstają 
na drodze transformacji stokowego spły-
wu gruzowego, który osiągnął koryto 
w dolinie rzecznej [Costa 1984]. Wła-
ściwe spływy gruzowe („strukturalne”) 
zostały wykazane na szkicach wybranych 
obszarów osuwiskowych w Beskidzie 
Śląskim, Żywieckim i Wyspowym [Zię-
tara 1974, 1999], ale cytowane prace nie 
zawierają informacji ilościowych  
o wzmiankowanych drogach przemiesz-
czania się materiału gruzowego, stąd nie 
jest możliwe ich uwzględnienie w anali-
zie porównawczej. 

W polskich Sudetach, poza Karkono-
szami, zdarzenia opisywane jako spływy 
gruzowe praktycznie nie zdarzały się. 
Niewielkie (< 100 m) przemieszczenia 
odnotowano w lipcu 1997 r. w Masywie 
Śnieżnika, ale proces miał raczej charak-
ter osuwiska zwietrzelinowego niż typo-
wego spływu. Należy odnotować częste 
występowanie spływów gruzowych 
(mur) w czeskiej części Sudetów 
Wschodnich, w Hrubym Jeseníku [Gába 
1992]. Niektóre z nich były ostatnio 
analizowane przy pomocy metod den-
drogeomorfologicznych [Malik, Owcza-
rek 2009], brak natomiast jednolitego, 
całościowego opracowania tych form. 
W 2010 r. odnotowano także kilka spły-
wów gruzowych w czeskiej części Gór 
Izerskich, z których najdłuższy pokonał 
odległość 980 m [Pilous 2011]. 

 
Cechy typologiczne i morfometryczne 
spływów gruzowych w Tatrach 
i Karkonoszach 

 
Typologia 
 

Spływy gruzowe wykazują duże 
zróżnicowanie, tak pod względem sto-
sunku do większych form rzeźby, jak 
i własnych cech morfologicznych. Nie-
mniej, można wśród nich wyróżnić kilka 
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podstawowych typów. Przedstawiona 
poniżej typologia nawiązuje do zapropo-
nowanej przez K. Krzemienia [1988], 
uzupełniając ją i rozbudowując (ryc. 1). 
Typ A występuje na stokach o złożonej 
morfologii, tworzonych przez segment 
górny z pokrywą zwietrzelinową, środ-
kowy w postaci ściany skalnej i dolny, 
o charakterze stoku gruzowego. Stoki 
takie są powszechne w Tatrach Zachod-
nich, gdzie mniejsza skala przemodelo-
wania glacjalnego dolin nie spowodowa-
ła całkowitego zatarcia starszej morfolo-
gii dolinnej [Klimaszewski 1964]. Typ B 
[Krzemień 1988] cechuje strome stoki 
z niestabilną pokrywą utworów nieskon- 
 

solidowanych: glacjalnych, wodnolo-
dowcowych, grawitacyjnych i zwietrzeli-
nowych, nie posiadające odcinka ściany 
skalnej. Rynna spływu jest efektem erozji 
w tych pokrywach. W niniejszej pracy 
w obrębie tego typu wyróżniono dwa 
podtypy: B1 o prostej morfologii, z jedną 
strefą oderwania oraz bardziej złożony 
podtyp B2, w którym główna rynna jest 
zasilana przez materiał pochodzący 
z kilku niezależnych od siebie stref ode-
rwania. Typ C pojawia się w klasycznej 
domenie stokowej gór wysokich złożonej 
ze ściany skalnej i stoku gruzowego 
(usypiskowego) poniżej. Spływ jest ge-
nerowany w rynnach korazyjnych (żle- 
 

 

 
 

Ryc. 1. Typologia spływów gruzowych (objaśnienia w tekście ). 

Fig. 1. Typology of debris flows: A – initiated on regolith-covered slope above rock slope; B – initiated within 
regolith-covered slope, single source zone; C – initiated within regolith-covered slope, multiple source zone; 

D – initiated within rock slope, single source zone; E – initiated within rock slope, multiple source zone; 
F – initiated on debris cone below rock face. 
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bach) rozcinających ściany i zatrzymuje 
się na niżej leżących stożkach usypisko-
wych. Tu także dokonano dalszego po-
działu, na zasadzie analogicznej jak 
w przypadku spływów typu B. Podtyp 
C1 cechuje się prostą morfologią i jest 
ograniczony do jednej rynny korazyjnej, 
natomiast w podtypie C2 do upłynnienia 
materiału dochodzi w kilku rynnach 
tworzących jeden system morfologiczny. 
Spływy gruzowe typu A, B i C mogą 
mieć charakter spływu stokowego 
w górnym odcinku szlaku i dolinnego 
w odcinku dolnym, choć takich morfolo-
gicznie dwudzielnych szlaków spływo-
wych jest w Tatrach niewiele. Ostatnim 
typem, nie wyróżnianym w pracy Krze-
mienia [1988], jest typ D. Obejmuje on 
rynny spływów stokowych położone 
w całości w obrębie stoku gruzowego 
(stożka usypiskowego), powstałe wsku-
tek upłynnienia uprzednio zdeponowane-
go materiału. Spływy takie powstają 
między innymi w miejscach, gdzie do 
stoku gruzowego docierają potoki płyną-
ce w obrębie skalistego segmentu stoku. 

Jakkolwiek każdy szlak spływu moż-
na podzielić na strefę źródłową (oderwa-
nia), tranzytu i depozycyjną, różnią się 
one w przypadku trzech opisanych ty-
pów. W typie A, B1 i B2 po spływie 
pozostaje płytka nisza lub nisze w stoku 
w strefie źródłowej – zwykle jest to efekt 
płytkiego osuwiska zwietrzelinowego, 
które w niższej części stoku zmienia 
reologię i ulega przemianie w spływ. 
W typie C (C1 i C2) brak analogicznej 
formy. W typie B bezpośrednio poniżej 
strefy źródłowej rozpoczyna się rynna, 
której towarzyszą wały boczne, podczas 
gdy w typach A i C pojawia się ona do-
piero w górnej części stoku gruzowego 
i może kontynuować się w osi doliny. 
Wały boczne towarzyszą rynnie spływu 
niemal do końca strefy depozycji, choć 
stopniowo tracą na wyrazistości. Strefa 
depozycji może przybierać różną formę: 
lobu z wyraźnym czołem, stożka gruzo-
wego lub stopniowo zanikającego pasa 

gruzu, gdy zrzucanie materiału odbywa 
się na znacznej długości. 

W polskiej części Tatr traktowanych 
jako całość dominują spływy gruzowe 
typu B1, a następnie C1 (tab. 1). Spływy 
gruzowe typu B1 stanowią 46,7% 
wszystkich form, a łącznie ze spływami 
typu B2 z wieloramienną strefą zasilania 
wartość ta zwiększa się do 52,4%. Naj-
niższy udział procentowy stwierdzono 
dla typu A – 2,6%. 

Różnice w udziale różnych typów 
spływów gruzowych występują zarówno 
między obszarem Tatr Wysokich i Za-
chodnich, jak i w obrębie tych obszarów, 
pomiędzy sąsiadującymi dolinami. Za-
równo w Tatrach Wysokich, jak i w Za-
chodnich we wszystkich dolinach wystę-
puje dominacja typu B1, jednak o ile ich 
udział w Tatrach Wysokich wynosi 
40,8%, to w Tatrach Zachodnich aż 
56,5%. Z kolei typ B2 jest wyraźnie 
bardziej powszechny w Tatrach Zachod-
nich (11%). Najwięcej form tego typu 
stwierdzono w Dolinie Jarząbczej i Sta-
rorobociańskiej.  

Spływy typu C (łącznie C1 i C2) sta-
nowią drugą po względem liczebności 
grupę. Są one charakterystyczne dla 
obszarów o rzeźbie wysokogórskiej typu 
alpejskiego, która cechuje Tatry Wysokie 
i występują we wszystkich dolinach 
w ich obrębie. Na obszarze tym dominują 
stoki skalne rozcięte licznymi rynnami 
korazyjnymi, w których gromadzi się 
materiał uwalniany przez intensywne 
wietrzenie mechaniczne. Wśród 265 
szlaków spływów w Tatrach Wysokich 
aż 27% zostało zaklasyfikowanych jako 
typ C1, a typ C2 jest reprezentowany 
przez 14% przypadków. W Tatrach Za-
chodnich  obecność spływów typu C 
odnotowano jedynie w czterech dolinach: 
Starorobociańskiej, Tomanowej, Kondra-
towej i Kasprowej, a więc posiadających 
najbardziej czytelną rzeźbę polodowco-
wą. Spływy są przestrzennie powiązane 
ze skalistymi zboczami kotłów lodow-
cowych. 
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Tab. 1. Typologia szlaków spływów gruzowych w polskiej części Tatr. 

Typ  Tatry Zachodnie Razem 
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A 1 1 1 - - - - - - - - 3 1,9 
B1 4 15 15 5 9 9 3 7 5 4 11 87 56,5 
B2 1 4 5 - - 2 1 1 1 1 1 17 11 
C1 4 4 2 4 2 4 8 - - 4 - 32 20,8 
C2 - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 5 3,2 
D 3 4 - - - - - - - 2 - 9 5,8 

Razem 13 28 24 9 12 16 12 9 6 12 12 153 100 
 

Typ Tatry Wysokie Razem 
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A 1 - - 3 4 8 3 
B1 14 19 14 35 26 108 40,8 
B2 2 - 2 3 - 7 2,6 
C1 13 9 6 26 18 72 27,2 
C2 7 12 1 12 6 38 14,3 
D 5 5 - 11 11 32 12,1 

Razem 42 45 23 90 65 265 100 
 
 

Materiał zwietrzelinowy pochodzący 
z procesów wietrzenia jest transportowa-
ny po stoku, a następnie deponowany 
u jego podnóża, na stożkach usypisko-
wych. Podczas intensywnych opadów 
deszczu woda spływająca po stoku kon-
centruje się w rynnach korazyjnych, 
a poniżej ich wylotów może spowodo-
wać upłynnienie materiału stożków usy-
piskowych i zainicjować powstanie 

spływu gruzowego typ D. Formy tego 
typu częściej występują w Tatrach Wy-
sokich, gdzie stwierdzono obecność 32 
szlaków, stanowiących 12% przypad-
ków. W Tatrach Zachodnich szlaków 
tego typu jest 9 (5,8%). W Tatrach Wy-
sokich spływy takie można spotkać 
w każdej dolinie, z wyjątkiem Doliny 
Waksmundzkiej, podczas gdy w Tatrach 
Zachodnich występują one tylko w doli-
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nach Wyżniej Chochołowskiej, Jarząb-
czej i Kasprowej. Podobnie jak w przy-
padku spływów typu C, występowanie 
spływów typu D w Tatrach Zachodnich 
jest ograniczone do obszarów, w których 
lodowce przemodelowały najwyżej poło-
żone odcinki dolin. 

Najmniejszy udział procentowy 
w Tatrach mają spływy gruzowe typu A. 
Najwięcej stwierdzono ich w Dolinie 
Rybiego Potoku (4 spływy) i Dolinie 
Pięciu Stawów/Roztoki (3 spływy). 
W Tatrach Zachodnich pojedyncze spły-
wy tego typu można spotkać jedynie 
w dolinach Wyżniej Chochołowskiej, 
Jarząbczej i Starorobociańskiej. Stoki 
w tych dolinach charakteryzują się dużą 
długością, a powyżej barków lodowco-
wych i ścian kotłów występują odcinki 
stoku o założeniach preglacjalnych, 
z pokrywą zwietrzelinową, stanowiące 
strefy zasilania spływów.  

W polskich Karkonoszach jeszcze 
wyraźniej niż w Tatrach dominują spły-
wy typu B1, stanowiące ponad 50% całej 
zbiorowości (tab. 2). Są one powszechne 
w kotłach polodowcowych wschodnich 
Karkonoszy. Drugą pod względem li-
czebności grupą są spływy typu C1 
(33%), ale występują one niemal wyłącz-
nie w Wielkim Śnieżnym Kotle, wska-
zywanym jako praktycznie jedyna en-
klawa wysokogórskiego krajobrazu 
w Karkonoszach, gdzie występują wyso-
kie ściany skalne rozcięte głębokimi 

rynnami korazyjnymi [Migoń 2008]. 
W kotle tym wystąpiły 22 z 27 spływów 
tego typu. Pojedyncze przypadki stwier-
dzono w południowej części Kotła Łom-
niczki i w Kotle Wielkiego Stawu. Oba 
szlaki spływowe rozpoznane w Małym 
Śnieżnym Kotle także należą do tej kate-
gorii. Formy rozgałęzione, zasilane przez 
kilka stref oderwania/upłynnienia, są 
w Karkonoszach bardzo rzadkie, a przy-
należność niektórych form do tego pod-
typu jest dyskusyjna. Późniejsza denuda-
cja i sukcesja roślinna nie pozwala z całą 
pewnością stwierdzić, czy palczasty 
układ strefy zasilania jest konsekwencją 
jednego, czy kilku epizodów. Podobnie 
dyskusyjne jest zaliczenie trzech spły-
wów w Wielkim Śnieżnym Kotle do typu 
D. Na jednym ze stożków usypiskowych 
stwierdzono silnie zatarte ślady szlaku 
spływu, który nie kontynuował się 
w położonej wyżej rynnie [Migoń i in. 
2010], nie można jednak odrzucić hipo-
tezy, że w początkowych odcinkach 
spływy te przemieszczały się rynną kora-
zyjną. 

Spływ gruzowy na Babiej Górze 
z 2002 r. należy do kategorii B1. Poniżej 
strefy oderwania, na odcinku około 20 m, 
w osi toru spływu występuje wprawdzie 
próg skalny, ale jego obnażenie było 
raczej wynikiem erozji podczas spływu. 
Ponadto obejmuje on mniej niż 5% dłu-
gości szlaku spływowego. 

 
Tab. 2. Typologia szlaków spływów gruzowych w polskich Karkonoszach. 

Typ Kocioł 
Łomniczki 

Kocioł 
Małego 
Stawu 

Kocioł 
Wielkiego 

Stawu 
Czarny 
Kocioł 

Wielki 
Śnieżny 
Kocioł 

Mały 
Śnieżny 
Kocioł 

Pozostałe 
miejsca Razem 

A 1 1 1 2 - - - 5 
B1 20 9 8 - - - 7 44 
B2 - 3 - - - - - 3 
C1 2 - 1 - 22 2 - 27 
C2 - - - - - - 1 1 
D - - - - 3 (?) - - 3 (?) 

Razem 23 13 10 2 25 2 8 83 
 



P. Jurczak, P. Migoń, R. J. Kaczka 

38 

Powyższe typologie i porównania na-
leży traktować z ostrożnością, wynikają-
cą z kilku przyczyn. Po pierwsze, mate-
riał podstawowy nie był w pełni porów-
nywalny. W Tatrach były nim ortofoto-
mapy i tylko w ograniczonej skali wizja 
terenowa, podczas gdy w Karkonoszach 
opisy morfologiczne opierały się głównie 
na badaniach terenowych [Szymanowski 
2004, Migoń i in. 2010]. Po drugie, 
w Tatrach uwzględniano tylko rynny 
o niedawnym wieku, cechujące się świe-
żością form i obecnością słabo skoloni-
zowanej przez roślinność strefy oderwa-
nia i rynny, podczas gdy w Karkono-
szach były brane pod uwagę wszystkie 
spływy, które pozostawiły po sobie mniej 
bądź bardziej czytelne ślady w rzeźbie 
stoku, nawet jeśli sukcesja roślinna obję-
ła je całkowicie. Po trzecie, trudności 
interpretacyjne ortofotomapy w przypad-
ku Tatr (miejscami głębokie zacienienie 
obrazu) sprawiły, że jednoznaczne przy-
pisanie około 5% spływów do wydzielo-
nych kategorii było niepewne. Niemniej, 
porównanie rezultatów typologii spły-
wów dobrze oddaje różnice między Ta-
trami Wysokimi, Zachodnimi i Karkono-
szami. 

 
Długość 

 
Szlaki spływów gruzowych w Ta-

trach są bardzo zróżnicowane pod 
względem długości, jakkolwiek zarówno 
w Tatrach Wysokich, jak i Zachodnich 
najliczniej są reprezentowane spływy 
krótkie, których szlaki nie przekraczają 
100 m długości (tab. 3). Najdłuższy szlak 
ma 1135 m i znajduje się na stokach 
Małej Buczynowej Turni w Dolinie Roz-
toki w Tatrach Wysokich; najdłuższy 
spływ w Tatrach Zachodnich miał miej-
sce w Dolinie Starorobociańskiej (857 
m). Wartość średnia jest także wyższa 
dla Tatr Wysokich (214 m) niż dla Tatr 
Zachodnich (166 m), przy średniej dla 
całego masywu wynoszącej 196 m. 
Spływów o długości ponad 500 m (naj-

dłuższa odnotowana wartość w polskich 
Karkonoszach) jest w Tatrach 26, z cze-
go 21 w Tatrach Wysokich. Najwięcej 
jest ich w Dolinie Pięciu Sta-
wów/Roztoki – 8. Występowanie naj-
dłuższych spływów w polodowcowych 
dolinach Roztoki i Rybiego Potoku jest 
związane z największą energią rzeźby 
i odzwierciedla skalę erozji glacjalnej. 
Podobnie, przyczyn większego zróżni-
cowania długości spływów w Tatrach 
Wysokich należy upatrywać w większej 
energii rzeźby niż w Tatrach Zachodnich. 

W Karkonoszach szlaki spływów nie 
osiągają tak znacznych długości jak 
w Tatrach (tab. 3), ale średnia dla całych 
polskich Karkonoszy jest zbliżona do 
tatrzańskiej i wynosi nieco ponad 200 m 
[Parzóch i in. 2007]. Najdłuższy, 
w Czarnym Kotle Jagniątkowskim, ma 
500 m długości, najkrótsze spływy miały 
długość poniżej 30 m, a poszczególne 
kotły znacznie różnią się pod tym wzglę-
dem między sobą. W kotłach Małego 
i Wielkiego Stawu długości spływów są 
podobne, co wynika z silnych uwarun-
kowań topograficznych. Strefy źródłowe 
są zlokalizowane przy górnym załomie 
stoku, natomiast dolną granicę obszaru 
depozycji wyznaczają jeziora w dnach 
obu kotłów. Niewielkie jest też zróżni-
cowanie w Śnieżnych Kotłach, gdzie 
płaskie dno kotła zamknięte wałem mo-
reny hamuje dalszy transport materiału. 
Znaczne zróżnicowanie długości (30–460 
m) występuje w Kotle Łomniczki, co ma 
związek ze zróżnicowaną podażą mate-
riału i urozmaiconą rzeźbą kotła, która 
sprawia, że spływy są generowane 
w różnych miejscach na zboczach [Szy-
manowski 2004]. 
 
Zakres wysokościowy 
 

Spływy gruzowe w Tatrach obejmują 
bardzo szeroką strefę wysokościową, od 
2392 m do 1020 m n.p.m. Duże zróżni-
cowanie pozycji wysokościowej szlaków 
spływów jest obserwowane praktycznie 
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w każdej dolinie (ryc. 2). W Tatrach 
Wysokich rozpiętość między położeniem 
najwyższej strefy oderwania i najniższej 
strefy depozycji przekracza 500 m, nie-
kiedy znacznie, w Tatrach Zachodnich 
jest nieco niższa. Spływy gruzowe 
w Tatrach nie są zatem ograniczone do 
jednego wąskiego piętra geoekologicz-
nego, kształtując rzeźbę stoków na róż-
nych wysokościach, aczkolwiek najwięk-
sza liczebność spływów ma miejsce 
w przedziale wysokości 1700–2100 m 
n.p.m. w Tatrach Wysokich i 1600–1900 
m n.p.m. w Tatrach Zachodnich . 
W większości dolin zakres wysokościo-
wy występowania spływów mieści się 
powyżej wartości średniej wysokości 
zlewni (ryc. 2). Niewielki odsetek spły-
wów (6,5% całości – 27 przypadków) 
jest ograniczony wysokościowo do strefy 
poniżej górnej granicy lasu. Występują 
one niemal wyłącznie w Tatrach Za-
chodnich, głównie w dolinach Strąży-
skiej (8) i Kościeliskiej (7), gdzie strefa-

mi źródłowymi są niecki stokowe wypeł-
nione gruzem wapiennym i dolomito-
wym pochodzącym z wietrzenia ostań-
ców skalnych. 

Zakres wysokościowy występowania 
spływów gruzowych w Karkonoszach 
jest znacznie mniejszy i wynosi 500 m, 
co pozostaje w związku z ogólnie mniej-
szą energią rzeźby. Najwyżej położone 
fragmenty strefy oderwania znajdują się 
na wysokości 1530 m n.p.m. (stoki 
Śnieżki – spływ z 2.07.2009 r.) oraz 
1450–1460 m n.p.m. (Mały Śnieżny 
Kocioł, Wielki Śnieżny Kocioł), zasięg 
stref depozycji sięga do 950 m n.p.m. 
Zdecydowana większość szlaków spły-
wów (ponad 90%) mieści się w przedzia-
le 1380–1100 m n.p.m., co odzwierciedla 
podobne położenie wysokościowe i rzeź-
bę większości kotłów polodowcowych na 
północnych stokach Karkonoszy. Ich 
górne krawędzie są wcięte w wierzcho-
winową powierzchnię zrównania, nato-
miast dna są położone w pasie 1100– 

 
 

Tab. 3. Długość szlaków spływów gruzowych w Tatrach i Karkonoszach. 

Przedziały 
wysokości 

Tatry Wysokie Tatry Zachodnie Karkonosze1 

Liczba Udział 
procentowy Liczba Udział 

procentowy Liczba Udział 
procentowy 

< 100 m 85 32,3 64 41,3 16 20,0 
100–200 m 77 29,3 49 31,6 29 36,3 
200–300 m 35 13,3 22 14,2 24 30,0 
300–400 m 28 10,6 13 8,4 7 8,7 
400–500 m 17 6,5 2 1,3 4 5,0 
500–600 m 11 4,2 2 1,3 – – 
600–700 m 3 1,1 1 0,6 – – 

> 700 m 7 2,7 2 1,3 – – 
Razem 263 100 155 100 802 100 

1 Dane o długości szlaków spływów gruzowych w Karkonoszach na podstawie: Parzóch i in. 
2007; Migoń i in. 2006, 2010; Parzóch, Migoń 2010. 
2 Dla trzech szlaków spływów, rozpoznanych na stożkach usypiskowych w Wielkim Śnieżnym 
Kotle, jest niemożliwe nawet oszacowanie całkowitej długości, dlatego nie zostały one uwzględ-
nione. Wskutek zatarcia form nie można stwierdzić, czy zostały one zainicjowane w górnej części 
stożka, czy w rynnie korazyjnej powyżej stożka. 
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1200 m n.p.m. Na tym tle wyróżnia się 
zlewnia Łomniczki we wschodnich Kar-
konoszach (ryc. 3). Kocioł Łomniczki 
jest nieprzegłębiony, a dolina Łomniczki 
jest głębokim wciosem erozyjnym. Mo-
delowaniu przez spływy podlegają różne 
odcinki stoku, stąd duża rozpiętość wy-
sokościowa ich występowania. Wyjąt-
kowa jest grupa krótkich spływów 
w środkowej części doliny Łomniczki, 
poniżej 1000 m n.p.m. Powstały one 
w piętrze leśnym, na wypukłym załomie 
zbocza, w innych warunkach morfolo-
gicznych niż większość spływów. 

 
Zagrożenia związane ze spływami 
gruzowymi 

 
Z antropocentrycznego punktu wi-

dzenia spływy gruzowe należą do naj-

bardziej destrukcyjnych procesów po-
wierzchniowych i stanowią poważne 
zagrożenie w zagospodarowanych obsza-
rach górskich. W historii odnotowano 
wiele dramatycznych w skutkach spły-
wów gruzowych. Najbardziej tragiczny 
był zainicjowany osuwiskiem spływ 
gruzowy pod Nevado Huascaran w Peru 
w 1970 r., który spowodował śmierć 
ponad 18 000 osób [Schuster i in. 2002], 
liczne tragedie odnotowano w regionie 
alpejskim i w Pirenejach [np. White i in. 
1997]. Śmiertelne skutki spływów gru-
zowych odnotowano nawet w czeskich 
Karkonoszach. W 1897 r. jeden ze spły-
wów dotarł do zamieszkanych zabudo-
wań i spowodował śmierć 7 osób. 
W Polsce, z racji ograniczenia występo-
wania do najwyższych partii Tatr, Kar-
konoszy i Babiej Góry, objętych ochroną  

 
 

 
Ryc. 3. Zakres wysokościowy szlaków spływów gruzowych w dolinie Łomniczki 

(na podstawie Parzóch i in. 2007, uzupełnione i zmienione). 

Fig. 3. Altitude range of debris flow tracks in the Łomniczka valley in the Karkonosze Mts 
(after Parzóch et al. 2007, supplemented and modified). 
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jako parki narodowe, spływy gruzowe 
nie stanowią obecnie poważnego zagro-
żenia (pierwszoplanowa w tym zakresie 
jest rola lawin śnieżnych), niemniej ich-
negatywnego oddziaływania nie można 
całkowicie zlekceważyć. 

Na pierwszy plan wysuwają się inte-
rakcje z ruchem turystycznym. Jakkol-
wiek większość spływów gruzowych 
zachodzi w obszarach turystycznie nieu-
dostępnionych, to część z nich obejmo-
wała swoim zasięgiem szlaki turystycz-
ne. W Tatrach przypadki tego typu odno-
towano w górnej części Doliny Gąsieni-
cowej (m.in. nad Czarnym Stawem 
i Zielonym Stawem), w Karkonoszach – 
w Kotle Łomniczki i w Białym Jarze 
[Migoń, Parzóch 2008]. Uszkodzone 
przez spływy ścieżki turystyczne musiały 
zostać na pewien czas zamknięte. Spływ 
gruzowy na północnym stoku Śnieżki 
w lipcu 2009 r. spowodował czasowe 
zamknięcie drogi dojazdowej do obser-
watorium meteorologicznego na szczycie 
[Parzóch, Knapik 2009]. 

W warunkach gospodarki leśnej zda-
rzeniami niepożądanymi są spływy gru-
zowe docierające do górnej granicy lasu 
i kontynuujące się w piętrze leśnym, 
niszczące drzewostany. W parkach naro-
dowych będą one raczej traktowane jako 
naturalne składniki geoekosystemu, de-
cydujące – obok innych czynników – 
o położeniu górnej granicy piętra koso-
drzewiny [Jodłowski 2007] i górnej gra-
nicy lasu [Plesník 1971, Parzóch i in. 
2008]. Potencjalnie bardziej dotkliwe jest 
powstanie trwałych rynien na stoku, 
z odsłoniętą pokrywą zwietrzelinową. 
Zachodzi na nich wprawdzie naturalna 
sukcesja roślinna, ale przez pierwsze lata 
strefy te podlegają dalszej erozji, co 
może skutkować nadmierną dostawą 
materiału do koryt strumieni i ich zasy-
pywaniem. Dlatego w Karkonoszach 
w najgłębszych rynnach w piętrze le-
śnym (Kocioł Łomniczki) zainstalowano 
zapory przeciwrumowiskowe [Parzóch 
i in. 2008]. 

Opisywane interakcje między spły-
wami a infrastrukturą mają, jak dotąd, 
charakter incydentalny, a skutki są usu-
wane w okresie kilku dni, rzadziej tygo-
dni. Zagadnieniem otwartym jest ewen-
tualna zmiana częstotliwości spływów 
w warunkach wielkoskalowych zmian 
klimatycznych. Postulowany wzrost 
wysokości opadów, w szczególności 
częstotliwości występowania krótkotrwa-
łych deszczów nawalnych, może skut-
kować wzrostem liczby spływów gruzo-
wych i większymi konsekwencjami dla 
górskiej turystyki pieszej. 

 
Podsumowanie 

 
Spływy gruzowe są najważniejszym 

procesem geodynamicznym współcze-
śnie kształtującym najwyższe partie 
polskich gór: Tatr i Karkonoszy. Zapre-
zentowane w artykule zestawienia poka-
zują, że spływy mają szeroki zakres wy-
stępowania i znacznie różnicują się pod 
względem długości i typu, co odzwier-
ciedla przede wszystkim lokalne uwa-
runkowania geomorfologiczne (energia 
rzeźby, kształt stoku) i obecność źródeł 
materiału rumowiskowego. Spływy gru-
zowe są powszechne na stokach tatrzań-
skich, choć liczniej występują w Tatrach 
Wysokich, gdzie osiągają też większe 
rozmiary. W Karkonoszach ich wystę-
powanie jest praktycznie ograniczone do 
ścian i zboczy kotłów polodowcowych. 
Poza Tatrami i Karkonoszami odgrywają 
one rolę marginalną i w zdecydowanej 
większości pasm górskich Sudetów 
i Beskidów nie występują wcale. Wyraź-
ny jest związek pomiędzy przeważają-
cym typem spływu gruzowego a ogól-
nymi cechami morfologii obszarów gór-
skich, omawianymi przez A. Kotarbę 
i P. Migonia [2010]. W klasycznych 
górach średnich spływy gruzowe są bar-
dzo rzadkie lub nie występują w ogóle 
i praktycznie są w nich reprezentowane 
wyłącznie spływy stokowe typu B (ini-
cjowane na stokach z pokrywą regolito-
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wą). W masywach o cechach przejścio-
wych między górami średnimi i wysoki-
mi (najwyższe partie Karkonoszy, Tatry 
Zachodnie) spływy są powszechniejsze, 
ale nadal zdominowane przez typ B. 
Spływy typu C i D pojawiają się w wy-
jątkowych przypadkach uwarunkowa-
nych lokalnie. Powszechność spływów 
typu C i D cechuje obszary o rzeźbie 
wysokogórskiej, a niepełne przemodelo-
wanie glacjalne dolin stwarza także wa-
runki do powstania spływów typu A. 
W górach wysokich, w związku z więk-
szą energią rzeźby, rośnie udział spły-
wów gruzowych typu dolinnego, które 
mogą pokonywać znaczne odległości 
kilku, a nawet więcej kilometrów. 

Zagrożenia związane z występowa-
niem spływów w polskich górach są 
generalnie niewielkie i ograniczone do 
negatywnego oddziaływania na infra-
strukturę turystyczną, rzadziej drogową. 
Do niepożądanych skutków pośrednich 
należy wzrost intensywności erozji 
w rynnach spływów i zwiększona dosta-
wa rumowiska do koryt, aczkolwiek 
w parkach narodowych procesy te należy 
uznać za naturalny składnik geoekosys-

temów. Ponieważ spływy gruzowe są 
niemal zawsze uruchamiane podczas 
ulewnych opadów o dużej wydajności, 
ich częstotliwość i zakres negatywnych 
oddziaływań może się zwiększyć, jeśli 
sprawdzą się scenariusze zmian klimatu 
zakładające wzrost częstotliwości eks-
tremalnych zdarzeń opadowych. 

 
Podziękowania 

 
Badania w Tatrach zostały przepro-

wadzone dzięki pomocy i życzliwości 
pracowników Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego i były współfinansowane z Pol-
sko-Szwajcarskiego Programu Badaw-
czego FLORIST „Zagrożenie powo-
dziowe na przedpolu Tatr” (Flood risk on 
the northern foothills of the Tatra Moun-
tains) nr PSPB-153/2010. Badania spły-
wów gruzowych w Karkonoszach są 
prowadzone przy wsparciu Dyrekcji 
i pracowników Karkonoskiego Parku 
Narodowego i finansowane przez Instytut 
Geografii i Rozwoju Regionalnego Uni-
wersytetu Wrocławskiego z dotacji na 
badania statutowe. 
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Summary 
 

Occurrence and selected morphometric features of debris flow tracks in the Tatra 
Mountains and the Karkonosze Mountains  
 

Debris flows belong to the key geomorphological processes which shape hillslopes in 
high mountains and steep slopes of medium-altitude mountains located above the tim-
berline. In Poland, debris flows occur frequently in the Tatra Mountains and, less com-
monly, in the Karkonosze Mountains, while in other mountain ranges they occur inci-
dentally or not at all. This paper presents results of typological and morphometric analy-
sis of debris flow tracks identified in the Tatra Mts by means of orthophotomap (dated 
1999) interpretation and measured using ArcGIS 9.2. software, whereas field geomor-
phological mapping provided raw data for debris flow tracks in the Karkonosze Mts. The 
entire populations of tracks were subject to analysis, i.e. 418 tracks from the Tatra Mts 
and 83 tracks from the Karkonosze Mts. Typology of debris flow tracks proposed in this 
paper includes six categories, reflecting morphological characteristics of source, transfer 
and depositional areas. We found evident differences between the High Tatra, Western 
Tatra and the Karkonosze, consistent with the main geomorphic features of each moun-
tainous terrain. In the High Tatra debris flows generated on regolith-covered slopes oc-
cur with an almost identical frequency (43.4%) as flows supplied by debris accumulated 
in ravines dissecting rock slopes (41.5%). In the Western Tatra the respective values are 
67.5% and 24%, while in the Karkonosze Mts they are 56.6% and 33.7%. However, in 
respect to the latter figure, 22 out of 28 tracks of this type occur in one locality – in the 
Wielki Śnieżny glacial cirque. In the Tatra Mts 26 debris flow tracks exceed 500 m long, 
whereas in the Karkonosze only one track attains this length. However, the mean lengths 
are similar, just above 200 m. The problem of hazards posed by debris flows is briefly 
discussed. The risk is generally very low, but debris flows occasionally damage transport 
and tourist infrastructure. 
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Streszczenie 

 
Opracowanie jest krótką charakterystyką maksymalnych przepływów, odpływów 

i indeksów powodziowości Françou-Rodiera rzek kontynentów półkuli południowej. 
Materiał źródłowy stanowiły absolutnie najwyższe zanotowane w XX w. maksima 
przepływu (WWQ) z 462 przekrojów wodowskazowych z obszaru Afryki, Ameryki 
Południowej oraz Australii i Oceanii. Dla rzek poszczególnych kontynentów 
wyznaczono równania obwiedni przepływów maksymalnych. Autorzy podjęli także 
próbę oceny zmian względnej liczby oraz wielkości maksimów przepływu w wieloleciu. 
W analizach wykorzystano, zdefiniowany we wcześniejszych pracach autorów, indeks 
wysokiej wody (IWWk). Na podstawie analizy wieloletniej zmienności IWWk można 
stwierdzić, iż powodziowość rzek płynących na kontynentach półkuli południowej nie 
wzrastała, ani nie zmieniła się istotnie w ciągu XX w. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Gwałtowne wezbrania rzek oraz po-
wodzie należą do zjawisk ekstremalnych, 
które zawsze niosą ze sobą ogromny 
ładunek emocjonalny. Tym bardziej, iż w 
klasyfikacji katastrof naturalnych zajmu-
ją one czołowe miejsce pod względem 
wielkości strat. W świetle badań przed-
stawionych przez IFRC (International 
Federation of Red Cross and Crescent 
Societies), w latach 1973–2002 niemal 
90% wszystkich katastrof było konse-
kwencją zjawisk hydrologiczno-meteo-
rologicznych [Kowalczak 2007, Bartnik, 
Jokiel 2008]. Przy czym w ostatnich 

trzech dekadach XX w. skutkami powo-
dzi zostało dotkniętych blisko 70% ogól-
nej liczby osób poszkodowanych w efek-
cie tego rodzaju zjawisk.  

Z powodu zagrożeń wynikających 
z występowania gwałtownych wezbrań 
rzecznych, problem ich prognozowania 
oraz pomiaru wzbudza duże zaintereso-
wanie opinii publicznej. Niepewność 
jutra sprawia, że społeczeństwo oczekuje 
– a wręcz domaga się – rzetelnych in-
formacji o prawdopodobieństwie formo-
wania się ekstremalnie wysokich wez-
brań rzecznych. Niejednokrotnie okazuje 
się jednak, iż oczekiwania te są nie-
współmierne do dokładności pozyskiwa-
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nych danych hydrometrycznych. Ekstre-
malne zjawiska hydrologiczne, w tym 
największe przepływy rzeczne, cechuje 
bowiem znaczna indywidualność oraz 
nieprzewidywalność. Z tego względu 
wszelkie dane dotyczące skali i częstości 
tych zdarzeń można uznać za bezcenne, 
mimo że są zwykle obarczone znacznymi 
błędami. Dla prognozowania hydrolo-
gicznych zjawisk ekstremalnych należy 
wykorzystywać tylko te dane, które wy-
różniają się wiarygodnością, serie pomia-
rów są ciągłe, a badania prowadzone 
były w sposób celowy [Langbein 1972]. 
Te trzy kryteria sprawiają, że uzyskane 
prognozy nie są jedynie domniemanymi 
scenariuszami ich autorów i przysłowio-
wym „wróżeniem z fusów”. Nabierają 
one bowiem cech naukowej obiektywno-
ści oraz wiarygodności. 

W ostatnich latach, w publikatorach 
i w środowisku naukowym dyskutowany 
jest również problem sprowadzający się 
do pytania: czy wraz z upływem lat 
wzrasta częstotliwość oraz skala ekstre-
malnie wysokich przepływów rzecznych 
[Kundzewicz, Kowalczak 2008, Milli-
man, Farnswarth 2011] ? Z oczywistych 
powodów rośnie także chęć poznania 
genezy ewentualnych zmian ustroju rzek. 
Prezentowane opracowanie wpisuje się 
w ten nurt badawczy. Zawiera bowiem 
analizę zmian częstości oraz wysokości 
najwyższych zanotowanych przepływów 
rzek płynących na kontynentach półkuli 
południowej w XX w. W opracowaniu 
podjęto jednocześnie próbę ustalenia, czy 
w tej części świata wzrastał stopień po-
wodziowości rzek w ostatnim stuleciu. 
Jest ono kontynuacją wcześniejszych 
badań autorów dotyczących powodzio-
wości rzek półkuli północnej [Bartnik, 
Jokiel 2008], zaś w szerszym kontekście 
zostało ujęte w najnowszym ich dziele 
[Bartnik, Jokiel 2012]. Zawarto w nim, 
między innymi, informacje dotyczące 
klimatycznych uwarunkowań formowa-
nia się wezbrań na poszczególnych kon-
tynentach półkuli południowej. Interesu-

jącym zagadnieniem może być także 
porównanie obu półkul pod względem 
powodziowości rzek płynących na ich 
kontynentach. 
 
Metody badań 
 

Materiał badawczy opracowania sta-
nowiły maksymalne przepływy (WWQ) 
zanotowane w XX w. na posterunkach 
wodowskazowych zamykających zlewnie 
rzek Afryki, Ameryki Południowej oraz 
Australii i Oceanii. Zebrane dane hydro-
metryczne posłużyły do wyznaczenia 
tzw. obwiedni przepływów maksymal-
nych rzek poszczególnych kontynentów 
półkuli południowej. W odniesieniu do 
rzek świata podobną zależność wyzna-
czyli wcześniej J. A. Rodier oraz M. Ro-
che [1984]. Ma ona postać: 

 
nACWWQ   [m3·s–1]  [1] 

 
gdzie: WWQ – najwyższy możliwy prze-
pływ [m3·s–1], A – powierzchnia zlewni 
[km2], C – parametr odzwierciedlający 
czynniki wpływające na odpływ maksy-
malny, n – parametr określający krzywi-
znę funkcji obwiedni. 

Powyższa formuła pozwala na wy-
znaczenie przybliżonego maksymalnego 
możliwego przepływu rzek dla danej 
powierzchni zlewni. Dzięki temu może 
być wykorzystywana we wstępnym sza-
cowaniu wielkości tych ekstremalnych 
zjawisk hydrologicznych.  

Natężenie przepływu, za pomocą któ-
rego określa się najczęściej kulminację 
przepływu wezbraniowego, uniemożli-
wia porównywanie rzek o różnej zasob-
ności wodnej. Dlatego do analiz porów-
nawczych stosuje się najczęściej tzw. 
odpływ jednostkowy, podawany 
w dm3·s–1·km–2. Miara ta umożliwia 
waloryzowanie wezbrań rzek o różnej 
wielkości zlewni. 

Do porównywania największych 
wezbrań rzecznych wykorzystuje się cza-
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sem indeks powodziowości Françou-
Rodiera, zwany również indeksem K 
[Rodier, Roche 1984, Smith, Ward 1998, 
Herschy 2004]. Opisuje on skalę wezbra-
nia rzecznego w funkcji wielkości jego 
kulminacji i powierzchni zlewni. Indeks 
K wyznacza się za pomocą formuły: 
 


















8)(
6)(110

ALog
WWQLogK  [2] 

 
gdzie: K – indeks Françou-Rodiera, 
WWQ – przepływ maksymalny [m3·s–1], 
A – powierzchnia zlewni [km2]. 

Indeks powodziowości Françou-
Rodiera jest wielkością niemianowaną. 
Przyjmuje się, że im wyższą osiąga on 
wartość, tym skala wezbrania maksymal-
nego jest większa. Najwyższe indeksy 
Françou-Rodiera przekraczają niekiedy 
6. Dla przykładu, stosunkowo wysokie 
indeksy mają rzeki: Shingu Oga w Japo-
nii – 6,29, Narmada w Indiach – 6,21 czy 
Tam Shui na Tajwanie – 6,20. Dla mak-
symalnego wezbrania islandzkiej Skeida-
ry (w 1996 r.), w czasie trwania tzw. 
jökulhlaup (isl. powódź lodowcowa), 
obliczony indeks K jest równy 7,34, co 
bez wątpienia można uznać za absolutne 
maksimum w skali świata. Indeksy K 
przyjmują również wartości ujemne. 
Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, 
gdy zanotowany WWQ jest wielokrotnie 
niższy od przepływu uwarunkowanego 
wielkością zlewni. Indeks Françou-
Rodiera umożliwia zatem porównanie 
poszczególnych wezbrań pod kątem ich 
wielkości, natomiast odpływ jednostko-
wy przepływu kulminacyjnego pozwala 
na dokonywanie analiz przestrzennych.  

Dla danego obszaru (np. kontynent, 
kraj, region) i dla danego roku można 
także ustalić względną, w stosunku do 
liczby obserwowanych wówczas wodo-
wskazów, liczbę zdarzeń WWQ [Bartnik, 
Jokiel 2008]. Miarę tę nazwano wskaźni-
kiem wysokiej wody dla roku „k” (WWk) 
i wyrażono w procentach. Charakterysty-

ka ta pokazuje, w jakim procencie rzek 
obserwowanych w danym roku i na da-
nym obszarze zdarzyło się absolutne 
maksimum przepływu.  

Jednocześnie, każde absolutne mak-
simum przepływu rzeki opisuje porów-
nywalny i niemianowany indeks K cha-
rakteryzujący skalę tego zdarzenia. Za-
tem, iloczyn wskaźnika wysokiej wody 
dla roku „k” (WWk) oraz sumy indeksów 
Kj ustalonych dla maksymalnych prze-
pływów, które na danym obszarze wy-
stąpiły w tymże roku, pozwala na ocenę 
nie tylko względnej skali powodziowości 
danego roku na danym obszarze (tu na 
kontynentach półkuli południowej), ale 
także na zbadanie jej zmienności w skali 
wielolecia [Bartnik, Jokiel 2007, 2008, 
2010]. Formułę tego indeksu opisuje 
wzór: 
 

k

N

j
jkk KWWIWW )(

1



  [3] 

 
gdzie: IWWk – indeks wysokiej wody dla 
roku „k” oraz danego obszaru, WWk – 
wskaźnik wysokiej wody dla roku „k” na 
danym obszarze [%], Kj – indeks powo-
dziowości Françou-Rodiera w rzece „j” 
i roku „k”, N – liczba przekrojów, 
w których zanotowano WWQ. 
 
Materiał źródłowy 
 

Podstawę opracowania stanowił ma-
teriał hydrometryczny zestawiony przez 
R.W. Herschy’ego [2004] w World Cata-
logue of Maximum Observed Floods. 
Katalog ten jest kontynuacją oraz swoi-
stym uzupełnieniem studium przygoto-
wanego wcześniej przez J.A. Rodiera 
oraz M. Rocha [1984]. Oba opracowania 
powstały przy współpracy i wsparciu ze 
strony organizacji: IAHS (International 
Association of Hydrological Sciences), 
UNESCO (w ramach Międzynarodowe-
go Programu Hydrologicznego – Interna-
tional Hydrological Programme) oraz 
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WMO (World Meteorological Organiza-
tion).  

Wyselekcjonowane dane hydrome-
tryczne zostały poddane weryfikacji tak, 
aby procedury obliczeniowe oraz analizy 
odznaczały się możliwie najwyższym 
poziomem rzetelności. Zbudowanie peł-
nowartościowego rekordu odnoszącego 
się do konkretnego wezbrania nie zawsze 
było jednak możliwe. Niekiedy brakowa-
ło jednej ze składowych rekordu, np. 
współrzędnych wodowskazu bądź liczby 
lat obserwacji. Czasem dane hydrolo-
giczne zawierały adnotacje, iż sposób ich 
pozyskania nie był w pełni profesjonalny, 
a podana wielkość WWQ jest jedynie 
szacunkowa. W zestawieniach niejedno-
krotnie pojawiały się także błędy doty-
czące wielkości przepływów czy po-
wierzchni zlewni. Wszystkie dane, które 
wzbudzały jakiekolwiek wątpliwości, 
były indywidualnie analizowane i w mia-
rę możliwości uzupełniane lub korygo-
wane na podstawie różnych źródeł oraz 
wiedzy autorów. 

Liczba pozytywnie zweryfikowanych 
rekordów opisujących przepływy mak-
symalne rzek (WWQ) jest zróżnicowana 
na poszczególnych kontynentach (ryc. 1). 
W Ameryce Południowej liczy 107 wo-
dowskazów zlokalizowanych na 71 rze-
kach. W przypadku Afryki opracowanie 
dotyczy 281 profili i 228 rzek, natomiast 
w przypadku Australii i Oceanii – 74 
rekordy i 68 rzek. Wybrane zlewnie 
odwadniają obszary położone w obrębie 
różnych stref klimatycznych, o odmien-
nych warunkach fizycznogeograficznych. 
Są one rozłożone nierównomiernie na 
badanym obszarze – brak bowiem punk-
tów pomiarowych w miejscach pozba-
wionych stałej sieci rzecznej. 

Wykorzystane w analizach rekordy 
pochodzą z serii obserwacyjnych, któ-
rych długość wynosiła przynajmniej 
5 lat, nieistotny był przy tym horyzont 
czasowy obserwacji. Największą liczbę 
takich danych dla rzek kontynentów 
półkuli południowej udało się pozyskać 

z lat 1950–1980 (powyżej 200 rekor-
dów), dlatego to wielolecie należy uznać 
za najbardziej nasycone informacją hy-
drologiczną (ryc. 2). Stosunkowo naj-
mniej danych pochodziło z pierwszej 
oraz ostatniej dekady rozpatrywanego 
wielolecia. W skali poszczególnych kon-
tynentów wyjątek stanowiła Australia 
i Oceania, gdzie od połowy lat 60. XX w. 
aż do końca stulecia liczba zweryfikowa-
nych serii każdego roku przekraczała 50. 
Informacje hydrologiczne z początku 
XXI w. pochodziły jedynie z 11 poste-
runków wodowskazowych zlokalizowa-
nych na terytorium Brazylii. 

Długość serii, z których zaczerpnięto 
informacje o maksimach przepływu, 
również jest bardzo zróżnicowana na 
rozpatrywanym obszarze i zawiera się 
w przedziale: od założonego minimum 
(5 lat) do ponad 98 lat (Parana w Cor-
rientes) (ryc. 3). Najwięcej serii na kon-
tynentach półkuli południowej liczyło 
30–34 lata. Zdecydowanie najdłuższe 
serie pochodzą z Australii i Oceanii – ich 
średnia długość wynosi 52 lata, zaś po-
łowa uwzględnionych wodowskazów 
była obserwowana co najmniej 44 lata. 
Znacznie krótsze są przeciętnie serie 
pomiarowe rzek Ameryki Południowej 
(33 lata) oraz Afryki (29 lat). 
 
Odpływy maksymalne oraz indeksy 
powodziowości rzek Ameryki 
Południowej 
 

Powierzchnie zlewni (A km2), dla 
których obliczano poszczególne charak-
terystyki maksimów wezbrań, mieszczą 
się w przedziale od około 8,5 km2 (zlew-
nia badawcza: Crique Gregorie – Sta-
tion 1 w Gujanie Francuskiej) do ponad 
4 640 300 km2 (Amazonka w Obidos); 
ich zakres jest największy spośród bada-
nych kontynentów. Połowa zlewni ma 
powierzchnie z przedziału 8600–222 395 
km2, a współczynnik zmienności dla 
całego analizowanego zbioru jest równy  
 



Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek półkuli południowej 
 

51 

 

R
yc

. 1
. P

rz
es

trz
en

ne
 ro

zm
ie

sz
cz

en
ie

 p
rz

ek
ro

jó
w

 o
bj

ęt
yc

h 
op

ra
co

w
an

ie
m

 (p
rz

ek
ro

je
 z

az
na

cz
on

o 
pu

nk
ta

m
i).

 

Fi
g.

 1
. S

pa
tia

l d
ist

rib
ut

io
n 

of
 th

e 
stu

di
ed

 w
at

er
 g

au
ge

s (
w

at
er

 g
au

ge
s w

er
e 

m
ar

ke
d)

. 



A. Bartnik, P. Jokiel, B. Stanisławczyk 

52 

 

R
yc

. 2
. L

ic
zb

a 
w

od
ow

sk
az

ów
 n

a 
rz

ek
ac

h 
ko

nt
yn

en
tó

w
 P

ół
ku

li 
Po

łu
dn

io
w

ej
 o

bs
er

w
ow

an
yc

h 
w

 p
os

zc
ze

gó
ln

yc
h 

la
ta

ch
 w

ie
lo

le
ci

a.
 

Fi
g.

 2
. T

he
 n

um
be

r o
f t

he
 w

at
er

 g
au

ge
s i

n 
th

e 
pa

rti
cu

la
r y

ea
rs

 o
n 

th
e 

riv
er

s o
f t

he
 S

ou
th

er
n 

H
em

isp
he

re
 c

on
tin

en
ts

. 



Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek półkuli południowej 
 

53 

 
Ryc. 3. Długość serii obserwacyjnych w uwzględnionych wodowskazach rzek kontynentów 

Półkuli Południowej. 

Fig. 3. The length of the record series for the water gauges observed on the Southern Hemisphere continents. 
 
 
240%. Łączna powierzchnia uwzględ-
nionych zlewni jest przy tym o około 
48% większa od obszaru całego konty-
nentu i wynosi 26,3 mln km2. Wynika to 
z faktu, że do analiz posłużyły dane po-
chodzące nie tylko ze zlewni autochto-
nicznych. 

Maksymalne przepływy (WWQ) 
w czasie najwyższych wezbrań rzek 
Ameryki Południowej są bardzo zróżni-
cowane: od poniżej 38 m3·s–1 (Crique 
Gregorie) do 370 000 m3·s–1 (Amazonka) 
(ryc. 4). Przy wyznaczaniu najlepiej 
dopasowanego do tych danych równania 
krzywej obwiedni obie w/w wartości 
pominięto, gdyż WWQ w trakcie obu 
wezbrań zostały przez hydrologów usta-
lone tylko na podstawie badań pośred-
nich. Warto też zauważyć, że punkty 
reprezentujące te przepływy dość wyraź-
nie odstają od smugi pozostałych. Istnieje 

zatem duże prawdopodobieństwo, że 
mogą one być przeszacowane. Między 
innymi z tego względu wyznaczone dla 
Ameryki Południowej równanie obwied-
ni WWQ w funkcji powierzchni zlewni 
jest adekwatne wyłącznie w przedziale 
od około 100 do około 1 000 000 km2. 
Na podkreślenie zasługuje również fakt, 
że współczynnik zmienności WWQ na 
tym kontynencie jest identyczny ze 
współczynnikiem uzyskanym dla zbioru 
powierzchni zlewni i wynosi także 240%. 

Mimo że Ameryka Południowa jest 
kontynentem o największych zasobach 
wodnych, to obliczone odpływy jednost-
kowe (WWq) kulminacji wezbrań rzecz-
nych są tutaj stosunkowo niskie i mało 
zróżnicowane, również przestrzennie. 
Niemal wszystkie maksymalne odpływy 
jednostkowe w badanej grupie przekro-
jów mieszczą się w przedziale od 
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10 dm3·s–1·km–2 do 1000 dm3·s–1·km–2 
(ryc. 5A). Tylko w jednym przypadku 
WWq był większy od 1 m3·s–1·km–2 
(4,48 m3·s–1·km–2 – Crique Gregorie). 
Także tylko w jednej zlewni zanotowano 
WWq mniejszy od 0,01 m3·s–1·km–2 (ar-
gentyńska Pilcomayo). Składają się na to 
zapewne dwie przyczyny. Po pierwsze, 
liczba dostępnych danych z tego konty-
nentu jest niestety stosunkowo niewielka, 
a po drugie, uwzględnione w analizach 
wodowskazy zamykały przeważnie 
zlewnie duże (jedynie 25% zlewni miało 
powierzchnie mniejsze od 8600 km2). 
Wszystko to istotnie wpłynęło na zareje-
strowany zakres  WWq. 

Powodziowość rzek Ameryki Połu-
dniowej mierzona indeksem K nie wyda-
je się duża, głównie z uwagi na stosun-
kowo mało zróżnicowaną próbkę dostęp-
nych danych. Rozkład obliczonych in-
deksów powodziowości Françou-Rodiera 
rzek południowoamerykańskich jest 
zbliżony do normalnego i różni się wy-
raźnie od rozkładów zidentyfikowanych 
w przypadku WWq (ryc. 6A). Prawie 

40% rzek charakteryzuje się przeciętną 
powodziowością (K w przedziale 3,0–
4,0), ale jednocześnie około 15% rzek 
należy zaliczyć do powodziogennych 
i groźnych (K w przedziale 4,0–6,0), 
a jedną (Amazonka) do bardzo groźnych 
(K > 6). Zwraca też uwagę stosunkowo 
duży udział rzek o bardzo małym indek-
sie powodziowości (34% obliczonych K 
mieści się w przedziale 0,0–3,0). 

W przypadku Ameryki Południowej 
wnioski bazują na niezbyt licznym mate-
riale hydrometrycznym, dlatego dość 
trudno uznać je za w pełni udokumento-
wane. Największe wątpliwości budzi 
niewielka liczba małych rzek i zlewni, 
których dane zostały pozytywnie zwery-
fikowane – tylko trzy zlewnie kontynentu 
miały powierzchnie mniejsze od 1000 
km2. Fakt ten, w ocenie autorów, znie-
kształca nieco wyniki przeprowadzonych 
analiz statystycznych i każe ostrożnie 
traktować prezentowane spostrzeżenia 
i wnioski odnośnie skali powodziowości 
rzek tego kontynentu. 

 

 
Ryc. 4. Przepływy maksymalne (WWQ) rzek Ameryki Południowej w funkcji powierzchni ich zlewni (A). 

Linia przedstawia obwiednię, której równanie podano wyżej. 

Fig. 4. Maximum discharges (WWQ) as related to basin areas (A) of the rivers of South America. 
The envelope curve and its equation were also shown. 
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Ryc. 5. Maksymalne odpływy jednostkowe (WWq) w rozpatrywanych przekrojach wodowskazowych 

rzek Ameryki Południowej (A), Afryki (B), Australii i Oceanii (C). 

Fig. 5. Maximum specific runoffs (WWq) of the investigated rivers water gauge of South America (A), 
Africa (B), Australia and Oceania (C). 
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Ryc. 6. Indeksy powodziowości (K) wybranych rzek Ameryki Południowej (A),  

Afryki (B), Australii i Oceanii (C). 

Fig. 6. The flooding indices (K) chosen rivers of South America (A), 
Africa (B), Australia and Oceania (C). 

 
 
Odpływy maksymalne oraz indeksy 
powodziowości rzek Afryki 
 

Powierzchnie zlewni rzek afrykań-
skich, dla których zweryfikowano mak-
symalne przepływy, mieszczą się w bar-

dzo szerokim zakresie: od 3,6 km2 
(zlewnia reprezentatywna Lozeri-que 
w Korhogo na Wybrzeżu Kości Słonio-
wej) do ponad 3,8 mln km2 (Kongo/Zair 
w przekroju Boma). Łatwo zauważyć, że 
największa ze zlewni jest ponad milion 
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razy większa od najmniejszej (ryc. 7). 
Prawie 25% uwzględnionych zlewni ma 
powierzchnię mniejszą od 1 000 km2, 
a kolejne 25% – większą od 35 000 km2. 
Współczynnik zmienności w badanym 
zbiorze wartości powierzchni zlewni 
sięga 400%. 

Przepływy WWQ są na kontynencie 
afrykańskim także bardzo zróżnicowane, 
choć ich zmienność jest już wyraźnie 
mniejsza od zmienności A i niewiele 
przekracza 240%. Przepływy najwięk-
szych wezbrań w dolnym biegu Kongo 
sięgały prawie 90 000 m3·s–1, a w kilku 
małych rzekach RPA, Tunezji i Czadu 
nie przekraczały 100 m3·s–1. Przedsta-
wione równanie funkcji obwiedni dobrze 
aproksymuje przepływy skrajne i to nie-
mal w całym zakresie zmienności A 
i WWQ, choć z uwagi na niewielką liczbę 
danych ze zlewni bardzo małych, wydaje 
się w tym przedziale słabo uwarunko-
wane. 

Maksymalne odpływy jednostkowe 
w kulminacjach wezbrań są w zlewniach 
rzek afrykańskich dużo bardziej zróżni-

cowane niż w zlewniach Ameryki Połu-
dniowej. W 13 przypadkach obliczone 
WWq są mniejsze od 0,01 m3·s–1·km–2, 
ale jednocześnie w 12 zlewniach są one 
wyższe od 10 m3·s–1·km–2, a w 65 przy-
padkach mieszczą się w przedziale od 
1 do 10 m3·s–1·km–2 (ryc. 5B).  

Wśród największych WWq aż 6 po-
chodzi ze zlewni w RPA, 2 z Togo, 1 
z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz 3 
z wyspy Reunion. W 25% zlewni WWq 
są większe od 1,2 m3·s–1·km–2, a w kolej-
nych 25% zbioru – mniejsze od 
0,05 m3·s–1·km–2. Zróżnicowanie prze-
strzenne maksymalnych odpływów jed-
nostkowych na kontynencie jest duże 
i zmierzone współczynnikiem zmienno-
ści sięga 270%. 

Powodziowość rzek afrykańskich 
oceniona w oparciu o indeks K jest sto-
sunkowo wysoka. Z ogólnej liczby prze-
krojów uwzględnionych na tym konty-
nencie w 25% indeks ten był większy od 
4,1. W grupie rzek o największym indek-
sie (K > 5,0) znalazło się m.in.: 13 rzek 
z RPA (np. Black Mifolozi – 5,56), 6 

 
 

 
Ryc. 7. Przepływy maksymalne (WWQ) rzek Afryki w funkcji powierzchni ich zlewni (A). 

Linia przedstawia obwiednię, której równanie podano wyżej. 

Fig. 7. Maximum discharges (WWQ) as related to basin areas (A) of the rivers of Africa. 
The envelope curve and its equation were shown. 
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rzek Madagaskaru (np. Mandrare – 5,40), 
2 z wyspy Reunion (np. Roches – 5,28) 
oraz 2 cieki tunezyjskie (np. Zeoud – 
5,63).  

Jednocześnie, w 69 przypadkach ob-
liczone indeksy Françou-Rodiera wska-
zują na małą lub bardzo małą skalę po-
wodziowości rzek, dla których je uzy-
skano (ryc. 6B). Ponadto aż w 13 prze-
krojach wodowskazowych indeksy K 
przyjmowały wartości ujemne, np. Chari 
(w przekroju N’Djamena), Niger (Nia-
mey, Dire, Joene Bode), Nil (Aswan), Nil 
Biały (Malakal, Mongalla). Przyczyny 
zmniejszania się zasobów wodnych tych 
rzek należy upatrywać głównie we 
wzmożonych poborach wody do celów 
nawadniania, co dodatkowo wzmaga 
zjawisko pustynnienia na kontynencie 
[Kowalczak 2007, Bartnik, Jokiel 2012]. 
 
Odpływy maksymalne oraz indeksy 
powodziowości rzek Australii i Oceanii 
 

Łączna powierzchnia uwzględnio-
nych zlewni wynosi nieco ponad 3,56 

mln km2, co stanowi około 46% konty-
nentu. Współczynnik zmienności A 
w badanym zbiorze jest duży i sięga 
300%. Rozpatrywane zlewnie mieszczą 
się w przedziale od niespełna 31 km2 
(Papeiha w przekroju Cote10 na Tahiti) 
do niemal 1 000 000 km2 (Murray po 
wodowskaz Morgan). Nieco ponad 25% 
wodowskazów zamyka powierzchnie 
mniejsze od 500 km2, a zatem analizo-
wane WWQ pochodzą z rzek i zlewni 
stosunkowo małych w porównaniu z ba-
danymi na innych kontynentach. 

Największy przepływ na kontynencie 
australijskim wystąpił w rzece Roper 
(w przekroju Red Rock) w styczniu 1940 
r. i wynosił 47 400 m3·s–1 (ryc. 8). Poza 
kontynentem, ogromną masę wody pro-
wadziła, w Wigilię 1981 r., nowokale-
dońska Quaieme (przekrój Derniers Ra-
pides) – 10 400 m3·s–1. Odpływ jednost-
kowy w kulminacji tego wezbrania (jed-
nego z najwyższych zanotowanych na 
świecie) wynosił 31,5 m3·s–1·km–2. Ist-
nieje jednak pewne prawdopodobień-
stwo, że obliczenia WWQ w tym przy-  

 
 

 
Ryc. 8. Przepływy maksymalne (WWQ) rzek Australii i Oceanii w funkcji powierzchni ich zlewni (A). 

Linia przedstawia obwiednię, której równanie podano wyżej. 

Fig. 8. Maximum discharges (WWQ) as related to basin areas (A) of the rivers of Australia and Oceania. 
The envelope curve and its equation were shown. 
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padku zostały obarczone zbyt dużym 
błędem, dlatego punkt ten pominięto przy 
estymowaniu funkcji obwiedni. Mimo 
dużej dyspersji w wektorze powierzchni 
zlewni, współczynnik zmienności WWQ 
rzek australijskich jest stosunkowo niski 
i wynosi 128%. W rezultacie smuga 
punktów na przedstawionym diagramie 
jest dość płaska, a funkcja obwiedni ma 
relatywnie duży parametr zakrzywienia 
(–0,0749). 

Rozpiętość między ekstremami WWq 
w zlewniach australijskich jest najwięk-
sza spośród rozpatrywanych kontynen-
tów (ryc. 5C). Uzyskane wartości różnią 
się niekiedy o cztery rzędy wielkości. 
Niemal w połowie analizowanych prze-
krojów WWq są wyższe od 1 m3·s–1·km–2, 
a w ponad 25% przekrojów przekraczają 
nawet 3,1 m3·s–1·km–2. Równocześnie 
w 12 rzekach, głównie z prowincji Que-
ensland i Australii Zachodniej, wezbra-
niowe odpływy jednostkowe są niskie 
i bardzo niskie, schodząc poniżej 
0,01 m3·s–1·km–2. 

Indeksy powodziowości K rzek Au-
stralii i Oceanii zawierają się w bardzo 
szerokim przedziale (ryc. 6C). Zdarza 
się, że są one mniejsze od zera oraz 
większe od 6,0. Indeksy świadczące 
o dużej i bardzo dużej powodziowości 
(K > 4,0) stwierdzono aż w 48 rzekach, 
co stanowi blisko 2/3 całego zbioru. 
Wynika to ze specyfiki rzek i zlewni 
obszarów Australii i Oceanii, które są 
krótkie i bardzo narażone na ekstremalne 
zjawiska pogodowe związane z masami 
powietrza napływającymi znad wszecho-
ceanu.  
 
Dyskusja i wnioski 
 

Na podstawie rozkładu wielkości in-
deksów IWWk dla rzek Ameryki Połu-
dniowej należy stwierdzić, iż najbardziej 
powodziowe w ciągu ostatniego 50. lecia 
były lata: 1983, 1976 i 1959 (ryc. 9A). 
W tym zestawieniu wyraźnie dominuje 
rok 1983, kiedy aż w co piątej rzece 

kontynentu zanotowano maksimum 
przepływu. W dwu pozostałych latach 
oraz w 1949 roku, takie ekstrema wystą-
piły w co najmniej 10% rozpatrywanych 
rzek. Na uwagę zasługuje również fakt, 
że w ostatnich dwóch dekadach wielole-
cia, liczba i skala ekstremalnych wezbrań 
rzecznych na tym kontynencie nie była 
duża. Równocześnie, licznie wystąpiły 
lata lub sekwencje lat, w których w żad-
nej rzece kontynentu nie zanotowano 
WWQ. 

W odniesieniu do rzek afrykańskich, 
najwyższymi indeksami IWWk w XX w. 
wyróżniały się lata: 1987, 1988 oraz 
1925, 1969 i 2000 (ryc. 9B). W najbar-
dziej powodziowych latach, 1925, 1988 
i 2000, w ponad 15% obserwowanych 
wówczas rzek zanotowano WWQ. Naj-
dłuższy okres, który nieprzerwanie od-
znaczał się „niepokojem” hydrologicz-
nym, obejmował lata 1948–1981. Należy 
również podkreślić, że począwszy od 
czwartej dekady ubiegłego wieku niemal 
w każdym roku rejestrowano w którejś 
z rzek Afryki absolutne maksimum prze-
pływu, zaś w ostatnim dwudziestoleciu – 
jedynie w latach: 1982–1983, 1991–1992 
oraz w 1997–1999.  

W wieloletnim rozkładzie indeksu 
IWW dla rzek Australii i Oceanii wyraź-
nie zaznaczają się trzy okresy zwiększo-
nej powodziowości (1916–1929, 1945–
1956, 1974–1984) rozdzielone dłuższymi 
fazami względnego spokoju (ryc. 9C). Za 
najbardziej powodziowe w tym regionie 
należy uznać lata: 1975, 1981 i 1925. 
Równocześnie, wielkość indeksów IWWk 
dla lat o największej powodziowości rzek 
Australii i Oceanii wskazuje, że skala 
zanotowanych ekstremów jest wyraźnie 
mniejsza niż na pozostałych omawianych 
kontynentach. 

Wieloletnią zmienność IWW porów-
nano z dynamiką indeksu ENSO w XX 
w. Wydaje się to uzasadnione z uwagi na 
fakt, iż okresowe anomalie klimatyczne, 
będące następstwem zjawisk El Niño 
oraz La Niña, są niejednokrotnie uzna- 
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wane za przyczynę powodzi w różnych 
regionach świata [Philander et al. 1989, 
Glynn 1990, Sarachik, Cane 2010]. 
W analizach porównawczych wykorzy-
stano średnie roczne indeksy SST obli-
czane jako różnica pomiędzy średnią 
temperaturą powierzchni wody oceanu 
w szerokościach równikowych (między 
20ºN a 20º S) oraz pozarównikowych (od 
20º do 90º N i S) [www.jisao]. Podstawą 
obliczeń były dane zebrane w Internatio-
nal Comprehensive Ocean-Atmosphere 
Data Set [www.icoads]. Obliczone in-
deksy (ENSOk) parametryzują wielkości 
anomalii termicznych utożsamianych 
najczęściej ze zjawiskiem El Niño od 
początku XX wieku. 

W przypadku wszystkich kontynen-
tów półkuli południowej obliczone 
współczynniki korelacji pomiędzy śred-
nimi rocznymi indeksami ENSOk i IWWk 
są statystycznie nieistotne i wynoszą 
odpowiednio: 0,09 dla Ameryki Połu-
dniowej, 0,11 dla Afryki, –0,13 dla Au-
stralii i Oceanii. Nie potwierdzają one 
zatem istnienia zależności pomiędzy 
latami, w których wystąpiły największe 
powodzie, a latami występowania ano-
malii termicznej wód oceanicznych 
w XX w. Nie oznacza to jednak, że taka 
zależność nie istnieje. Zwraca bowiem 
uwagę fakt, że w przypadku pojedyn-
czych lat wzrosty indeksu ENSOk oraz 
IWW wyraźnie ze sobą korespondują. 

Można w tym miejscu posłużyć się przy-
kładem 1983 roku w Ameryce Połu-
dniowej, kiedy szczególnie wysoki IWWk 
odpowiadał wystąpieniu dodatniej fazy 
oscylacji (El Niño). Równocześnie lata 
o najwyższych IWWk w Australii i Ocea-
nii (np. 1918, 1925, 1974, 1975) pokry-
wają się z latami, w których zanotowano 
ujemne indeksy ENSOk (La Niña). Nie 
jest również wykluczone, iż silniejsze 
zależności można byłoby zaobserwować 
pomiędzy wielkością IWWk oraz indek-
sem ENSOk w skali regionalnej. Potwier-
dzają to wyniki badań innych autorów 
[np. Ropelewski, Halpert 1987, Walker et 
al. 1995]. Zastosowana w niniejszym 
opracowaniu procedura wykazała jedy-
nie, iż w odniesieniu do całych badanych 
kontynentów nie istnieje istotna staty-
stycznie synchroniczność pojawiania się 
największych wezbrań rzecznych 
w czasie istnienia najsilniejszych anoma-
lii temperatur wód oceanicznych 
w XX w. 

Na podstawie przeprowadzonych ana-
liz można stwierdzić, iż w ostatnich la-
tach XX w. liczba powodzi rzecznych, 
w tym tych największych, na kontynen-
tach półkuli południowej nie zmieniła się 
istotnie. Także w odniesieniu do całej 
półkuli południowej i całego ubiegłego 
wieku, skala oraz liczba wezbrań również 
nie wzrosła w istotny sposób 
 

 
 
Literatura 
 
Bartnik A., Jokiel P., 2007, Odpływy maksymalne 

i indeksy powodziowości rzek europejskich, 
Gospodarka Wodna, z. 1, Wyd. SIGMA-NOT, 
Warszawa; s. 28–32. 

Bartnik A., Jokiel P., 2008, Odpływy maksymalne 
i indeksy powodziowości rzek Półkuli Północ-
nej, Przegląd Geograficzny, vol. 80, z. 3, Wyd. 
IGPZ PAN, Warszawa, s. 361–383. 

Bartnik A., Jokiel P., 2010, Maksymalne przepływy 
i odpływy w Polsce w latach 1951–2006 [w:] 
Magnuszewski A. (red.), Hydrologia w ochro-
nie i kształtowaniu krajobrazu, t. II, Monogra-
fie PAN, 69, Warszawa, s. 43–53. 

Bartnik A., Jokiel P., 2012, Geografia wezbrań 
i powodzi rzecznych, Wyd. UŁ, Łódź. 

Glynn P.W., 1990, Global Ecological Consequenc-
es of the 1982–83 El Nino-Southern Oscilla-
tion, Elsevier Science Ltd. 

Herschy R. W. (red.), 2004, World Catalogue of 
Maximum Observed Floods, IAHS Publication, 
Centre for Ecology and Hydrology, Walling-
ford, Oxfordshire. 

Kowalczak P., 2007, Konflikty o wodę, Wyd. 
KURPISZ S. A., Przeźmierowo. 

Kundzewicz Z.W., Kowalczak P., 2008, Zmiany 
klimatu i ich skutki, Wyd. Kurpisz S.A., 
Poznań. 



A. Bartnik, P. Jokiel, B. Stanisławczyk 

62 

Langbein W. B., 1972, Water data today and in 
prospect, Hydrol. Sc. Bull., Vol. 17, Issue 4, 
s. 369–385. 

Milliman J.D., Farnswarth K.L., 2011, River dis-
charge to the Coastal Ocean: A Global Synthe-
sis. Cambridge Univ. Press. 

Philander S.G., Holton J.R., Dmowska R., 1989, El 
Nino, La Nina, and the Southern Oscillation, 
Vol. 46, International Geophysics, Academic 
Press. 

Rodier J. A., Roche M., 1984, World Catalogue of 
Maximum Observed Floods, IAHS Publication, 
Centre for Ecology and Hydrology, Walling-
ford, Oxfordshire. 

Ropelewski C. F., Halpert M. S., 1987, Global and 
Regional Scale Precipitation Patterns Associ-
ated with the El Niño/Southern Oscillation, 
Monthly Weather Review, Vol. 115, s. 1606–
1626. 

Sarachik E.S., Cane M.A., 2010, The El Niño-
Southern Oscillation Phenomenon, Cambridge 
University Press. 

Smith K., Ward R., 1998, Floods. Physical Pro-
cesses and Human Impacts, John Waley&Sons, 
New York. 

Walker K.F, Tuthill A.M., Furman L., 1995, 
A perspective on dry land river ecosystems. 
Regulated Rivers: Research & Management, 
Vol.11, s. 85–104. 

 
Internet 
 
www.icoads, http://icoads.noaa.gov/, ostatni dostęp 

8.12.2011 
www.jisao, 

http://jisao.washington.edu/data/globalsstenso/, 
ostatni dostęp 8.12.2011. 

 
 
Summary 

 
Maximum runoffs and flooding indices for the rivers of the Southern Hemisphere 
continents 
 

This study accounts for a short characteristics of maximum runoffs, discharges and 
Françou-Rodier flooding indices for the rivers of the Southern Hemisphere continents. 
Data from 462 water gauges were used. Data records include the discharges of the larg-
est floods from South America (107), Africa (281), Australia and Oceania (74) observed 
in the 20th century – the spatial distribution of the studied water gauges is shown in the 
Fig. 1. The number of the included water gauges was varied in the particular years on the 
Southern Hemisphere continents (Fig. 2). Moreover, the length of the record series for 
the observed water gauges was characterized by a considerable variability (Fig. 3). How-
ever, authors took into account the record series which have at least 5 years of observa-
tion. The envelope curves of maximum discharges were estimated for the particular 
continents of the Southern Hemisphere (Fig. 4, 7, 8). The envelope curves were deter-
mined through specific equations with reference to the catchment area. Maximum specif-
ic runoffs (WWq) were calculated for the observed water gauges of studied continents 
(Fig. 5). Another characteristic that was used to assessment the magnitude of the flood 
events was the Françou-Rodier flooding indices (K) (Fig. 6). 

The principal element of the presented monograph was the analysis of the multiannu-
al variability of a relative number and scale of flooding events in South America, Africa, 
Australia and Oceania in the 20th century. The scale of the largest flood years was char-
acterized by ’high water rate index’ (IWWk) (Fig. 9). In conclusion, the distribution of 
IWWk indices shows that the scale of flooding events was not changing significantly for 
the last few years of the previous century. Furthermore, neither the number of flooding 
events nor their scale was not increasing permanently in the 20th century. 
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Streszczenie 

 
Artykuł podejmuje problematykę rozprzestrzeniania się osadnictwa drugich domów 

na obszarze polskiej części Karpat. Opierając się na dotychczasowych badaniach, 
przedstawiono uwarunkowania, czynniki oraz główne cechy i kierunki rozwoju 
przestrzennego tego zjawiska. Właścicielami drugich domów w Karpatach są głównie 
mieszkańcy miast i zespołów miejskich leżących na ich przedpolu. Przesłanki, jakimi 
kierują się przy wyborze lokalizacji dla własnego obiektu rekreacyjnego, są 
uwarunkowane potrzebami społecznej izolacji i bliskości przyrody. Drugie domy 
wykazują tendencję do rozwoju poza obszarami stałej zabudowy oraz przestrzennej 
koncentracji. Ich dyspersji sprzyja silne rozproszenie stałego osadnictwa. Zjawisko 
drugich domów jest współcześnie ważnym czynnikiem trwałych przekształceń 
i fizycznej urbanizacji przestrzeni wiejskiej w polskich Karpatach, w wielu miejscach 
jest także postrzegane jako źródło konfliktów przyrodniczych i funkcjonalnych. Coraz 
wyraźniej są dostrzegalne jego związki z zachodzącymi obecnie zmianami społecznymi 
w środowiskach miejskich, które przejawiają się między innymi w procesach 
suburbanizacji i dezurbanizacji.  
 
 
Wprowadzenie 
 

Cechą współczesnego rozwoju 
i zmiany społecznej w krajach rozwinię-
tych jest wzmożona przestrzenna mobil-
ność ich mieszkańców [Kuentzel, Rama-
swamy 2005, Moss 2006]. Tendencjom 
tym odpowiada także wysoka aktywność 
turystyczno-rekreacyjna polskiego społe-
czeństwa. Jednym z jej przejawów jest 
obserwowany współcześnie w naszym 
kraju dynamiczny rozwój zjawiska dru-

gich domów będący odzwierciedleniem 
narastającego zapotrzebowania miesz-
kańców miast na wypoczynek i przeby-
wanie w środowisku pozamiejskim. Fe-
nomen ten jest obecnie przedmiotem 
zainteresowania nie tylko środowiska 
naukowego, ale także – w coraz więk-
szym stopniu – przedstawicieli władz 
lokalnych, organów zarządzających ob-
szarami chronionymi oraz licznych insty-
tucji i organizacji zainteresowanych 
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rozwojem społeczno-gospodarczym 
kraju.  

Użytkowanie drugich domów na cele 
rekreacyjne jest wyróżnikiem społe-
czeństw państw rozwiniętych i silnie 
zurbanizowanych [Hall, Müller 2004]. 
Szczegółowe i kompleksowe studia nad 
tą problematyką są prowadzone w kra-
jach europejskich [Coppock 1977, Havr-
lant 2004, Kurek 2004, Vágner, Fialová 
2004, Dijst i in. 2005, Gallent i in. 2005, 
Marjavaara 2007, Tress 2007, Barke 
2008, Fialová, Vágner 2009, Vágner i in. 
2011], w Ameryce Północnej i Środko-
wej [Meyer-Arendt 2001, Cho i in. 2003, 
Hao i in. 2011], a także w innych regio-
nach świata [Visser 2004, Breuer 2005, 
Hoogendoorn i in. 2005, 2009]. Uwaga 
badaczy jest skierowana na rozpoznanie 
uwarunkowań i czynników rozwoju tego 
zjawiska, wpływu, jaki wywiera ono na 
środowisko przyrodnicze, jego społecz-
nych i ekonomicznych następstw, a także 
określenia jego związków z przeobraże-
niami, które zachodzą w regionach 
i społeczeństwach miejskich [Haldrup 
2004, Módenes, López-Colás 2007, Pit-
känen 2008, Hidle i in. 2010, Norris, 
Winston 2010].  

W Polsce zjawisko drugich domów 
jest rozpatrywane najczęściej jako proces 
osadniczy prowadzący do urbanizacji 
i trwałych przekształceń funkcjonalnych 
terenów wiejskich w strefach podmiej-
skich dużych miast, między innymi: 
Łodzi [Matczak 1986, Dziegieć 1995, 
Wiluś 1997, Wojciechowska 1998, Wło-
darczyk 1999, Szkup 2003], Krakowa 
[Groch 1977, Gaś 1997, Faracik 2006], 
Warszawy [Kowalczyk 1994] oraz na 
obszarach górskich [Rogalewska 1980, 
Hornung 1986, Mika 1997, 2004, Petko 
2011], pojeziernych i nadmorskich 
[Gerstmannowa 2000, Heffner, Czarnec-
ki 2011b]. W wymiarze społecznym 
podkreśla się, między innymi, jego rolę 
jako nośnika miejskich wzorców kultu-
rowych, kapitału oraz czynnika przeob-
rażeń lokalnych struktur demograficz-

nych i aktywizacji gospodarczej ludności 
wiejskiej [Kowalczyk 1994, Dziegieć 
1995, Heffner, Czarnecki 2011a, Ada-
miak, Sokołowski 2012].  

Szczególnie atrakcyjne warunki loka-
lizacji drugich domów oferują w Polsce 
obszary górskie, zarówno z punktu wi-
dzenia cech przyrodniczych, bliskiego 
położenia w stosunku do obszarów silnie 
zurbanizowanych, jak i dostępności po-
tencjalnych terenów pod inwestycje. Pod 
względem liczby i tempa powstawania 
nowych obiektów na pierwszy plan wy-
suwa się region Karpat. W polskich Kar-
patach od lat 90. XX w. dokonuje się 
złożony proces transformacji społeczno-
gospodarczej na skutek stopniowego 
zanikania rolnictwa, które, wraz z leśnic-
twem, było w XX w. główną funkcją 
gospodarczą tego regionu [Warszyńska 
1995]. Ważną rolę w procesie przemian 
odgrywają duże miasta położone na jego 
przedpolu, które są źródłem kształtowa-
nia się nowych relacji społecznych 
i ekonomicznych względem miejscowo-
ści położonych w Karpatach. Dotyczy to 
zarówno powiązań działalności gospo-
darczej w relacji rdzeń–peryferie [Zbo-
rowski 2005], jak i rozprzestrzeniania się 
funkcjonalnych stref podmiejskich 
w kierunku terenów górskich [Faracik 
2011]. 

Rozprzestrzenianie się drugich do-
mów jest współcześnie jednym z najbar-
dziej dynamicznych procesów zagospo-
darowania turystycznego w polskich 
Karpatach [Kurek 2008, Faracik i in. 
2009]. Problematyka ta była przedmio-
tem badań już w latach 70. i 80. XX w. 
[Groch 1977, Rogalewska 1980, Hor-
nung 1986]. W nowych warunkach spo-
łeczno-gospodarczych szczegółowe stu-
dia nad rozwojem tej formy osadnictwa 
były prowadzone w Beskidzie Śląskim 
[Mika 1997, 2001, 2004], Beskidzie 
Wyspowym [Gaś 1997, Faracik 2006] 
i w Gorcach [Petko 2011]. Zagadnienie 
to poruszano także w ramach studiów 
nad rozwojem i kształtowaniem się funk-
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cji turystycznej terenów wiejskich Karpat 
[Warszyńska 1995, Górz 2003, Szpara 
2006, Ptaszycka-Jackowska 2007], na 
obszarach chronionych i w ich sąsiedz-
twie [Pawlusiński i in. 2008, Zawilińska 
2010, Mika 2012b] oraz w otoczeniu 
karpackich zbiorników wodnych [Bielak 
2009]. 

Celem niniejszego artykułu jest próba 
przedstawienia – w świetle dotychczaso-
wego stanu badań – zagadnienia rozwoju 
drugich domów na obszarze polskiej 
części Karpat, a także wskazanie niektó-
rych uwarunkowań i konsekwencji tego 
procesu.  
 
Problemy metodyczne badań drugich 
domów w Polsce 
 

Rozpoznanie problematyki drugich 
domów w Polsce jest zadaniem niezwy-
kle trudnym. Wynika to z uwarunkowań 
historycznych rozwoju tego zjawiska, 
żywiołowości procesu osadniczego, 
funkcjonalnego charakteru obiektów, 
a przede wszystkim braku ich ewidencji. 
Dodatkowym utrudnieniem jest to, że 
część obiektów z czasem przestaje pełnić 
funkcję rekreacyjną i staje się domami 
pierwszymi. 

Do końca lat 80. XX w. indywidualne 
budynki rekreacyjne, określane jako 
„domy letniskowe”, formalnie mogły 
powstawać jedynie na specjalnie wyzna-
czonych terenach. W rzeczywistości 
jednak wznoszono je, nie respektując 
ograniczeń prawnych, często samowol-
nie. Wprowadzenie rynkowego obrotu 
ziemią w latach 90. XX w. stworzyło 
warunki swobodnego wyboru lokalizacji 
dla drugich domów w obrębie terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową, co doprowadziło do przemiesza-
nia obu form osadniczych.  

Współcześnie indywidualne domy 
rekreacyjne pod względem architekto-
nicznym i powierzchni użytkowej 
w wielu wypadkach nie odróżniają się od 
stałej zabudowy, dlatego ich identyfika-

cja wymaga prowadzenia badań tereno-
wych. Pełnej inwentaryzacji drugich 
domów można dokonać jedynie we 
współpracy z władzami lokalnymi 
i mieszkańcami. W regionach górskich 
dodatkowym utrudnieniem są warunki 
topograficzne i miejscami znaczne roz-
członkowanie kompleksów leśnych, co 
wymaga wstępnego rozpoznania obszaru 
badań przy użyciu zdjęć lotniczych. 
W ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego w latach 2002 i 2011 prze-
prowadzono inwentaryzację tzw. miesz-
kań niezamieszkanych przeznaczonych 
do czasowego przebywania. Porównanie 
wyników badań terenowych w Karpatach 
z danymi ze spisu w 2002 r. wskazuje 
jednak, że powyższa kategoria obiektów 
nie obrazuje rzeczywistego stanu zjawi-
ska drugich domów. 

Problemy metodyczne i interpreta-
cyjne wynikają także z niejednoznaczno-
ści pojęcia „drugie domy” (ang. second 
homes), często stosowanego zamiennie 
z określeniem „drugie mieszkania”. Sze-
rokie rozumienie tych terminów propo-
nuje A. Kowalczyk [1994], który za 
drugie domy uważa wszelkie indywidu-
alne obiekty mieszkalne pełniące funkcję 
rekreacyjną, zlokalizowane w miejsco-
wościach niebędących dla ich właścicieli 
miejscem stałego zamieszkania. Mogą to 
być zarówno budynki całoroczne, drew-
niane domy sezonowe (tzw. domki letni-
skowe), a także stałe przyczepy miesz-
kalne. Od czasu sformułowania tej defi-
nicji pojawiła się w miejscowościach 
turystycznych nowa kategoria obiektów, 
w postaci mieszkań apartamentowych, 
pełniących zazwyczaj funkcję rekreacyj-
ną, które także powinny być zaliczone do 
drugich domów.  
 
Drugie domy w polskich Karpatach 
przed 1989 r.  
 

Pierwsze domy przeznaczone na cele 
rekreacyjne powstawały w Karpatach 
w końcu XIX w., w miejscowościach 
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pełniących w owym czasie funkcje 
uzdrowiskowe. Ich właściciele wywodzi-
li się z arystokracji i grup zamożnych 
przedsiębiorców, a budynki przybierały 
formę willi lub okazałych rezydencji 
pozamiejskich. Charakter elitarny zjawi-
sko to miało również w okresie między-
wojennym. W latach 30. XX w. domy 
letnie zaczęto także wznosić lub kupo-
wać bliżej ośrodków przemysłowych 
leżących na przedpolu zachodniej części 
Beskidów, np. w okolicach Bielska 
i Białej [Mika 2004].  

Na przełomie lat 60. i 70. XX w., 
w okresie intensywnej urbanizacji i indu-
strializacji kraju, zjawisko drugich do-
mów zaczęło w Polsce nabierać cech 
ogólnospołecznej formy wypoczynku. 
Nie rozwinęło się ono jednak na skalę 
masową, jak w innych państwach byłego 
bloku socjalistycznego, np. w Czecho-
słowacji czy NRD. Stało się tak, między 
innymi, za sprawą funkcjonującego 
wówczas w Polsce socjalnego modelu 
wypoczynku, który opierał się na sieci 
zakładowych i branżowych ośrodków 
wczasowych. Drugie domy, określane 
wtedy jako domy letniskowe, były ele-
mentem uzupełniającym i miały stanowić 
zaplecze dla krótkookresowego wypo-
czynku mieszkańców regionów przemy-
słowych.  

Oficjalne dane za 1980 r. wskazywały 
na użytkowanie w Polsce około 44 tys. 
domów letniskowych. W regionie Karpat 
ich liczbę szacowano wówczas na 2,5–3 
tys., choć faktycznie było ich więcej 
[Rogalewska 1980]. Przed 1989 r. domy 
letniskowe na obszarze Karpat powsta-
wały w pobliżu większych ośrodków 
miejskich, między innymi w łatwo do-
stępnych komunikacyjnie miejscowo-
ściach w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, 
wokół Jeziora Żywieckiego, w północnej 
część Beskidu Wyspowego i nad Jezio-
rem Rożnowskim [Groch 1977, Roga-
lewska 1980, Hornung 1986]. Tego typu 
obiekty występowały także w niektórych 
wsiach na Podhalu. Ważnym czynnikiem 

rozwoju drugich domów w Polsce 
w latach 70. XX w. stał się rozwój indy-
widualnej motoryzacji [Szkup 2003]. 

Tereny rekreacyjne, w obrębie któ-
rych mieszkańcy miast mogli dzierżawić, 
a potem także kupować działki letnisko-
we, były wydzielane na gruntach o ni-
skiej wartości rolniczej. Działki letni-
skowe miały niewielką powierzchnię, 
zazwyczaj kilka arów, stąd wznoszone na 
nich budynki tworzyły zwarte formy 
osadnicze (osiedla). Obiekty te były 
wykorzystywane zazwyczaj jedynie 
w sezonie letnim, większość miała kon-
strukcję drewnianą i nie była wyposażo-
na w infrastrukturę wodną i kanalizacyj-
ną. Sposobem wejścia w posiadanie 
drugiego domu w minionym systemie 
społeczno-politycznym była także adap-
tacja na cele rekreacyjne dziedziczonych 
gospodarstw lub opustoszałych budyn-
ków wiejskich [Hornung 1986]. W latach 
60. i 70. XX w. wiele wsi karpackich 
wyludniało się na skutek migracji ludno-
ści wiejskiej za pracą do miast. Dodat-
kowo w latach 70. i 80. zaczęło zanikać 
w Karpatach tradycyjne pasterstwo. Nie-
które opustoszałe budynki mieszkalne 
i gospodarcze oraz szałasy pasterskie 
zostały wydzierżawione lub kupione na 
cele rekreacyjne. W Karpatach skala tego 
zjawiska nie była jednak duża. Obiekty 
adaptowane stanowiły wówczas zaledwie 
kilka procent ogółu domów wykorzysty-
wanych na indywidualne cele rekreacyj-
ne [Rogalewska 1980].  

W latach 80. XX w. indywidualne 
budownictwo rekreacyjne na obszarach 
górskich – podobnie jak w innych regio-
nach – wymknęło się spod kontroli insty-
tucji odpowiedzialnych za zagospodaro-
wanie przestrzenne kraju [Kowalczyk 
1994]. Obiekty letniskowe zaczęły po-
wstawać niezależnie od formalnych ze-
zwoleń i poza specjalnie wyznaczanymi 
terenami, na prywatnych gruntach rolni-
czych [Hornung 1986]. Mimo że nie 
funkcjonował wówczas swobodny obrót 
ziemią, to jednak niejednoznaczne zapisy 
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prawa stwarzały możliwość kupowania 
lub dzierżawienia gruntów od rolników 
z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 
[Szkup 2003]. Doprowadziło to do sytua-
cji, w której drugie domy zaczęły się 
rozprzestrzeniać w sposób niekontrolo-
wany i chaotyczny. W żywiołowy i nieu-
porządkowany sposób osadnictwo to 
rozwijało się w Karpatach także na po-
czątku lat 90. XX w. [Mika 1997]. Pro-
ceder ten uporządkowano dopiero wpro-
wadzaniem zapisów Ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 
1994 nr 89 poz. 414), jednak konsekwen-
cje samowoli budowlanej zostały trwale 
wpisane w krajobraz wielu miejscowości 
karpackich.  
 
Społeczne czynniki rozwoju drugich 
domów 
 

Zmiany społeczne i gospodarcze za-
początkowane na przełomie lat 80. i 90. 
XX w. wywierają istotny wpływ na tem-
po i kierunek rozwoju drugich domów 
w Polsce [Heffner, Czarnecki 2011b]. 
Podobnie jak w przypadku innych krajów 
rozwiniętych, źródeł społecznych moty-
wów posiadania drugiego domu w na-
szym kraju należy upatrywać w narasta-
jącej potrzebie kontaktu z przyrodą 
wśród mieszkańców miast i chęci opusz-
czenia przez nich w czasie wolnym zur-
banizowanego środowiska. W latach 90. 
XX w. społecznie odczuwalną uciążli-
wość życia miejskiego pogłębił szybki 
przyrost liczby użytkowanych samocho-
dów.  

Duże miasta, szczególnie ośrodki me-
tropolitalne, stały się w latach 90. XX w. 
obszarami (rdzeniami) wzrostu gospo-
darczego w Polsce [Parysek 2005, Ko-
mornicki, Śleszyński 2009]. Ich miesz-
kańcy w pierwszej kolejności odczuli 
pozytywne rezultaty transformacji go-
spodarczej. Ponad 3,5-krotnemu wzro-
stowi średniego wynagrodzenia w latach 
1995–2010 towarzyszył jeszcze szybszy 
przyrost średnich dochodów mieszkań-

ców największych miast [GUS 2011]. 
Kupno ziemi i budowa drugiego domu 
zaczęły być postrzegane nie tylko jako 
wyraz potrzeb rekreacyjnych i kompen-
sacji warunków mieszkaniowych w mie-
ście, lecz także jako forma lokaty kapita-
łu. Wzrost siły nabywczej niektórych 
grup społecznych jest uważany współ-
cześnie za jeden z podstawowych czyn-
ników rozwoju zjawiska drugich domów 
w Polsce [Adamiak, Sokołowski 2012]. 

Ważną rolę w procesie rozwoju dru-
gich domów odgrywa także wiejskie 
pochodzenie ludności miast oraz jej rela-
cje rodzinne z mieszkańcami wsi. Część 
społeczeństwa miejskiego w Polsce opu-
ściła tereny wiejskie w poszukiwaniu 
pracy w latach 60. i 70. XX w., bądź też 
są to potomkowie tych właśnie migran-
tów [Górka 1995, Soja 2008]. Nie tylko 
utrzymują oni więzi rodzinne z osobami 
mieszkającymi na wsi, ale są także wła-
ścicielami gruntów na terenach wiej-
skich, które nabyli w rezultacie dziedzi-
czenia. 

W przypadku polskich Karpat istotny 
wpływ na tempo przyrostu liczby drugich 
domów wywiera niepewna sytuacja eko-
nomiczna części ludności wiejskiej. 
W latach 90. XX w. mieszkańcy terenów 
wiejskich ponosili znaczne społeczne 
koszty transformacji gospodarczej [Bań-
ski, Stola 2002]. Problem ten był szcze-
gólnie odczuwalny w Karpatach. Wiele 
rodzin straciło finansowe źródło utrzy-
mania, a jednym ze sposobów pozyski-
wania funduszy na bieżące potrzeby była 
sprzedaż części gruntów, nierzadko po 
zaniżonej cenie. Atrakcyjne cenowo 
działki szybko znajdowały nabywców 
nawet w miejscach trudno dostępnych 
komunikacyjnie. Dochodziło także do 
sytuacji, w których społeczności lokalne 
wywierały presję na lokalne władze, aby 
w planach zagospodarowania przestrzen-
nego przeznaczano coraz więcej terenów 
rolniczych pod zabudowę. Takie przy-
padki miały miejsce we wsiach zachod-
niej części Beskidów (Beskid Śląski 



M. Mika 

68 

i Żywiecki), które zostały dotknięte wy-
sokim bezrobociem w połowie lat 90. 
XX w., między innymi na skutek zamy-
kania niektórych kopalń na Górnym 
Śląsku [Mika 2001]. Na przełomie 
XX/XXI w. wyzbywanie się ziemi 
z powodów ekonomicznych zostało  
ograniczone dzięki rozwojowi małych 
przedsiębiorstw sektora usługowego, 
w tym usług turystycznych. 
 
Cechy i konsekwencje przestrzennego 
rozwoju drugich domów 
 

Obecnie w Polsce nie prowadzi się 
rejestracji drugich domów, dlatego poda-
nie ich dokładnej liczby w skali kraju czy 
regionów jest niemożliwe. Dane GUS 
pochodzące z Narodowego Spisu Po-
wszechnego w 2002 r. wskazywały na 
użytkowanie w Polsce 258,3 tys. tego 
rodzaju obiektów [Frenkel 2011]. Liczbę 
tę jednak należy uważać za zaniżoną. 
W polskich Karpatach na początku 
pierwszej dekady XXI w. było użytko-
wanych około 15 tys. indywidualnych 
domów rekreacyjnych. W latach 2000–
2010 obserwowano w tym regionie 
znaczną aktywność budowlaną, dlatego 
można szacować, że liczba drugich do-
mów przekroczyła obecnie wielkość 20 
tys. [Mika 2012a]. 

Z badań M. Gaś [1997], M. Miki 
[1997, 2004], R. Faracika [2006]  
i J. Petko [2011] wynika, że właściciela-
mi drugich domów w Karpatach są prze-
de wszystkim mieszkańcy miast i zespo-
łów miejskich leżących na ich przedpolu. 
Obszarem największego popytu na tę 
formę rekreacji jest region Górnego Ślą-
ska, którego mieszkańcy użytkują własne 
domy rekreacyjne głównie w zachodniej 
części Beskidów (Beskid Śląski i Ży-
wiecki, otoczenie Jeziora Żywieckiego) 
ze względu na krótki czas dojazdu (około 
1,5 godz.). Na przełomie XX i XXI w. 
stanowili oni 87% ogółu właścicieli dru-
gich domów w Beskidzie Śląskim [Mika 
2004]. Podobnie mieszkańcy Krakowa 

i miast satelitarnych lokalizują domy 
rekreacyjne najczęściej na pobliskich 
terenach górskich oraz w dolinach Raby 
i Dunajca. W minionych dwóch deka-
dach wyraźnie wzrosło także oddziały-
wanie aglomeracji: rzeszowskiej, tarnow-
skiej i bielskiej. Coraz więcej obiektów 
budują lub nabywają mieszkańcy miast 
karpackich, między innymi Nowego 
Sącza czy Nowego Targu [Petko 2011]. 
Z uwagi na ogólnopolskie znaczenie 
Karpat jako regionu turystycznego, wła-
sne domy rekreacyjne na tym obszarze 
posiadają także osoby pochodzące 
z innych części kraju. Przy obecnym 
stanie badań nie jest możliwe dokładne 
określenie struktury właścicieli drugich 
domów według miejsca ich stałego za-
mieszkania. 

Rozkład przestrzenny drugich domów 
nie jest równomierny. W skali całego 
regionu czynnikami różnicującymi ich 
występowanie są: a) przebieg głównych 
tras komunikacyjnych, łączących miej-
scowości karpackie z miastami leżącymi 
na przedpolu Karpat, b) położenie ośrod-
ków turystycznych, c) występowanie 
zbiorników wodnych oraz d) układ zwar-
tych kompleksów leśnych. Największe 
nagromadzenie drugich domów występu-
je w Beskidach Zachodnich. Pod wzglę-
dem liczby obiektów wyróżniają się: 
Beskid Śląski (około 4 tys. obiektów, 
m.in. wsie – Brenna, Istebna i miasta – 
Szczyrk, Ustroń, Wisła) (ryc. 1), Beskid 
Żywiecki (m.in. Stryszawa, Zawoja, 
Żabnica), Gorce i ich otoczenie (m.in. 
Ochotnica Górna, Poręba Wielka), Be-
skid Sądecki (m.in. Krynica, Piwniczna, 
Rytro), Beskid Wyspowy (m.in. Stróża, 
Kasina Wielka). Znaczne nagromadzenie 
obiektów występuje wokół zbiorników 
wodnych, takich jak: Jezioro Rożnow-
skie, Jezioro Żywieckie oraz Zbiornik 
Dobczycki. Obszarem dynamicznego 
rozwoju drugich domów jest także dolina 
Raby, szczególnie miejscowości położo-
ne w obrębie górskiej części strefy pod-
miejskiej Krakowa (m.in. Myślenice, 
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Pcim i Stróża), gdzie jest zlokalizowa-
nych około 2,5 tys. tego rodzaju obiek-
tów [Faracik 2006]. W minionych kilku 
latach wzrosło zainteresowanie wykupem 
działek rekreacyjnych w Bieszczadach, 
w tym głównie wokół Jeziora Solińskie-
go [Bielak 2009], w Beskidzie Niskim, 
między innymi w otoczeniu Magurskiego 
Parku Narodowego oraz na obszarach 
pogórskich w okolicach Rzeszowa 
i Przemyśla [Zawilińska 2010].  

Liczba drugich domów w miejscowo-
ściach karpackich, w których one wystę-
pują, waha się od kilku do ponad tysiąca 
obiektów, np. Brenna – ok. 1200 drugich 
domów, Myślenice – ok. 1000, Pcim – 
ok. 500, Szczyrk – ok. 400, Zawoja – ok. 
400 [Mika 2004, Faracik 2006, Pawlu-
siński i in. 2008, Petko 2011], miejscami 
przekraczając liczbę domów stałych 
mieszkańców (np. w Brennej w Beski-
dzie Śląskim). 

Od początku lat 90. XX w. domy słu-
żące celom rekreacyjnym powstają 

głównie na terenach przeznaczonych pod 
osadnictwo stałe, a ich lokalizację regu-
lują zapisy prawa lokalnego, określające 
przestrzenny zasięg zabudowy mieszka-
niowej. Nowe obiekty są wznoszone 
najchętniej poza obszarami stałej zabu-
dowy. Specyfikę lokalizacji drugich 
domów podkreśla fakt, że wiele budyn-
ków jest położonych w takich miejscach, 
gdzie stałe domy raczej by nie powstały, 
na przykład na stokach o znacznym na-
chyleniu (40°), w bezpośredniej bliskości 
wody (niekiedy są to terasy zalewowe), 
na terenach trudno dostępnych (brak dróg 
utwardzanych) i w znacznym oddaleniu 
od obszarów zamieszkanych. Za atrak-
cyjne uważa się miejsca oferujące walory 
widokowe, a także tereny położone 
w sąsiedztwie lasów i w bezpośredniej 
bliskości wód – jezior i potoków [Gaś 
1997, Mika 1997, 2004, Bielak 2009]. 
Coraz więcej drugich domów powstaje 
wzdłuż granic parków narodowych – 
Babiogórskiego PN i Gorczańskiego PN 

 

 
Ryc. 1. Obszary koncentracji drugich domów w północno-wschodniej części Beskidu Śląskiego.  

1 – lasy, 2 – osadnictwo stałe, 3 – drugie domy, 4 – rzeki, 5 – drogi. Źródło: Mika 2004, zaktualizowane. 

Fig. 1. Second homes concentration areas in the northeastern part of the Silesian Beskid Mts.  
1 – forests, 2 – permanent settlement, 3 – second homes, 4 – rivers, 5 – roads. Source: Mika 2004, updated.
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[Pawlusiński i in. 2008, Petko 2011, 
Mika 2012b]. Miejsca takie są wybierane 
pomimo trudności z dojazdem (lokalnie 
brak dojazdu zimą) i ograniczeń w dostę-
pie do sieci elektrycznej czy wodnej. 
W zachodniej części Beskidów szybko są 
zabudowywane niektóre polany śródle-
śne, gdzie wcześniej występowały poje-
dyncze gospodarstwa rolne (np. Istebna 
w Beskidzie Śląskim). 

Czynnikiem sprzyjającym dyspersji 
drugich domów poza obszar zwartej 
zabudowy jest rozproszenie stałego 
osadnictwa w Karpatach [Górka 1995]. 
Wyróżniającym elementem karpackich 
wsi są liczne przysiółki oraz rozrzucone 
pojedyncze gospodarstwa rolne na pola-
nach leśnych i w wysoko położonych 
odcinkach dolin. Regionalną specyfikę 
stałego osadnictwa podkreśla też znaczne 
rozdrobnienie gospodarstw i gruntów 
rolniczych oraz duży udział lasów pry-
watnych [Guzik 1995, Kurek 1996]. 
Sytuacja taka sprawia, że drugie domy 
w warunkach karpackich wykazują 
znacznie silniejszą tendencję do „wycho-
dzenia” poza obszar zwartej zabudowy 
niż, jak wynika z badań Jakóbczyk-
Gryszkiewicz [2011], w innych regio-
nach Polski. 

Na podstawie dotychczasowych ba-
dań można wskazać typowe lokalizacje 
drugich domów w polskich Karpatach 
(ryc. 2) [Mika 2012a]. Obiekty te są 
położone najczęściej:  
– z dala od stałej zabudowy, na stokach 
w bezpośrednim sąsiedztwie lasu (A), 
– przy drogach prowadzących po stokach 
i wzdłuż dolin bocznych (B), 
– na użytkowanych rolniczo polanach 
śródleśnych, do których prowadzą 
utwardzone drogi (C), 
– na trudno dostępnych i odizolowanych 
polanach położonych w wyższych par-
tiach górskich (K),  
– w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 
wodnych (D), 
– bezpośrednio przy brzegach (E) i nad 
zbiornikami wodnymi (F), 

– w górnych odcinkach dolin (L),  
– w obrębie stałej zabudowy wsi (G) lub 
na terenie przysiółków (H), 
– na styku zwartej zabudowy wsi (J), 
– pomiędzy wsiami lub między wsią a jej 
przysiółkami (I).  

Wymienione lokalizacje wskazują na 
główne motywy, jakimi kierują się wła-
ściciele drugich domów przy wyborze 
miejsca pod ich budowę. Są one silnie 
uwarunkowane potrzebami społecznej 
izolacji oraz bliskiego kontaktu z przyro-
dą. Potwierdza to, między innymi, sytua-
cja w otoczeniu Babiogórskiego Parku 
Narodowego, gdzie doliczono się 173 
drugich domów położonych w odległości 
do 100 m od granicy lasu [Mika 2012b]. 
Nie zawsze jednak są to decydujące 
czynniki. W wielu wypadkach o lokali-
zacji obiektu przesądzają inne przesłanki, 
na które mają wpływ, między innymi: 
ceny gruntu, znajomość okolicy, bliskość 
innego obiektu użytkowanego przez 
krewnych lub znajomych, dogodny do-
jazd z miejsca stałego zamieszkania 
[Petko 2011]. Nie bez znaczenia jest 
także poziom zagospodarowania tury-
stycznego miejscowości. 

Pomimo stosunkowo dużej swobody 
wyboru lokalizacji, drugie domy nadal 
wykazują tendencję do koncentracji 
przestrzennej i w wielu miejscach tworzą 
skupienia odizolowane od osadnictwa 
stałego (ryc. 3). Decydują o tym różne 
uwarunkowania i często trudne do jedno-
znacznego określenia czynniki społeczne 
i przesłanki indywidualne. Sąsiadujące ze 
sobą działki są nabywane z uwagi na 
atrakcyjne walory widokowe, bliskość 
lasu, wód, a także ze względu na wspólne 
drogi dojazdowe, ujęcia wody czy dostęp 
do źródeł energii elektrycznej. Niektóre 
grupy społeczne tworzą wspólnoty są-
siedzkie (np. artyści, pracownicy nauki). 
Istnieje praktyka sprzedawania kilku lub 
kilkunastu sąsiadujących ze sobą działek 
przez jednego właściciela, kierującego 
się zasadą maksymalizacji zysków, przy 
jak najmniejszej utracie własnych grun- 
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Ryc. 2. Typowe lokalizacje drugich domów w polskich Karpatach.  

1 – domy stałe, 2 – drugie domy, 3 – rzeki, 4 – drogi. Źródło: Mika 2012a. 

Fig. 2. Typical locations of the second homes in the Polish Carpathians.  
1 – permanent settlements, 2 –second homes, 3 – rivers, 4 – roads. Source: Mika 2012a. 

 

 
Ryc. 3. Przykład osiedla drugich domów poza obszarem stałej zabudowy wsi Brenna (Beskid Śląski). 

Fig. 3. Example of the second homes cluster development outside the permanent settlement in Brenna village 
(Silesian Beskid Mts). 

 
tów. Zdarza się również, że użytkowane 
już działki rekreacyjne są wtórnie dzielo-

ne i rozdrabniane [Mika 1997, 2004, 
Petko 2011].  
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Postępujący rozwój drugich domów 
w polskich Karpatach przyczynia się do 
zmian o charakterze przyrodniczym. 
Dostrzegalną konsekwencją tego procesu 
jest fizyczna urbanizacja środowiska 
przyrodniczego. Szybkie i niekontrolo-
wane rozprzestrzenianie się tej formy 
osadnictwa w latach 80. i na początku 90. 
XX w. doprowadziło lokalnie do znacz-
nych powierzchniowo zmian w użytko-
waniu ziemi. Miejscami w krajobrazie 
Karpat pojawiły się osiedla domów re-
kreacyjnych liczące kilkadziesiąt, a nie-
kiedy nawet kilkaset budynków. Badania 
przeprowadzone w Beskidzie Śląskim na 
przełomie XX i XXI w. wykazały, że 
rozwój drugich domów doprowadził 
w tym regionie do trwałego zagospoda-
rowania ogółem 282,2 ha użytków rol-
nych, z czego jedynie we wsi Brenna 
obszar ten liczył 73,5 ha [Mika 2004]. 

Wraz z drugimi domami na tereny 
wiejskie są przenoszone przestrzenne 
i morfologiczne wzorce osadnictwa, 
charakterystyczne dla miast (m.in. gęsta 
i ciasna zabudowa, sieć dróg dojazdo-
wych). Zajmowanie przez te obiekty 
terenów wcześniej słabo lub jeszcze 
niezagospodarowanych dynamizuje prze-
strzenny rozwój osadnictwa stałego, 
przez co tworzy się synergiczny efekt 
urbanizacyjny. Obszary rozproszonej 
zabudowy zagrodowej stopniowo prze-
kształcają się w tereny zabudowy zwar-
tej. W konsekwencji górski krajobraz 
niektórych wsi w Beskidach Zachodnich 
(np. Brenna, Górki, Istebna, Meszna) 
został zurbanizowany, miejcami bardzo 
silnie. Zdecydowana większość powsta-
łych w minionych kilkunastu latach bu-
dynków ma charakter całoroczny. Za 
drugimi domami, które powstają we-
wnątrz tzw. obszarów rolnych, nie nadą-
ża rozwój lokalnej infrastruktury drogo-
wej, wodnej i kanalizacyjnej.  

Regulacje w zakresie form architek-
tonicznych i gęstości zabudowy miesz-
kaniowej zostały zapisane dopiero 
w prawie budowlanym z 1994 r. Zgodnie 

z nimi, obiekty powstające na terenach 
górskich powinny nawiązywać do trady-
cyjnego charakteru zabudowy, to znaczy 
posiadać przynajmniej dach dwuspado-
wy. Wprowadzono także zapis ustana-
wiający minimalną odległość, jaka po-
winna być zachowana pomiędzy budyn-
kiem a granicą działki, dzięki czemu 
odległość między domami nie może być 
obecnie mniejsza niż 8 m. Drugie domy, 
które powstały wcześniej, w wielu wy-
padkach nie spełniają tych wymogów 
(np. Gródek nad Dunajcem). 

Specyfika przestrzennego rozwoju 
drugich domów jest niejednokrotnie 
postrzegana jako źródło konfliktów 
o charakterze środowiskowym i funkcjo-
nalnym. Krytycznie zjawisko to jest 
oceniane przez osoby zaangażowane 
w działania na rzecz ochrony przyrody 
oraz leśników, którzy wskazują na nad-
mierne i chaotyczne tempo urbanizacji, 
szybki ubytek przestrzeni biologicznie 
czynnej oraz negatywny wpływ, jaki 
wywiera ta forma osadnictwa na faunę 
leśną i funkcjonowanie korytarzy ekolo-
gicznych, np. w sąsiedztwie Babiogór-
skiego Parku Narodowego [Mika 2012b].  
 
Oddziaływanie drugich domów na 
lokalną sferę społeczną  
 

Konsekwencje rozwoju drugich do-
mów na terenach wiejskich dotyczą także 
przeobrażeń w sferze społecznej i gospo-
darczej. Przemiany te są związane, mię-
dzy innymi, z kształtowaniem się relacji 
między ludnością napływową a stałymi 
mieszkańcami, rozprzestrzenianiem się 
różnych form innowacji czy wpływem 
budownictwa rekreacyjnego na pobudza-
nie lokalnej przedsiębiorczości. 

Problematyka relacji pomiędzy 
mieszkańcami wsi i małych miast 
w Karpatach a przebywającą czasowo na 
terenie ich miejscowości ludnością po-
chodzącą z dużych miast jest rzadko 
poruszana w polskiej literaturze nauko-
wej. Zagadnienie to jest jednak ważne, 
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bowiem w warunkach zachodzącej zmia-
ny społecznej w naszym kraju pogłębia 
się kontrast pomiędzy ukształtowaną na 
tradycyjnych wartościach ludnością wiej-
ską a społecznościami aglomeracji, które 
współcześnie w szybkim tempie ulegają 
procesom modernizacyjnym [Bukraba-
Rylska 2008].  

Sytuacja czasowej (okresowej) obec-
ności egzogenicznej miejskiej grupy 
społecznej, która, będąc zorientowana na 
korzystanie z walorów turystycznych 
i miejscowej infrastruktury, nie identyfi-
kuje się z określonym miejscem czy 
regionem, stanowi także źródło poten-
cjalnych konfliktów, które mogę przybie-
rać różne formy protestu lub postaw 
roszczeniowych. Obserwacje sytuacji, 
w jakich dochodzi do napięć pomiędzy 
właścicielami drugich domów a władza-
mi lokalnymi wskazują, że zazwyczaj 
dotyczą one takich spraw jak: budowa 
i użytkowanie dróg dojazdowych do 
posesji, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 
energetycznej czy respektowanie ciszy 
nocnej w miejscowościach turystycz-
nych, gdzie organizuje się masowe im-
prezy plenerowe.  

W społeczny nurt badań wpisuje się 
także kwestia wpływu osadnictwa dru-
gich domów na pobudzanie lokalnej 
gospodarki. Relacje ekonomiczne po-
między właścicielami domów rekreacyj-
nych a stałymi mieszkańcami zachodzą 
w trakcie zakupu-sprzedaży nieruchomo-
ści na cele rekreacyjne (gruntów, budyn-
ków), płodów rolnych i materiałów bu-
dowlanych, a także korzystania przez 
użytkowników drugich domów z różnego 
rodzaju usług świadczonych zarówno 
przez lokalne przedsiębiorstwa, jak 
i nieformalnie przez mieszkańców (np. 
pilnowanie domów, dbanie o obejścia 
czy sprzątanie) [Derek, Kowalczyk 2008, 
Heffner, Czarnecki 2011a]. W rezultacie 
dużego popytu na zakup nieruchomości 
w latach 1995–2005 ceny gruntów pod 
zabudowę w niektórych miejscowościach 
karpackich wzrosły nawet 15-krotnie. 

Przykładowo, w 1995 r. powierzchnię 
1 ara gruntu pod drugi dom w zachodniej 
części Beskidów (np. Brenna, Wisła, 
tereny wokół Jeziora Żywieckiego) moż-
na było nabyć za średnią cenę 1200–1500 
zł. Obecnie działki budowlane są tam 
rzadko sprzedawane za cenę niższą niż 
10 000 zł za ar, a w najbardziej atrakcyj-
nych lokalizacjach ceny 1 ara przekra-
czają 25 000 zł [Mika 2012a]. 

Nową kwestią, która wyłania się przy 
okazji badań nad transformacją sektora 
turystycznego w Karpatach, jest niefor-
malne i komercyjne wynajmowanie nie-
których drugich domów na cele nocle-
gowe. Proceder ten jest już prowadzony 
w formie zorganizowanej za pośrednic-
twem portali internetowych. Mimo że 
skala tego zjawiska, funkcjonującego 
w tzw. szarej strefie gospodarczej, nie 
jest jeszcze rozpoznana, to jednak miej-
scami zaczyna ono istotnie wpływać na 
lokalny sektor turystyczny. Problem ten 
jest już podnoszony przez niektórych 
kwaterodawców i właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych. 

Turystyka stanowi obecnie ważny 
czynnik wspomagania lokalnego rozwoju 
gospodarczego na obszarach górskich 
Karpat. Istnieje jednak obawa, że postę-
pująca urbanizacja terenów wiejskich 
i ubytek przestrzeni rekreacyjnej mogą 
doprowadzić do krytycznego obniżenia 
atrakcyjności turystycznej niektórych 
miejscowości [Faracik i in. 2009]. Kon-
flikt ten ma także wymiar społeczny, 
bowiem komercyjna turystyka masowa 
jest nośnikiem hałasu, a drugie domy są 
budowane ze względu na potrzebę izola-
cji, ciszy i spokoju. Oba zjawiska 
w karpackich ośrodkach turystycznych 
przenikają się, co prowadzi do nieunik-
nionej kolizji funkcji, która w przyszłości 
może osłabić ich zdolność rozwojową 
i konkurencyjność [Kurek, Mika 2008]. 
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Drugie domy a procesy suburbanizacji 
i dezurbanizacji 
 

W krajach wysoko rozwiniętych dru-
gie domy nie są postrzegane już jedynie 
jako wyraz realizacji potrzeb rekreacyj-
nych, ale łączy się to zjawisko ze znacz-
nie głębszymi przemianami społecznymi 
o charakterze cywilizacyjnym oraz stop-
niowym odchodzeniem od tradycyjnego 
stylu życia zawodowego i rodzinnego 
[Hall, Müller 2004]. Przejawami tych 
zmian są między innymi: ruchomy czas 
pracy, posiadanie dwóch (lub więcej) 
miejsc zamieszkania, zbliżenie indywi-
dualnych postaw ku naturze i wiejskim 
formom życia społecznego.  

We współczesnych badaniach pod-
kreśla się także związki zjawiska drugich 
domów z procesami suburbanizacji 
i dezurbanizacji, a także kontrurbanizacji 
[Arnstberg, Bergstrom 2008, Fialová i in. 
2009]. W Polsce, w tym także w regionie 
Karpat, tego typu procesy i relacje są 
jeszcze słabo rozpoznane. Na obecność 
tego rodzaju powiązań wskazują, między 
innymi, kierunki transformacji jakościo-
wej niektórych obiektów położonych 
w strefach podmiejskich miast. Na obsza-
rze Karpat część domów rekreacyjnych 
z lat 70. i 80. XX w. została już zmoder-
nizowana bądź uległa zmianie funkcjo-
nalnej. Wiele pierwotnie drewnianych 
obiektów zostało przebudowanych na 
murowane, powiększono też ich po-
wierzchnie użytkowe po to, aby zaadap-
tować je na domy pierwsze. R. Faracik 
[2006], opisując przekształcenia drugich 
domów na pierwsze miejsca zamieszka-
nia w strefie podmiejskiej Krakowa, 
podaje jako przykład rekreacyjną dzielni-
cę Zarabie w Myślenicach. Również 
badania w Beskidzie Śląskim ujawniły, 
że około 73% właścicieli użytkujących 
w tym regionie drugie domy zamierzało 
z czasem zamieszkać w nich na stałe 
[Mika 1997].  

Wydaje się, że w nieodległej przy-
szłości proces transformacji drugich 

domów na domy pierwsze będzie coraz 
bardziej dostrzegalny i to zarówno za 
sprawą opuszczania miast przez osoby 
w wieku emerytalnym, jak i aktywnej 
zawodowo części społeczeństwa. Sprzy-
jać temu będzie poprawa dostępności 
komunikacyjnej miejscowości karpac-
kich oraz ich wyposażenia infrastruktu-
ralnego, szczególnie w lokalne sieci 
teleinformatyczne. 
 
Podsumowanie 
 

Zjawisko drugich domów w polskich 
Karpatach zaczęło się dynamicznie roz-
wijać dopiero w latach 90. XX w. 
w rezultacie przemian społeczno-
gospodarczych i wprowadzenia rynko-
wego obrotu ziemią. W pierwszych la-
tach transformacji drugie domy powsta-
wały żywiołowo w warunkach szybko 
wzrastającego popytu na nieruchomości 
oraz kształtowania się regulacji praw-
nych w zakresie zagospodarowania prze-
strzennego i budownictwa. W wielu 
miejscach ich rozwój przybrał chaotycz-
ną i niekontrolowaną formę, np. samo-
woli budowlanej, czego konsekwencje 
zostały trwale wpisane w krajobraz.  

Indywidualne osadnictwo rekreacyjne 
jest ważnym czynnikiem trwałych prze-
kształceń przestrzeni wiejskiej Karpat, 
przyczyniając się do jej fizycznej i spo-
łecznej urbanizacji. Specyfikę prze-
strzennego rozwoju drugich domów 
podkreślają ich tendencje lokalizacyjne, 
które wyraźnie różnią się od cech osad-
nictwa stałego.  

Położenie obiektów o funkcji rekrea-
cyjnej w krajobrazie wyraża społeczną 
potrzebę bliskości przestrzeni przyrodni-
czej oraz dążenie do izolacji przestrzen-
nej od innych form osadnictwa. Paradok-
salnie jednak, wbrew intencjom i ocze-
kiwaniom użytkowników, lokalny rozwój 
drugich domów idzie – w wielu wypad-
kach – w kierunku koncentracji budyn-
ków i tworzenia przez nie przestrzennych 
skupień. Wiele kontrowersji wzbudza 
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wznoszenie nowych obiektów poza ob-
szarami stałej zabudowy, czemu towa-
rzyszy ubytek przyrodniczej przestrzeni 
rekreacyjnej. 

Dążenie do posiadania drugiego 
mieszkania poza miastem wpisuje się 
coraz wyraźniej w obserwowaną w na-
szym kraju zmianę społecznych zacho-
wań związanych z pracą i spędzaniem 
wolnego czasu. Odpowiedzią na takie 
zapotrzebowanie są także wielokondy-
gnacyjne budynki apartamentowe odda-
wane do użytku od kilku lat w niektórych 
ośrodkach turystycznych (m.in. Zakopa-
ne, Wisła, Szczyrk), a także w Karpatach 
czeskich [Havrlant 2007] i słowackich 
[Čuka, Gregorová 2011].  

Wymiar przestrzenny badań nad dru-
gimi domami tworzy jedynie podstawę 
do pogłębionej analizy tego zjawiska. 
W świetle dotychczasowych studiów 
i obserwacji wyłania się pole nowych 
bądź rzadko dotychczas podejmowanych 
problemów. W przekonaniu autora nale-
żą do nich między innymi:  
– tworzenie się na terenach wiejskich 
nowych społeczności pochodzących 
z miast oraz kształtowanie się relacji 
pomiędzy właścicielami drugich domów 
a społecznościami lokalnymi, 
– ekonomiczne znaczenie rozwoju 
i użytkowania drugich domów dla spo-
łeczności i przedsiębiorców lokalnych, 
– relacje między zjawiskiem drugich 
domów a rozwojem komercyjnej turysty-
ki masowej w miejscowościach tury-
stycznych,  
– prognozowanie kierunków rozprze-
strzeniania się drugich domów w świetle 
rozpoznanych już tendencji lokalizacyj-

nych oraz diagnoza potencjalnych kon-
fliktów w gospodarowaniu przestrzenią 
gmin i obszarów chronionych, 
– przekształcenia funkcjonalne drugich 
domów oraz ich powiązania z procesami 
suburbanizacji i dezurbanizacji. 

W kontekście przedstawionych za-
gadnień można zaryzykować tezę, że 
zjawisko drugich domów stanowi zarów-
no czynnik jak i symptom zachodzących 
współcześnie zmian funkcjonalnych 
w polskich Karpatach. Rodzą się więc 
pytania o kierunek i charakter rozwoju 
społeczno-gospodarczego miejscowości 
karpackich w przyszłości oraz w jakim 
zakresie postępująca sukcesja funkcji 
będzie implikować przeobrażenia 
w sferze demograficzno-społecznej. 
W świetle koncepcji wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich [Adamo-
wicz, Zwolińska-Ligaj 2009] można 
domniemywać, że sytuacja społeczna 
i gospodarcza w regionie będzie w coraz 
wyższym stopniu zależna od siły i skali 
ekonomicznego oddziaływania miast 
leżących na przedpolu Karpat, możliwo-
ści kształtowania nowych i trwałych 
relacji gospodarczych, np. w układach 
sieciowych czy transgranicznych, oraz od 
tego, czy i w jakim zakresie egzogenicz-
na działalność (funkcja) usługowa, bazu-
jąca obecnie w znacznym stopniu na 
wartościach przyrody, będzie w stanie 
odpowiadać na zmieniające się wzorce 
konsumpcyjne. Fizyczna i społeczna 
urbanizacja środowiska wiejskiego, to-
warzysząca zjawisku drugich domów, 
zapewne będzie w tym procesie przemian 
ważnym regulatorem. 
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Summary 

 
Trends and characteristics of development of second homes in the Polish 
Carpathians in light of contemporary research 
 

Since the early 1990s, the Carpathian Mountains experience an intensive develop-
ment of second homes, which contributes to lasting functional changes and urbanization 
of rural areas. The most important systemic changes that affected the dynamics and 
nature of this phenomenon include the introduction of free trade of land in the 1990s, the 
local government reform, which gave most powers to local authorities and the introduc-
tion of new regulations regarding land use planning and new building control. The esti-
mated number of second homes in the first years of the 21st century was about 15,000 
individual recreational houses. In the period 2000–2010, the Carpathian region was un-
der high development pressure, so it can be assumed that the number of second homes 
currently exceeds 20,000. The owners of second homes are primarily residents of towns 
located in the Carpathian foothills. 

Second homes in the Carpathian Mountains are not distributed evenly. The factors 
differentiating their location are: a) accessibility from urban centres, b) location of im-
portant tourist destinations, and c) location of water reservoirs on Carpathian rivers. The 
regions with the highest concentration of second homes are: the Silesian Beskid Mts. 
(about 4,000 objects), the Wyspowy Beskid Mts. (about 4,000 objects), the Żywiecki 
Beskid Mts., the Gorce Mts. and their surroundings (about 1,400 objects), as well as the 
Sądecki Beskid Mts. A large concentration of such objects can be found around water 
reservoirs – Lake Rożnowskie, Lake Żywieckie, Lake Dobczyckie. An area important 
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for the development of second homes is also the valley of the Raba river, especially the 
small towns of Myślenice and Pcim located in the mountainous part of the suburban area 
of Kraków, where there are approximately 2,500 of these objects. In the past few years, 
there has been a growing interest in purchase of land in the Bieszczady Mts., especially 
in areas around Lake Solina, in the Niski Beskid Mts. and in foothills areas near 
Rzeszów and Przemyśl. Very attractive areas for second home location are lands in the 
vicinity of national parks, such as the Babia Góra NP and Gorce NP, where some build-
ings were erected close to their borders. 

Since the 1990s, second homes are usually built outside permanent housing areas, in 
places that offer tranquillity and close contact with nature. Many buildings are located in 
places where permanent houses would not have been built, such as on steep slopes, very 
close to water bodies, in areas difficult to reach, and in a considerable distance from 
residential areas. Based on previous studies, typical locations of second homes in the 
Polish Carpathians can be indicated as following (see Fig. 2): – away from permanent 
settlements, on slopes, in the immediate vicinity of the forest (A), – alongside valleys 
and along roads on slopes (B), – in permanent forest clearings (C), – in the immediate 
vicinity of streams and rivers (D), – directly at water reservoirs (E) and on slopes over-
looking water bodies (F), – within permanent settlement zones (G) or in hamlets (H), – 
between villages or between the village and its hamlets (I), – at the edge of permanent 
settlement zones (J), – in remote places at the end of valleys (L) and in high altitude 
mountain areas (K). 

Second homes are nowadays an important factor in the functional transformation of 
rural space in the Polish Carpathians. They contribute to permanent development and 
urbanization of attractive tourist areas in the mountains. Construction of second homes 
raises much controversy because of their expansion and their location, which are, in 
many cases, incompatible with the needs of nature conservation and the need to protect 
the space for the further development of tourism function. The effects of rapid develop-
ment of second homes include also a number of social and economic transformations in 
rural areas. These changes however create a distinct range of problems, such as the rela-
tions between immigrant population and permanent residents, city residents moving 
permanently to villages, the impact of second homes on the stimulation of rural enter-
prise, spread of innovation, or rental of second homes for commercial purposes, which 
causes them to become competition for the villagers providing tourism services, such as 
renting rooms to tourists or running tourist farms (agritourism).  

The spread of second homes is also considered to be one of the symptoms of the sub-
urbanization process of cities located in the Carpathian foothills. Gradually, some ob-
jects cease to have the recreation function and become first homes. This process has 
clearly started already in the end of the 1990s in the Silesian Beskid Mts. And in the 
northern part of the Wyspowy Beskid Mts. Furthermore, it is not limited to areas close to 
the conurbation of Upper Silesia and to Kraków agglomeration, reaching ever further 
into the Carpathians as a result of improved accessibility. 
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Streszczenie 

 
Jednym z przejawów przemian polityczno-gospodarczych w Europie po 1989 r. było 

wycofanie się wojsk rosyjskich z 74 garnizonów w Polsce. W artykule omówiono 
zagospodarowanie terenów dawnego garnizonu w Szczytnicy na Dolnym Śląsku oraz 
zachodzące na nich przemiany społeczno-gospodarcze. W latach 1993–1999 trwała tam 
inwentaryzacja majątku i budowa podstawowej infrastruktury technicznej. W 2000 r., na 
bazie osadników pochodzących z dziewięciu województw, rozpoczął się proces 
tworzenia nowej społeczności lokalnej. W latach 2004–2009 nastąpił dynamiczny 
napływ ludności do osiedla, a w 2009 r. zamieszkiwało je około 600 osób. Około 50% 
mieszkańców nie ma stałego zameldowania, co świadczy o chęci tymczasowego pobytu 
w tym miejscu. Duża część mieszkań stanowi lokatę kapitału oraz miejsce pobytu 
w okresie weekendowo-świątecznym oraz letnich wakacji. Teren dawnego lotniska 
obejmuje częściowo Specjalna Strefa Ekonomiczna, gdzie kilka firm otworzyło swoje 
zakłady; funkcjonują także usługi związane z pobliską autostradą A4.  
 
 
Wprowadzenie 
 

Obiektem badań zaprezentowanym 
w niniejszym artykule jest garnizon po-
rosyjski w Szczytnicy (woj. dolnoślą-
skie), zaś przedmiotem analizy są prze-
miany społeczno-gospodarcze i zagospo-
darowanie obiektów po opuszczeniu 
terenu przez wojsko. Zakres czasowy 
pracy obejmuje lata 2000–2011. Pomi-
nięto okres 1993–1999, gdyż trwała 
wówczas inwentaryzacja przejętego 
majątku i budowa podstawowej infra-
struktury technicznej. 

Na temat garnizonów porosyjskich 
w Polsce napisano kilka artykułów nau-
kowych, głównie w latach 90. XX w. 
Dotyczą one sposobów zagospodarowa-
nia osiedli powojskowych w Bornem 
Sulinowie, Świętoszowie, Legnicy 
i Wrocławiu [Szymańska, Małachowski 
1995, Grykień 1999, Jasak 1999, Mi-
szewska 1999, Golon 1999]. W ostatnim 
przypadku artykuł prezentował histo-
ryczne informacje o pobycie wojsk rosyj-
skich w Polsce oraz zawierał pierwszy 
spis miejscowości, które zostały przez 
nich zajęte w Polsce. Najnowszą publi-
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kacją z tej tematyki jest artykuł Bagiń-
skiej i Szmytkie [2006], dotyczący zago-
spodarowania obiektów porosyjskich 
w wybranych miastach Dolnego Śląska. 
Na terytorium Polski w latach 1945–
1993 wojska rosyjskie użytkowały 74 
garnizony. W obrębie niektórych z nich 
znajdowały się lotniska bojowe (z beto-
nowym pasem startowym), którym towa-
rzyszyły osiedla mieszkaniowe. Wspo-
mniane obiekty znajdowały się w ośmiu 
miejscach, w pobliżu granicy z Niemca-
mi: w Legnicy, Chojnie, Krzywej, Klu-
czewie (obecnie Stargard Szczeciński), 
Skarbimierzu, Bagiczu i Wiechlicach 
koło Szprotawy oraz w Starej Koperni 
koło Żagania [Krogulski 2001]. 

W niniejszym artykule opisano jeden 
z bardziej interesujących garnizonów 
wojskowych w Polsce. W latach 30. XX 
w. został on wybudowany przez Niem-
ców i był przez nich użytkowany do 
1945 r. W 1953 r. obiekty zostały prze-

kazane przez Wojsko Polskie w użytko-
wanie stronie rosyjskiej. W oficjalnych 
zestawieniach garnizon był zwyczajowo 
nazywany Krzywa. Określenie pochodzi 
od wsi położonej w jego pobliżu. Jest ona 
zlokalizowana w ważnym węźle komu-
nikacyjnym, który obejmuje trasę E 40 
i E 36 oraz autostradę A 4. Położone 
w sąsiedztwie kompleksu leśnego osiedle 
zostało w latach 90. XX w. administra-
cyjnie włączone do pobliskiej wsi 
Szczytnica. Jest ona położona w gminie 
Warta Bolesławiecka, w województwie 
dolnośląskim. Przebiegająca kilkaset 
metrów dalej autostrada oddziela osiedle 
od lotniska, które formalnie jest położone 
w obrębie wsi Różyniec i zarządza nim 
wójt gminy Gromadka (ryc.1). Było to 
największe w Polsce lotnisko użytkowa-
ne przez Rosjan. Według Krogulskiego 
[2001] stacjonował tutaj 3. Pułk Lotnic-
twa Bombowego i 164. Pułk Lotnictwa 
Rozpoznawczego.  

 

 
Ryc. 1. Plan porosyjskiego osiedla w Szczytnicy i lotniska w Różyńcu. Źródło: opracowanie własne. 

Fig. 1. The plan of the post-Russian housing in Szczytnica and airport in Różyniec. Source: own elaboration. 
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Pozamiejskie garnizony porosyjskie 
w Polsce stanowiły odrębne jednostki 
osadnicze, zaś po ich opuszczeniu 
w latach 90. XX w. przez Armię Rosyj-
ską nadawano im nazwy pochodzące od 
najbliżej położonych wsi. Analiza poło-
żenia Szczytnicy względem ważniej-
szych miast pozwala stwierdzić, że jest 
ona oddalona 15 km od Bolesławca oraz 
30 km od Legnicy. Prowadzą z niej szla-
ki drogowe do przejść granicznych 
z Niemcami w Zgorzelcu (odległość 65 
km) i Olszynie (85 km) oraz z Czechami 
w Czerniawie Zdroju (77 km) i Jakuszy-
cach (85 km). Przez południową część 
gminy Gromadka przebiega autostrada 
A4, zaś przez północną – linia kolejowa 
relacji Wrocław – Żagań – Gubinek – 
Niemcy.  
 
Struktura przestrzenna i stan 
zagospodarowania garnizonu 
porosyjskiego w Szczytnicy 
 

Całość funkcjonalną garnizonu sta-
nowią dwa oddzielne kompleksy, które 
łącznie zajmują obszar około 438 ha. Na 
jeden z nich składa się największe poro-
syjskie lotnisko w Polsce (o powierzchni 
około 423 ha) oraz osiedle mieszkaniowe 
(o powierzchni około 15 ha). Obydwie 
części łączy nieczynna bocznica kolejo-
wa (ryc. 2). 

W obrębie lotniska znajdują się 
obiekty magazynowe, hale remontowe 
dla samolotów i kilkanaście budynków, 
służących niegdyś do obsługi lotów, oraz 
około dwudziestu naziemnych, porośnię-
tych trawą schronohangarów. Z kolei 
osiedle mieszkaniowe obejmuje 44 bu-
dynki, w tym 27 obiektów mieszkalnych. 
Składa się na nie 16 dwupiętrowych 
budynków poniemieckich (ryc. 3) oraz 
11 bloków, w tym osiem typu Leningrad 
i trzy typu Bolesławiec. Te ostatnie zo-
stały wybudowane przez polskie firmy 
budowlane. Większość obiektów nie-
mieszkalnych do dziś (stan na 2011 rok) 
pozostaje niezagospodarowanych. Skła-

dają się na nie: stołówka, pawilony, 
a także biuro przepustek. Ten ostatni 
budynek, po stosownym remoncie, sta-
nowiłby oryginalną pamiątkę dotyczącą 
okresu pobytu wojsk rosyjskich. Ogółem 
w budynkach mieszkalnych na terenie 
osiedla znajduje się 920 mieszkań, z tego 
dwie trzecie w porosyjskich blokach 
Leningradach (ryc. 4). Są to budynki 
liczące po 45 lub 75 mieszkań. W odręb-
nym kompleksie trzech bloków Bolesła-
wiec, należących do gminy Warta Bole-
sławiecka, jest 120 mieszkań (ryc. 5). 
Pozostałe są zlokalizowane w budynkach 
poniemieckich wybudowanych w latach 
30. XX w. W każdym z nich znajduje się 
po 18 mieszkań.  

Roszczenia Zabużan spowodowały, 
że w zamian za mienie utracone na 
Wschodzie przekazano im większość 
mieszkań w ośmiu blokach typu Lenin-
grad. Ta część osiedla nosi nieformalną 
nazwę Kresówka Leśna. Jest to jedyny, 
obok Raszówki w gminie Lubin, kom-
pleks porosyjski w Polsce, znajdujący się 
w przeważającej części we władaniu 
Zabużan. Rekompensata w postaci 
mieszkań nie sprawdziła się. Brak fundu-
szy na kapitalne remonty pozyskanych 
lokali doprowadził do ich sprzedaży. 
Dopiero w 2000 r., po uregulowaniu 
wszystkich kwestii prawnych związa-
nych z rozdysponowaniem obiektów 
w garnizonie, rozpoczął się proces jego 
zasiedlania.  

Zaistniała sytuacja stanowi ewene-
ment wśród garnizonów porosyjskich 
w Polsce, które zaczęto zagospodarowy-
wać o wiele wcześniej – najczęściej 
proces ów rozpoczęto od 1993 r. Nato-
miast zauważalna poprawa warunków 
bytowych w analizowanym miejscu 
urzeczywistniła się dopiero w 2003 r. 
Powstała wtedy Wspólnota Mieszkanio-
wa Szczytnica i Rada Osiedla. W budyn-
kach wymieniono pokrycie dachów, 
piony wodno-kanalizacyjne oraz instala-
cję elektryczną. Fizjonomia osiedla ulega 
stopniowej poprawie. Budynki, mimo że 
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Ryc. 2. Plan osiedla porosyjskiego w Szczytnicy. Źródło: Opracowanie własne na podkładzie geodezyjnym 

uzyskanym w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka. 

Fig. 2. The plan of the post-Russian housing in Szczytnica. Source: Own elaboration on the geodetic base 
gained in Municipality Office Warta Bolesławiecka. 

 
większość z nich zdradza brak remontów 
elewacji, są stopniowo docieplane (stan 
na 2011 rok).  

Znacznym utrudnieniem jest brak 
centralnego ogrzewania (zdewastowanej 
kotłowni po wojskach rosyjskich nie 
odbudowano). Stąd każda z rodzin 
ogrzewa mieszkania we własnym zakre-
sie. W blokach odbywa się to za pomocą 
grzejników elektrycznych, zaś w przy-

padku obiektów poniemieckich – pieców 
lub kominków. 
 
Napływ mieszkańców do osiedla 
w Szczytnicy 
 

W listopadzie 2003 r. autor zebrał 
w wyniku kwerendy terenowej informa-
cje na temat mieszkańców osiedla 
w Szczytnicy. Ankiecie poddano ponad 
80 dorosłych osób (40% ówczesnego 
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Ryc. 3. Poniemiecki budynek mieszkalny z lat 30. XX w. Źródło: fot. Sobotka 2011. 

Fig. 3. Post-German house from thirties of the 20th century. Source: photo Sobotka 2011. 
 

 
Ryc. 4. Porosyjski blok Leningrad w Szczytnicy. Źródło: fot. Sobotka 2011. 

Fig. 4. Post-Russian residential block called Leningrad in Szczytnica. Source: photo Sobotka 2011. 
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Ryc. 5. Zespół trzech bloków typu Bolesławiec będących w zarządzie gminy Warta Bolesławiecka. 

Źródło: fot. Sobotka 2011. 

Fig. 5. The complex of three residential blocks being under the administration of the Municipality Warta 
Bolesławiecka. Source: photo Sobotka 2011. 

 
stanu). W pierwszym roku zasiedlania 
(2000 r.) w osiedlu porosyjskim 
w Szczytnicy zamieszkało kilka osób. 
Dopiero od 2002 r. w gminnych statysty-
kach odnotowano znaczący wzrost liczby 
mieszkańców osiedla. Szacunkowa liczba 
mieszkańców w 2003 r. wynosiła 240 
osób (w tym około 50% osób nie było 
formalnie zameldowanych). Najbardziej 
dynamiczny przyrost liczby ludności 
nastąpił w latach 2004–2009. Ogółem na 
koniec 2009 r. liczba stałych mieszkań-
ców osiedla wynosiła około 600 osób. 
Przypuszczalnie jest to jedyna wieś 
w Polsce, gdzie wzrost liczby ludności 
w latach 2000–2009  był tak wysoki – 
wyniósł około 300% – i nie było to zwią-
zane z procesem suburbanizacji. Przy-
kłady innych porosyjskich garnizonów 
(np. Kęszyca Leśna, Borne Sulinowo) 
wskazują, że zdecydowana większość 
mieszkańców osiedla się w takich miej-
scach do 10 lat od momentu ich udostęp-
nienia do zamieszkania. Głównym po-
wodem napływu nowych osadników jest 

dostępność stosunkowo tanich mieszkań. 
Ponadto przez cały okres trwa rotacja 
mieszkańców. Spowodowana jest ona 
w głównej mierze stałym, wysokim po-
ziomem bezrobocia. W miejsce osób 
w młodym i średnim wieku napływają 
mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym. 

Analiza miejsca pochodzenia migran-
tów (stan na 2003 rok) pozwala stwier-
dzić, że przybyli oni z terenu 9 woje-
wództw, 16 gmin oraz 31 miejscowości 
(w tym 22 miast i 9 wsi). Zaznacza się 
znaczny udział mieszkańców pochodzą-
cych z miast Dolnego Śląska, tj. z Bole-
sławca, Bogatyni, Legnicy i Wrocławia. 
Ogółem 75,3% mieszkańców pochodzi 
z województwa dolnośląskiego. Pozosta-
łe osoby reprezentują głównie wojewódz-
twa południowej Polski (ryc. 6). Wśród 
przyczyn osiedlenia się w tym szczegól-
nym miejscu, mieszkańcy wskazywali 
głównie względy mieszkaniowe (40,5%), 
ekologiczne (27,4%) i rodzinne (20,2%) 
oraz pracę (8,3 %). 
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Ryc. 6. Pochodzenie mieszkańców osiedla w Szczytnicy wg województw (w %). Źródło: opracowanie własne. 

Fig. 6. Origin of the inhabitant in the settlement of Szczytnica according to voivodeships (in %). 
Source: own elaboration. 

 
Wspomniane problemy z ogrzewa-

niem mieszkań bezpośrednio wpływają 
na duże dysproporcje w ich zasiedleniu. 
Najszybciej zajęto lokale w obiektach 
poniemieckich oraz trzech blokach nale-
żących do gminy Warta Bolesławiecka. 
W porosyjskich blokach typu Leningrad 
pozostają zasiedlone pojedyncze miesz-
kania. Duża część z nich jest zamieszki-
wana w okresie świąteczno-week-
endowym i wakacyjnym. Analiza po-
wierzchni lokali wskazuje, że zajmują 
one od 35 do 90 m2 (w tym 79% w prze-
dziale 35–50 m2). Mieszkania, których 
nie zasiedlono, stanowią swoistą lokatę 
kapitału. Ponadto osiemnaście mieszkań 
wykupiono dla Polaków z Kazachstanu. 
Stosunkowo niewielka liczba stałych 
mieszkańców osiedla powoduje, że część 
inwestycji w jego obrębie jest nieopła-
calna. Poza tym jest to ludność w całości 
napływowa, co również utrudnia wypra-
cowanie wspólnego stanowiska. Tylko 
50% respondentów pragnie trwale zwią-
zać swój los oraz los swoich dzieci 
z dawnym garnizonem. Napływ i odpływ 
mieszkańców z osiedla trwa cały czas. 

Dla porównania, badania Szymańskiej 
i Małachowskiego, przeprowadzone 
w 1995 roku w Bornem Sulinowie, wy-
kazały że około 97% ankietowanych 
trwale wiąże swój los z garnizonem. 
Wydaje się, że powyższa różnica wynika 
z perspektyw rozwoju miejscowości. 
W badaniach ankietowych wskazano 
cztery główne czynniki, które powodują, 
że blisko połowa dorosłych mieszkańców 
nie chce wiązać się na stałe z garnizonem 
w Szczytnicy. Są to: brak perspektyw 
rozwoju (23,1%), brak pracy (21,2%) 
i złe warunki mieszkaniowe (19,2%) oraz 
brak rozrywek (17,3%). Pomimo różnic 
wieku, miejsca pochodzenia i poziomu 
wykształcenia oraz trudnych warunków 
bytowych, stopniowo zachodzi proces 
tworzenia nowej społeczności lokalnej. 
Wydaje się, że szybciej przebiega on 
w blokach znajdujących się w zarządzie 
gminy. Tutaj wszystkie mieszkania są 
zasiedlone, głównie przez osoby w mło-
dym i średnim wieku. Integracja zacho-
dzi w funkcjonujących na terenie osiedla 
dwóch sklepach spożywczych oraz – od 
niedawna – w szkole języków obcych.  
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Inwestycje w strefie lotniska 
porosyjskiego w Różyńcu 

 
Jednym z elementów aktywizacji go-

spodarczej regionu pozostaje lotnisko 
w Różyńcu. W 1997 r. powołano na 
okres 20 lat Legnicką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną. Składa się na nią siedem 
obszarów (głównie miejskich) o łącznej 
powierzchni 416,7 ha. Obejmuje ona 
m.in. część Legnicy, Polkowic, Lubina 
i Środy Śląskiej oraz jedną trzecią poro-
syjskiego lotniska (około 150 ha) w Ró-
żyńcu (ryc. 7). 

W 1993 r. wysunięto projekt utwo-
rzenia Międzynarodowego Centrum 
Towarowego w Krzywej, gdzie docelo-

wo miało znaleźć zatrudnienie 10 tys. 
osób. Jednak inwestycji nie zrealizowa-
no. Do końca 2003 r. działały na lotnisku 
dwie firmy: „Atlas” (producent materia-
łów chemii budowlanej) i „Młynpol” 
(producent mąki). Kilka lat później firma 
„Hörmann” uruchomiła produkcję bram 
garażowych, a francuska firma „Foresty-
le” – skład mebli ogrodowych. W 2010 r. 
wybudowano dwie stacje benzynowe: 
Statoil i Orlen oraz restaurację KFC (ryc. 
8). Pozostali inwestorzy, mimo wykupie-
nia części gruntów, dotychczas nie roz-
poczęli działalności gospodarczej lub ją 
ograniczyli („Urzędowski” i „Atlas”). 
Niemal wszyscy mieszkańcy osiedla 
w Szczytnicy nie pracują w zakładach na 

 

 
Ryc. 7. Stan zagospodarowania lotniska w Różyńcu w 2006 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

www.strefa-legnica.com/pol/podstrefy/krzywa/htm. 

Fig. 7. State of the development of the airport in Różyniec in 2006. Source: Own elaboration on base: 
www.strefa-legnica.com/pol/podstrefy/krzywa/htm. 



Zagospodarowanie i przemiany społeczno-gospodarcze w Szczytnicy 
 

89 

 
Ryc. 8. Najnowsze inwestycje w strefie lotniska w Różyńcu. Źródło: fot. Sobotka 2011. 

Fig. 8. The newest investments in the airport zone in Różyniec. Source: photo Sobotka 2011. 
 
lotnisku. Osoby w wieku produkcyjnym 
związane są przede wszystkim z firmami 
w swoim poprzednim miejscu zamiesz-
kania, tj. w Bolesławcu (43,3%), Wro-
cławiu i Lubinie (po 10%) oraz Legnicy 
(7%). 

Strefa lotniska wykorzystywana jest 
również do celów pozaprodukcyjnych. 
W 2003 roku na lotnisku odbyły się ćwi-
czenia wojsk holenderskich. Około 15 
km na północny-zachód od niego znajdu-
je się poligon wojskowy Przemków–
Chocianów. Ponadto corocznie odbywają 
się tutaj zloty motocykli. Przez lotnisko 
prowadzi również krótszy dojazd do wsi 
Krzyżowa i Gromadka. 
 
Podsumowanie 

 
Podobnie jak kilkadziesiąt innych 

miejscowości w Polsce, również Szczyt-
nica stanowi przykład, gdzie, od momen-
tu powstania w latach 30. XX w. nie-
mieckiego garnizonu, funkcjonowała 
obok siebie społeczność wojskowa i cy-

wilna. Dopiero w latach 90. XX w. 
obiekty wojskowe przeszły we władanie 
cywilne. Osiedle porosyjskie w Szczytni-
cy zostało zasiedlone przez mieszkańców 
pochodzących z kilku województw. 
Obecnie znajduje się ono praktycznie 
w końcowej fazie zasiedlania. Stanowi 
miejsce pobytu dla dwóch kategorii osób. 
Z jednej strony jest to sypialnia dla do-
jeżdżających do pracy do pobliskich 
miast. Z drugiej strony mają tutaj swoje 
drugie domy mieszkańcy dużych miast 
województwa dolnośląskiego. Są one 
odwiedzane w okresie letnim i świątecz-
no-weekendowym. 

Możliwości rozwoju gospodarczego 
tego obszaru należy upatrywać w pełnym 
wykorzystaniu przez licznych inwesto-
rów ponadlokalnych atutów tego obsza-
ru, takich jak: obecność Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej i autostrady. Ważne jest 
również dogodne położenie względem 
przejść granicznych z Niemcami i Cze-
chami.  
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Summary 

 
Development and socio-economic changes in a post-soviet garrison in the village of 
Szczytnica 
 

One of the manifestations of the post-Cold War political and economic transfor-
mations in Europe was the withdrawal of Soviet troops from 74 garrisons located in the 
western and south-western parts of Poland. These also include the village of Szczytnica 
located in the Lower Silesia Province. From the moment the garrison was handed over to 
the Soviet troops in 1953, until the withdrawal of the troops in 1992, it was not included 
in the territorial structure of Poland. The purpose of this article is to present the devel-
opment of the former garrison site, and to show the socio-economic transformations. The 
study is based on the survey conducted amongst the inhabitants of the residential area in 
Szczytnica and field research. In 1993, both the local residential area and the largest 
post-Soviet airfield in Różyniec were taken over by the administrators of the Warta 
Bolesławiecka and Gromadka communes. In the years 1993–1999, a condition survey of 
property was conducted and the basic technical infrastructure was constructed. It was 
then that most of the Leningrad-type residential buildings were handed over to the so-
called Zabużanie, i.e. persons displaced from areas situated east of the Bug river, as 
a compensation for the property lost in the East. Within the residential area, both post-
German buildings from the 1930s and residential buildings constructed in the 1980s are 
situated. In 2000, the process of the establishment of a new local community was initiat-
ed, with the settlers coming from 9 provinces of Poland as the first inhabitants.  

In the years 2004–2009, a rapid influx of people to the residential area took place. In 
2009, Szczytnica was inhabited by approximately 600 people. Approx. 50% of the in-
habitants are not permanent residents, which indicates their willingness to stay in the 
location on a temporary basis only. A large proportion of the flats are a sort of capital 
investment, and a place of stay for the period of weekends, public and summer holidays. 
In the airfield, which is partially located within the Special Economic Zone, several 
companies have opened their plants and storage rooms. They include: Atlas (construc-
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tion chemicals producer), Młynpol (flour producer), Forestyle (garden furniture ware-
house), Hormann (garage door producer), and, since 2010, fuel stations Statoil and Or-
len, as well as a KFC restaurant. 
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Streszczenie 

 
Stoki usypiskowe należą do mniej rozpoznanych form terenu w Sudetach. 

Dotychczasowe opracowania na ten temat były wyrywkowe i nie poruszały kwestii ich 
współczesnej aktywności, która może objawiać się jako dostawa i akumulacja nowego 
materiału skalnego lub grawitacyjne przemieszczanie się materiału gruzowego 
budującego stok. Do charakterystyki stoków usypiskowych Ostrzycy i Suchawy użyto 
tych samych metod badawczych, dla badań w Karkonoszach, ze względu na trudny 
teren, zastosowano nieco inne podejście badawcze. Dla wszystkich stanowisk 
badawczych zastosowano analizę dendrogeomorfologiczną. Na Ostrzycy oraz Suchawie 
określono wytrzymałość ścian skalnych. Współczesne kształtowanie stoków 
usypiskowych w Sudetach ma zróżnicowany charakter. W piętrze leśnym i na pogórzach 
z różną intensywnością zachodzi dostawa nowego materiału gruzowego oraz jego 
przemieszczanie. W piętrze subalpejskim odpadanie także ma miejsce, jednak nie jest 
ono procesem dominującym. Największe znaczenie mają współcześnie zachodzące 
spływy gruzowe. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Procesy kształtujące powierzchnię te-
renu powyżej i poniżej górnej granicy 
lasu są zróżnicowane. Przyczyniają się 
do tego zarówno czynniki klimatyczne, 
jak i odmienny typ pokrycia terenu. Su-
dety, poprzez swoją mozaikowość oraz 
rozciągłość równoleżnikową i wysoko-
ściową, pozwalają analizować procesy 
geomorfologiczne w szerokim ujęciu. 
Przedmiotem badań, których wyniki są 
prezentowane w tym artykule, są stoki 

usypiskowe (usypiska), występujące 
w Sudetach w różnych piętrach roślinno-
klimatycznych. Takie położenie pozwala 
na porównanie zarówno rodzaju proce-
sów zachodzących w poszczególnych 
strefach wysokościowych, jak i morfolo-
gii samych usypisk. 

Stoki  usyp isko we Sudetów,  
a w szczególności ich współczesna dy-
namika, nie są dobrze rozpoznane. Do-
tychczasowe badania dotyczące usypisk 
w piętrze leśnym były wyrywkowe [Ba-
raniecki 1952, Synowiec, Jasińska 2002, 



J. Remisz 

94 

Remisz i in. 2009]. Sudeckie piętro sub-
lapejskie jest pod tym względem nieco 
lepiej rozpoznane. Badania na temat 
procesów przekształcających powierzch-
nię usypisk w tej strefie prowadzili, mię-
dzy innymi, Migoń i in. [2006, 2010] 
oraz Parzóch  i in. [2007, 2008]. 

Celem pracy było uzyskanie obrazu 
zróżnicowania procesów działających 
w obrębie stoków usypiskowych w róż-
nych piętrach geoekologicznych. Szcze-
gólny nacisk położono na pozyskanie 
danych dotyczących ich dynamiki, okre-
ślenie podatności ściany skalnej na roz-
padanie oraz zbadanie wpływu i reakcji 
roślinności (ze szczególnym uwzględnie-
niem drzew) porastającej usypiska 
w kontekście stabilizacji lub destabiliza-
cji powierzchni usypisk.  

 
Obszar badań i geneza usypisk 

 
Badania prowadzono w trzech róż-

nych piętrach wysokościowych (ryc. 1). 
W leśnym piętrze pogórzy stanowisko 
badawcze zlokalizowano na Pogórzu 
Kaczawskim pod szczytem Ostrzycy 
(501 m n.p.m.), w górskim piętrze le-
śnym – w Górach Suchych (Sudety 
Środkowe) pod Suchawą (928 m n.p.m.) 
oraz w piętrze subalpejskim powyżej 
górnej granicy lasu – w Wielkim Śnież-
nym Kotle w Karkonoszach (1245 m 
n.p.m. – wysokość dla dna kotła). 

Ostrzyca jest najwyższym wzniesie-
niem Pogórza Kaczawskiego. Jej po-
wstanie związane jest z wulkanizmem, 
który zachodził wzdłuż regionalnych 
stref rozłamowych w trakcie trzeciorzę-
dowych ruchów blokowych, głównie pod 
koniec oligocenu oraz we wczesnym 
i środkowym miocenie. Ostrzyca zbudo-
wana jest z bazaltów i stanowi głębszą 
partię komina wulkanicznego, która 
została odsłonięta w wyniku głębokiej 
selektywnej denudacji [Birkenmajer 
1967, Adam 2004]. Wzniesienie ma 
kształt regularnego stożka o wyraźnie 
wypukło-wklęsłym profilu stoków 

(ryc. 1). Górna część stoku utworzona 
jest przez skały bazaltowe widoczne 
w postaci licznych skałek i pokryw ru-
moszu, natomiast w dolnej występują 
mało odporne permskie skały osadowe. 
Wychodnie bazaltu na Ostrzycy mają 
zróżnicowaną morfologię, a ich rozpad 
doprowadził do utworzenia pokryw usy-
piskowych. Intensywne procesy niszczą-
ce miały miejsce głównie w plejstocenie, 
kiedy na omawianym obszarze panowały 
warunki środowiska peryglacjalnego. 
Rumowiska skalne Ostrzycy powstały 
poprzez intensywne wietrzenie mecha-
niczne spękanych bazaltów, odpadanie 
gruzu ze ścian skalnych i jego powolne 
grawitacyjne przemieszczanie w dół 
stromych stoków [Migoń i in. 2002]. 
Usypiska są częściowo porośnięte przez 
urozmaicony gatunkowo las liściasty, 
a w podszyciu licznie występują krzewy 
oraz byliny [Remisz, Bijak 2011]. 

Wzniesienie Suchawy ma charakter 
rozległej asymetrycznej kopuły, której 
południowe stoki są łagodnie nachylone, 
północne opadają zaś stromo, pod kątem 
35–40º. Suchawa znajduje się w obrębie 
jednostki opisywanej jako ryolity Wali-
góry (część asocjacji wulkanicznej Uni-
sławia Śląskiego). Ryolity tej jednostki 
tworzą odrębne ciało wulkaniczne, są 
masywne i mechanicznie wytrzymałe, 
przy tym jednak bardzo gęsto spękane. 
Powstanie skał tworzących wzniesienie 
Suchawy związane jest z aktywnością 
wulkaniczną w starszym permie 
[Awdankiewicz 1999]. Stok usypiskowy 
rozwinął się w północnej, stromo nachy-
lonej części wzniesienia (tzw. Czerwone 
Skałki). Obszar źródłowy dla materiału 
gruzowego usypiska stanowią pionowe 
ścianki ryolitowe (ryc. 1), które są mocno 
spękane. Wymaga podkreślenia, iż pół-
nocne stoki Suchawy reprezentują także 
złożoną rzeźbę osuwiskową. Synowiec 
[2005] wskazał na istnienie rozległego 
osuwiska, którego rzeźba jest przekształ-
cana przez odpadanie zachodzące w jego 
niszy. Należy więc przypuszczać, iż  
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w Sudetach na tle schematycznego profilu wysokościowego. 

OS – Ostrzyca, SU – Suchawa, WŚK – Wielki Śnieżny Kocioł. 

Fig.1. Location of the study sites in the Sudetes on the schematic altitude profile. 
 
osuwisko zainicjowało powstanie ściany 
skalnej, a w dalszej kolejności jej nisz-
czenie i powstawanie usypiska. Usypisko 
pod Suchawą nie jest skolonizowane 
przez roślinność. Na jego powierzchni 
występują jedynie pojedyncze okazy 
jaworu i świerka, który wkracza na usy-

pisko również w jego bocznych i dolnych 
partiach.  

Wielki Śnieżny Kocioł znajduje się 
w zachodniej części Karkonoszy, na za-
chód od kulminacji Wielkiego Szyszaka 
(1509 m n.p.m.). Szerokość cyrku do-
chodzi do 500 m, a długość osiąga 750 m 
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[Migoń i in. 2006] (ryc. 1). Kocioł wy-
preparowany został w drobnoziarnistej 
odmianie granitu określanej mianem 
granitu grzbietowego [Borkowska 1966]. 
Kształt kotła i jego morfologia zdetermi-
nowane są czynnikami strukturalnymi 
[Migoń i in. 2010]. Strefy tektonicznych 
dyslokacji oraz nakładające się systemy 
gęstych spękań spowodowały, iż w obrę-
bie ścian kotła utworzyły się głębokie 
żleby. Powstanie Wielkiego Śnieżnego 
Kotła jest wynikiem działania plejstoceń-
skiego lodowca górskiego i wraz 
z sąsiednim Małym Śnieżnym Kotłem 
jest on jedynym miejscem w Sudetach, 
gdzie rozwinęła się typowa rzeźba wyso-
kogórska. Również powstanie współcze-
śnie istniejących usypisk można pośred-
nio wiązać ze zlodowaceniem. Po ustą-
pieniu lodowca nasiliły się bowiem pro-
cesy odciążeniowe, które doprowadziły 
do zwiększonej dostawy materiału skal-
nego w dolną partię stoku [Migoń i in. 
2006]. Morfologia dna Wielkiego Śnież-
nego Kotła jest złożona, jednak dominu-
jącą formą jest grupa usypisk, która 
utworzyła się u wylotu żlebów rozcinają-
cych granitowe ściany skalne. Wydzielo-
no jedenaście osobnych  stożków [Migoń 
i in. 2010], które jednak łączą się ze sobą 
w dolnych partiach, a ich powierzchnie 
noszą ślady działania różnych procesów 
geomorfologicznych, między innymi 
spływów gruzowych oraz odpadania. 
Dominującymi gatunkami porastającymi 
dno kotła są krzewinki jagody, jarzębina 
oraz miejscowo występujące siewki 
świerkowe. 

 
Materiały i metody 

 
Na stanowiskach Ostrzyca i Suchawa 

określono wytrzymałość ścian skalnych 
według punktowej klasyfikacji RMS 
(ang. Rock Mass Strength) [Selby 1980]. 
Na Ostrzycy wyznaczono 8 stanowisk 
pomiarowych, na Suchawie – 5. Na każ-
dym z nich młotkiem Schmidta (odbojo-
wym) wykonano po 35 pomiarów wy-

trzymałości, z których w dalszej analizie 
odrzucono 5 najniższych wartości [Pla-
cek 2011]. Ważnym elementem uzupeł-
niającym bezpośredni pomiar wytrzyma-
łości była ocena ciągłości, rozwarcia, 
wypełnienia i kierunku spękań oraz oce-
na stopnia zwietrzenia i uwilgocenia 
skały.  

Drzewa porastające usypiska Ostrzy-
cy oraz te wkraczające na usypiska Su-
chawy zostały sprawdzone pod kątem 
występowania zranień i uszkodzeń, które 
byłyby dowodem na dostawę świeżego 
materiału skalnego. Do wykrycia ruchu 
podłoża – przemieszczania materiału 
gruzowego (ang. talus creep) – zastoso-
wano metodę dendrochronologiczną 
[Zielski, Krąpiec 2009]. Na obu stanowi-
skach losowo wybrano drzewa do pozy-
skania materiału do badań. Z każdego 
drzewa pobierano świdrem przyrosto-
wym Presslera po dwa wywierty dordze-
niowe – po jednym ze strony odstokowej 
i dostokowej. Na Ostrzycy materiał po-
chodził z dwudziestu drzew – piętnastu 
wiązów (Ulmus glabra), trzech klonów 
(Acer platanoides), jednego jaworu (Acer 
pseudoplatanus) i jednej lipy (Tilia cor-
data). Na Suchawie nawiercono trzyna-
ście drzew – jedenaście świerków (Picea 
abies) i dwa jawory. Wszystkie pobrane 
wywierty przygotowano do dalszej anali-
zy zgodnie ze standardowymi metodami 
prac dendrochronologicznych [Bräker 
2002]. Pomiaru szerokości przyrostów 
rocznych i zestawienia chronologii doko-
nano za pomocą programów CooRecor-
der i CDendro [www.cybis.se]. W czasie 
analizy szerokości słojów przyrostu 
rocznego poszukiwano wyraźnych re-
dukcji, mogących wskazywać rok zra-
nienia [Stoffel, Perret 2006] oraz identy-
fikowano lata, w których drzewo z po-
wodu uszkodzenia wykazywało mniejszą 
dynamikę wzrostu. W celu identyfikacji 
epizodów ruchu usypiska porównano 
przebieg krzywych przyrostowych repre-
zentujących odstokową i dostokową 
część pnia. O wystąpieniu tego procesu 
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geomorfologicznego wnioskowano na 
podstawie charakterystycznego rozejścia 
się wykresów szerokości przyrostów 
rocznych [Krąpiec, Margielewski 2000]. 
Określono daty pojawienia się i czas 
trwania tej formy aktywności stoku 
w miejscu rośnięcia danego drzewa.   

W Wielkim Śnieżnym Kotle wyko-
nano kartowanie geomorfologiczne, 
uwzględniając szczególnie świeże bloki 
i gruz skalny, mogący świadczyć o pro-
cesie współczesnego odpadania. Z dna 
Wielkiego Śnieżnego Kotła oraz z są-
siedniego Małego Śnieżnego Kotła (w 
celu  uzyskania szerszego obrazu) pozy-
skano w sumie dwanaście rdzeni jarzębi-
ny (Sorbus acuparia). Z każdego okazu 

wybierano najgrubszą odrośl, czyli teore-
tycznie najstarszy pęd.  

 
Wyniki 

 
Średnia wytrzymałość bazaltów 

Ostrzycy określona za pomocą młotka 
Schmidta wynosi 55. Wartości przeciętne 
na poszczególnych stanowiskach nie są 
mocno zróżnicowane i wahają się od 
50,2 do 57,9 (ryc. 2). Punktowa klasyfi-
kacja wytrzymałościowa RMS potwier-
dziła niewielkie zróżnicowanie struktu-
ralne badanych skał. Wartości RMS dla 
wszystkich stanowisk były zbliżone 
i wahały się od 78 do 84 punktów 
(ryc. 2). Na tej podstawie ściany skalne  
Ostrzycy zostały określone jako podłoże  

 
 

 
Ryc. 2. Wartości odboju młotkiem Schmidta (u góry) oraz końcowa ocena wytrzymałości podłoża RMS 

(u dołu) dla stanowisk badawczych na Ostrzycy (OS) i Suchawie (SU). 

Fig. 2.Schmidt Hammer rebound values (above) and results of Rock Mass Strength classification (below) for 
test sites at Mt Ostrzyca (OS) and Mt Suchawa (SU). 
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o dużej wytrzymałości. Wyniki badań 
wytrzymałości dla Suchawy klasyfikują 
ścianę skalną Czerwonych Skałek jako 
podłoże o średniej wytrzymałości. Śred-
nia wytrzymałość zmierzona młotkiem 
Schmidta wynosi 54,3, natomiast prze-
ciętne wartości pomiaru dla poszczegól-
nych stanowisk wahały się od 48,6 do 
61,9. Wartości punktowej klasyfikacji 
RMS  zamykały się w wąskim przedziale 
od 61 do 67 punków (ryc. 2). 

Drzewostan porastający stoki Ostrzy-
cy jest dość młody – średni wiek bada-
nych drzew wynosi 60 lat. Jedynie pięć 
okazów przekroczyło 100 lat. Najstarsze 
drzewo, z którego pobrano wywiert 
(wiąz) miało 136 lat, z kolei najmłodsze 
(także wiąz) osiągnęło 54 lata. Wiek 
świerków wybranych do analizy pod 
Suchawą wynosił średnio 96 lat; naj-
młodszy z nich miał zaledwie 27 lat, 
natomiast najstarsze okazy osiągnęły 
wiek 121 lat (dwa drzewa). Dwa jawory, 
z których także pobrano odwierty, miały 
odpowiednio 18 i 25 lat.  

Na Ostrzycy zanotowano wyraźną 
różnicę w intensywności pokrycia roślin-
nością poszczególnych fragmentów sto-
ku. Stoki o ekspozycji zachodniej, pół-
nocnej i wschodniej są gęsto porośnięte, 
nie tylko przez roślinność drzewiastą, ale 
także przez krzewy. Gruz jest w znacznej 
mierze pokryty mchem oraz porośnięty 
przez byliny. Stoki o wystawie połu-
dniowej porasta znacznie rzadszy las. 
Rozkład roślinności na usypiskach pod 
Suchawą jest znacznie mniej złożony niż 
na Ostrzycy. Stok jest eksponowany 
w kierunku północnym i nie jest poro-
śnięty zwartą roślinnością – na usypisku 
występują jedynie pojedyncze drzewa 
(jeden świerk, grupa niewielkich jawo-
rów). Drzewostan świerkowy zarasta 
obrzeża usypiska (od strony zachodniej 
i wschodniej), jest także obecny w dolnej 
części stoku. Jedynie w wąskiej strefie 
brzegowej usypiska i od jego czoła ob-
serwowano pokrycie gruzu porostami. 

Na Ostrzycy dekoncentryczny wzrost 
stwierdzono u 13 analizowanych drzew, 
a w przypadku pozostałych okazów nie 
zaobserwowano charakterystycznego ro-
zejścia się krzywych przyrostowych 
(ryc. 3). W XX w. wzmożoną intensyw-
ność pełzania pokrywy stokowej stwier-
dzono w latach 1945–1963 oraz 1986–
1992. Największe natężenie przemiesz-
czania grubofrakcyjnej pokrywy stoko-
wej wystąpiło w okresie 1954–1959, co 
zostało zarejestrowane przez 6–7 drzew, 
które jednocześnie wykształciły dekon-
centryczny przyrost (ryc. 4). Po północ-
nej stronie Ostrzycy stwierdzono 16, a po 
południowej 13 indywidualnych epizo-
dów przemieszczania pokrywy stokowej.  

Na Suchawie dekoncentryczność 
przyrostu wykazuje 10 świerków, czyli 
większość z badanych (ryc. 5). Dla prób-
kowanych jaworów nie stwierdzono tego 
typu reakcji. Z zapisu w świerkach od-
czytano, iż nasilenie przemieszczania się 
pokrywy gruzowej rozpoczęło się 
w 1930 r. i trwa do dziś. Intensyfikacja 
tego procesu przypadła na lata 1960–
1970 oraz 1981–2005. Najwięcej drzew 
(7–8) zarejestrowało pełzanie rumoszu 
w latach 1984–1991 oraz 2001–2005. 
Długość epizodów pełzania rumoszu była 
dość znaczna, trwała zazwyczaj przez 
większą część życia drzewa i wynosiła 
maksymalnie 79 lat. Najkrótszy epizod 
wynosił 5 lat, jednak najczęściej okres 
aktywności trwał 40–60 lat (ryc. 4).  

Na drzewach porastających stoki 
Ostrzycy nie znaleziono zranień ani in-
nych śladów uszkodzenia przez materiał 
skalny przemieszczający się w powie-
trzu. Natomiast na stoku pod Suchawą 
odnotowano zranienia na świerkach. 
Spośród 11 badanych okazów pięć nosiło 
blizny mogące świadczyć o przemiesz-
czaniu się pojedynczych fragmentów 
skalnych. Redukcję szerokości przyro-
stów, jako reakcję na uszkodzenie, zaob-
serwowano w latach 1991–1997 oraz 
1993–1997 dla dwóch drzew, a także –  
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Ryc. 3. Przykłady chronologii dla Ostrzycy: A i C – dekoncentryczny przyrost, B – brak reakcji. 

Fig. 3. Exemplary chronologies for Mt Ostrzyca: A and C – eccentric growth, B – no reaction. 
 
w jednym przypadku – dla okresu 1947–
1964 (ryc. 5). 

Nie stwierdzono wpływu stopnia po-
krycia stoku roślinnością na aktywność 
podłoża. Zarówno na gęsto porośniętych 
północnych stokach Ostrzycy, jak i na jej 
bardziej otwartych stokach południo-
wych obserwowano drzewa wykazujące 
zmienną szerokość słojów. Na stoku pod 
Suchawą, który jest porośnięty jedynie w 
części brzegowej, również obserwowano 
aktywne przemieszczanie się podłoża 
oraz notowano zranienia drzew. 

Wynikiem obserwacji geomorfolo-
gicznych w Wielkim Śnieżnym Kotle jest 
określenie miejsc występowania ostro-
krawędzistych bloków granitowych oraz 
rumoszu skalnego (ryc. 6). Miejsca te 
mogą wskazywać obszary akumulacji 
materiału dostarczanego ze stref aktyw-

nego obrywania i odpadania fragmentów 
granitowych od ścian kotła.  

Najstarsza próbkowana odrośl jarzę-
biny w Wielkim Kotle Śnieżnym miała 
42 lata, najmłodsza zaś jedynie 9 lat. 
Badane okazy miały średnio 22 lata, przy 
czym jedynie cztery pojedyncze odrośle 
nie przekroczyły wieku 20 lat.  

Nie badano dekoncentryczności przy-
rostów, gdyż zapis w pobranych rdze-
niach nie był wystarczająco czytelny, aby 
osiągnąć rzetelne wyniki. Analizę zmian 
umożliwiłoby jedynie posiadanie prze-
kroju całego pnia, co wiązałoby się ze 
ścięciem pojedynczych odrośli, na co nie 
wyraził zgody Karkonoski Park Narodo-
wy. Odnotowano także, że większość 
okazów jarzębiny nosiła ślady zranień. 
Jednak przypisywanie ich powstania 
jedynie procesom związanym z prze- 
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Ryc. 4 Liczba drzew wykazujących dekoncentryczny przyrost w danym roku (u dołu) i okresy jego 

wytwarzania przez poszczególne drzewa (u góry): OS – Ostrzyca, SU – Suchawa. 

Fig. 4 Number of trees with eccentric growth (above) and distribution of tree eccentricity through time 
(below): OS – Ostrzyca, SU – Suchawa. 

 

 
Ryc. 5. Przykłady chronologii dla Suchawy: A – dekoncentryczny przyrost, 

B – redukcja szerokości przyrostów. 

Fig. 5. Exemplary chronologies for Mt Suchawa: A – eccentric growth, B – reduction of tree ring width. 
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Ryc. 6. Usypiska w Wielkim Śnieżnym Kotle i rozmieszczenie dużych bloków skalnych na powierzchni 

stożków usypiskowych oraz na dnie kotła. (1) powierzchnia zrównania wierzchowinowego, (2) ściany skalne 
rozcięte żlebami, (3) morena czołowa najmłodszej fazy zlodowacenia, (4) stożki usypiskowe z wyraźną 
dostawą materiału skalnego pochodzącego z obrywów i odpadania, (5) stożki usypiskowe z ograniczoną 

dostawą materiału skalnego przez obrywy, (6) stożki usypiskowe zasilane głównie przez odpadanie małych 
fragmentów skalnych, (7) świeże, ostrokrawędziste bloki skalne, (8) starsze bloki, porośnięte porostami. 

Źródło: Migoń i in. 2010, s. 71. 

Fig. 6. Scree cones in the Wielki Śnieżny Kocioł and distribution of large angular boulders on scree cones and 
in the cirque floor. (1) summit planation surface, (2) headwall rock slopes, (3) terminal moraine from the latest 
phase of glaciation, (4) talus cones with considerable debris supply from massive rock slope failures, (5) talus 

cones with limited supply from rock fall, (6) talus cones, supplied mainly by small particle fall, (7) fresh, 
angular boulders, (8) older boulders, with lichen cover. Source: Migoń i in. 2010, p. 71. 

 
mieszczaniem się w powietrzu materiału 
ostrokrawędzistego byłoby uproszcze-
niem, dlatego uszkodzenia te nie były 
datowane.  

 
Dyskusja 

 
Specyficzne cechy Sudetów dają 

możliwość badania procesów geomorfo-
logicznych współcześnie kształtujących 
powierzchnię usypisk na stosunkowo 
niewielkim obszarze, a przy tym na zróż-
nicowanym typie podłoża, w różnym 

położeniu morfologicznym oraz w róż-
nych piętrach wysokościowych. 

Pomiary wytrzymałości młotkiem 
Schmidta pozwoliły na zaliczenie wy-
chodni bazaltowych Ostrzycy do skał 
o dużej wytrzymałości. Niewielkie zróż-
nicowanie gęstości słupów bazaltowych, 
ich przeważnie stała szerokość i podobny 
kierunek/typ zapadania oraz jednolity 
stopień uwilgocenia nie spowodowały 
zmiany w ostatecznej klasyfikacji wy-
trzymałościowej. Wartości odboju młot-
kiem Schmidta oddają więc końcową 
wytrzymałość skałek bazaltowych. Na 
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Ostrzycy, na wszystkich stanowiskach 
badawczych uzyskano zbliżone wartości 
RMS, co świadczy o podobnej wytrzy-
małości wychodni skalnych na całym 
wzniesieniu. W związku z tym zbliżone 
powinno być tempo dostawy nowego 
materiału skalnego na powierzchnię 
usypiska. Jednak układ spękań cioso-
wych, przeważnie zapadający „do środ-
ka” stoku, stabilizuje ścianki skalne, co 
ogranicza ich rozpad [Remisz 2007]. 
Również na podstawie analizy uszkodzeń 
pni drzew (zranienia) nie stwierdzono 
oznak rozpadu, co może świadczyć, że 
ścianki skalne są bliskie stanu równowa-
gi [Kotarba 1976].  

Na Czerwonych Skałkach pod Su-
chawą uzyskano inny obraz wytrzymało-
ści ściany skalnej niż na Ostrzycy. Bez-
pośredni pomiar wytrzymałości za po-
mocą młotka Schmidta wykazał pewne 
zróżnicowanie tego parametru. Na trzech 
stanowiskach badawczych ścianki skla-
syfikowano jako wychodnie o dużej 
wytrzymałości, w jednym – o bardzo 
dużej, w jednym – o średniej wytrzyma-
łości. Uzupełnienie tych wyników 
o dalsze elementy klasyfikacji RMS 
zmienia obraz wytrzymałości ścianki 
Czerwonych Skałek i klasyfikuje ją jako 
wychodnię o średniej odporności. O ob-
niżeniu wytrzymałości decyduje przede 
wszystkim bardzo duża gęstość spękań 
oraz upad sprzyjający jej rozpadowi 
[Remisz 2007].  

Zastosowanie metody dendrochrono-
logicznej, zarówno na Ostrzycy, jak i pod 
Suchawą, pozwoliło ustalić, że stoki 
usypiskowe w obu obszarach są współ-
cześnie wciąż aktywną formą terenu. 
Niemniej jednak jest to różny rodzaj 
i różny stopień aktywności. Na Ostrzycy 
stwierdzono, że zachodzi grawitacyjne 
przemieszczanie się materiału stokowe-
go, czego dowodem jest dekoncentrycz-
ny przyrost, który wykształciły drzewa 
porastające usypiska [Remisz, Bijak 
2011]. Niewielka długość okresów, 
w których drzewa wykształcały dekon-

centryczny przyrost, wskazuje raczej na 
fakt, iż przemieszczanie się pokrywy 
gruzowej zachodziło w kilku krótkich 
epizodach. Dodatkowo zaobserwowano, 
iż na stopień aktywności stoków usypi-
skowych Ostrzycy nie wpływało zróżni-
cowanie pokrycia stoku roślinnością. 
Zarówno na gęsto porośniętych stokach 
północnych, jak i na bardziej otwartych 
zboczach południowych obserwowano 
drzewa wykazujące zmienną szerokość 
słojów po dwóch stronach pnia.  

Pod Suchawą stwierdzono grawita-
cyjne przemieszczanie materiału skalne-
go oraz długie zapisy ruchu pokrywy 
stokowej. Zidentyfikowano ponadto 
drugi rodzaj aktywności usypiska. Na 
drzewach widoczne były zranienia spo-
wodowane przez przemieszczający się 
w powietrzu materiał skalny. Ślady te 
świadczą o tym, iż na usypisku pod Su-
chawą zachodzi proces odpadania okru-
chów skalnych od ścianki. Prezentowane 
w pracy obserwacje potwierdzają wyniki 
badań dla Gór Kamiennych prowadzo-
nych przez Malika i in. [2009]. Stwier-
dzili oni, że obie formy aktywności usy-
pisk, a więc zarówno dostawa nowego 
materiału, jak i grawitacyjne przemiesz-
czanie się grubofrakcyjnej pokrywy 
stokowej, były dobrze czytelne w zapisie 
dendrochronologicznym. Aktywność 
usypiska pod Suchawą wydaje się być 
elementem stałego przekształcania rela-
tywnie młodej niszy osuwiskowej. Na-
tomiast rumowiska skalne Ostrzycy po-
wstały głównie w wyniku intensywnego 
wietrzenia mechanicznego, które miało 
miejsce w warunkach peryglacjalnych 
plejstocenu [Migoń i in. 2002] i są być 
może w schyłkowej fazie swojego roz-
woju. Nie zaobserwowano dostawy no-
wego materiału skalnego, jednak może to 
wynikać z krótkiego czasu obserwacji. 

Placek [2011] zbadała wytrzymałość 
granitów karkonoskich młotkiem 
Schmidta na 42 stanowiskach na natural-
nych wychodniach. Średnia wartość 
wytrzymałości wynosiła 53,6. Dla grani-
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tów równoziarnistych, wierzchowino-
wych, na 13 stanowiskach uzyskano 
wartość 57,5. Jest to więc podłoże 
o dużej wytrzymałości. Cytowana autor-
ka wskazuje też na istotny stopień zwie-
trzenia niektórych wychodni granito-
wych, których niejednorodny charakter 
może nie oddawać obiektywnego obrazu 
odporności podłoża. Obserwacje tereno-
we skłaniają do stwierdzenia, iż Wielki 
Śnieżny Kocioł jest miejscem o skompli-
kowanym układzie cech strukturalnych 
i teksturalnych przekładających się na 
złożony obraz wytrzymałości ścian grani-
towych, a tym samym podatności na 
odpadanie i obrywanie fragmentów skal-
nych. Zaobserwowano, iż jedynie 
w zachodniej części kotła znajduje się 
większe nagromadzenie dużych granito-
wych bloków, a ściany skalne noszą 
ślady niedawnych obrywów. Jednak 
u podnóża zachodnich ścian Wielkiego 
Śnieżnego Kotła nie odnotowano istnie-
nia regularnych usypisk – występują one 
jedynie u wylotu żlebów po stronie połu-
dniowej i wschodniej. Badania Migonia 
i in. [2006, 2010] potwierdzają, iż w tych 
miejscach zachodzi odpadanie materiału 
granitowego, lecz tylko jego niewielka 
część była znajdowana na powierzchni 
usypisk. Znaczna część materiału gruzo-
wego gromadzi się w żlebach, skąd jest 
transportowana niżej w wyniku spływów 
gruzowych, których liczne tory rozcinają 
powierzchnie usypisk. Migoń i in. [2006] 
określają odpadanie jako proces o małej 
intensywności, nie mający dominującego 
wpływu na współczesne kształtowanie 
się powierzchni usypisk. Z tego względu, 
oraz z racji dominującej roli spływów 
gruzowych w przekształcaniu morfologii 
Wielkiego Śnieżnego Kotła, formy aku-
mulacji podstokowej nie powinny być 
nazywane stożkami usypiskowymi, 
a stożkami usypiskowo-torencjalnymi 
[Migoń i in. 2006] lub usypiskowo-mu-
rowymi. 

 

Podsumowanie 
 
Zastosowanie prostych geomorfolo-

gicznych i dendrochronologicznych me-
tod badawczych umożliwiło ogólną cha-
rakterystykę stoków usypiskowych Sude-
tów. Współczesne kształtowanie usypisk 
w Sudetach ma zróżnicowany przebieg. 
W piętrze leśnym i na pogórzach z różną 
intensywnością zachodzi dostawa nowe-
go materiału gruzowego oraz jego prze-
mieszczanie przez powolne pełzanie. 
W piętrze subalpejskim odpadanie także 
ma miejsce, jednak nie jest ono procesem 
dominującym. Największe znaczenie 
przypisuje się współcześnie zachodzą-
cym spływom gruzowym, które – ze 
względu na sprzyjające warunki klima-
tyczne oraz obecność drobnych frakcji 
wypełniających przestrzenie między 
gruzem – wydają się być głównym czyn-
nikiem mającym wpływ na współczesną 
aktywność form usypiskowych w sudec-
kim piętrze subalpejskim. Istotnym ele-
mentem, który powinien być brany pod 
uwagę przy rozważaniu morfodynamiki 
usypisk, jest wytrzymałość ściany skalnej 
w górnej części stoku. Układ ściana skal-
na – obszar akumulacyjny jest nieroze-
rwalny w rozważaniach geomorfologicz-
nych, gdyż podatność ściany skalnej na 
rozpadanie i jej wytrzymałość determinu-
ją wielkość dostawy nowego materiału 
na powierzchnię stoku poniżej. Istotny 
w tych rozważaniach jest również czas 
i geneza ekspozycji ściany skalnej. Wy-
kazano także, iż zróżnicowany prze-
strzennie obraz aktywności usypisk nie 
wynika ze stopnia porośnięcia obszaru 
roślinnością, która nie oddziałuje na nie 
ani stabilizująco, ani destabilizująco. 

 
Podziękowania 

 
Prace realizowane są w ramach pro-

jektu badawczego N N306 027737. Au-
torka dziękuje Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu za 
możliwość przeprowadzenia badań w re-
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zerwacie „Ostrzyca Proboszczowicka”, 
Leśnictwu Mieroszów za umożliwienie 
badań w rejonie Suchawy oraz Karkono-

skiemu Parkowi Narodowemu za wyda-
nie zgody na badania w Wielkim Śnież-
nym Kotle. 
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Summary 
 

Scree slopes in the Sudetes – processes and landforms above and below 
the timberline 
 

Scree slopes are among the most interesting and least recognized landforms in the 
Sudetes. Previous studies of the Holocene evolution of scree slopes were sporadic and 
did not explicitly address the subject of their contemporary activity, which may be un-
derstood to include talus creep and rock fall. To characterize scree slopes of Mt Ostrzyca 
and Mt Suchawa identical research methods have been used. In the Karkonosze Moun-
tains, because of a difficult terrain, a modified research approach has been followed. In 
all study areas dendrogeomorphological analysis has been performed. To characterize 
susceptibility to debris falls Selby’s Rock Mass Strength classification was used at Mt 
Ostrzyca and Mt Suchawa. Contemporary evolution of scree slopes in the Sudety Moun-
tains are multifaceted – below the tree line talus creep and debris delivery take place 
with different intensity. Above the tree line debris flows have the most significant influ-
ence, while debris and rock falls have no great importance.  
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RECENZJE 
 
 
Z. Łucki, W. Misiak, Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 264. 
 

Recenzowana książka jest jedną 
z nielicznych publikacji, która przedsta-
wia energetykę w ujęciu socjologicznym. 
Praca nad nią była częściowo zrealizo-
wana w ramach badań własnych na Wy-
dziale Zarządzania Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, sfinansowanych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, co świadczy o wadze danego 
problemu dla nauki. 

Zbigniew Łucki jest emerytowanym 
profesorem Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, gdzie pracował na 
Wydziale Zarządzania. Jego zaintereso-
wania obejmują ekonomiczne problemy 
przemysłu naftowego i gazowniczego 
oraz politykę energetyczną. Opublikował 
kilka książek, a do najważniejszych zali-
czyć możemy: Ocenę inwestycji i podej-
mowanie decyzji w górnictwie naftowym 
i gazownictwie (1995), Zarządzanie 
w górnictwie naftowym i gazownictwie 
(2003). 

Władysław Misiak pracuje w Kate-
drze Socjologii i Zmian Społecznych 
Instytutu Psychologii Społecznej i Reso-
cjalizacji na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Jego głównymi publikacjami są 
książki: Globalizacja. Więcej niż pod-
ręcznik. Społeczeństwo-kultura- polityka. 
Z perspektywy nowej struktury ładu poli-
tycznego (2009), Z pogranicza na pogra-
nicze w świetle teorii i wyników badań 
(2005). 

Głównym celem książki, jaki posta-
wili sobie autorzy, było zbadanie interak-
cji, które zachodzą pomiędzy społeczeń-
stwem a energią na różnych poziomach – 
jako obywatelami swego kraju i Unii 
Europejskiej, członkami lokalnej spo-
łeczności oraz klientami (konsumenta-

mi). Książka podzielona jest na 5 roz-
działów. W pierwszym rozdziale synte-
tycznie przedstawiono główne problemy 
społeczne, z którymi boryka się współ-
czesna energetyka. Na początku omawia-
ją podstawowe zagadnienia i pojęcia 
związane z dylematami współczesnej 
energetyki, przykładowo pojęcie zrów-
noważonego rozwoju, po czym zawężają 
tematykę, przedstawiając obecny stan 
środowiska i wpływ energetyki na jego 
stan. Taki sposób przedstawienia zdecy-
dowanie ułatwia zrozumienie procesów 
zachodzących w interakcjach pomiędzy 
energetyką a środowiskiem, nawet wte-
dy, kiedy czytelnik nie jest obeznany 
w tej tematyce. Oprócz tego atutem 
książki jest przedstawienie głównych 
i aktualnych celów polityki energetycz-
nej, barier oraz możliwych środków 
zaradczych. W tej części zostały przed-
stawione poglądy różnych badaczy zaj-
mujących się wymienioną tematyką. 
Autorzy przedstawili klasyfikację od-
miennych opinii badaczy i specjalistów 
zajmujących się daną tematyką wraz 
z ich publikacjami. Taki sposób prezen-
tacji jest bardzo dobry, gdyż czytelnik 
zainteresowany konkretnym zagadnie-
niem szybko może odnaleźć innych auto-
rów lub specjalistów zajmujących się 
tym tematem. 

W rozdziale drugim zostały przed-
stawione kultury energetyczne współcze-
snego świata. Układ rozdziału jest po-
dobny do poprzedniego. Na początku 
autorzy przedstawiają pojęcie systemu 
energetycznego i wyjaśniają, że jest on 
zespołem połączonych ze sobą układów 
odznaczających się stałym wpływem na 
środowisko i nieuniknionymi stratami 
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energii oraz wnioskując, że natężenie 
tego wpływu i wielkość strat są składni-
kami poszczególnych kultur energetycz-
nych. 

Autorzy wprowadzają nowe pojęcie 
do nauki – kultura energetyczna, określa-
jąc ją jako humanistyczną strategię po-
dejścia do spraw energii zarówno od 
strony jej producentów jak i konsumen-
tów, umożliwiającą rozwiązywanie pro-
blemów społecznych. Na kulturę energe-
tyczną wpływają następujące czynniki: 
dekarbonizacja działalności człowieka, 
poprawa sprawności przetwarzania ener-
gii pierwotnej, poprawa sprawności wy-
korzystania nośników energii, poszano-
wanie energii przez użytkowników, za-
pewnienie społeczeństwu taniej i pewnej 
energii. Innowacyjnym elementem książ-
ki jest propozycja możliwości zmniejsze-
nia zużycia energii w sektorach takich 
jak transport czy usługi oraz w gospodar-
stwie domowym. Nowością jest także 
klasyfikacja kultur energetycznych ist-
niejących na świecie oraz wskazanie 
różnic pomiędzy nimi pod względem 
ekonomicznym i społecznym. Rozdział 
ten jest dość istotny z punktu widzenia 
poznawczego, ponieważ jeszcze nikt nie 
ujął problematyki energetyki pod tym 
kątem. 

Rozdział trzeci dotyczy socjologicz-
nych aspektów energetyki. Przedstawio-
no w nim proces i sposoby przekazywa-
nia informacji i manipulowania opinią 
publiczną przez massmedia. Nowym 
podejściem jest analiza wpływu opinii 
publicznej na decyzje polityków oraz 
wskazanie, skąd wynika nieufność wobec 
rządu i konflikty w sferze energetycznej. 
Zaznaczona została istotność edukacji 
w energetyce, w tym docieranie z infor-
macjami do potencjalnego klienta, kon-
sumenta, użytkownika, społeczeństwa. 
Autorzy zbadali, w jaki sposób wiedza 
zmienia opinię społeczeństwa oraz jaki 
wpływ ma styl życia społeczeństwa na 
kulturę energetyczną. Wprowadzono 
nową definicję energii, która, według 

nich, jest dobrem społecznym i to wła-
śnie społeczeństwo jest jej jedynym koń-
cowym odbiorcą, a także, że to społe-
czeństwo decyduje, jakie jest jej zużycie 
bezpośrednie i pośrednie. W ten sposób 
społeczeństwo decyduje o popycie na 
energię. Przedstawiono także efekt odbi-
cia, który jest mechanizmem polegają-
cym na tym, że spadek zużycia energii 
i oszczędności finansowych wynikają-
cych z poprawy efektywności wykorzy-
stania energii jest kompensowany przez 
wzrost jej zużycia wszystkich zmian 
behawioralnych lub zakupu dalszych 
urządzeń zużywających energię, gdyż 
społeczeństwo dąży do luksusu. Rozdział 
ten jest najobszerniejszy i oparty na ba-
daniach empirycznych. 

Stosunek społeczeństw do nowej kul-
tury energetycznej został przedstawiony 
w rozdziale czwartym. Omówione zosta-
ły w nim wyniki badań socjologicznych 
nad stosunkiem społeczeństwa do kultur 
i technik energetycznych na przykładzie 
energii jądrowej i wiatrowej oraz ogólnej 
znajomości problematyki energetycznej 
przez społeczeństwo. Z badań wynika, że 
społeczeństwo jest niestabilne w procesie 
deklaracji na poziomie lokalnym i krajo-
wym. Często deklaracje na poziomie 
krajowym są pozytywne, natomiast 
w sferze lokalnej występuje konflikt 
i brak akceptacji. 

Protesty społeczne i konflikty prze-
ciw inwestycjom energetycznym zostały 
przedstawione dokładniej w rozdziale 
piątym, w tym, między innymi, omówio-
no syndrom NIMBY. Rozdział ten za-
wiera analizę przyczyn protestów spo-
łecznych i ich rodzaje oraz sposoby ich 
rozwiązania. Czytelnik odnajdzie w tej 
części książki wiele interesujących in-
formacji, chociażby dokładną analizę 
syndromu NIMBY w odniesieniu do 
energetyki wiatrowej i jądrowej. 

Każdy z rozdziałów zawiera bogatą 
bibliografię dotyczącą socjologii energe-
tyki, co może być przydatne dla osób, 
które chcą pogłębiać wiedzę z tej dzie-
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dziny. Książka może stanowić pomoc 
naukową dla studentów, a nawet być 
jednym z głównych podręczników, po-
nieważ omawiane problemy są bardzo 
aktualne i ważne. O ponadprzeciętności 
recenzowanej książki stanowią: jej aktu-
alność oraz poziom naukowy zaprezen-
towanych w niej rozdziałów. Uznanie 

budzi logiczne poukładanie i przedsta-
wienie danego problemu oraz interesują-
cy układ poszczególnych rozdziałów 
pracy. Książka jest cenna, ponieważ 
stwarza nowe możliwości do dyskusji 
w środowisku naukowym i zawodowym.  
 

Arleta Stefaniak (Wrocław) 





Czasopismo Geograficzne, 83(1–2), 2012, 111–122 

111 

KRONIKA 
 
 

I międzynarodowa konferencja energetyczna 
„Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej” 

Warszawa, 27.10.2011 
 

Pierwsza międzynarodowa konferen-
cja energetyczna pt. „Dziś i jutro energe-
tyki wodnej w Polsce i w Unii Europej-
skiej” odbyła się w Warszawie w Cen-
trum EXPO XXI. Jej organizatorem była 
firma RECCO Poland, mająca główną 
siedzibę w Augsburgu (Niemcy). Do tej 
pory spotkania poświęcone tej tematyce 
odbywały się w innych filiach firmy: 
w Salzburgu (Austria), Budapeszcie 
(Węgry), Aradzie (Rumunia) oraz Bruk-
seli (Belgia). Konferencja miała miejsce 
w dniu 27 października 2011 r. Była ona 
połączona z Targami Energetycznymi, na 
których mieli okazję zaprezentować się 
wystawcy z firm budowlanych, architek-
ci, doradcy energetyczni, samorządy, 
gminy, stowarzyszenia, ministerstwa, 
wydawnictwa, firmy inwestycyjne, ubez-
pieczeniowe oraz biznesowe. 

Konferencja rozpoczęła się wystąpie-
niem dra Janusza Stellera, który zapre-
zentował projekt STREAM MAP. Pro-
jekt ten ma za cel zbudowanie centralnej 
bazy danych HyDI, w której mają być 
corocznie aktualizowane dane dotyczące 
sektora energetyki wodnej. Planowane 
jest również przesyłanie tych danych do 
EUROSTAT-u. Podsumowaniem pierw-
szej części była dyskusja panelowa, 
w której uczestniczyli przedstawiciele 
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Środowiska, Towarzystwa Energetyki 
Wodnej, Towarzystwa Małych Elek-
trowni Wodnych, Urzędu Regulacji 
Energetyki i Krajowego Zarządu Gospo-
darki Wodnej oraz Centrum Planowania 
Inwestycji i Nadzoru.  

Po przerwie odbyła się główna, tema-
tyczna część konferencji. Poruszone 
zostały tematy dotyczące stanu i perspek-
tyw rozwoju energetyki wodnej w Pol-
sce, szacunku potencjału energetycznego 
kraju, ustawy o odnawialnych źródłach 
energii, uwarunkowań prawnych i plani-
stycznych realizacji inwestycji hydroe-
nergetycznych.  

Głównymi referentami byli: Łukasz 
Tomaszewski z Departamentu Energety-
ki Ministerstwa Gospodarki, David 
Smith z Międzynarodowej Organizacji 
Energetyki Wodnej (IHA), Robert Szlę-
zak z Towarzystwa Małych Elektrowni 
Wodnych (TRMEW), Teresa Zań z Cen-
trum Planowania Inwestycji i Nadzoru, 
Michał Ćwil z Polskiej Rady Koordyna-
cyjnej Odnawialnych Źródeł Energii 
(PRK OZE), Dariusz Gronek z firmy 
Hydroprojekt Sp. z.o.o. oraz Marek La-
skowski z firmy ENERGA SA.  

Część drugą konferencji rozpoczęła 
Beata Dolata z Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy 
referatem Stan rozwoju energetyki wod-
nej w Polsce. Prelegentka uznała, że 
faktem tłumaczącym spadek udziału 
energii wodnej w produkcji energii elek-
trycznej jest coraz większa ekspansja 
energetyki wiatrowej, ale także coraz 
gorsze warunki hydrologiczne. Stwier-
dziła również, że Polska energetyka 
wodna ma przed sobą raczej czas prze-
trwania niż rozwoju. Swoje zdanie uar-
gumentowała tym, że w latach 50. ubie-
głego stulecia na terenie naszego kraju 
działało około 6330 obiektów w eksploa-
tacji, w tym młyny, tartaki, kaszarnie, 
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elektrownie wodne, natomiast obecnie 
działa ich około 750. 

Robert Ślęzak, prezes Towarzystwa 
Małych Elektrowni Wodnych, przedsta-
wił referat Szacunek potencjału energe-
tycznego Polski. Według prelegenta, 
nowe technologie hydroenergetyczne, 
takie jak VLH, turbina Archimedesa, 
turbina wirowa, jazy powłokowe stwa-
rzają możliwości inwestowania tam, 
gdzie pięćdziesiąt lat temu z powodów 
technicznych, ekonomicznych, hydrolo-
gicznych lub przyrodniczych nie było to 
możliwe. Nowe koncepcje wytwarzania 
i dystrybucji energii elektrycznej, takie 
jak generacja rozproszona, pozwalają na 
wykorzystanie potencjału, który wcze-
śniej był uznawany za nieistotny. Konse-
kwencją tego jest pozytywna swoista 
moda na własną małą elektrownię. 
W wyniku tego możemy oczekiwać 
w przyszłości wzrostu wykorzystania 
potencjału hydroenergetycznego, odbu-
dowy i poprawnej eksploatacji infrastruk-
tury gospodarki wodnej, wzrostu retencji 
i mikroretencji wraz z funkcją przeciw-
powodziową, budowy przepławek dla 
ryb, przystani kajakowych, odtworzenia 
szlaków wodnych, łowisk, rozwoju agro-
turystyki oraz powstania nowych miejsc 
pracy. 

Kolejny referat, Perspektywy rozwoju 
energetyki wodnej w Polsce, zaprezento-
wał Łukasz Tomaszewski z Departamen-
tu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. 
Prelegent przedstawił wsparcie, na jakie 
mogą liczyć przedsiębiorcy wykorzystu-
jący odnawialne źródła energii. Przede 
wszystkim przedsiębiorstwa energetycz-
ne są zobligowane do zakupu energii 
elektrycznej wytwarzanej w instalacjach 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii. Jest także możliwe uzyskanie 
bezpośredniego wsparcia finansowego 
dla projektów OZE z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOSiGW). Również można 
starać się o bezpośrednie wsparcie finan-
sowe dla projektów OZE ze środków 

Unii Europejskiej. Fundusze UE są roz-
dysponowane poprzez programy sekto-
rowe, np. Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko, Program Opera-
cyjny Innowacyjna Gospodarka, Regio-
nalne Programy Operacyjne (ich budżet 
wynosi około 770 mln €). Są również 
dostępne inne legislacyjne elementy 
wsparcia dla OZE, nawiązujące do: obo-
wiązku nałożonego na operatorów sieci 
do priorytetowego przesyłu i dystrybucji 
energii z odnawialnych źródeł energii, 
zwolnienia energii z odnawialnych źródeł 
energii z akcyzy oraz ułatwień procedu-
ralnych w przyłączaniu małych źródeł do 
sieci. Pan Łukasz Tomaszewski zazna-
czył również, że rola odnawialnych źró-
deł energii będzie rosła, co poprawi do-
stawy oraz zwiększy bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. Polska ma osiągnąć 
15 % udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w końcowym zużyciu energii brut-
to, zwiększając wykorzystanie wszyst-
kich zasobów energii, głównie biomasy 
oraz wiatru. 

Dariusz Gronek, prezes firmy Hydro-
projekt Sp. z.o.o., zaprezentował referat 
Wykorzystanie potencjału hydroenerge-
tycznego Dolnej Wisły w świetle 60-
letniego doświadczenia firmy Hydropro-
jekt. Na początku prelegent przedstawił, 
jakie jest zapotrzebowanie i jak wygląda 
struktura produkcji energii elektrycznej 
w Polsce. Według niego, Polska odzna-
cza się niskim zużyciem energii elek-
trycznej. Zwrócił on również uwagę na 
to, że po roku 2000 obserwowany jest 
szybki wzrost popytu (około 3% rocz-
nie), na podstawie czego można wysnuć 
prognozę, że deficyt produkcji może 
wynieść 5 % w 2015 r. i 40 % w 2020 r. 
Natomiast pakiet „3 x 20 %” wymaga 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 
energii do 18,4 % w 2020 r. Prelegent 
uznał również, że energetyka wodna 
przeważa nad innymi odnawialnymi 
źródłami energii, ponieważ jest unieza-
leżniona od chwilowych uwarunkowań 
atmosferycznych (w przeciwieństwie do 
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energetyki wiatrowej, słonecznej), i po-
zwala na akumulację energii (kaskada 
stopni, zbiorniki, etc.). Również średni 
czas wykorzystania mocy (4000 
godz./rok) jest dwukrotnie wyższy niż 
w energetyce wiatrowej. Zaletą elek-
trowni wodnych, według prelegenta, jest 
także wysoka sprawność urządzeń (80–
90%), niewielka awaryjność i bardzo 
długa żywotność urządzeń, a także brak 
emisji gazów i odpadów w procesie pro-
dukcji. Podsumowując, Dariusz Gronek 
uznał, że uruchomienie Kaskady Dolnej 
Wisły zwiększyłoby dwukrotnie stan 
wykorzystania naszych zasobów wod-
nych, a produkcja energii z KDW zasili-
łaby tereny północnej, północno-
wschodniej części kraju, ograniczając 
koszty przesyłu. 

Stanisław Lewandowski (doradca za-
rządu MEW S.A.) i Michał Wilkowski 
(prezes zarządu MEW S.A.) przedstawili 
referat Rozwój energetyki wodnej w Pol-
sce widziany przez pryzmat programów 
pomocniczych dla OZE. Prelegenci 

przedstawili perspektywy dofinansowa-
nia dla rozwoju energetyki wodnej 
w latach 2014–2020. Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie przepisów szczegóło-
wych dotyczących EFRR określono 
priorytety inwestycyjne na lata 2014–
2020, które opierają się na zwiększaniu 
efektywności energetycznej i upo-
wszechnianiu odnawialnych źródeł ener-
gii poprzez wspieranie innowacji. Prze-
widziano koncentrację minimum 80 % 
środków na ten cel w bardziej rozwinię-
tych regionach oraz minimum 50 % 
środków w regionach słabiej rozwinię-
tych.  

Targi Energetyczne były czymś no-
wym, do tej pory niespotykanym na 
rynku polskim, dlatego zarówno one, jak 
i pierwsza międzynarodowa konferencja 
energetyczna w Polsce cieszyły się du-
żym zainteresowaniem i zakończyły się 
sukcesem. 
 

Arleta Stefaniak (Wrocław) 
 
 
 

Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej 
„United and Integrated with the World” 

Santiago, Chile, 14–18.11.2011 
 

W dniach 14–18 listopada 2011 roku 
odbyła się w Santiago de Chile kolejna 
Konferencja Regionalna Międzynarodo-
wej Unii Geograficznej. Jej temat prze-
wodni brzmiał United and Integrated 
with the World, a głównymi organizato-
rami byli: Międzynarodowa Unia Geo-
graficzna i Wojskowy Instytut Geogra-
ficzny w Chile (Military Geographic 
Institute Chile) Konferencja odbywała się 
w murach szkoły wojskowej im. Bernar-
do O`Higginsa, co potwierdza silne 
związki geografii chilijskiej z wojskowo-
ścią. Obrady poprzedzone były konferen-
cjami tematycznymi niektórych komisji 
MUG oraz jedno- i dwudniowymi wy-
cieczkami przygotowanymi dla chętnych 

przez organizatorów konferencji. Dłuższe 
wycieczki proponowano po zakończeniu 
konferencji. 

Oficjalne otwarcie konferencji nastą-
piło podczas uroczystej gali uświetnionej 
przez pokazy ludowych tańców i muzyki 
z różnych regionów Chile. Pokaz wywarł 
duże wrażenie na uczestnikach konferen-
cji. Następnie odbywały się sesje nauko-
we urozmaicone wykładami w sesjach 
plenarnych. W sumie odbyło się 37 sesji 
tematycznych nawiązujących do proble-
matyki badawczej Komisji MUG (np. 
Applied Geography, Hazard and Risk, 
Local Development, History of Geogra-
phy, itp.). Zgłoszono 476 referatów, 
z których zdecydowana większość zosta 
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Miejsce obrad konferencji: Bernardo O`Higgins Military School w Santiago. 

 

 
Uczestnicy polskiej wycieczki fotografowali wszystkie cuda natury. 
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ła wygłoszona; sporadycznie zdarzały się 
przypadki nieobecności referujących. 
Sesjom tematycznym towarzyszyły sesje 
posterowe, ale nie były one bogate pod 
względem liczby prezentowanych prac. 
Równie ubogo przedstawiała się wystawa 
zorganizowana dla wydawnictw i firm 
obsługujących instytucje geograficzne. 
Były to głównie przedstawicielstwa lo-
kalnych firm współpracujących z woj-
skiem, głównie w zakresie GIS i karto-
grafii. Do ciekawostek wystawienniczych 
należał robot do rozbrajania min i bomb. 
W trakcie konferencji odbywały się krót-
kie wycieczki po Santiago i jego okolicy.  

Należy podkreślić bardzo dobrą tech-
niczną stronę organizacyjną konferencji, 
co wynikało prawdopodobnie z faktu, że 
jej organizatorem była instytucja woj-
skowa. Rejestracja odbywała się płynnie, 
a każdy uczestnik był wyposażony 
w identyfikator, bez którego nie mógł 
wejść na teren, gdzie odbywała się kon-
ferencja. Na uwagę zasługuje też punktu-
alność wygłaszanych referatów – referu-
jący musieli bezwzględnie stosować się 
do wymogów czasowych (czerwona 
lampka informowała o konieczności 
zakończenia referatu). Innym novum było 

tłumaczenie na bieżąco wszystkich refe-
ratów na język angielski lub hiszpański. 

W konferencji wzięli udział przede 
wszystkim geografowie z Ameryki Połu-
dniowej. Szacuje się, że w sumie w kon-
ferencji uczestniczyło 700–800 osób. 
Stosunkowo niewielu było przedstawi-
cieli innych kontynentów. Wśród nich 
najwięcej było: Niemców, Amerykanów, 
Czechów, Polaków (11 osób), Chińczy-
ków, Rosjan i Japończyków. Na zakoń-
czenie konferencji polska grupa zorgani-
zowała bardzo interesującą wycieczkę do 
podnóża Aconcagui. Niestety trudności 
w przekroczeniu granicy z Argentyną 
uniemożliwiły nam stanąć u stóp tej góry 
(6962 m n.p.m.), dlatego musieliśmy 
zadowolić się jej widokiem z Chile.  

Konferencję w Chile można uznać za 
udaną, chociaż tematyka referatów kon-
centrowała się przede wszystkim na 
regionie Ameryki Łacińskiej. Była to 
dobra okazja do zapoznania się z tutejszą 
geografią i jej problemami badawczymi. 
Kolejna konferencja MUG już za niecały 
rok. Tym razem kongres odbędzie się 
w Kolonii w Niemczech. 
 

Jerzy Bański (Warszawa) 
 
 
 

Seminarium naukowe 
„Inicjatywa KIC InnoEnergy czyli jak pozyskać finansowanie i merytoryczne 

wsparcie w realizacji pomysłów w dziedzinie energii odnawialnej” 
Wrocław, 14.12.2011 

 
W dniu 14 grudnia 2011 r. we Wro-

cławskim Centrum Transferu Technolo-
gii odbyło się seminarium naukowe „Ini-
cjatywa KIC InnoEnergy czyli jak pozy-
skać finansowanie i merytoryczne wspar-
cie w realizacji pomysłów w dziedzinie 
energii odnawialnej” zorganizowane 
przez Politechnikę Wrocławską i Wro-
cławskie Centrum Transferu i Technolo-
gii. W seminarium uczestniczyło 100 
osób; byli to studenci, doktoranci, przed-
siębiorcy oraz naukowcy. Zostało wygło-

szonych osiem referatów dotyczących 
odnawialnych źródeł energii w różnym 
ujęciu – naukowym i biznesowym. 

Konferencja rozpoczęła się wystąpie-
niem dra Rafała Mrówki z Colocation 
Centre Poland Plus referatem Europejski 
Inkubator Technologiczny – nowa inicja-
tywa Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC 
InnoEnergy Europejskiego Instytutu 
Technologicznego.  Prelegent przedstawił 
główne cele i zadania, jakie podejmuje 
firma oraz rozmieszczenie poszczegól-
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nych oddziałów w Europie. Zaznaczył, 
że każdy z oddziałów zajmuje się innym 
rodzajem energii. Przykładowo, oddział 
w Barcelonie, Madrycie i Lizbonie (CC 
IBERIA) zajmuje się energią wiatrową, 
oddział w Grenoble, Lyonie, Marsylii, 
Cadarache (CC ALPSVALLEYS) zaj-
muje się konwergencją między energią 
odnawialną a nuklearną. W Niemczech 
(Stuttgart, Karisruhe – CC GERMANY) 
podejmowane są badania związane 
z zamianą biomasy w biopaliwa. Nato-
miast oddział w Polsce (CC POLAND 
PLUS) zajmuje się przede wszystkim 
inwestowaniem w badania ukierunkowa-
ne w stronę redukcji emisji gazów cie-
plarnianych. Badanie te mają wpłynąć na 
wzrost bezpieczeństwa, co w konse-
kwencji spowoduje spadek cen i wzrost 
efektywności wykorzystania energii 
dzięki nowoczesnym technologiom. 

Kolejnym referatem był KIC InnoE-
nergy HighwayTM – twoja droga do wła-
snego biznesu, który wygłosił Tomasz 
Pyrć. Przedstawił on etapy, na jakich 
firma CC POLAND PLUS udziela 
wsparcia: na etapie kształcenia, organizu-
jąc szkolenia i kursy na uczelniach, na 
etapie pozyskiwania danych, wyników 
badań i wdrażania ich w praktykę (po-
dobnie w przypadku innowacyjnego 
pomysłu technologicznego) oraz wspar-
cie dla już istniejących przedsiębiorstw 
zajmujących się wykorzystaniem odna-
wialnych źródeł energii.   

Przedstawicielami z Wrocławskiego 
Centrum Transferu i Technologii byli: 
prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch i dr 
Agnieszka Turyńska-Gmur, którzy  
przedstawili referat Jak przygotować 
innowacyjny pomysł do wdrożenia i ko-
mercjalizacji w ramach KIC InnoEnergy. 
Profesor Koch krótko przedstawił histo-
rię i cel powstania Wrocławskiego Cen-
trum Transferu i Technologii. Następnie 
omówił sposoby realizacji misji, jaka 
została założona podczas tworzenia cen-
trum. Jest ona mianowicie realizowana 
poprzez: promocję innowacyjności, ko-

mercjalizację wyników badawczych, 
wspieranie przedsiębiorczości oraz 
uczestnictwa w programach Unii Euro-
pejskiej, a także przez podnoszenie zdol-
ności organizacyjnych i technologicz-
nych poprzez seminaria, szkolenia i kon-
ferencje. Na koniec prelegent omówił 
ofertę transferu technologii oraz po-
szczególne programy szkoleniowo-
badawcze (w tym do 7 Programu Ramo-
wego Unii Europejskiej ). Dr Turyńska-
Gmur omówiła, jakie wsparcie można 
uzyskać, współpracując z Wrocławskim 
Centrum Transferu Technologii – przed-
stawiła dotychczasowe osiągnięcia i doś-
wiadczenia w realizowanych projektach 
badawczych związanych z odnawialnymi 
źródłami energii. 

Małgorzata Dynowska w referacie 
DAIP – dobry adres na początek innowa-
cyjnego biznesu przedstawiła historię 
oraz ofertę, jaką oferuje młodym nau-
kowcom i przedsiębiorcom Dolnośląski 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczo-
ści. Referat Inwestycje w energetyce 
w perspektywie dekady – szanse i zagro-
żenia przedstawił prof. Maciej Chorow-
ski, dziekan Wydziału Mechaniczno-
Energetycznego Politechniki Wrocław-
skiej. W swoim wystąpieniu prelegent 
zaznaczył, że wzrost energii będzie cały 
czas postępował i jest on uzależniony nie 
tylko od PKB/osobę, ale i od liczby lud-
ności. Jego zdaniem ilość produkowanej 
energii musi wzrosnąć dwukrotnie, co nie 
jest możliwe przy zachowaniu różnorod-
ności energii, jaki obecnie panuje 
w Polsce. Uznał też, że konieczna jest 
budowa nowych źródeł energii oraz roz-
budowa sieci przesyłowych. Zagroże-
niami, jakie mogą wstrzymać lub spo-
wolnić te działania są ograniczenia biu-
rokratyczne oraz brak możliwości wyli-
czenia stopy zwrotu z inwestycji. Innym 
problemem jest przestarzałość systemów 
przesyłowych. Około 40 % systemów 
przesyłowych funkcjonuje już ponad 20–
30 lat i wymaga wymiany lub odbudowy. 
Maciej Chorowski uznał, że energia 
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jądrowa jest dobrym pomysłem na 
wsparcie polityki energetycznej naszego 
państwa. Przedstawił również potencjal-
ne lokalizacje budowy elektrowni jądro-
wych na obszarze Polski oraz wskazał 
lokalizację obecnych elektrowni poza 
granicami Polski, udowadniając tym 
samym, że Polska nie jest wolna od od-
działywania elektrowni nuklearnych.  

Perspektywy rozwoju odnawialnych 
źródeł energii w dokumentach strategicz-
nych województwa dolnośląskiego 
przedstawił Dariusz Zięba z Wojewódz-
kiego Urzędu Urbanistycznego. Na po-
czątku prezentacji została przedstawiona 
strategia rozwoju regionu.  Głównymi 
celami rozwoju regionu związanymi 
z odnawialnymi źródłami energii są: 
podniesienie poziomu życia mieszkań-
ców oraz poprawa konkurencyjności przy 
respektowaniu zasad zrównoważonego 
rozwoju, zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii (głównie 
tych najbardziej preferowanych dla na-
szego regionu czyli elektrowni wodnych 
i biogazowni), rozbudowa i modernizacja 
systemów grzewczych i alternatywnych 
źródeł ciepła oraz wspieranie wszystkich 
rodzajów odnawialnych źródeł energii 
w zależności od uwarunkowań subregio-
nalnych. Prelegent przedstawił projekty, 
które już zostały zrealizowane oraz te, 
które są w trakcie realizacji. W odniesie-
niu do odnawialnych źródeł energii 
przedstawił trzy projekty, które zostały 
zrealizowane na obszarze Dolnego Ślą-
ska. Były to: Strategia rozwoju energety-
ki na Dolnym Śląsku na podstawie meto-
dy foresightowej, Ocena potencjału Dol-
nego Śląska dla wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii oraz Studia nad 
rozwojem Dolnego Śląska.  

Referat Techniczne uwarunkowania 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Wybrane aspekty aplikacyjne 
i perspektywy rozwoju zaprezentował  
Bogusław Białko z Wydziału Mecha-
niczno-Energetycznego Politechniki 
Wrocławskiej. Prelegent skupił się głów-

nie na pozyskiwaniu ciepła z odnawial-
nych źródeł energii. Jak sam zaznaczył, 
z odnawialnych źródeł energii możemy 
pozyskiwać nie tylko energię elektrycz-
ną, ale również cieplną. Na początku 
omówił on proces przeprowadzania ba-
dań nad pozyskiwaniem energii cieplnej. 
Dość istotnym czynnikiem jest bardzo 
dobra znajomość techniki i sposobów 
przetwarzania danych źródeł energii. 
Następnym etapem badawczym jest 
modelowanie, czyli sprawdzanie funk-
cjonowania danego systemu w różnych 
warunkach. Kolejnym etapem jest mody-
fikowanie oraz wyciąganie wniosków. 
Natomiast podczas przeprowadzania 
badań eksperymentalnych, weryfikujemy 
nasze założenia i przeprowadzone bada-
nia. Prelegent zwrócił też uwagę na moż-
liwości zastosowania dwutlenku węgla, 
azotu i mieszanin ziębników (trójskład-
nik) w celu pozyskiwania ciepła. Efekty 
modelowania dla tych trzech substancji 
wskazują, że najbardziej korzystną jest 
mieszanina ziębników. Następnie przed-
stawiono funkcjonowanie systemów 
adsorpcyjnych oraz dolnych źródeł cie-
pła. Na koniec zwrócił uwagę, że przy 
każdym badaniu należy opracować po-
ziom odniesienia, chociażby po to, aby 
sprawdzić, czy innymi metodami, na 
przykład tańszymi, nie da się przeprowa-
dzić tej samej analizy. 

Ostatnim referatem wygłoszonym na 
seminarium naukowym był Potencjał 
energetyczny odpadów z terenu Dolnego 
Śląska – aktualny stan odzysku energii 
z odpadów, perspektywy i proponowane 
technologie dr inż. Emilii den Boer 
z Instytutu Inżynierii Ochrony Środowi-
ska Politechniki Wrocławskiej. Pierwsza 
część prezentacji dotyczyła aktualnego 
stanu  gospodarki odpadami na obszarze 
Dolnego Śląska. Obecnie na Dolnym 
Śląsku największy udział stanowią odpa-
dy ze składowania. Mniejszy udział sta-
nowią odpady z recyklingu (8 %) i biolo-
gicznego przetworzenia (5 %). Stosun-
kowo niski jest potencjał odzysku energii 
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z odpadów przemysłowych, a znaczący – 
energii biogazu z odchodów zwierzęcych 
i biomasy z rolnictwa. Według den Boer, 
największym wyzwaniem jest obecnie 
gospodarka odpadami komunalnymi 
(poziomy redukcji składowania odpadów 
ulegających biodegradacji i recyklingu). 
Najlepszym proponowanym rozwiąza-
niem jest bezpośrednie spalanie, paliwa 
z odpadów lub fermentacja metanowa 
frakcji ulegającej biodegradacji. Ko-
nieczne jest też zwiększenie odzysku 

energii z biogazu ze składowisk oraz 
zwiększenie odzysku energii z komunal-
nych osadów ściekowych – rozwój fer-
mentacji z ujęciem biogazu, współfer-
mentacja z odpadami komunalnymi 
i innymi odpadami, a także użycie suszo-
nych osadów jako paliwa zastępczego. 

Materiały z konferencji można pobrać 
ze strony http://www.wctt.pl/projects/kic-
innoenergy. 
 

Arleta Stefaniak (Wrocław) 
 
 
 

XXI Szkoła Kartograficzna 
21st Cartographic School 

„Main problems of contemporary cartography 2012: Satellite technologies in GIS 
and cartography” 

Wrocław, 28–30.03.2012 
 

W dniach 28–30 marca 2012 r. odby-
ła się we Wrocławiu międzynarodowa 
konferencja naukowa w cyklu Szkół 
Kartograficznych, poświęconych głów-
nym problemom współczesnej kartogra-
fii. Obrady prowadzono w języku angiel-
skim, dlatego oficjalna nazwa konferen-
cji brzmiała 21st Cartographic School, 
a jej hasło przewodnie: Satellite techno-
logies in GIS and cartography. Szkoła 
została zorganizowana przez Zakład 
Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju 
Regionalnego Uniwersytetu Wrocław-
skiego we współpracy z Oddziałem Kar-
tograficznym Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego oraz Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Dolnośląskiego. 
Wzięło w niej udział 103 uczestników, 
w tym 22 studentów. 

W barokowym wnętrzu Oratorium 
Marianum, auli mieszczącej się w gma-
chu głównym Uniwersytetu Wrocław-
skiego, w ciągu trzech dni wygłoszono 
14 wykładów oraz zaprezentowano 30 
posterów. Warto podkreślić, że sesja 
posterowa była nowością w porównaniu 
do dotychczasowych edycji Szkoły, gdyż 
do tej pory jej formuła przewidywała 

jedynie sesje referatowe. Nad wysokim 
poziomem merytorycznym Szkoły czu-
wał sześcioosobowy Komitet Naukowy 
pod przewodnictwem dra hab. Tomasza 
Niedzielskiego, kierownika Zakładu 
Kartografii Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Tematyka konferencji dotyczyła 
wykorzystania technik satelitarnych 
w GIS i kartografii w zakresie zapropo-
nowanym przez organizatorów w czte-
rech blokach tematycznych, odpowiada-
jących sesjom: (1) geodezyjne techniki 
satelitarne i ich wykorzystanie w karto-
grafii, (2) analizy przestrzenne wybra-
nych elementów środowiska geograficz-
nego z wykorzystaniem zobrazowań 
satelitarnych Ziemi, (3) teledetekcja 
i fotogrametria jako główne techniki 
wspierające proces tworzenia map i pro-
wadzenia analiz w nowoczesnych syste-
mach informacji geograficznej oraz (4) 
geoinformatyka, geomatyka, geoinfor-
macja – nowe interdyscyplinarne kierun-
ki badań i ich związki z technikami sate-
litarnymi stosowanymi w naukach 
o Ziemi. 

Po powitalnym przemówieniu dra 
hab. Tomasza Niedzielskiego Prorektor 
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Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Badań 
Naukowych i Współpracy z Zagranicą 
prof. dr hab. Adam Jezierski ogłosił 
oficjalne otwarcie Szkoły. Uroczystość 
rozpoczęcia konferencji uświetnili także 
przemówieniami: Dziekan Wydziału 
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowi-
ska Uniwersytetu Wrocławskiego prof. 
dr hab. Stanisław Staśko, zastępca Dy-
rektora ds. Dydaktycznych Instytutu 
Geografii i Rozwoju Regionalnego Uni-
wersytetu Wrocławskiego dr Waldemar 
Plewniak oraz Geodeta Województwa 
Dolnośląskiego mgr inż. Robert Pajkert. 
Na zakończenie odczytano list Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Rafała 
Jurkowlańca, a po krótkiej przerwie 
rozpoczęła się pierwsza sesja wykła-
dowa. 

W sesji prowadzonej przez prof. dra 
hab. Andrzeja Ciołkosza (Instytut Geo-
dezji i Kartografii, Warszawa) zostały 
wygłoszone cztery wykłady poruszające 
zagadnienia związane z wykorzystaniem 
geodezyjnych technik satelitarnych. 
W pierwszym z nich dr hab. Tomasz 
Niedzielski (Uniwersytet Wrocławski; 
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk) przedstawił koncepcję 
systemu opartego na nowoczesnych 
narzędziach do modelowania i progno-
zowania zmian poziomu mórz i oceanów 
w czasie rzeczywistym – scharakteryzo-
wał komponenty architektury systemu 
oraz zaprezentował przykładowe wyniki 
modelowania dla danych z 2012 r., pozy-
skanych z bazy danych AVISO. Prace 
nad systemem prowadzone są w ramach 
projektu badawczego, realizowanego 
w Zakładzie Kartografii Uniwersytetu 
Wrocławskiego pod naukowym kierow-
nictwem prelegenta. W kolejnym wystą-
pieniu dr hab. prof. Jarosław Bosy (Uni-
wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) 
przybliżył uczestnikom Szkoły zagadnie-
nie geodezyjnych systemów odniesienia 
w wymiarach: globalnym, regionalnym 
i lokalnym, koncentrując się szczegóło-
wym objaśnieniu Międzynarodowego 

Ziemskiego Systemu Odniesienia 
(ITRS), Europejskiego Ziemskiego Sys-
temu Odniesienia (ETRS89) oraz krajo-
wej sieci geodezyjnej (Sieci EUREF-
POL i POLREF). Połączenie technologii 
GPS oraz skaningu laserowego w inno-
wacyjnym systemie wspierającym ra-
townictwo górskie w warunkach nocnych 
oraz ograniczonej widoczności przedsta-
wił prof. Manfred F. Buchroithner (Uni-
wersytet Techniczny w Dreźnie, Niem-
cy). O szerokich możliwościach prak-
tycznego wykorzystania systemu uczest-
nicy konferencji mogli przekonać się 
oglądając film, stanowiący uzupełnienie 
wykładu i prezentujący prace nad two-
rzeniem systemu przez interdyscyplinar-
ną grupę naukowców z drezdeńskiego 
Uniwersytetu Technicznego oraz jego 
testowanie w masywie Dachstein (Alpy 
Salzburskie, Austria). Sesję zakończył 
prof. Vit Voženílek (Uniwersytet Palac-
kiego w Ołomuńcu, Czechy), który 
omówił wyniki badań nad opracowywa-
niem topograficznych i tematycznych 
ortofotomap. 

Drugiej sesji, poświęconej analizom 
przestrzennym z wykorzystaniem zobra-
zowań satelitarnych Ziemi, przewodni-
czył prof. Manfred F. Buchroithner 
(Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, 
Niemcy). Rozpoczął ją prof. Ron van 
Lammeren (Uniwersytet w Wageningen, 
Holandia), który zajął się wpływem 
współczesnych trendów w teledetekcji 
i GIS na rolę wizualizacji, podkreślając 
przejście od tradycyjnych opracowań 
statycznych do zobrazowań dynamicz-
nych. Prelegent wprowadził pojęcie 
„wrażliwej geowizualizacji” (sensitive 
geo-visualisation) i omówił je szczegó-
łowo, prezentując liczne przykłady. Te-
matem wykładu prof. Jaromira Kolejki 
(Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy) 
była wartość informacyjna i edukacyjna 
atlasów satelitarnych. Zakończył go 
konkluzją, że na podstawie przedstawio-
nych wyników badań percepcji map 
w atlasach tego typu można stwierdzić, iż 



Kronika 

120 

tylko odpowiednio przygotowany od-
biorca (posiadający przynajmniej ele-
mentarną wiedzę z zakresu teledetekcji) 
jest w stanie w pełni wykorzystać ich 
potencjał informacyjny. W kolejnym 
wystąpieniu dr Paulo Morgado (Uniwer-
sytet w Lizbonie, Portugalia) zaprezen-
tował koncepcję społecznej sieci danych 
geograficznych. Omówił fazy rozwoju 
technologii geoinformacyjnych oraz 
przykład sieci funkcjonującej w Lizbo-
nie, integrującej elementy GPS i telede-
tekcji z narzędziami GIS i aplikacjami 
internetowymi, w celu szybkiego udo-
stępniania danych przestrzennych 
w sposób przyjazny dla użytkownika 
końcowego. Wykład dra Mariusza Szy-
manowskiego (Uniwersytet Wrocławski) 
dotyczył natomiast analizy sezonowej 
zmienności przestrzennego rozkładu 
temperatury powierzchni na obszarze 
aglomeracji Krakowa. Badania przepro-
wadzono przy użyciu multispektralnych 
scen Landsat 7 ETM+ z lat 2000–2003. 
Autor przybliżył zebranym algorytm 
obliczania temperatury powierzchni 
z uwzględnieniem korekcji atmosferycz-
nych i emisyjności oraz rezultaty analizy 
otrzymanych wyników w odniesieniu do 
klas użytkowania terenu oraz zmienności 
w cyklu rocznym. Był to ostatni wykład 
pierwszego dnia obrad, który następnie 
zakończył się uroczystą kolacją. 

Na drugi dzień Szkoły zaplanowano 
sesję wyjazdową, jedną sesję wykładową 
oraz wieczorną sesję posterową. Podczas 
pierwszej z nich uczestnicy Szkoły mieli 
możliwość zwiedzenia Wrocławia i kilku 
wybranych obiektów: Panoramy Racła-
wickiej, Stadionu Miejskiego oraz pergo-
li przy Hali Stulecia. Sesję wykładową 
prowadziła dr hab. prof. Wiesława 
Żyszkowska (Zakład Kartografii, Uni-
wersytet Wrocławski), a tematyka wy-
stąpień koncentrowała się wokół możli-
wości wykorzystania teledetekcji i foto-
grametrii jako wsparcia w opracowaniu 
map i analizach GIS. W pierwszym wy-
stąpieniu przedmiotem uwagi było kar-

towanie zmian użytkowania terenu przy 
zastosowaniu danych satelitarnych. Prof. 
dr hab. Andrzej Ciołkosz omówił w nim 
zarówno możliwości wykorzystania 
danych zarejestrowanych w trzech pro-
jektach CORINE Land Cover (CLC1990, 
CLC2000, CLC2006) do badań tychże 
zmian w relatywnie krótkim okresie 
(1990–2006), jak i w dłuższym, porów-
nując je z danymi odpowiednio przygo-
towanymi na podstawie mapy użytkowa-
nia terenu z lat 50. XX w. Wykład dra 
hab. prof. Marka Mroza (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) zo-
stał poświęcony roli interpretacji obra-
zów SAR (radar z syntetyczną aperturą) 
w identyfikacji i kartowaniu linii brze-
gowej mórz i śródlądowych zbiorników 
wodnych. W celu zilustrowania zagad-
nienia przedstawił kilka przykładów 
z obszaru północnej Polski i Zalewu 
Wiślanego z wykorzystaniem danych 
ERS-2 SAR, ENVISAT/ASAR oraz 
TerraSAR-X. Po krótkiej przerwie ostat-
ni wykład w sesji wygłosił dr hab. prof. 
Bernard Kontny (Uniwersytet Przyrodni-
czy we Wrocławiu), omawiając wyniki 
badań dotyczących modelowania piono-
wych ruchów skorupy ziemskiej na ob-
szarze Polski na podstawie danych 
otrzymanych z niwelacji oraz GNSS 
(Global Navigation Satellite System). 

Wieczorem odbyła się sesja postero-
wa, na której zaprezentowano 30 poste-
rów zakwalifikowanych przez Komitet 
Naukowy spośród nadesłanych prac. 
Rozpoczął ją dr hab. Tomasz Niedzielski, 
pokrótce charakteryzując tematykę każ-
dego posteru, co pozwoliło już na wstę-
pie zorientować się uczestnikom konfe-
rencji w szerokim zakresie poruszonych 
problemów badawczych. Za ich wspólny 
mianownik można było uznać ścisłe 
powiązania z kartografią, geodezją, obra-
zowaniem satelitarnym i GIS, lecz poza 
nim przekrój zaprezentowanych treści, 
metod badawczych oraz ilustracji wyni-
ków badań był bardzo zróżnicowany. 
Autorami zdecydowanej większości 
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posterów byli naukowcy z polskich 
uczelni (24 i 2 we współautorstwie 
z naukowcami z zagranicy), co pozwala 
na stwierdzenie, że nowoczesne techno-
logie i narzędzia, obecnie nieodzowne w 
pracach badawczych dotyczących zagad-
nień odnoszących się do przestrzeni, są 
z w dużym stopniu i z powodzeniem 
wykorzystywane w polskich ośrodkach 
naukowych. Sesji towarzyszyła kolacja, 
której mniej formalna atmosfera sprzyja-
ła wzajemnej wymianie poglądów oraz 
dyskusjom prowadzonym przez zaintere-
sowanych z autorami prac.  

Ostatnia sesja wykładowa odbyła się 
trzeciego dnia Szkoły. W wygłoszonych 
w jej ramach trzech wystąpieniach zwró-
cono uwagę na interdyscyplinarność 
kierunków badań wspieranych przez 
techniki satelitarne. Sesji przewodniczył 
prof. Ron van Lammeren. Pierwszy pre-
legent, prof. Imants G. Priede (Uniwersy-
tet w Aberdeen, Wielka Brytania), zapre-
zentował rolę wykorzystania technik 
teledetekcyjnych w geoekologicznych 
badaniach oceanu. Po krótkim rysie hi-
storycznym i charakterystyce metod 
badań różnych parametrów, skupił się na 
omówieniu metod, których rozwój był 
możliwy dzięki pozyskaniu odpowied-
nich danych teledetekcyjnych dotyczą-
cych oceanu – po raz pierwszy z wielo-
kanałowego radiometru Coastal Zone 
Color Scanner (CZCS) umieszczonego 
na satelicie meteorologicznym Nimbus 7 
w 1978 r. Zwrócił też uwagę na zastoso-
wanie najnowszych metod teledetekcji 
satelitarnej do opracowywania map oce-
anu. Największe wyzwania stojące przed 
współczesną polską kartografią tema-
tyczną stanowiły przedmiot rozważań 
wykładu dra hab. prof. Roberta Olszew-
skiego (Politechnika Warszawska), który 
pod jego nieobecność wygłosiły współ-
autorki: mgr inż. Anna Fiedukowicz 
i mgr inż. Agata Pillich-Kolipińska. Do 
wyzwań tych zaliczono konieczność 
tworzenia szeroko dostępnych i łatwych 
w korzystaniu serwisów geoinformacyj-

nych oraz gromadzenia informacji tema-
tycznych w postaci baz danych, umożli-
wiających szybkie generowanie cyfro-
wych map tematycznych według indywi-
dualnych kryteriów. Sesję zakończył dr 
Elias Dimitrou (Hellenic Centre for Ma-
rine Research, Grecja) prezentacją poru-
szającą problematykę zastosowania ana-
lizy wielokryterialnej oraz technik telede-
tekcyjnych w środowisku GIS do oceny 
ryzyka zanieczyszczenia wody. Procedu-
ra badawcza i charakterystyka analiz 
w oparciu o wybrane parametry zostały 
przedstawione na przykładzie greckiego 
odcinka rzeki Maricy.  

Obrady zamknął dr hab. Tomasz Nie-
dzielski, podsumowując przebieg konfe-
rencji i zapraszając autorów wykładów 
i posterów do zgłaszania artykułów do 
publikacji pokonferencyjnej. W tym roku 
nadesłane prace ukażą się jako specjalny 
tom czasopisma Pure and Applied Geo-
physics, wydawanego przez Springer 
Birkhäuser Bassel i indeksowanego przez 
Filadelfijski Instytut Informacji Nauko-
wej. Tytuł specjalnego tomu będzie toż-
samy z hasłem XXI Szkoły Kartogra-
ficznej: Satellite technologies in GIS and 
cartography. Teksty niezakwalifikowane 
przez recenzentów Pure and Applied 
Geophysics będą mogły być opublikowa-
ne w Czasopiśmie Geograficznym (po 
dodatkowej pozytywnej recenzji). 

Tegoroczna Szkoła Kartograficzna 
została zorganizowana w odświeżonej 
formule, łączącej sprawdzone elementy 
poprzednich dwudziestu edycji z nowy-
mi, mającymi na celu zwiększenie jej 
zasięgu i rangi. Wprowadzenie języka 
angielskiego jako języka konferencji 
pozwoliło rozszerzyć grono uczestników 
z ośrodków zagranicznych – w tym roku 
w Szkole wzięło udział 12 osób z zagra-
nicy (z Czech, Grecji, Holandii, Niemiec, 
Portugalii, Turcji i Wielkiej Brytanii). 
Charakter Szkoły stał się zatem bardziej 
międzynarodowy niż dotychczas, gdyż 
do tej pory gościła głównie pracowników 
naukowych z Niemiec i Czech. Dołącze-
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nie sesji posterowej do tradycyjnych sesji 
wykładowych umożliwiło natomiast 
poruszenie większej liczby problemów 
badawczych z zakresu dziedzin korzysta-
jących ze wsparcia technik satelitarnych 
oraz wymianę doświadczeń w dyskusjach 
prowadzonych bezpośrednio przy poste-
rach poświęconych konkretnym wyni-
kom badań. Nie ulega wątpliwości, że 
dużą zmianą dla uczestników jest także 
sposobność publikacji w prestiżowym 

periodyku naukowym, którego zasięg 
będzie bez porównania większy niż wy-
dawanych dotąd pokonferencyjnych 
tomów w serii Główne problemy współ-
czesnej kartografii.  

Kolejna, XXII edycja Szkoły Karto-
graficznej, jest planowana na 2014 rok, 
a jej tematyka będzie poświęcona zasto-
sowaniom GIS w badaniach atmosfery. 
 

Anna Osowska (Wrocław) 
 
 
 

Halina Zofia Szulc 
1924–2012 

 
Halina Zofia Szulc urodziła się 15 

maja 1924 r. w Kaliszu i tam też rozpo-
częła naukę w gimnazjum im. Anny 
Jagiellonki. Wojna uniemożliwiła jego 
ukończenie. Maturę zdała jako ekstern 
we Wrocławiu. W latach 1948–1952 
studiowała na Uniwersytecie we Wro-
cławiu na Wydziale Nauk Przyrodni-
czych. W 1958 r. na podstawie pracy 
„Studia osadnicze nad obszarem podwro-
cławskim na przełomie XVIII i XIX w. 
Próba typologii” uzyskała stopień dokto-
ra nauk przyrodniczych. Promotorem był 
doc. dr Stefan Goluchowski. 

Przewód habilitacyjny odbył się 
w Warszawie na podstawie rozprawy 
„Typy wsi Śląska Opolskiego na począt-
ku XIX w. i ich geneza”. Otrzymała 
stopień doktora habilitowanego nauk 
przyrodniczych w zakresie geografii 
ekonomicznej. W tym czasie dyrektorem 
Instytutu Geografii PAN w Warszawie 
był prof. dr Stanisław Leszczycki. 
W 1986 r. otrzymała nominację na profe-
sora. 

Od l września 1954 r. była asysten-
tem w Instytutcie Historii, Pracowni 
Zakładu Atlasu Historycznego PAN we 
Wrocławiu, a następnie st. Asystentem 
w Katedrze Geografii Ekonomicznej Wy-
działu Nauk Przyrodniczych Uniwersyte-
tu, Wrocławskiego. Od 17 kwietnia 1972 

r. jako samodzielny pracownik naukowo-
badawczy pracowała w Zakładzie Geo-
grafii Ludności i Osadnictwa PAN. Od 7 
czerwca 1969 do 30 kwietnia 1972 r. 
była członkiem Komisji Bibliotecznej 
Instytutu Geografii PAN i Instytutu Geo-
grafii Uniwersytetu Warszawskiego. 

W latach 1975–1977 była redaktorem 
naczelnym „Dokumentacji Geograficz-
nej”. W latach 1987–1989 była człon-
kiem Komitetu Nauk Geograficznych 
przy PAN. Dnia 8 marca 1989 r. powoła-
no ją na przewodniczącą Komisji Metro-
logii Historycznej Komitetu Nauk Histo-
rycznych PAN. W latach 1993–1995 była 
członkiem Rady Naukowej Instytutu 
Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania PAN. 

Profesor Halina Szulc była członkiem 
kilku towarzystw naukowych za granicą 
i brała udział w wielu sesjach, konferen-
cjach, kongresach i sympozjach w kraju 
i za granicą. W latach 1959–1960 otrzy-
mała naukowe stypendium Fundacji 
Forda na Europę zachodnią, w 1967 r. 
Uniwersytet w Sztokholmie zaprosił ją 
na ki lkumiesięczne stypendium,  
a w 1971 r. Uniwersytet w Oslo na Inter-
national Summer School. 

Opublikowała kilka książek, kilka-
dziesiąt artykułów czasopismach krajo-
wych i zagranicznych, a także wiele 
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Halina Zofia Szulc po otrzymaniu doktoratu we Wrocławiu w 1958 r. 

 

 
Uroczystość wręczenia nagród naukowych im. Stanisława Staszica za rok 2003 

przyznanej przez Wydział VII PAN. 
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recenzji. Zostawiła też kilkanaście prac 
nieopublikowanych. Opracowała również 
kilka map w „Atlasie historycznym Pol-
ski” wydanym przez PPWK w 1996 roku 
oraz w „Szkolnym atlasie geograficz-
nym” wydanym przez Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne w 1998 r. 

W 2002 roku ukazał się opracowany 
przez nią „Atlas historyczny wsi w Pol-
sce” (również wersja angielska i nie-
miecka), wydany przez Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN im. Stanisława Leszczyńkiego. Za 

tę pracę Wydział VII PAN przyznał jej 
nagrodę naukową im. Stanisława Staszi-
ca za rok 2003. 

Zawsze bliskie jej było Polskie To-
warzystwo Geograficzne. Była jedną 
z założycielek oddziału we Wrocławiu 
i jednym z pierwszych członków. Za-
chowała się jej legitymacja członkowska 
(nr 571) PTG oddział w Warszawie z 7 
lipca 1966 r. 
 

Karolina Hansen (Warszawa)
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„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-
nia powinna wynosić do 10–15% ob-
jętości tekstu zasadniczego, 
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 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. 
Wratisl., 378, Prace Geol.-Miner., 6, 
s. 89–103. 
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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. 
htm, 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 (126 x 186 mm). 
Jeśli głównym celem przytaczania 
danych 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 126 x 186 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 X5 (lub wcześniejszych wer-
sjach), Excell, ArcGIS 9.3 lub 
MapViewer 7, a w wypadku obrazów 
rastrowych, winny one mieć rozdziel-
czość co najmniej 300 dpi. Znaki 
w legendzie mapy lub innego rysunku 
należy ponumerować, a ich objaśnie-
nia 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 
publikację listów poruszających za-
gadnienia kluczowe dla polskiego 
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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-
niem powodów). Ostateczną decyzję 
o kwalifikacji artykułu do druku po-
dejmuje Redakcja. 
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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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