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–  ICH MIEJSCE W HIERARCHICZNEJ REGIONALIZACJI 
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Plit J., Plit F., 2018, Dzielnica krajobrazowa i prowincja krajobrazowa – ich miejsce w hierarchicznej regionalizacji 
krajobrazów kulturowych, „Czasopismo Geograficzne”, 89(1-2): 3-16. 
 

 

Streszczenie  

Celem artykułu jest wyjaśnienie miejsca dzielnic i prowincji krajobrazowych w globalnym sys-
temie regionalizacji krajobrazów kulturowych. W hierarchii regionów kulturowych są one jed-
nostkami średniej rangi (poziom 4 i 5 wg Plit, Plit 2016). Punkt wyjścia stanowi założenie 
o istotnej roli krajobrazotwórczej państw, jako jednostek politycznych. Organizują one życie 
gospodarcze (w tym użytkowanie ziemi) i kulturowe na swoim terenie, przekształcają sieć 
osadniczą. Jeśli działalność ta jest konsekwentna i długotrwała, nadają specyficzne cechy kra-
jobrazowi kulturowemu na swoim terenie, co pozwala na powstanie państw jako regionów 
krajobrazu kulturowego (regiony szczebla 3). Ponieważ krajobraz kulturowy cechuje pewien 
konserwatyzm, znajdują w nim odzwierciedlenie także dawne podziały polityczne i autono-
miczny rozwój terytoriów, co w niektórych państwach krajobrazowych pozwala na wyróżnie-
nie jednostek regionalnych rangi dzielnic. Przykładem mogą być Wielka Brytania (Anglia, 
Szkocja, Walia, ewentualnie Irlandia Północna), Francja (patrz ryc. 1), Włochy, Ukraina. Jed-
nostki rangi dzielnic mogą też powstawać na obszarach o wyraźnej odrębności plemiennej 
(Hausaland, Jorubaland, Iboland w Nigerii). Unifikująca rola państwa może doprowadzić do 
zmniejszenia różnic krajobrazowych i dawne dzielnice krajobrazowe (ranga 4) staną się pro-
wincjami (ranga 5). Tak jest w przypadku np. krajobrazów kulturowych Polski. Jej ziemie 
(w obecnych granicach) wchodziły w początkach XVIII w. w skład 3 państw krajobrazowych: 
Polski, Prus i Czech. Co najmniej przez kilkanaście lat po II wojnie światowej jako odrębną 
dzielnicę krajobrazową traktować należało ziemie, które przed 1939 r. należały do Niemiec. 
Obecnie zróżnicowanie krajobrazu kulturowego pozwala na wyróżnienie Polski jako państwa 
krajobrazowego, a w jej granicach 3 dzielnic (ryc. 2): a) ziem pruskich i dawnego zaboru pru-
skiego, b) Polski centralnej i wschodniej (dawnego zaboru rosyjskiego), c) Galicji (dawnego 
zaboru austriackiego). 

 
Słowa kluczowe: regiony krajobrazów kulturowych, państwo krajobrazowe, dzielnica krajo-
brazowa, prowincja krajobrazowa, Europa, Polska 
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Wprowadzenie  

W regionalizacjach krajobrazów kulturowych dzielnica jest jednostką taksono-

miczną rangi stosunkowo wysokiej. Wyżej w systemie plasują się tylko ekumena (ale ta 

obejmuje cały obszar występowania kultury i krajobrazów kulturowych, w zasadzie za-

tem cały świat), cywilizacja, domena i państwo, niżej natomiast: prowincja, kraina, zie-

mia, okolica, miejsce i płat jasko jednostka elementarna. Wyróżnianie jednostek regio-

nalnych krajobrazów kulturowych Polski odpowiadających randze prowincji propono-

wała m.in. Joanna Plit [2015b], w tymże samym roku zaproponowany został przez nią 

także termin prowincja krajobrazów kulturowych [Plit 2015a]; ale jeszcze rok później 

używała ona sformułowania krajobrazy historyczno-kulturowe; [Plit 2016]. Hierar-

chiczny system regionów krajobrazów kulturowych zaproponowany został w 2015 

roku [Plit, Plit 2015], a objaśnienie czym są dzielnica i prowincja zaproponowane 

w 2016 [Plit, Plit 2016]. Regionalizacja krajobrazów kulturowych Polski Joanny Plit, 

a wraz z nią termin prowincja były prezentowane na różnych konferencjach oraz zo-

stały zaproponowane jako jeden z elementów audytu krajobrazowego Polski [Nita, 

Myga-Piątek, Pukowiec 2017]. Cały system taksonomiczny jest jednak wciąż na etapie 

dyskusji, zwracano m.in. uwagę na potrzebę dokładniejszego wyjaśnienia, czym są 

dzielnice i prowincje krajobrazowe oraz na potrzebę wyjaśnienia, jak kształtowały się 

one na terytorium Polski. Próby takie podejmuje niniejszy artykuł.  

U podstaw proponowanego systemu regionalizacji leży założenie (wcale dla wszyst-

kich nie będące oczywistym), że krajobraz kulturowy stanowi wytwór konkretnych spo-

łeczeństw, a jego zróżnicowanie odzwierciedla, oczywiście w sposób modyfikowany 

przez środowisko przyrodnicze, zróżnicowanie kultur. Każdy człowiek jest członkiem 

konkretnej społeczności, ale sposób organizacji tych społeczności może być (i jest) 

różny, różna może też być (i jest) ich hierarchiczna struktura, a zatem nie wszędzie 

występują identyczne szczeble w regionalizacji krajobrazów kulturowych. Wprawdzie 

na konkretnym poziomie taksonomicznym podział jest rozłączny, ale nie zawsze jest 

on wyczerpujący (adekwatny). Taką sytuację, jako odzwierciedlenie rzeczywistości, mu-

simy jednak zaakceptować. Nasuwa się tu analogia np. ze Świętym Cesarstwem Rzym-

skim Narodu Niemieckiego, w skład którego wchodziły jednostki polityczne zorgani-

zowane w różny sposób, rządzone przez królów, książąt, arcybiskupów, biskupów itd. 

W przypadku regionów krajobrazów kulturowych wszędzie wyróżnić można jedynie, 

z jednej strony jednostki najmniejsze: płat, miejsce i okolicę jako wytwory społeczności 

lokalnych, z drugiej zaś – określić przynależność danego obszaru do jednostek najwyż-
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szych: cywilizacji i domen, które odpowiadają wielkim kręgom kulturowym, odzwier-

ciedlając przede wszystkim zróżnicowanie religijne świata. Jednostki krajobrazowe: 

państwo, dzielnica, prowincja, kraina i ziemia dobrze odzwierciedlają zróżnicowanie 

i hierarchię krajobrazów kulturowych Europy i paru innych regionów świata (np. Da-

lekiego Wschodu), ale i na tych obszarach nie wszędzie mamy konsekwentną ich se-

kwencję. Przykładowo, państwo krajobrazowe dzielić się może na dzielnice, ale jakiś 

jego fragment stanowić może prowincję nie należącą do żadnej dzielnicy. 

 

Państwo krajobrazowe  

Państwo jako jednostka polityczna, czyli „ustrukturyzowana forma organizacji spo-

łeczeństwa, z suwerenną władzą nad określonym terytorium i ludźmi je zamieszkują-

cymi, ma bardzo duże możliwości kształtowania krajobrazu kulturowego. Najczęściej 

dokonuje się to pośrednio, poprzez wpływ na gospodarkę, poziom życia, zasiedlenie 

terytorium, życie społeczne (w tym kulturalne), lecz niejednokrotnie rządy wydają akty 

prawne odnoszące się bezpośrednio do krajobrazu kulturowego” [Plit, Plit, 2016, s. 10-

11]. Fakt ten legł u podstaw wprowadzenia terminu państwo krajobrazowe jako okre-

ślonego poziomu w regionalizacji krajobrazów kulturowych. Na krajobrazotwórczą 

funkcję państwa (jednostki politycznej) zwracano uwagę już w początkach XX w., 

np. w przemówieniu Sully Prudhomme’a inaugurującym działalność Towarzystwa na 

rzecz Ochrony Krajobrazów Francji (Société pour la protection des paysages de France) 1 lipca 

1901 r. [Périgord 1996]. Terminu „krajobraz państwowy” używał też Eugeniusz Romer 

[Romer 1935]. By jednak państwo mogło doprowadzić do pewnej unifikacji krajobra-

zów kulturowych w swych granicach, spełnionych być musi kilka warunków oczywi-

stych, ale trudnych do ujęcia w sposób sformalizowany: granice muszą pozostawać nie-

zmienione przez dłuższy czas, państwo powinno prowadzić konsekwentną politykę 

gospodarczą i kulturową przekształcającą przestrzeń, polityka ta winna być akcepto-

wana, a co najmniej tolerowana przez mieszkańców (bądź też państwo musi być na tyle 

silne i zdecydowane, by wymusić jej realizację). Dlatego też wydaje się, że w czasach, 

gdy E. Romer pisał o państwowym krajobrazie Polski, było to bardziej zbożne życzenie 

niż rzeczywistość. Co innego obecnie. Gdy przekraczamy granice Rzeczypospolitej 

Polskiej dostrzegamy jakościowe zmiany w krajobrazie kulturowym, widoczne też na 

mapach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych, nawet na granicach z Litwą i Słowacją, 

gdzie zaznaczają się one najsłabiej. Zasadne jest zatem mówienie o Polsce nie tylko 

jako o jednostce politycznej, ale i o jednostce krajobrazu kulturowego rangi państwa. 
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Podobnie wyróżnić możemy inne państwa krajobrazów kulturowych, np. Francję, 

Hiszpanię czy Grecję. 

Na ogół sytuacja jest jednak znacznie bardziej złożona. Zgodność granic państwa 

kulturowego i jednostki politycznej zapoczątkowana została w przypadku Polski w wy-

niku powojennego przerwania ciągłości kulturowej na znacznej części jej terytorium 

oraz przesiedleń ludności na wielką skalę. Następnie granice polityczne nie ulegały 

zmianom (poza minimalnymi) przez ponad 70 lat, a krajobrazotwórcza polityka pań-

stwa była w tym czasie w kilku dziedzinach względnie stabilna i zdecydowanie od-

mienna niż u sąsiadów (np. nigdy nie zrealizowano kolektywizacji rolnictwa, co naj-

mniej tolerowano istnienie budownictwa sakralnego). Natomiast już w przypadku pań-

stwa krajobrazowego Włochy nie wydaje się, by zdołało ono włączyć w swe granice 

region Trydentu-Górnej Adygi, gdzie, choć zmiana granic politycznych nastąpiła przed 

stu laty, to ciągłość kulturowa nie została przerwana. Swoich państw krajobrazów kul-

turowych nie zdołały do tej pory wytworzyć ani Ukraina, ani też Białoruś – ich terytoria 

wchodzą w skład rozległego państwa kulturowego, które należałoby nazwać Ruś, obej-

mującego też większą części Rosji (cywilizacja chrześcijańska, domena prawosławna, 

państwo Ruś). W obrębie tego państwa wyróżnić można wiele jednostek niższej rangi 

taksonomicznej – dzielnic o różnym stopniu ostrości granic. Na terytorium Ukrainy 

zapewne byłyby to: Naddniestrze, Donbas, Ukraina Zachodnia (Wschodnia Galicja), 

Krym, Zakarpacie i Bukowina. 

 

Dzielnica krajobrazowa  

Jeśli krajobrazy kulturowe nie zostały gruntownie zniszczone (takie gruntowne 

zniszczenie jest jednak trudne i zdarza się rzadko), ewoluują one powoli, a niektóre ich 

cechy wykazują zadziwiającą trwałość. Ich przestrzenne zróżnicowanie odzwierciedla 

często dawne podziały polityczne. W obrębie państw krajobrazowych pozwala to na 

wyróżnienie jednostek niższego rzędu – dzielnic krajobrazów kulturowych. Wyraźnie 

jest to widoczne np. we Włoszech i na Wyspach Brytyjskich. We Włoszech kulturowe 

(i ekonomiczne) zróżnicowanie na Północ i Południe odpowiada podziałowi na szereg 

drobnych, skłóconych państewek na północy, mających jednak stosunkowo silne 

związki z Europą zaalpejską oraz na znacznie bardziej izolowane królestwa Sycylii i Ne-

apolu (Królestwo Obojga Sycylii), okresowo ulegające silnym wpływom hiszpańskim. 

Podział na dzielnice krajobrazowe występuje też w obrębie państwa krajobrazo-

wego Brytania. Z monarchii istniejących w średniowieczu na Wyspach Brytyjskich naj-
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silniejszą okazała się Anglia, która doprowadziła do powstania Królestwa Wielkiej Bry-

tanii (1707), Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii (1801), Zjednoczo-

nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Brytyjski izolacjonizm, wczesny 

rozwój kapitalizmu, urbanizacja (praktyczny zanik stanu chłopskiego) i industrializacja, 

dostęp do zysków czerpanych z Imperium, odrębność stylów w architekturze – 

wszystko to prowadziło do ujednolicania krajobrazów kulturowych, i doprowadziło do 

powstania państwa krajobrazu kulturowego Brytania. O ile jednak krajobrazy walijskie 

najsilniej upodobniły się do angielskich, to szkockie zachowywały pewną odrębność, 

a irlandzkie „brytanizowały się” zdecydowanie najbardziej opornie. W rezultacie w po-

czątkach XXI wieku w obrębie Brytanii jako państwa krajobrazowego wyodrębnić 

można odrębne dzielnice krajobrazowe: Anglię, Szkocję i mniej wyraźnie wyróżniającą 

się Walię. Natomiast Irlandia, od wieku niepodległa, stopniowo odzyskuję tożsamość 

krajobrazową i, mimo licznych podobieństw do Brytanii, winna być już traktowana jako 

odrębne państwo krajobrazowe. Kwestią dyskusyjną pozostaje, do którego państwa 

krajobrazowego należy obecnie zaliczyć dzielnicę Irlandię Północną. 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa dzielnic krajobrazowych we Francji. W licz-

nych pracach podkreśla się, uwarunkowane tak klimatycznie jak i historycznie, różnice 

między północną i południową jej częścią. Między innymi R. Specklin [1982] przepro-

wadza równoleżnikowo biegnące granice dominujących niegdyś sposobów użytkowa-

nia ziemi, kształtu dachów, tradycji prawodawstwa, językowe (langue d’oeil, langue d’oc). 

Odmienne są też tradycje kulinarne (masło na północy, oliwa na południu, style archi-

tektoniczne (gotyk bardzo słabo reprezentowany na południu, niekiedy nawet postrze-

gany jako „styl okupanta”), Południe ma słabiej rozwinięty przemysł, za to silniej tury-

stykę, co znajduje swe odzwierciedlenie w użytkowaniu ziemi. Wreszcie – co niemniej 

ważne - mieszkańcy Południa mają silne poczucie odrębności. Idąc tym tropem, auto-

rzy artykułu [Plit, Plit 2016] wyróżnili we Francji dwie dzielnice krajobrazowe: Północ 

i Południe. Jednak już na mapach krajobrazów rolniczych [Brunet, Dionnet 1962, 

Solle 1984, Périgord 1996] podział taki nie jest wcale oczywisty. Odrębność kulturowa 

Południa, bardzo wyrazista w średniowieczu, ulegała stopniowemu zatarciu w ciągu 

wieków istnienia scentralizowanego państwa francuskiego. Dawny bastion odrębności 

Prowansja, połączona została z Francją unią personalną w wieku XV, a włączona za 

Franciszka I w stuleciu następnym. Równie wyraźnie jak dychotomia Północ/Południe 

w krajobrazach kulturowych Północy zaznacza się odrębność jej krańców zachodnich 

i wschodnich. Zachód to przede wszystkim Bretania, aż do XVI w. będąca tylko len-

nem królów francuskich. Jej mieszkańcy zachowali poczucie odrębności, nigdy nie 



8 J oanna  P l i t ,  F lo r i an P l i t  

 

udało się całkowicie wyeliminować języka bretońskiego (celtyckiego), a przywiązanie 

do katolicyzmu nie tylko wyraziło się w powstaniu przeciw wielkiej rewolucji francu-

skiej (wraz z Wandeą i Normandią), ale do dzisiaj trwa i znajduje swój wyraz w krajo-

brazie (np. w małej architekturze sakralnej). Jeśli chodzi o użytkowanie ziemi, jest to 

obszar dominacji typowych krajobrazów bocages, a w architekturze wyraźnie widoczne 

są wpływy angielskie Z kolei Wschód (Alzacja i Lotaryngia) to obszar, który najdłużej 

przynależał do Cesarstwa, do Francji przyłączony został dopiero w XVII i XVIII stu-

leciach, a i później okresowo wcielany był do Niemiec. Niemieckie wpływy widoczne 

są do dzisiaj nie tylko w języku (alzackim), ale i w krajobrazie kulturowym, zwłaszcza 

w budownictwie. Chociaż geografowie francuscy, co najmniej od czasów P. Vidala de 

la Blache’a [1917] chętniej podkreślają podobieństwa krajobrazów kulturowych 

Wschodu niż ich autonomię, wydaje się, że uzasadnione jest wyróżnienie na terenie 

Francji 4 lub 5 dzielnic krajobrazowych (ryc. 1): Północy (rdzenna Francja), Południa, 

(Zachodu Regionu Atlantyckiego) i Wschodu. Ewentualną piątą dzielnica będzie Kor-

syka, wyraźnie krajobrazowo różniąca się od kontynentalnej Francji. Możliwe jest także 

zaliczenie jej do państwa krajobrazowego Włochy i to ze względu na jej odrębność 

także w randze dzielnicy, mimo małych rozmiarów. 

Niekiedy jednostki rangi państw i dzielnic krajobrazów kulturowych mogą kształ-

tować się też niemal niezależnie od państw jako jednostek politycznych i zmian ich 

granic, np. na bazie struktur plemiennych. Przykładem może być terytorium Nigerii. 

Wprawdzie państwo to ma za sobą ponad pół wieku niezależnego bytu, a i wcześniej 

stanowiło jednostkę polityczną wyraźnie wyodrębnioną od otoczenia, gdyż zależną od 

Wielkiej Brytanii, a ze wszech stron otoczoną posiadłościami innych mocarstw euro-

pejskich (pomijając epizod Kamerunu Brytyjskiego), nie wystarczyło to, by nadać wy-

raźne wspólne piętno krajobrazom kulturowym tych terenów. Nigdy nie powstało pań-

stwo krajobrazowe Nigeria, a ziemie należące do noszącej tę nazwę jednostki politycz-

nej należą do wyraźnie różniących się dzielnic: na północy przekraczającą granice Ni-

gerii dzielnicę Hausa (część cywilizacji islamu, domeny Czarnego Islamu, zapewne pań-

stwa „sawannowego”), na południu mamy dzielnice Joruba i Ibo, w centrum wewnętrz-

nie zróżnicowany „Middle Belt”. Te trzy ostatnie dzielnice wchodzą w skład cywilizacji 

afrykańskiej, gdzie wyróżnianie jednostek rangi państw krajobrazowych jest bardzo 

trudne. 



Dzielnica krajobrazowa i prowincja krajobrazowa … 9 

 

 

Ryc. 1. Dzielnice krajobrazowe Francji: 1. Zachód 2. Centrum (Rdzenna Francja) 

3. Wschód 4. Południe 5. Korsyka 

Fig. 1. Cultural landscape divisions of France: 1. West 2. Centre (Heard of France) 

3. East 4. South 5. Corse 

 

Prowincja krajobrazowa  

To jednostka podziału regionalnego niższej rangi taksonomicznej, w Europie cza-

sem odpowiadająca krainom historycznym, dawnym jednostkom podziału administra-

cyjnego najwyższego szczebla, niekiedy mające tradycje samodzielnego bytu państwo-

wego bądź księstw lennych. Takimi prowincjami będą np. we Francji „Daleka Północ”, 

Szampania, Ile-de-France, Burgundia (wraz z Franche-Comté) i Owernia w dzielnicy 

Północ (rdzenna Francja), Akwitania, Langwedocja i Prowansja wchodzące w skład 

Południa, we Włoszech Toskania, Lombardia i Lacjum (Północ) czy też Kampania, 

Kalabria, Apulia, Sycylia i Sardynia (Południe). Niekiedy jednak ich granice odzwiercie-

dlają przebieg ważnych granic przyrodniczych, bądź też dawnych podziałów politycz-

nych. Taką właśnie sytuację mamy w Polsce. 
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Dzielnice i  prowincje krajobrazowe na terenie Polski  

Jak już wspomniano, obecne granice Polski – państwa - jednostki politycznej i Pol-

ski – państwa krajobrazowego są takie same, przy czym sytuacja taka istnieje od sto-

sunkowo niedawna. 

Chrzest Mieszka I musiał mieć początkowo niewielki wpływ na krajobraz kultu-

rowy jego państwa, stopniowo jednak Polska wchodziła w obręb cywilizacji chrześci-

jańskiej, z której wyodrębniała się domena łacińska. Trudno określić, od kiedy można 

mówić o państwie krajobrazowym Polska, jednak w XVI i XVII w. różnice względem 

sąsiadów stały się już wyraźne. Wpływ na to miały przede wszystkim: 1) rozwój gospo-

darki folwarcznej, co skutkowało m.in. zakonserwowaniem stosunków własnościo-

wych i rosnącym zacofaniem w rolnictwie oraz słabym rozwojem miast (a przez to 

i zaniedbaniami w modernizacji sieci dróg); 2) przewaga religii katolickiej, mająca od-

zwierciedlenie m.in. w rozkwicie architektury barokowej; 3) liczna mniejszość żydow-

ska wraz z odrębnością swych obyczajów, prawodawstwa, specyfiką architektury. Jed-

nak państwo kulturowe Polska nie obejmowało ani całości ziem obecnej Polski, ani też 

całości ziem I Rzeczypospolitej – wschodnia jej część należała do domeny prawosław-

nej do państwa Ruś (ale do innych dzielnic niż Wielkie Księstwo Moskiewskie!). O ist-

nieniu odrębnego krajobrazowego państwa Polska świadczyć mogą także liczne relacje 

ówczesnych podróżnych, którzy dostrzegali wyraźne zmiany krajobrazowe przy prze-

kraczaniu zachodnich granic Polski. 

W początkach XVIII stulecia obecne ziemie polskie wchodziły w skład 3 państw 

krajobrazowych: Polski, Prus i Czech. W granicach Polski wyróżnić można dwie wielkie 

dzielnice, opowiadające Koronie i Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. W skład tej dru-

giej wchodziła część dzisiejszego woj. podlaskiego, o rzadszym niż w Koronie zalud-

nieniu, mieszanej strukturze religijnej z dużym udziałem prawosławnych/unitów, co 

znalazło odbicie np. w układach przestrzennych miasteczek, zaś osadnictwo wiejskie 

przekształcone zostało w wyniku reformy włócznej królowej Bony). Dzielnica Korona 

obejmowała kilka prowincji: Wielkopolskę, Pomorze i Warmię (Prusy Królewskie), 

Mazowsze i Małopolskę – heterogeniczną, z której być może należałoby wyłączyć ob-

szary górskie. Państwo Prusy obejmowało 2 dzielnice: Prusy Wschodnie i Pomorze 

Zachodnie (wraz z dzisiejszą Ziemią Lubuską). W skład krajobrazowego państwa Cze-

chy (wprawdzie nie istniały wówczas Czechy jako samodzielna jednostka polityczna, 

ale – jak wiemy - krajobraz kulturowy cechować może duża inercja!) wchodziły, między 

innymi, dzielnice krajobrazowe Śląsk i Sudety. Po przegranych przez Austrię wojnach 

Śląsk (wraz z północnymi Sudetami) włączony został do Prus. Procesy unifikacji 
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w państwie pruskim (m.in. reformy fryderycjańskie) doprowadziły do znacznego prze-

kształcenia jego krajobrazu kulturowego, Śląsk stopniowo stawał się nie tylko kolejną 

prowincją królestwa Prus, ale i państwa krajobrazowego Prusy. Niebawem dokonały 

się rozbiory i te same procesy objęły Wielkopolskę, Pomorze i Warmię. 

XIX wiek to okres bardzo ważny w kształtowaniu się krajobrazu kulturowego obec-

nych ziem polskich. Objęła je rewolucja przemysłowa, industrializacja i urbanizacja, 

zniesiono pańszczyznę i uwłaszczono chłopów, wybudowano linie kolejowe, które ra-

dykalnie przekształciły transport, przyczyniając się do upadku jednych miast a dyna-

micznego rozwoju innych. Zaborcy dążyli do jak największej unifikacji swoich impe-

riów, także pod względem krajobrazu kulturowego, czego wyrazem miały być, między 

innymi, dominanty, symbole władzy. Każdy z zaborców realizował jednak własną po-

litykę, a zmian dokonywano w różnych momentach, z różnym natężeniem, a niekiedy 

nawet nadawano im odmienny kierunek. Przykładowo, wielkie prace melioracyjne rea-

lizowano w zasadzie tylko na ziemiach należących do Prus, reforma rolna w Prusach 

oszczędzić miała majątki szlacheckie i z założeń prowadziła do powstania dużych i sil-

nych gospodarstw rolnych oraz zwartego osadnictwa, a w Królestwie Kongresowym 

miała ona gospodarczo osłabić szlachtę, prowadziła do powstania drobnych gospo-

darstw chłopskich oraz rozproszonego osadnictwa. Budowę linii kolejowych (w tym 

licznych wąskotorowych) popierano przede wszystkim w Prusach, a zdecydowanie blo-

kowano na ziemiach zagarniętych przez Rosję (pośrednią politykę realizowano w za-

borze austriackim). We wszystkich trzech zaborach dominantami-symbolami władzy 

były potężne twierdze, ale na terenie pruskim także gmachy innych urzędów państwo-

wych, zwłaszcza dworce kolejowe, poczty i szkoły (szkoły niekiedy także w zaborze 

austriackim), a w zaborze rosyjskim dominantami stawały się monumentalne cerkwie. 

Zatem efektem utraty przez Polskę niepodległości i działań mających doprowadzić do 

utraty polskiej tożsamości narodu była także próba zlikwidowania (wręcz zamordowa-

nia) Polski jako państwa krajobrazów kulturowych. Jednak żadnemu zaborcy nie udało 

się doprowadzić po pełnej unifikacji krajobrazów kulturowych w swych granicach. 

W przypadku Niemiec, gdzie unifikacja posunęła się najdalej, ziemie, które przed roz-

biorami należały do Polski, stanowiły odrębne dzielnice krajobrazowe. W Rosji, Kon-

gresówki i zachodniej części ziem bezpośrednio wcielonych do Rosji nie udało się włą-

czyć do państwa krajobrazowego Ruś, stanowiły one coś pośredniego między nie zali-

czaną do żadnego państwa dzielnicą w obrębie domeny łacińskiej, a okaleczonym pań-
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stwem krajobrazowym. Austro-Węgry nigdy nie wytworzyły własnego państwa kultu-

rowego, stanowiły zlepek państw i dzielnic. Jedną z nich była Galicja Zachodnia, za-

chowująca polskie tradycje krajobrazowe. 

Proces odbudowy Polski jako państwa krajobrazowego rozpoczął się już w 1918 

roku. Mimo ogromnego wysiłku nie wydaje się, by w ciągu lat kilkunastu zdołano do-

prowadzić go do końca, stąd wątpliwości wobec wyrażonej w 1935 r. opinii E. Romera. 

Polska jako państwo krajobrazowe była wówczas raczej in statu nascendi. Z opinią Ro-

mera trudno się zgodzić, ale zarazem trudno uznać ją za fałszywą. Procesy uniformiza-

cji prowadziły do zacierania różnic między Wielkopolską, Pomorzem, Mazowszem, 

Małopolską i Podlasiem, także Suwalszczyzną i Grodzieńszczyzną. Najoporniej postę-

powały one na kresach wschodnich, ale zarazem tam właśnie najszybciej narastały róż-

nice w krajobrazach kulturowych z ziemiami leżącymi za granicą państwową – 

w Związku Radzieckim, gdzie starannie burzono to, co niegdyś stanowiło o krajobra-

zowej tożsamości Rusi. 

Druga wojna światowa przyniosła radykalną zmianę. Polska w nowych granicach 

objęła ziemie należące do dwóch państw krajobrazowych: Polski i Niemiec. W niektó-

rych regionach różnice były bardzo duże, doskonale widoczne w terenie i występowały 

one w zasadzie we wszystkich składowych krajobrazu kulturowego. Na przykład, jesz-

cze kilkadziesiąt lat po wojnie jadąc z Warszawy (Mazowsza) na Mazury, mijało się 

stosunkowo luźną, w dużej mierze drewnianą zabudowę Myszyńca, by niebawem oglą-

dać zwarte murowane budownictwo po drugiej strony dawnej granicy. Znacznie mniej-

sze różnice były natomiast np. na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska, który we 

władaniu pruskim/niemieckim pozostawał tylko kilkadziesiąt lat dłużej niż Wielkopol-

ska i zdołał zachować doskonale widoczne typowe dla katolicyzmu elementy krajobra-

zowe (np. kościoły barokowe, figury maryjne). 

Powojenny proces zacierania różnic postępował jednak bardzo szybko. Decydujący 

wpływ na to miało przerwanie ciągłości kulturowej niemal wszędzie na dawnych zie-

miach poniemieckich. Udało się ją zachować, w zasadzie wyłącznie na Górnym Śląsku 

i Śląsku Opolskim, a i to tylko częściowo ze względu na napływ licznych imigrantów. 

Na pozostałych terenach wysiedlono niemal wszystkich mieszkańców, a późniejsza do-

browolna emigracja „autochtonów” dopełniła dzieła przerwania tradycji. Na „Zie-
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miach Odzyskanych” osiedlali się nie tylko Polacy z przedwojennych kresów wschod-

nich, ale też Polacy z innych regionów kraju1. Zastany krajobraz był im obcy, często 

postrzegany wręcz jako wrogi, stąd pragnienie nie tyle nawet przekształcenia go, ile 

zniszczenia. Niszczono symbole niemieckiej dominacji (np. wieże Bismarcka), dewa-

stowano (bądź też ulegały naturalnemu zarastaniu) cmentarze, popadały w ruinę ko-

ścioły protestanckie, o ile nie przejęli ich katolicy, degradowano nawet wyposażenie 

domów i gospodarstw, którym nie umiano się posługiwać. Proces ten był wielokrotnie 

opisywany, w tym w dyskusjach o zmianach krajobrazów kulturowych np. [Traba, Jul-

kowska, Stryjakiewicz 2017]. Krajobraz kulturowy tych ziem cechował się znacznie lep-

szym wyposażeniem infrastrukturalnym, lecz różnice te szybko zmniejszały się już 

w pierwszych latach powojennych: linie kolejowe rozbierano (znaczną część wywie-

ziono do Związku Radzieckiego), zaniedbano niektóre inwestycje wodne itd. Równo-

cześnie cały obszar Polski – państwa poddany został podobnym przekształceniom kra-

jobrazu kulturowego, np. wszędzie zakładano państwowe gospodarstwa rolne, budo-

wano pudełkowe bloki mieszkalne itd. Rezultatem tego upodabniania się był zanik, już 

w czasach PRL, podziału jednostki politycznej - Polski na dwa państwa krajobrazowe. 

„Ziemie Odzyskane” stały się po kilkunastu latach dzielnicą krajobrazową w obrębie 

państwa krajobrazowego Polska. A obecnie? 

Najwyższymi rangą jednostkami wyróżnionymi przez J. Plit [2015a, 2015b, 2016] 

w podziale Polski na regiony krajobrazowe jest prowincja. Wychodząc z założenia 

o kluczowym krajobrazotwórczym znaczeniu XIX-wiecznych procesów urbanizacji 

i industrializacji oraz odmiennie realizowanych w każdym zaborze reform rolnych, 

w Polsce nie wyróżniono dzielnic, natomiast 3 odpowiadające dawnym zaborcom pro-

wincje, te zaś z kolei podzielono na 14 niższych rangą krain. Są to (ryc. 2; nazewnictwo 

tych jednostek jest niezbyt zręczne i wymaga korekt): 

                                                           

1 Odrębną sprawą jest przesiedlanie Ukraińców (czy też Ukraińców i Łemków) w ramach akcji 

„Wisła”. W wielu miejscach stanowili oni znaczny odsetek osadników. Jednak ich wkład 

w tworzenie krajobrazu kulturowego był jakościowo mniejszy – pierwszymi osadnikami byli 

zwykle Polacy i oni rozpoczęli proces przekształcania, zastany krajobraz w wielu miejscach 

na tyle odmienny od tego, z którego pochodzili przesiedleńcy, że brakowało nawet idei, jak 

w nim gospodarować, mniejszość ukraińska była rozproszona i pozbawiona przywódców 

(w tym duszpasterzy), administracyjnie ograniczano próby organizowania się (nawet na po-

ziomie folklorystycznym). Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach widzimy próby organizowa-

nia krajobrazu wg wzorców wyniesionych z ziem pochodzenia (np. budowane są cerkwie). 
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I. Ziemie pruskie i pod zaborem pruskim. Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska 

(I.A. Byłe Księstwo Wołogoskie i Nowa Marchia, I.B. Prusy Górne (Mazury), 

I.C. Ziemie polskie zajęte przez zabór pruski (Wielkopolska, Kujawy, Pomorze), 

I.D. Dolny Śląski i Dolne Łużyce, I.E. Górny Śląsk); 

II. Region Centralny i Wschodni (zabór rosyjski)(II.A. Rdzenne ziemie polskie (Ma-

zowsze, Świętokrzyskie, Lubelskie, Kaliskie, II.B. Kraina Środkowo-Wschodnia 

(Podlasie, Chełmszczyzna, Zamojszczyzna, region nadbużański, włodawski frag-

ment Polesia, II.C. Kraina Suwalsko-Augustowska, II.D. Ziemie polskie włączone 

bezpośrednio do carstwa); 

III. Galicja. Zabór austriacki (III.A. Galicja zachodnia – południowo-zachodni frag-

ment Małopolski, III.B. Region Południowo-Wschodni - Ziemia Przemy-

ska, Krośnieńska, Rzeszowska, Sanocka; III.C. Śląsk Cieszyński, III.D. Orawa, 

III.E. Spisz). 

 
Ryc. 2. Prowincje krajobrazowe Polski: 1. Ziemie pruskie i pod zaborem pruskim, Po-

morze Zachodnie i Ziemia Lubuska; 2. Region centralny i wschodni (zabór rosyjski); 3. Ga-

licja i zabór austriacki. Oznaczenia ziem krajobrazowych jak w tekście. 

Fig. 2. Cultural landscape provinces of Poland: 1. the former Prussian lands and the ter-

ritory occupied by Prussia in the 19th century; 2. the central and eastern Poland (the territory 

occupied by Russia in the 19th century), and 3. Galicia (the territory formerly occupied by 

Austria). 
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Kolejną jednostkę regionalnego podziału krajobrazów kulturowych stanowią zie-

mie, których w obecnych granicach Polski wyróżniono 140. 

„Obecnie przez Polskę nie przebiegają granice dzielnic krajobrazowych, bowiem 

krajobraz kulturowy uległ pewnemu ujednoliceniu” [Plit, Plit, 2016 s. 13]. Granica 

„Ziem Odzyskanych” ulega stopniowemu zacieraniu, a jej przebieg daje się obecnie 

prześledzić na poziomie granic prowincji, a niekiedy tylko ziem.  

Powyższy przegląd obrazuje, jak dynamicznie zmieniają się krajobrazy kulturowe, 

tak granice jak i ranga wyróżnianych jednostek. W porównaniu z regionalizacją krajo-

brazów kulturowych regionalizacja fizycznogeograficzna ma charakter wyjątkowo sta-

tyczny. 
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Abstract   

THE CULTURAL LANDSCAPE DIVISION AND THE CULTURAL 
LANDSCAPE PROVINCE –  THEIR PLACES IN THE HIERAR-

CHICAL REGIONALISATION OF THE CULTURAL LANDSCAPES  

The purpose of the article is to explain the place of the landscape divisions and provinces in 
the global system of regionalisation of the cultural landscapes. In the hierarchy of the cultural 
regions these two are the medium-ranked unit types (levels 4 and 5, following Plit, 2016). The 
starting point is constituted by the assumption of the essential landscape-forming role, played 
by the states, as the political units. They organise the economic life – including land use – and 
the cultural life within their proper territories, and transform the settlement networks. When 
this activity is consistent and long-lasting, the states endow the cultural landscapes within their 
territories with specific features, which makes it possible to develop the countries in terms of 
regions of cultural landscape (i.e. regions of level 3). Since cultural landscape is characterised 
by a definite conservatism, it tends also to reflect the ancient political divisions and the au-
tonomous history of the territories, and this allows for distinguishing within some of the 
landscape states the regional units having the rank of divisions. Examples are provided by the 
United Kingdom (England, Scotland, Wales, and, potentially, Northern Ireland), France (see 
Fig. 1), Italy, or Ukraine. Units of division rank might also develop on the areas, featuring 
distinct tribal identities (Hausaland, Jorubaland, Iboland in Nigeria). The unifying role of the 
state organisation may bring about the decrease in the differences among landscapes and the 
former landscape divisions (rank 4) may become landscape provinces (rank 5). This is the 
case of, for instance, the cultural landscapes of Poland. The territories of Poland, within her 
contemporary boundaries, constituted at the beginning of the 18th century the parts of three 
landscape countries, namely Poland, Prussia, and Bohemia. At least during more than a dozen 
years after the World War II the territories, which had belonged before 1939 to Germany, 
ought to have been treated as a separate landscape division within Poland. The contemporary 
differentiation of the cultural landscapes allows for classifying Poland as a landscape country, 
with distinction of three provinces inside of Poland (Fig. 2): a) the former Prussian lands and 
the territory occupied by Prussia in the 19th century; b) the central and eastern Poland (the 
territory occupied by Russia in the 19th century), and c) Galicia (the territory formerly occu-
pied by Austria). 

Keywords:  regions of cultural landscapes, landscape countries, landscape divisions, land-
scape provinces, Europe, Poland 
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Streszczenie  

Koleje dojazdowe, zarówno normalnotorowe, jak również przede wszystkim wąskotorowe 
stanowiły niegdyś istotny element infrastruktury transportowej Warszawy. Niestety, wszystkie 
poza dawną Elektryczną Koleją Dojazdową, zostały zlikwidowane. W niniejszym opracowa-
niu autor podejmuje próbę określenia czy biorąc pod uwagę współczesne uwarunkowania 
techniczne i ekonomiczne można uznać, że decyzja o ich likwidacji była zbyt wczesna i po-
chopna. Obserwując przykłady z innych krajów europejskich, w których koleje dojazdowe 
przetrwały we względnie dobrej kondycji, można bowiem zakładać, że także we współczesnej 
Warszawie i jej strefie podmiejskiej mogłyby odgrywać istotną rolę w systemie transportu 
publicznego. Stąd analizowane są przykłady wykorzystywania kolei wąskotorowych w co-
dziennym transporcie pasażerów w innych krajach. Na tej podstawie podejmuje się również 
próbę oceny, jak koleje dojazdowe mogłyby obecnie wpisywać się w sieć transportową War-
szawy. Pokrótce omawia się również rozwój sieci tramwajowej w tym mieście. Definiuje się 
też nieco szerzej na czym polegają systemy tramwajowo-kolejowe i przedstawia kilka przykła-
dów zastosowań tego typu rozwiązań w krajach europejskich. W podsumowaniu, na podsta-
wie przeprowadzonej analizy przypadków zagranicznych, rozważa się różne scenariusze wy-
korzystania przedmiotowych linii kolejowych, gdyby przetrwały one do czasów nam współ-
czesnych. Przede wszystkim rozpatruje się czy koleje dojazdowe zgodnie ze swoim pierwot-
nym przeznaczeniem miałyby szanse funkcjonować w obecnych realiach. Rozważa się także, 
czy istniałaby szansa ich wykorzystania w systemach typu tram-train. Nie pomija się również 
prawdopodobnie utraconej atrakcyjności turystycznej zlikwidowanych kolei. Uwagę poświęca 
się także możliwościom wykorzystania do realizacji przewozów pasażerskich najdłuższych 
warszawskich bocznic kolejowych prowadzących do dawnej huty Warszawa (tzw. Warszaw-
ska Magistrala Hutnicza – WMH) i elektrociepłowni Siekierki (nazywana inaczej bocznicą 
siekierkowską). Podejmuje się także próbę określenia, czy wprowadzenie na nich pociągów 
pasażerskich wspomogłoby procesy urbanizacyjne terenów doń przyległych.

 

Słowa  kluczowe:  aglomeracja warszawska, dojazdy do Warszawy, koleje wąskotorowe, 
transport miejski 
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Wprowadzenie  

Warszawskie koleje dojazdowe kojarzą się dziś z samorządową spółką kolejową re-

alizującą przewozy pasażerskie po normalnotorowych liniach kolejowych Warszawa 

Śródmieście WKD–Grodzisk Mazowiecki Radońska i Podkowa Leśna–Milanówek 

Grudów, funkcjonujących niegdyś pod nazwą Elektrycznych Kolei Dojazdowych 

(EKD), a obecnie pod zbliżoną nazwą Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). Poję-

cie to jednak należy traktować szerzej – z uwzględnieniem wielu nieistniejących już ko-

lei wąskotorowych, o prześwitach toru 750, 800 lub 1000 mm, prowadzących z War-

szawy do Radzymina, Piaseczna (a dalej m.in. do Góry Kalwarii, Grójca i Nowego Mia-

sta nad Pilicą), Konstancina-Jeziornej czy Jabłonny i Karczewa. Koleją dojazdową była 

także zbudowana przez tę samą firmę co EKD normalnotorowa linia Warszawa Gdań-

ska–Łomianki–Palmiry.  

Linie magistralne w Warszawskim Węźle Kolejowym (WWK) ponieważ wciąż ist-

nieją i zasadniczo służą także innym celom niż codzienny dowóz ludności do War-

szawy, w dalszej części opracowania ze zrozumiałych względów są pomijane. 

Koleje dojazdowe w większości utożsamiane są z kolejami wąskotorowymi służą-

cymi dojazdom do większych miejscowości. Należy jednak pamiętać, że pojawiały się 

tutaj także koleje o standardowej szerokości toru. Niezależnie jednak od zastosowa-

nego prześwitu między szynami, w wielu ośrodkach miejskich odgrywały one znaczącą 

rolę. Przykładowo Łódź miała sieć kolei wąskotorowych połączonych bezpośrednio 

z miejską siecią tramwajową o identycznym prześwicie toru wynoszącym 1000 mm 

(dziś obydwie sieci traktowane jako jednolity system tramwajowy znajdują się pod za-

rządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi). Podobna sieć kolei 

wąskotorowych, aczkolwiek niepowiązana z siecią tramwajową, wykształciła się także 

w aglomeracji warszawskiej. Szczególny rozkwit takich sieci nastąpił wraz z rozwojem 

przemysłu warszawskiego na przełomie XIX i XX wieku.  

Koleje, zwłaszcza te wąskotorowe, przez długie lata spełniały istotną rolę w życiu 

polskiej stolicy. Jednak już w latach 1930. zauważono pewną ich uciążliwość dla rosną-

cego ruchu drogowego. Problemem było też stosowanie stosunkowo hałaśliwej, 

a przede wszystkim brudzącej, trakcji parowej, co zaczęło napotykać coraz większy zro-

zumiały sprzeciw osób zamieszkałych wzdłuż linii kolejowych. Podjęte starania o usu-

nięcie kolei wąskotorowych z ulic stolicy skończyły się w latach 1930. częściową likwi-

dacją odcinków miejskich kolei grójeckiej i wilanowskiej. Skala uciążliwości została 

szczęśliwie zmniejszona także przez stopniowe wprowadzanie trakcji spalinowej. Nie-

stety przed wybuchem II wojny światowej nie doszło do wielokrotnie postulowanej 
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elektryfikacji odcinków miejskich [Lijewski, 2002]. Można też dość przewrotnie zauwa-

żyć, że wybuch II wojny światowej wydłużył żywot większości kolei wąskotorowych 

nawet o 20 lat – w trakcie okupacji niemieckiej stanowiły one często jedyną możliwość 

przemieszczania się poza miasto. Brak elektryfikacji, z perspektywy czasu i obserwacji 

doświadczeń innych krajów, prawdopodobnie znacząco zaważył na losie warszawskich 

kolei dojazdowych.  

Dyskusja o dostosowywaniu podmiejskich linii wąskotorowych do współczesnych 

realiów może się więc odbywać dziś niestety wyłącznie na płaszczyźnie teoretycznej. 

Tymczasem w wielu krajach Europy pełnią one nadal bardzo istotną rolę.  

Przedmiot rozważań w niniejszym artykule stanowią między innym możliwości 

współczesnego wykorzystania kolei dojazdowych oraz ważniejszych bocznic kolejo-

wych w transporcie zbiorowym Warszawy i jej strefy podmiejskiej oraz wykazanie przez 

to, że decyzja o likwidacji większości przedmiotowych linii kolejowych, z obecnego 

punktu widzenia, była zdecydowanie pochopna i przedwczesna. Rozpatruje się także 

możliwość wykorzystania kolei wąskotorowych w ich klasycznej formie, w ramach sys-

temów tramwajowo-kolejowych (tram-train) oraz jako atrakcji turystycznej. Zasadniczo 

jako obszar badawczy przyjmuje się Warszawę w okresie od 1845 r. (wybudowanie 

pierwszej linii kolejowej) po czasy współczesne. 

Po wstępie mówiącym o zakresie rzeczowym, czasowym i terytorialnym opracowa-

nia autor dokonuje krótkiej prezentacji dziejów kształtowania się sieci kolejowej 

w obecnych granicach Warszawy, ze szczególnym naciskiem na funkcjonujące na tym 

obszarze koleje dojazdowe. Następny podrozdział poświęcony jest aktualnym przykła-

dom wykorzystania kolei wąskotorowych jako wciąż istotnego elementu obsługi trans-

portowej aglomeracji miejskich w krajach europejskich. W kolejnym kroku dokonuje 

się syntezy dotyczącej rozwoju i regresu sieci tramwajowej w Warszawie. To stanowi 

kanwę do omówienia stosowanych już systemów tramwajowo-kolejowych i podjęcia 

w zakończeniu próby oceny, czy tego typu rozwiązania przyjęłyby się także w aglome-

racji warszawskiej i czy likwidacja części linii dojazdowych skutecznie temu przeszko-

dziła. W podsumowaniu zawarta jest także diagnoza dotycząca wykorzystania kolei do-

jazdowych oraz bocznic przemysłowych w formie klasycznego środka transportu, ele-

mentu systemu tram-train i produktu turystycznego. 
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Rozwój  i  regres sieci  kolejowej  w Warszawie 

Jak zauważa T. Lijewski [2002] kolej w rozwoju gospodarczym i przestrzennym 

Warszawy odegrała niepoślednią rolę. Wytyczyła ona m.in. miejsce nowego śródmie-

ścia o funkcji handlowej, nowe dzielnice przemysłowe i magazynowe. Jednocześnie 

linie kolejowe tworzyły sztywne bariery oddzielające od siebie niektóre dzielnice. Trans-

port kolejowy wpłynął też na rozwój ludnościowy Warszawy wraz z jej strefą podmiej-

ską. Kolej miała również niewątpliwy wkład w rozwój przemysłu na tym obszarze, 

który wpłynął także korzystnie na rozwój firm handlowych, a także stworzył podstawy 

do masowego importu i eksportu surowców i produktów. Ułatwiła ona także prze-

mieszczanie się w skali zarówno lokalnej, krajowej, jak również międzynarodowej. 

W skali przestrzennej zaś wytyczyła osie budownictwa podmiejskiego wciąż czytelne 

w układzie aglomeracji warszawskiej (ryc. 1). 

Rozwój sieci kolejowej w Warszawie zapoczątkowało otwarcie 15 czerwca 1845 r. 

pierwszego odcinka tzw. kolei Warszawsko-Wiedeńskiej prowadzącego z dworca 

u zbiegu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej pierwotnie do Grodziska Mazo-

wieckiego (a ostatecznie do położonej w obecnej dzielnicy Maczki Sosnowca) stacji 

Granica. Była to na długie lata jedyna linia normalnotorowa wychodząca z węzła war-

szawskiego i zarazem jedyna powstała głównie z inicjatywy polskich sfer finansowo-

przemysłowych. Niestety, carska doktryna wojenna, postrzegająca kolej wyłącznie jako 

środek transportu wykorzystywany przez atakującego nieprzyjaciela, wstrzymała roz-

budowę sieci kolejowej na terenie zaboru rosyjskiego na ponad 15 lat. Częściowo wią-

zało się to z późnym dostrzeżeniem faktu, że kolej może stanowić także środek trans-

portu własnych wojsk. Jednak żeby nie ułatwiać zadania wrogowi, wpisując się niejako 

w tę doktrynę, kolejne linie były już budowane według standardowej rosyjskiej szero-

kości toru wynoszącej 1524 mm. Jednocześnie trud budowy i finansowania nowych 

linii kolejowych wziął na siebie rząd carski. W 1862 r. uruchomiono kolej warszawsko-

petersburską prowadzącą z obecnej stacji Warszawa Wileńska w kierunku Białego-

stoku, Grodna i Wilna. Kolejna linia kolejowa powstała w 1866 r. także na prawym 

brzegu Wisły i prowadziła z Warszawy (obecnie Wschodniej) przez Siedlce i Terespol 

do Brześcia Litewskiego. Otwarta w 1877 r. Kolej Nadwiślańska miała tym razem cha-

rakter tranzytowy. Prowadziła z granicznej Mławy do Kowla i choć biegła cały czas po 

prawym brzegu Wisły, to dworzec dla niej (obecnie Warszawa Gdańska) zbudowano 

w rejonie Cytadeli. Zlokalizowano go na wybudowanej już 1876 r. kolei obwodowej 

łączącej Kolej Warszawsko-Wiedeńską (rejon obecnej stacji Warszawa Zachodnia) 

z szerokotorowymi liniami prawobrzeżnymi do Brześcia i Petersburga. Na długie lata 
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rozwój sieci normalnotorowej w Warszawie został zastopowany. Ostatnią linią w węźle 

warszawskim otwartą przed 1918 r. była szerokotorowa kolej Warszawsko-Kaliska 

otwarta w 1903 r., a jej początek znajdował się w pobliżu obecnej siedziby Instytutu 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, u zbiegu ulic 

Żelaznej i Al. Jerozolimskich. Okres lat 1930. to również czas rozbudowy łącznic, 

a przede wszystkim budowy całkowicie nowej linii Warszawa–Radom skracającej zna-

cząco drogę do Krakowa. Wybudowano wówczas także i otwarto tunel średnicowy 

łączący stację Warszawa Główna (zlokalizowaną w rejonie obecnego dworca War-

szawa Śródmieście) ze stacją Warszawa Wschodnia. W drugiej połowie lat 1930. pod-

jęto także trud elektryfikacji węzła warszawskiego – w ciągu zaledwie dwóch lat 1936-

37 uruchomiono pociągi elektryczne do Żyrardowa, Otwocka i Mińska Mazowiec-

kiego. Okres II wojny światowej to czas ogromnych zniszczeń w transporcie kolejo-

wym, także infrastruktury związanej z trakcją elektryczną. Stąd pierwsze lata powojenne 

poświęcono odbudowie infrastruktury zasilającej i sieci na odcinkach uprzednio już ze-

lektryfikowanych (do 1950 r.). W kolejnych latach (1951-72) zelektryfikowano wszyst-

kie wychodzące z węzła linie normalnotorowe. Układ linii głównych uzyskany w okre-

sie międzywojennym zasadniczo nie uległ do tej pory większym zmianom – zamknięto 

jedynie niektóre łącznice, przełożono też w nowe miejsca linię radomską. Z nowych 

inwestycji należy wspomnieć rozdzielenie ruchu podmiejskiego i dalekobieżnego po-

przez budowę drugich torów na linii średnicowej (wydłużonych do Grodziska Maz.) 

w latach 1950. i 1960. oraz budowę łącznicy między stacjami Warszawa Odolany i War-

szawa Gdańska służącej głównie pociągom towarowym [Lijewski, 2002].  

Zasadniczo jednak przedmiotem niniejszego opracowania są koleje dojazdowe – 

zarówno wąskotorowe, jak i normalnotorowe. Nim jednak przejdziemy do bezpośred-

niego omówienia procesów ich rozwoju i regresu, warto się zastanowić, jakie czynniki 

wpływały na kształtowanie się sieci transportu szynowego w Aglomeracji Warszaw-

skiej. Należy pamiętać, że w początkowym okresie kolej nie miała tu większego zna-

czenia dla obsługi transportowej bezpośredniego zaplecza Warszawy. Budowie Kolei 

Warszawsko-Wiedeńskiej towarzyszyły przede wszystkim przesłanki gospodarcze – za-

pewnienie sprawnego transportu surowców i dóbr przetworzonych z Zagłębia Dą-

browskiego do Warszawy. Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja kolei uruchamia-

nych po 1860 r. na prawym brzegu Wisły. Ich budowa była podporządkowana przede 

wszystkim celom militarnym i gospodarczym zaborcy i tym bardziej nienakierowana na 

zaspakajanie potrzeb transportowych ludności z otaczających Warszawę miejscowości. 
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Co zaskakujące problemy z uzyskiwaniem koncesji i budową dotyczyły także kolei wą-

skotorowych do podwarszawskich miejscowości, których budowa pod koniec 

XIX wieku nabrała znacznego rozpędu. Jak zauważa znany badacz historii podwar-

szawskich kolei wąskotorowych B. Pokropiński [1985, 2001, 2002, 2004] uwłaszczenie 

chłopów po Powstaniu Styczniowym i zmiana systemu gospodarowania na terenach 

wiejskich uwolniły znaczące ilości siły roboczej, która rozpoczęła wędrówkę do miast 

w poszukiwaniu nowych źródeł dochodów. Ten problem dotknął także Warszawę, 

w której gwałtowny przyrost liczby ludności spowodował wzrost zapotrzebowania na 

mieszkania, a co za tym idzie także lawinowy rozwój budownictwa mieszkaniowego. 

Jego bezpośrednim następstwem było zwiększone zapotrzebowanie na materiały bu-

dowlane. Co prawda w rejonie Warszawy i pobliskich ośrodków miejskich istniała dość 

dobrze rozwinięta sieć cegielni, duży problem stanowił jednak transport ich produktów 

po niskiej jakości drogach. Skomplikowany był także transport ludzi z podwarszaw-

skich miejscowości coraz liczniej zasilających kadrę robotniczą stołecznych fabryk. Co 

prawda istniała sieć połączeń dyliżansami, jednak ich niezawodność, zwłaszcza w okre-

sach, gdy drogi były mocno nasiąknięte, była dość wątpliwa.  

Rozwiązanie powyżej zarysowanych problemów przyświecało inicjatorom budowy 

tzw. kolejki mareckiej łączącej warszawską Pragę przez Marki z Radzyminem. Dla wielu 

zlokalizowanych wzdłuż tej trasy zakładów przemysłowych sprawny transport do War-

szawy u schyłku XIX w. był nie lada wyzwaniem. Furmanki poruszające się po nienaj-

lepszej jakości drodze radzymińskiej były kosztowne i kłopotliwe, przez co znacząco 

ograniczały zdolności produkcyjne zakładów. Stąd też, wychodząc ku ewidentnemu 

zapotrzebowaniu społecznemu, inżynier A. Dzierżanowski utworzył spółkę udziałową 

mającą na celu wybudowanie linii do Marek, a następnie Radzymina. O znaczeniu go-

spodarczym kolei niech świadczy, że wzdłuż jej szlaku istniało ponad 20 bocznic przy 

niespełna 19,6 km linii kolejowej [Pokropiński, 1985].  

Nieco inną genezę miało powstanie tzw. kolei wilanowskiej. Jak przypuszcza B. Po-

kropiński [2001] źródeł budowy tej kolei należy doszukiwać się nie w zaspokojeniu 

potrzeb przewozowych okolicznego przemysłu czy ludności zmierzającej w celach za-

robkowych do stolicy, a w zapewnieniu sprawnego transportu mieszkańców Warszawy 

do licznych wówczas zlokalizowanych wzdłuż traktu do Wilanowa restauracji ogrodo-

wych. Jedyny środek transportu stanowiły wówczas dorożki i inne pojazdy konne. Wła-

ściciel jednej z takich bardzo popularnych restauracji – zlokalizowanej w Wilanowie 

Promenady – upatrywał w budowie spacerowej kolei wąskotorowej możliwości wykre-

owania dodatkowego popytu na ofertę jego lokalu gastronomicznego. Rola ta zresztą 
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stała się później zarzewiem konfliktu między współwłaścicielami kolei, z których jeden 

dążył do jej rozbudowy i wykorzystania w rosnących przewozach wyrobów ceramicz-

nych do Warszawy czy obsłudze papierni w Konstancinie-Jeziornej. 

Sukces kolei wilanowskiej wzbudził bardzo duże zainteresowanie w stołecznych 

kręgach gospodarczych [Pokropiński, 2002]. Wkrótce więc koncesje uzyskała konku-

rencyjna linia prowadząca z Warszawy przez Piaseczno do Góry Kalwarii. O znajdo-

wanie się pośród jej „cichych” udziałowców podejrzewano sławnego cadyka Altera 

Magieta zamieszkałego w tej ostatniej miejscowości. Jego obecność nie pozostawała 

też bez wpływu na funkcjonowanie samej kolei – żydowski ruch pielgrzymkowy od-

grywał na tej linii dużą rolę do okresu okupacji hitlerowskiej. Szybko do sieci podłą-

czono stosunkowo długimi bocznicami kilka podpiaseczyńskich cegielni, które zapew-

niały odpowiednio lukratywne przewozy towarowe.  

Także kolej jabłonowska [Pokropiński, 2004] powstała z inicjatywy polskich kręgów 

gospodarczych. W pierwotnym zamyśle linia ta miała spajać prawobrzeżne dworce ko-

lejowe, niestety rozwiązanie to zostało to zawetowane przez władze miasta jako kon-

kurencyjne i szkodliwe dla belgijskiego towarzystwa tramwajów konnych obsługują-

cego już to połączenie. Zasadniczo jednak w przeciwieństwie do wcześniej opisanych 

kolei, biorąc pod uwagę że przebiegała w dość dużej bliskości do linii szerokotorowych, 

odgrywała rolę przede wszystkim w miejskich i podmiejskich przewozach pasażerskich, 

zaś ruch towarowy miał znaczenie bardziej niż marginalne. 

Analizując wyżej opisane przypadki nie należy zapominać o jeszcze jednym, spo-

łecznym aspekcie budowy podwarszawskich kolei wąskotorowych. W krajach samo-

stanowiących o sobie elity gospodarcze mogły czerpać profity z inwestowania swoich 

kapitałów w budowę kolei o standardowym dla danego regionu prześwicie toru. W wa-

runkach obszaru znajdującego się pod obcym panowaniem było to praktycznie nie-

możliwe z względu na przypisywaną kolei przez władze carskie militarną rolę W przy-

padku kolei wąskotorowych uzyskanie koncesji na budowę i eksploatację jednak się 

zdarzało, stąd zrozumiałe zainteresowanie nimi, jako jedyną możliwością inwestowania 

i zarobkowania na transporcie kolejowym w tym okresie. Koleje dojazdowe niewątpli-

wie stanowiły też podstawę do aktywizacji społecznej i gospodarczej Polaków zamiesz-

kujących okupowany przez rosyjskiego zaborcę kraj. 
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Ryc. 1. Rozwój sieci kolejowej w Warszawie na tle rozwoju przestrzennego miasta. 

Opracowanie własne  

Fig. 1. Development of railway network in Warsaw in comparison to the changes 

of the city boundaries. Author’s own work  
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W tym miejscu warto się zastanowić nad interakcjami jakie wywołało powstanie 

kolei wąskotorowych łączących Warszawę z przyległymi do niej miejscowościami. 

Prócz wspomnianego niewątpliwego wpływu na rozwój przemysłu w strefie podmiej-

skiej (zwłaszcza ceramicznego) należy podkreślić, że poprawa dojazdu do Warszawy 

w połączeniu z nasilającą się industrializacją w samym mieście wpłynęła także znacząco 

na rozwój miejscowości wiejskich zlokalizowanych pod samą Warszawą, z których 

część w skutek rozrostu własnego i stolicy została przez nią wchłonięta, bądź też sama 

uzyskała prawa miejskie. Należy także pamiętać, że o ile w dni robocze ruch był skie-

rowany przede wszystkim do Warszawy, to w czasie dni wolnych bardzo dużym zain-

teresowaniem zwłaszcza w okresie letnim cieszyły się przejazdy do wszelkich więk-

szych cieków i zbiorników wodnych (zwykle rzek i wyrobisk po wydobyciu gliny – tzw. 

glinianek). Konieczne jest także podkreślenie ogromnej roli jaką koleje wąskotorowe 

odegrały w okresie okupacji hitlerowskiej, gdzie korzystanie przez ludność polskiej 

z normalnej kolei było albo mocno utrudnione, albo wręcz zabronione. Przez to koleje 

dojazdowe były często jedynym „oknem na świat”. Służyły też nielegalnej aprowizacji 

okupowanej przez Niemców stolicy. W pierwszych latach po okupacji zaś stanowiły 

często jedyny i niezawodny środek dojazdu do zniszczonej kompletnie, a następnie od-

budowującej się stolicy. 

Koleje wąskotorowe, układane często na poboczach dróg i tańsze w budowie, były 

także znacznie łatwiejsze do sfinansowania i dlatego budował je polski kapitał pry-

watny. Jako pierwszy powstał, jeszcze jako kolej konna, odcinek Belweder–Wilanów. 

Linię tę stopniowo wydłużono do Klarysewa, wprowadzono także obsługę trakcją pa-

rową. Jako druga w granicach administracyjnych Warszawy powstała w 1899 r. – po-

czątkowo także jako konna - linia do Marek. Tę linię również przedłużono do Radzy-

mina. Trzecia linia wąskotorowa prowadziła z Placu Unii Lubelskiej przez Piaseczno 

do Góry Kalwarii (w późniejszym okresie Piaseczno połączono także z Nowym Mia-

stem nad Pilicą). Jako ostatnia w granicach administracyjnych miasta powstała kolej 

Jabłonna–Wawer (wydłużona w 1914 r. przez Otwock do Karczewa) z główną stacją 

Most, zlokalizowaną przy moście Kierbedzia [Lijewski, 2002].  

W okresie międzywojennym budowano już tylko normalnotorowe koleje dojaz-

dowe – w 1927 r. oddano do użytku prywatną zelektryfikowaną Elektryczną Kolej Do-

jazdową z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego z odgałęzieniami do Włoch i z 

Podkowy Leśnej do Milanówka. Dwa lata później ten sam właściciel – spółka „Siła 

i Światło” – zbudował linię do Łomianek. Ówczesny potencjał przewozowy będących 
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jeszcze wsią Łomianek był znacznie mniejszy niż na linii grodziskiej. Dlatego w prze-

ciwieństwie do EKD linia ta była obsługiwana klasycznym taborem i trakcją parową. 

Nie spełniła jednak oczekiwań i z tej przyczyny ruch pasażerski zawieszono jeszcze 

przed wybuchem II wojny światowej. Pozostały jedynie przewozy do zlokalizowanych 

w Puszczy Kampinoskiej składów amunicji w Palmirach [Lijewski, 2002]. Warto zwró-

cić uwagę, że EKD przypominała w momencie swojego powstania bardziej między-

miejską linię tramwajową niż klasyczną linię kolejową. Co więcej stosowany tabor był 

identyczny jak na liniach tramwajowych w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim. Pomimo, że 

EKD przebiegała wówczas ulicami Warszawy (m.in. Szczęśliwicką i Nowogrodzką) 

i miała ten sam system zasilania, to nie była połączona z siecią tramwajową, która po-

zostawała nadal szerokotorowa! 

W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej związkom między powstaniem EKD i roz-

wojem miast ogrodów wzdłuż niej zlokalizowanych. Jak pisze O. Koszutski (bez daty) 

na oficjalnej stronie miasta Podkowa Leśna w 1922 r. w ramach konsorcjum przemy-

słowego „Siła i Światło” powstała spółka akcyjna „Elektryczne Koleje Dojazdowe”, 

zainteresowana budową kolei elektrycznej przez dobra podkowiańskie. 9 kwietnia 

1925 r. zawiązano kolejne przedsiębiorstwo „Miasto-Ogród Podkowa Leśna” spółka 

z o.o. Udziałowcem, obok S. Lilpopa (właściciela gruntów) i Banku Związku Spółek 

Zarobkowych, stało się oczywiście także konsorcjum „Siła i Światło”. Nowopowstała 

spółka kupiła od S. Lilpopa majątek pod hipoteczną nazwą „Podkowa Leśna”. Rów-

nolegle, także w 1925 r., znany międzywojenny architekt i urbanista A. Jawornicki wy-

konał projekt planu nowego miasta. Jak wspomina się powyżej, w 1927 r. nastąpiło 

uroczyste otwarcie pierwszego odcinka „Elektrycznych Kolei Dojazdowych” – z War-

szawy do Grodziska. W grudniu tego samego roku spółka „Miasto-Ogród Podkowa 

Leśna” zostaje rozwiązana. W myśl nowej umowy, każdy z trzech jej głównych udzia-

łowców staje się integralnym właścicielem części jej dawnego majątku w stosunku: 

S. Lilpop (40%), „Siła i Światło” (36%) i Bank Związku Spółek Zarobkowych (24%). 

Doskonały wręcz dojazd do Warszawy sprawił, że w miejscowości zaczęły się osiedlać 

warszawskie elity intelektualne i gospodarcze – nie mniej jednak do wybuchu II wojny 

światowej miejscowości nie udało się uzyskać praw miejskich. M. Czarnecka [2014] 

zauważa identyczny trend dla podwarszawskich wówczas Włoch. 

Koleje wąskotorowe w latach 1930. zaczęto usuwać z ulic Warszawy, zwłaszcza 

lewobrzeżnej, gdzie główne dworce kolei grójeckiej i wilanowskiej przeniesiono na gra-

nice miasta. Był to niejako skutek rosnącego ruchu drogowego i uciążliwości wynikają-
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cych z towarzyszącego ruchowi parowozów hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Na-

łożyły się na to również problemy z nazbyt kosztowną elektryfikacją i zbyt powolnym 

wprowadzaniem trakcji spalinowej będące skutkiem kryzysu gospodarczego i niskiej 

dochodowości przedsiębiorstw kolejowych.  

W czasie okupacji niemieckiej praktycznie przestała istnieć linia do Łomianek, na-

tomiast regres kolei wąskotorowych został skutecznie wyhamowany. Lata 1952-74 to 

czas usuwania z warszawskich ulic kolei wąskotorowych. Jako pierwszą zlikwidowano 

linię Most–Otwock. Cztery lata później zamknięto odcinek do Jabłonny, a rok później 

odcinek Belweder–Wilanów. W latach 1969-71 z ulic Warszawy zniknęła linia do Pia-

seczna. Jednocześnie przesunięto do przekopu linii średnicowej miejski odcinek dawnej 

EKD. Jako ostatnią zlikwidowano na terenie miasta linię Warszawa-Radzymin [Lijew-

ski, 2002]. Szczególnie ten ostatni przypadek z dzisiejszej perspektywy budzi spore za-

stanowienie. Roczne przewozy w ostatnich latach przed likwidacją oscylowały na bar-

dzo wysokim poziomie nieusprawiedliwiającym właściwie błyskawicznej likwidacji ko-

lei, która stała się ofiarą ogólnopolskiej wówczas doktryny prowadzącej do zamykania 

linii wąskotorowych bez oglądania się na rzeczywiste skutki, jakie wiązały się z takimi 

decyzjami. 

Odrębnego potraktowania wymagają dwie linie spełniające funkcje bocznic kolejo-

wych. W 1952 r. uruchomiono całkowicie nową bocznicę obsługującą zlokalizowaną 

w Młocinach hutę Warszawa i łączącą ją ze stacją PKP Warszawa Jelonki. W 1961 r. 

przedłużono istniejącą od 1935 r. bocznicę z warszawskiego Okęcia prowadzącą do 

papierni w Konstancinie-Jeziornej do nowowybudowanej elektrociepłowni Siekierki 

[Lijewski, 2002]. 

 

Koleje wąskotorowe  –  istotny element transportu miejskiego 

i  aglomeracyjnego w krajach europejskich  

W latach 1960. i 1970. koleje wąskotorowe w Polsce uznano za bardzo powolny 

i utrudniający ruch przeżytek, tymczasem w wielu krajach przeżywają one obecnie re-

nesans. Jak zauważa O. Morel [2013] w Szwajcarii koleje wąskotorowe wykonują takie 

same zadania przewozowe, jak koleje normalnotorowe. Obowiązuje tutaj charaktery-

styczny dla całego kraju co najmniej godzinny takt, jak również skomunikowania o każ-

dej pełnej godzinie w większych węzłach (także z kolejami normalnotorowymi). Pod 

względem technicznym, zwłaszcza systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego, także 

nie wykazują one większych różnic w stosunku do kolei o prześwicie toru 1435 mm. 
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Jedna trzecia szwajcarskiej sieci kolejowej (1700 km) to pozostające w zarządzie pry-

watnym koleje wąskotorowe, w skład których wchodzi 9 sieci i wiele pojedynczych linii. 

Co interesujące koleje wąskotorowe pełnią tu istotną rolę w aglomeracjach miejskich 

i charakteryzują się wysoką częstotliwością kursów. Podobny charakter mają często re-

gionalne koleje wąskotorowe, które w odróżnieniu od aglomeracyjnych mają nieco 

rzadszy takt i wykonują także przewozy towarowe na transporterach. Ostatnią katego-

rię kolei wąskotorowych w Szwajcarii stanowią koleje o znaczeniu turystycznym. O ile 

ich geneza bywa dość podobna i wynika z potrzeb gospodarczych oraz konieczności 

przewozów turystów, to nadal mają znacznie także w przewozach o charakterze regio-

nalnym. W Polsce natomiast tego typu koleje pełnią już nawet nie rolę przewoźnika 

kolejowego na rynku turystycznym, ale atrakcji turystycznej samej w sobie.  

Także na terenie dawnego NRD koleje wąskotorowe zachowały stosunkowo duże 

znaczenie. W aglomeracji drezdeńskiej nieprzerwanie od lat funkcjonują dwie parowe 

koleje wąskotorowe, dla których przewoźnikiem jest obecnie spółka dwóch związków 

komunikacyjnych Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH. Ich zachowanie, 

zgodnie z tym co piszą P. Hörz i M. Richter [2011], należy zasadniczo łączyć z tym, że 

w latach 1960. i 1970. koleje wąskotorowe w Niemczech Wschodnich, podobnie jak 

w Polsce, przeżywały gwałtowny kryzys. Stosunkowo szybko uzmysłowiono sobie ich 

historyczną rolę i znaczenie dla rozwijającej się wówczas turystyki. Dlatego jeszcze 

w połowie lat 1970. podjęto decyzję o zachowaniu dla przyszłych pokoleń, jako po-

mników historii transportu i przemysłu, ośmiu (o łącznej długości 233 km) z 13 wów-

czas funkcjonujących kolei. Mimo początkowo turystyczno-historycznej roli realizują 

one przewozy codziennie w ramach służby publicznej na podstawie umów z organiza-

torem transportu Verkehrsverbund Oberelbe na równi z pozostałymi środkami trans-

portu w aglomeracji drezdeńskiej. Na fali ochrony kolei wąskotorowych jako atrakcji 

turystycznych zachowano także Harzer Schmallspurbanen (koleje Gór Harzu - HSB). 

Szczególnie interesujący jest tu odcinek prowadzący z Genrode do Quedlinburga, który 

do 2004 r. był linią normalnotorową, zarządzaną przez koleje państwowe DB. 

W 2006 r. linia ta została otwarta już jako połączenie HSB o prześwicie 1000 mm ty-

powym dla tej kolei [Knoll i Lung, 2012]. Natomiast na odcinku Illefeld–Nordhausen 

Harzqerbahn wdrożono w 2004 r. bardzo interesujące rozwiązanie – dopuszczono tu 

ruch tramwajów miejskich z niespełna 45-tysięcznego Nordhausen. W przeciwieństwie 

jednak do wielu innych ośrodków nie wiązało się ze stosowaniem dwóch rodzajów 

zasilania elektrycznego czy elektryfikacją linii wąskotorowej, tylko z wprowadzeniem 
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wozów tramwajowych z dodatkowym napędem za pomocą silnika spalinowego. Zastą-

piły one dotąd kursujące na trasie wagony motorowe HSB [Harrasek, 2004]. 

Istotną rolę odgrywa także kolej Ferrocarril de Sóller w stolicy Majorki - Pallma de 

Mallorka. Ponad 100-letnia zelektryfikowana i licząca 27 km długości linia o prześwicie 

914 mm toru łączy ją z Sóller. Planowane jest jej wydłużenie o 5 km w postaci tramwaju 

[Knoll i Lung, 2012]. 

 

Rozwój  sieci  tramwajowej  w Warszawie.   

Pierwsza linia tramwajowa w Warszawie powstała w 1866 r. i połączyła dworce – 

Warszawsko-Wiedeński z placem Zamkowym, a następnie przez Most Kierbedzia ze 

zlokalizowanymi na Pradze dworcami petersburskim (obecnie Wileńskim) i terespol-

skim (obecnie Wschodnim). Była ona obsługiwana trakcją konną i służyła głównie 

przemieszczaniu pasażerów pomiędzy dworcami kolejowymi lewobrzeżnym i prawo-

brzeżnymi. Jej znaczenie spadło w momencie uruchomienia tzw. kolei obwodowej, 

biegnącej w rejon obecnej stacji Warszawa Zachodnia przez stację Warszawa Gdańska. 

Kolejne linie tramwajowe uruchomiono dopiero w latach 1880. i połączyły one dwo-

rzec gdański i Muranów z rogatkami mokotowskimi przez Starówkę i Nowy Świat oraz 

Śródmieście z dzielnicami zachodnimi. W latach 1906-08 dotychczasową sieć tramwa-

jową zelektryfikowano. W okresie międzywojennym rozbudowano sieć m.in. na Żoli-

borzu, Woli, Okęciu czy Mokotowie. Na prawym brzegu Wisły powstały linie tramwa-

jowe na Grochowie, Targówku i Bródnie. Powstała także druga linia przecinająca Wi-

słę, biegnąca mostem Poniatowskiego. Część linii wykraczało wręcz poza ówczesne 

granice miasta (Okęcie, Wilanów, Bemowo), co dowodzi znacznego rozwoju strefy 

podmiejskiej w tych latach. Charakter tramwaju podmiejskiego miała uruchomiona 

wówczas linia EKD do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. Przy okazji odbudowy 

ze zniszczeń zmieniono prześwit linii z rosyjskiego 1525 mm na klasyczne 1435 mm. 

Części tras nie odbudowano, bądź wkrótce po wojnie zlikwidowano. W latach 1950. 

wraz z rozwojem przestrzennym miasta budowano też linie do nowych dzielnic jak 

Annopol, Młociny. Powstała również trzecia przeprawa przez Wisłę mostem Gdań-

skim. Od lat 1960. można mówić o pewnej stagnacji, a wręcz regresie sieci. Zamknięto 

m.in. nową linię do Wilanowa oddaną do użytku zaledwie niecałe 10 lat wcześniej [Ko-

łoś, 2006]. Warto zwrócić uwagę, że miały miejsce przypadki zastępowania przez tram-

waje linii wąskotorowych na odcinkach miejskich (m.in. do Wilanowa i dworca połu-

dniowego). Uruchamianie nowych odcinków na szerszą skalę zapoczątkowano zasad-

niczo w latach 1990. i dotyczyło to przede wszystkim inwestycji na terenie Bemowa. 
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W 2013 r. otwarto kolejną przeprawę przez Wisłę – pierwszy odcinek linii prowadzącej 

na Tarchomin. W planach jest przywrócenie po raz kolejny połączenia tramwajowego 

z Wilanowem. 

 

System tram-train –  szansą  dla kolei  dojazdowych?  

Żeby osiągnąć sukces rynkowy transport zbiorowy musi być atrakcyjny dla pasaże-

rów i efektywny w funkcjonowaniu. Sam transport kolejowy co prawda często spełnia 

te kryteria, ale częściowo z powodu konkurencji motoryzacji indywidualnej jeszcze 

w latach 1950. wiele miast rozpoczęło usuwanie torów kolejowych ze swych ulic kon-

centrując go na niezbyt dogodnie położonych dla pasażerów stacjach zlokalizowanych 

poza centrami miejscowości. Czas podróży i jej komfort są dwoma czynnikami wpły-

wający na wybór środka transportu przez pasażerów. Niestety klasyczne koleje dojaz-

dowe (podmiejskie) utraciły w wielu miastach bezpośrednie połączenie z centrami. Po-

woduje to niekorzystne dla pasażerów niedogodności w postaci redukcji komfortu po-

dróży i wydłużenia jej czasu poprzez konieczne przesiadki. To rozwiązanie niewątpli-

wie doprowadziło do zmniejszenia się konkurencyjności kolei, co zaczęło rzutować na 

dalsze ograniczenia liczby połączeń. Rezultatem była samonapędzająca się spirala, 

która nie zahamowana, mogła doprowadzić do całkowitej likwidacji połączeń kolejo-

wych [Naegali i inni, 2012].  

Jako panaceum na naszkicowane powyżej problemy w ostatnich latach na popular-

ności, zyskuje nowe rozwiązanie multimodalne jakim jest system tramwajowo-kolejowy 

nazywany z języka angielskiego tram-train. Jest to hybrydowe określenie używane do 

definiowania kilku różnych typów usług transportowych. System ten ewoluował z lek-

kich kolei wprowadzanych w ostatnich latach w wielu ośrodkach miejskich. Jego cechą 

charakterystyczną jest zastosowanie taboru szynowego dostosowanego do poruszania 

się zarówno po torach tramwajowych, jak również klasycznych kolejowych. Jednocze-

śnie jest tu konieczne bezpośrednie połączenie infrastruktur torowych obydwu rodza-

jów transportu szynowego, co umożliwia bezpośrednie przemieszczanie się pasażerów 

pomiędzy centrami i strefą podmiejską. Przekłada się to na zwiększenie atrakcyjności 

poprzez podniesienie komfortu podróży i wzrost liczby pasażerów. Jednocześnie do-

chodzi do obniżenia kosztów inwestycji w infrastrukturę, zakupu i eksploatacji lżej-

szego, a przez to bardziej ekonomicznego taboru i jego lepszego wykorzystania. Skut-

kuje to również zwiększeniem efektywności transportu publicznego na danym obsza-

rze. Rozwój systemów tram-train może być skuteczną metoda zwiększenia użytkowania 

niezbyt wykorzystanych linii kolejowych na przedmieściach i w strefie podmiejskiej 
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[Novales i Conles, 2012; Naegeli, 2012]. Tram-train jest hybrydowym systemem trans-

portu podmiejskiego wypełniającym nisze pomiędzy autobusami a regionalną koleją 

[Naegali i inni 2012]. 

Naegeli i inni [2012] przyjmują, że jest to system transportu szynowego dostarcza-

jący bezpośredniego połączenia pomiędzy obszarami podmiejskimi (po torach kolejo-

wych), a centrami miast (po torach tramwajowych). Na torach kolejowych pojazdy szy-

nowe podlegają przepisom kolejowym, natomiast na torach tramwajowych dotyczą-

cych transportu tramwajowego. Autorzy wyróżniają trzy rodzaje systemów tram-train: 

• Typ A – pojazdy szynowe poruszają się tu po torach tramwajowych w łączonych 

operacjach konwencjonalnych tramwajów i pociągów (np. Karlsruhe, regiotram 

Kassel); 

• Typ B – wykorzystuje pojazdy tramwajowe w miastach bez istniejących sieci tram-

wajowych kursujące wyłącznie po typowych liniach kolejowych (np. Saarbrucken). 

• Typ C – obejmuje inne systemy, w których przykładowo tram-train wykorzystuje 

własne tory wyłącznie w centrach miast lub w regionie. Wówczas nie wprowadza 

się łączonych usług w jednym bądź obydwu rejonach (przykładami są tu paryska 

linia T4 czy Ranstad Rail w The Hauge). 

I. Horvath-Galne [2013] wyróżnia trzy inne rodzaje systemów tram-train wychodząc 

od strony pochodzenia stosowanej infrastruktury torowej: 

• przekształcenie linii kolejowej w linię tramwajową – tramwaj używa dawnej linii ko-

lejowej, pierwotny tor kolejowy jest przekształcany w linię tramwajową; 

• lub też pojazdy tramwajowe poruszają po torach kolejowych; 

• bądź też pojazdy kolejowe poruszają się po torach tramwajowych (pojazdy diesel-

elektryczne lub wielosystemowe elektryczne). 

Pierwszy system tram-train uruchomiono w Niemczech 27 września 1992 r. pomię-

dzy Karlsruhe a Bretten. Wynikało to z tego, że główna stacja kolejowa w Karlsruhe 

została przeniesiona poza centrum miasta już na początku XX w. Miasto to było pier-

wotnie obsługiwane przez sieć tramwajową, natomiast łączność z głównym dworcem 

kolejowym zapewniała kolej wąskotorową Albtal. Wzrastający ruch drogowy lat 1950. 

oraz peryferyjna lokalizacja stacji głównej utrudniła transfer pasażerów między pocią-

gami i tramwajami, zmniejszała się przez to liczba pasażerów kolei wąskotorowej, co 

doprowadziło do wzrostu jej problemów ekonomicznych. Żeby uniknąć zamknięcia 

tej kolei miasto Karlsruhe zdecydowało się na jej przekucie na normalny prześwit toru 

i połączenie z posiadającą identyczną szerokość toru siecią tramwajową. To umożliwiło 

bezpośrednie połączenie pomiędzy miastem i przedmieściami oraz strefą podmiejską. 
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Doprowadziło też do wzrostu liczby podróżnych. Wskutek sukcesu linii Albtal miasto 

zdecydowało się na rozszerzenie systemu tram-train na większej liczbie linii lokalnych. 

Obecnie jego długość przekracza już 400 km, a najdłuższe połączenie liczy 124 km 

i prowadzi z Heilbronn przez Karlsruhe do Forbach [Hattori, 2004; Naegali i inni, 

2012; Novales i Conles, 2012; Horvath-Galne, 2013]. 

Zapoczątkowana w styczniu 1996 r. regionalizacja niemieckich kolei przeniosła od-

powiedzialność za finansowanie przewozów lokalnych na rzecz samorządów. Znacznie 

ułatwiło to dyfuzję modelu zastosowanego w Karlsruhe w inne miejsca w RFN. 

W 1997 r. uruchomiono tram-train w Saarbrücken, a w 2002 w Chemnitz [Hattori, 

2004]. W kolejnych latach system ten wdrożono także w Nordhausen (szerzej omó-

wione w części dotyczącej sukcesów w eksploatacji kolei wąskotorowych zgodnie 

z pierwotnym przeznaczeniem), Kassel i Heilbronn [Novales, Conles, 2012]. W Zwic-

kau system tram-train wykorzystuje dawną bocznicę kolejową, występuje tu też rzadkie 

ze względu na kosztowność rozwiązanie toru o dwóch szerokościach. Pewnych pro-

blemów nastręcza też dualizm systemów zasilania [Naegali i inni 2012]. 

Poza Niemcami rozwiązanie tram-train zastosowano m.in. we francuskich Miluzie, 

Bordeux, Nantes i Strasburgu, brytyjskim Sheffiled-Rotheram i duńskim Aarhus. 

W Hiszpanii tego typu projekt postanowiono wdrożyć na dostosowanym do ruchu ko-

lejowego i tramwajowego istniejącym odcinku o długości 10,3 km łączącym Cadiz 

z San Fernando [Novales, Conles, 2012]. W Europie w sferze planów znajdował się 

węgierski projekt łączący Szeged i Hódmezővásárhely [Horvath-Galne, 2013]. Inny 

projektowany system tego typu ma obsługiwać obszar miejski Cosenza i Renda we 

Włoszech oraz kampus Uniwersytetu Kalabryjskiego i być nowoczesnym typem tram-

waju dostosowanego do funkcjonującego już systemu kolei wąskotorowych o prześwi-

cie 950 mm (Ferrovie della Calabri o łącznej długości sieci 21 km [Feudo, Festa, 2012]. 

W Stanach Zjednoczonych Naegali i inni (2012) odnotowują funkcjonowanie kilku 

systemów zbliżonych do systemu tram-train. Zaliczają się do nich m.in. Capital Metro 

Rail w Austin oraz Riverline w New Jersey. Jednakże amerykańskie regulacje prawne 

sprawiają, że tramwaje mogą używać torów kolejowych tylko w określonych godzinach.  

 

Rola kolei  dojazdowych i  bocznic  –  czy mogłyby  być  atrakcyj-

nym środkiem  transportu we współczesnej  Warszawie?  

Z sieci kolei dojazdowych niegdyś oplatających Warszawę dziś pozostała jedynie 

dawna Elektryczna Kolej Dojazdowa. Patrząc jakim problemem społecznym jest obec-
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nie kongestia w ruchu drogowym nie można oprzeć się wrażeniu, że zlikwidowane kil-

kadziesiąt lat temu koleje, zwłaszcza po modernizacji, mogłyby stanowić panaceum na 

wiecznie korkujące się trasy wylotowe z miasta. 

Przyjmuje się i analizuje wykorzystanie kolei dojazdowych według trzech scenariu-

szy: 

1. Zmodernizowana kolej dojazdowa jako środek codziennych dojazdów ze strefy 

podmiejskiej; 

2. Linia przystosowana do systemu tram-train jako środek codziennych dojazdów ze 

strefy podmiejskiej; 

3. Kolej turystyczna. 

Obserwując ruch drogowy w Warszawie w godzinach porannych (w jeden z majo-

wych dni powszednich) można zauważyć, że zazwyczaj najbardziej zakorkowane są 

ulice, w których bezpośrednim pobliżu nie przebiegają linie kolejowe. Pewnym wyjąt-

kiem wydaje się być tutaj linia skierniewicka. Wzmożony ruch drogowy może tu być 

jednak skorelowany z ograniczeniami w ruchu pociągów wynikającymi z modernizacji 

linii kolejowej. Korkują się jednak przede wszystkim dwie drogi, wzdłuż których nie-

gdyś biegły linie kolei dojazdowych (ryc. 2).  

Tabela 1 umożliwia szczegółową analizę czasów przejazdów poszczególnymi środ-

kami transportu pomiędzy lokalizacjami dworców kolei dojazdowych w Warszawie i ta-

kimi samymi punktami zlokalizowanymi w Łomiankach, Jabłonnej, Radzyminie, 

Otwocku, Konstancinie-Jeziornej i Piasecznie. Dla połączeń kolejowych przyjmuje się 

czasy w porannym szczycie przewozowym w kierunku Warszawy w trzech przekrojach 

czasowych. Urzędowy Rozkład Jazdy (URJ) ważny latem 1931 r. był jednym z nielicz-

nych obejmujących pociągi na linii do Łomianek. Rozkład 1949/50 należał do grupy 

ostatnich rozkładów ukazujących ruch na całej kolei jabłonowskiej. Podobnie było 

z rozkładem 1970/71 – jednym z ostatnich obejmujących ruch pociągów na odcinkach 

łączących Warszawę z Piasecznem. Takie ujęcie problemu umożliwia bardziej przekro-

jowe podejście do rzeczywistych czasów przejazdów i uniknięcie przypadkowo wydłu-

żonego czasu przejazdu. Czasy przejazdu środkami współczesnego miejskiego trans-

portu zbiorowego przyjęto według portalu jakdojade.pl dla rozkładu obowiązującego 

na godzinę 7.00 w dniu 25 maja 2015 r. Tego samego dnia za pomocą portalu 

mapy.google.pl zmierzono czasy przejazdu za pomocą motoryzacji indywidualnej. 

Dla porównania analizuje się też pozostałe odcinki, na których nie odnotowuje się 

obecnie specjalnych problemów z płynnością ruchu, przebiegające równolegle do dróg. 
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W przypadku odcinka Otwock–Warszawa Most można stwierdzić, że obecnie funk-

cjonujące w ramach wspólnego biletu połączenia obejmujące klasyczne linie kolejowe 

(biegnące względnie równolegle do dawnej kolei wąskotorowej) – w połączeniu z trans-

portem miejskim dają znacznie krótsze czasy przejazdu niż kolej wąskotorowa. Czas 

przejazdu samochodem jest jeszcze bardziej konkurencyjny. Natomiast co bardzo in-

teresujące czas przejazdu ze stacji Warszawa Południowa do stacji Piaseczno Miasto 

był znacznie krótszy niż obecnie oferują to inne środki transportu zbiorowego (około 

35 minut wobec około 40-45 minut bezpośrednią linią autobusową). W przypadku po-

łączenia Konstancina-Jeziornej czas oferowany przez kolej wąskotorową był nieco gor-

szy niż w przypadku obecnego transportu zbiorowego. 

Ta krótka analiza dość jednoznacznie pokazuje, że towarzyszące likwidacji kolei do-

jazdowych uzasadnienie przedstawiające je jako przestarzały i powolny środek trans-

portu nie koniecznie zawsze musiało mieć pokrycie w faktach – czasy wówczas ofero-

wane były zbliżone do tego, co oferuje transport miejski obecnie (fakt, że często z prze-

siadkami). Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że przedstawiona powyżej analiza 

ma charakter dość uproszczony i stanowi jedynie wstępne zasygnalizowanie interesują-

cego obszaru potencjalnych pogłębionych i specjalistycznych badań.  

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie można bezkrytycznie przyjmować para-

metrów z okresu schyłku kolei jako aktualnych. Z jednej strony obecnie z pewnością 

udałoby się zwiększyć dopuszczalną prędkość maksymalną pociągów. Współczesny ta-

bor, zwłaszcza o napędzie elektrycznym, który wydaje się w tym miejscu konieczny ze 

względu na mniejszą uciążliwość dla mieszkańców, osiąga także znacznie większe przy-

spieszenia. Z drugiej jednak strony zwiększyła się ilość skrzyżowań dawnych linii kole-

jowych z drogami, po których porusza się znacznie więcej pojazdów. Pytaniem zasad-

niczym jest więc czy udałoby się utrzymać najlepsze znane czasy, czy też byłyby one 

gorsze, a może jeszcze lepsze. Otwartą kwestią jest też, czy w momencie likwidacji kolei 

dojazdowych, z racji mniejszej kongestii na drogach, ówczesne autobusy, tramwaje 

i trolejbusy nie oferowały znacznie krótszych czasów przejazdu od współczesnych 

środków zbiorowego transportu miejskiego, jak również wąskotorowych pociągów. 

We wcześniejszej części rozdziału poświęcono dużo miejsca systemom tramwa-

jowo-kolejowym stosowanym w wielu europejskich ośrodkach miejskich. W tym miej-

scu warto rozważyć, czy gdyby podwarszawskie linie dojazdowe nadal fizycznie istniały 

to kwalifikowałyby się do wprowadzenia tego typu rozwiązań. 
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Ryc. 2. Sieć kolejowa Warszawy na tle natężenia ruchu drogowego. Opracowanie własne, 

podkład: mapa i dane traffic Targeo.pl 

Fig. 2. Warsaw railway network in comparison to road traffic. Author’s own work, ground: 

map and traffic data by Targeo.pl 
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Tabela 1. Czasy przejazdu na wybranych trasach pokrywających się z przebiegiem kolei do-

jazdowych 

Table. 1. Travel times on selected routes overlapping with the Warsaw’s commuter railways 

Relacja Pociąg 

lato 1931 

[minut] 

Pociąg 

1949/50 

[minut] 

Pociąg 

1970/71 

[minut] 

Transport 

miejski 

[minut, szczyt 

poranny] 

Motoryzacja 

indywidualna 

[minut, bez 

korków] 

Łomianki–Warszawa Gdańska 27 - - 36 20 

Jabłonna–Warszawa Most 57 59 - 55 22 

Radzymin–Warszawa Targówek 60 78 66 52 30 

Otwock–Warszawa Most 82 86 - 51 26 

Konstancin Jeziorna –Warszawa-

Belweder 
62 52 -1 44 23 

Piaseczno Miasto Warszawa Po-

łudniowa  
302 36 -3 42 18 

Opracowanie własne na podstawie: Urzędowy… (1931), Urzędowy… (1949), Sieciowy… (1970), www.jak-

dojade.pl (25.05.2015), www.mapy.google.pl 

Warto zauważyć, że przez wiele lat i na długo przed ukuciem terminu tram-train 

rozwiązaniem tego typu była Elektryczna Kolej Dojazdowa, która m.in. w Warszawie 

i Grodzisku Mazowieckim przebiegała przez ulice miasta. Dodatkowo, dzięki przystan-

kom co 1-2 km, jeszcze bardziej pełniła rolę właśnie tramwaju niż typowego pociągu. 

Jednocześnie, jak już zostało zauważone brak było możliwości dalszej ekspansji EKD 

w tkankę miejską Warszawy z powodu różnicy w prześwicie stosowanych torowisk. 

W latach PRL praktycznie nie było zapotrzebowania na systemy łączące cechy trans-

portu kolejowego i tramwajowego. Obecnie ewentualne połączenie EKD z siecią tram-

wajową, nawet jeśliby uznać je za celowe, napotkałoby potężną barierę w postaci prze-

niesienia linii kolejowej do wykopu linii średnicowej.  

Z dzisiejszej perspektywy ciekawym rozwiązaniem byłoby natomiast połączenie li-

nii EKD prowadzącej do Łomianek z siecią transportu miejskiego. Ważnym pytaniem 

jest, jedynie czy lepszym rozwiązaniem byłoby teoretycznie włączenie omawianej linii 

w sieć tramwajową, czy połączenie z linią warszawskiego metra. A może jednak wy-

starczyłby tylko wspólny multimodalny węzeł przesiadkowy, który i tak wykształcił się 

w rejonie stacji metra Młociny? Nie podlega raczej dyskusji, że wskazane w takiej sytu-

                                                           

1 Trasa skrócona do stacji Warszawa Wilanów. 
2 Stacja Warszawa Południowa wówczas jeszcze nie istniała, czas przyjęty szacunkowo. 
3 Trasa skrócona do stacji Warszawa Dąbrówka. 
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acji byłoby pominięcie odcinka od Młocin do Dworca Gdańskiego (przynajmniej w ru-

chu pasażerskim). Takie podejście predestynowałoby przede wszystkim połączenie z li-

nią metra. Rozwiązanie to rodzi jednak pewne problemy z systemem zasilania z tzw. 

trzeciej szyny i być może wymagałoby przeniesienia linii kolejowej do wykopu lub na 

estakadę, co podniosłoby znacząco koszty adaptacji. 

Znacznie bardziej skomplikowana sytuacja wydaje się mieć miejsce w przypadku 

kolei wąskotorowych. Dla linii radzymińskiej w obecnej sytuacji z powodów ekono-

micznych wystarczające wydaje się być skomunikowanie przy dworcu Wileńskim z me-

trem. W przypadku kolei karczewsko-jabłonowskiej wydaje się, że system typu tram-

train mijałby się z celem i jedynym sensownym rozwiązaniem byłby węzeł multimo-

dalny w rejonie pętli w Alei Zielenieckiej. Przy czym należy zaznaczyć, że jedynie 

w przypadku połączenia Jabłonna–Warszawa mogłoby to mieć jakiś sens. Połączenie 

w kierunku Karczewa jak wskazuje przyjęte postępowanie badawcze najprawdopodob-

niej nie byłoby w stanie obecnie zagwarantować odpowiedniej konkurencyjności. Linie 

wilanowska, a zwłaszcza piaseczyńska, mogłyby natomiast być włączone w system 

tram-train – kwestią do rozstrzygnięcia jest tylko to, jakie rozwiązanie warto byłoby przy-

jąć biorąc pod uwagę, że sieć tramwajowa w Warszawie ma prześwit 1435 mm, a tory 

kolejowe 1000 mm. Pytaniem jest też jaki system napędu wybrać – czy elektryfikować 

linię wąskotorową poza wspólnym odcinkiem, czy też może jednak wpuszczać pojazdy 

kolejowe na linię tramwajową. Ten drugi wariant z pewnością byłby tańszy, natomiast 

niekoniecznie byłby bardziej akceptowalny z powodu generowanego przez pojazdy 

spalinowe hałasu. Oczywiście rozwiązaniem alternatywnym mogłyby być węzły multi-

modalne przy najdalej wysuniętych pętlach tramwajowych. Pytaniem jednak pozostaje 

czy przy polskiej niskiej skłonności do przesiadek takie rozwiązanie wpływałoby na 

konkurencyjność takiego połączenia wobec innych środków transportu. 

Ostatnim analizowanym podejściem do dostosowania podwarszawskich kolei do-

jazdowych do obecnych realiów jest analiza ich potencjalnego wykorzystania turystycz-

nego. Wydaje się, że należy tu rozpatrywać dwa rozwiązania – kolej dojazdową jako 

samoistny produkt turystyczny4 i kolej dojazdową jako środek dojazdu do innych tego 

typu obiektów. Biorąc pod uwagę, że większość omawianych linii przebiega przez ob-

szary silnie zurbanizowane (poza linią Warszawa Belweder–Warszawa Wilanów–Kon-

stancin Jeziorna–Piaseczno) żaden odcinek nie nadawałby się w odczuciu autora na 

                                                           

4 Rozumiany tutaj jako wszystko, co może być dla turystów przedmiotem zakupu (w tym np. 
usługi transportowe, gastronomicznej itp.)[Medlik, 1995]. 
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samoistny produkt turystyczny, chyba że uwzględni się przejazdy typu piknikowego jak 

np. oferowane obecnie przez Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej.  

Gdyby rozpatrywać kolej dojazdową jako produkt komplementarny względem po-

zostałych obiektów stanowiących cele turystów, to niewątpliwie linia prowadząca do 

Łomianek i dalej do Puszczy Kampinoskiej spełniałaby taką funkcję. Wykorzystanie 

taboru historycznego do obsługi tego połącznia podniosłoby znacząco jego atrakcyj-

ność. Być może podobną ofertę można by spróbować wprowadzić także na otwocko-

karczewskim odcinku kolei jabłonowskiej. Pytaniem otwartym jednak pozostawałaby 

sensowność utrzymywania dalszej trasy aż do Warszawy. 

Rozpatrując hipotetyczne sytuacje dotyczące nowych rozwiązań w transporcie szy-

nowym Warszawy nie można nie zatrzymać się na chwilę przy problematyce dwóch 

największych warszawskich bocznic kolejowych. Praktycznie w każdej kampanii przed 

wyborami samorządowymi pojawiają się w mediach głosy nawołujące do wykorzysta-

nia ich do realizacji przewozów pasażerskich. W tym miejscu warto się zastanowić czy 

miałoby to uzasadnienie ekonomiczne, czy jest technicznie wykonalne i wreszcie czy 

spowodowałoby oczekiwane ożywienie zabudowy terenów przyległych na miarę im-

pulsu jaki nadała budowa kolei dojazdowych przed I i II wojną światową.  

W przypadku odcinka Warszawa Jelonki–huta Warszawa wydaje się, że wykorzy-

stanie bocznicy kolejowej do realizacji przewozów pasażerskich byłoby wykonalne, 

zwłaszcza że w związku z ograniczeniem produkcji huty charakteryzuje się ona raczej 

małym obciążeniem ruchem (zwykle 1-2 pary pociągów na dobę). Przebiega ona jesz-

cze przez obszary słabo zurbanizowane, głównie z zabudową jednorodzinną bądź też 

przez obszary wykorzystywane rolniczo. Obserwując ekspansję przestrzenną miejsco-

wości zlokalizowanych np. przy dawnej kolei warszawsko-wiedeńskiej można się spo-

dziewać, że dostosowanie tej bocznicy do ruchu pasażerskiego i obsługa połączeń 

choćby spalinowymi zespołami trakcyjnymi mogłaby przynieść zdecydowane ożywie-

nie osadnictwa na sąsiadujących z nią obszarach. Pewnym utrudnieniem, oprócz oczy-

wiście zabudowy infrastruktury pasażerskiej od podstaw, byłaby jedynie konieczność 

skierowania ruchu pociągów zupełnie nowym odcinkiem toru na stację Warszawa 

Gdańska, która stanowi bardzo wygodny węzeł przesiadkowy na metro i pozostałe 

środki transportu miejskiego. Realizacja tej łącznicy umożliwiłaby pomijanie stacji War-

szawa Jelonki i eliminację wymuszonego w takim układzie sieci postoju tam w celu 

zmiany kierunku pociągów.  

Nieco bardziej złożona wydaje się sytuacja również jednotorowej bocznicy łączącej 

stację Warszawa Okęcie z elektrociepłownią Siekierki. W przeciwieństwie do WMH 
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panuje tutaj znacznie większy ruch – rzędu 5-6 par i więcej pociągów towarowych na 

dobę. Linia ta przebiega przez tereny poprzemysłowe Piaseczna oraz rolnicze otulające 

Konstancin-Jeziorną. Dalszy jej ciąg między Konstancinem a elektrociepłownią ma 

dość podobny (rolniczy) przebieg. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, 

że w bliskiej przyszłości tereny te będą podlegać procesom wzmożonej urbanizacji. 

Niewątpliwym impulsem dla osadnictwa byłoby dostosowanie linii do ruchu pasażer-

skiego wymagające jak w poprzednim analizowanym przypadku także budowy całko-

wicie nowej infrastruktury pasażerskiej. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu towarowego 

prawdopodobnie konieczne byłoby wybudowanie drugiego toru na odcinku Warszawa 

Okęcie–Konstancin-Jeziorna, być może połączone także z elektryfikacją tego frag-

mentu linii. W przypadku dalszego przebiegu linii dostosowywanie jej do ruchu pasa-

żerskiego jest póki co raczej kwestią mocno dyskusyjną. Gdyby doszło do wybudowa-

nia planowanego kolejnego połączenia tramwajowego do Wilanowa, być może warto 

pomyśleć by w dalszej perspektywie czasu o powiązaniu go z bocznicą siekierkowską 

– sama droga kolejowa przez Konstancin-Jeziorną będzie zbyt okrężna by była konku-

rencyjna choćby w stosunku do miejskiego transportu autobusowego, o transporcie 

indywidualnym nie wspominając. 

Podsumowując naszą dyskusję należy stwierdzić, że warszawskie koleje dojazdowe, 

chociaż z pewnymi wyjątkami, gdyby przetrwały do obecnych czasów i były przedmio-

tem inwestycji mogłyby stanowić efektywny i istotny oraz konkurencyjny składnik sys-

temu transportu publicznego stolicy Polski i jej strefy podmiejskiej. Byłoby to zgodne 

z trendami, jakie obserwuje się w wielu wymienionych w opracowaniu miastach euro-

pejskich. Tym samym zasygnalizowana we wstępie rozdziału teza, o tym że koleje do-

jazdowe w aglomeracji warszawskiej uległy przedwczesnej i nieprzemyślanej likwidacji 

jest częściowo prawdziwa. Należy jednak pamiętać, że po pierwsze koleje te likwido-

wano często w zupełnie innej rzeczywistości – przykładowo obecnie kilkunastoty-

sięczne Łomianki były w momencie zaprzestania przewozów pasażerskich wsią liczącą 

poniżej 2 tys. mieszkańców. W okresie powojennym obserwowano natomiast brak po-

dejścia multimodalnego. Rzeczywistą analizę ekonomiczną zastępowały tu zbyt często 

decyzje podejmowane na podstawie odgórnie narzucanych sloganów propagando-

wych. Dziś patrząc na zakorkowane trasy wylotowe z Warszawy wzdłuż, których nie-

gdyś poruszały się może nieco dychawiczne, ale za to niezależne od dróg kołowych 

koleje nazywane pieszczotliwie ciuchciami, pozostaje tylko domniemywać, jaki byłby 

obraz transportu na tych trasach, gdyby dotrwały one po dziś dzień. 
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Warto się też zastanowić jak wyglądałyby miasta, które straciły połączenia kolejowe 

z Warszawą. Czy przykładowo wzrost liczby mieszkańców Łomianek byłby taki sam 

jak nastąpił pomimo braku połączenia kolejowego ze stolicą Polski? A może jednak 

liczba mieszkańców wzrosłaby znacznie szybciej? Podobnie z Markami, Radzyminem, 

Konstancinem-Jeziorną czy innymi podwarszawskimi na początku XX w. miejscowo-

ściami – byłyby nadal sennymi nieco podwarszawskimi miasteczkami? A może jednak 

miastami zbliżonymi wielkością i charakterem do Piaseczna lub być może podzieliłyby 

los Ursusa i Włoch, które zostały włączone w granice administracyjne polskiej stolicy? 

Odpowiedź na to pytanie wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania i z pew-

nością może być nowym, interesującym kierunkiem badań.  
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Abstract   

Commuter railways, both standard gauge, as well as, narrow-gauge were one of the most 
important parts of the transport infrastructure in Warsaw. Unfortunately, all of them (with 
exclusion of standard-gauge Electric Commuter Rail Warsaw–Grodzisk Mazowiecki), were 
dismantled. The author attempts in this paper to determine if the decision on their closing-
down was taken too early and hasty, especially in contemporary technical and economic con-
siderations. Observing the cases in other European countries, where the commuter narrow-
gauge railways survived in relatively good condition, it is inconceivable that even in contem-
porary Warsaw and its suburban areas narrow-gauge railways could play an important role in 
the public transport system. Hence author analyzed examples of use of the narrow gauge 
railways in everyday transport of passengers in other countries. On this basis, he attempts to 
assess how commuter narrow-gauge railways could take a part in the transport network in 
Warsaw now. Author briefly discusses the development of the tram network in the city too. 
There is described also several types of tram-train systems with its implementation. In con-
clusion on the basis of the international case studies, he is considering various scenarios of 
using the commuter narrow-gauge railway lines, if they survived to the present day. First of 
all, he considers whether commuter narrow-gauge rail lines in its original shape could have a 
chance to operate in the current circumstances. It is also contemplated if there is a chance of 
their use in the tram-train systems. Author doesn’t skip also probably lost tourist potential of 
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closed-down narrow-gauge railways. Separate words author have to devoted to the imple-
mentation of passenger services on the Warsaw longest railway sidings leading to the former 
steelworks in Warsaw and the electric power plant Siekierki. Author also efforts to determine 
whether the introduction of the passenger trains intensified urbanization of neighborhood 
areas. 
 

Keywords:  Warsaw agglomeration, commuting to Warsaw, narrow-gauge railways, urban 
transport 
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Streszczenie  

W warunkach wzrostu mobilności coraz trudniejsze staje się określenie liczby ludności, 
przebywającej w danym czasie na danym obszarze. Ma to znaczenie naukowe i praktyczne. 
Rzeczywista liczba ludności jest bowiem podstawową zmienną w badaniach zmian roz-
mieszczenia ludności. Równocześnie wiedza o liczbie i strukturze użytkowników jest nie-
zbędna dla planowania przestrzennego, w tym prawidłowego określenia popytu na infra-
strukturę, np. komunikacyjną. W Polsce statystyka ludnościowa i rynku pracy jest obarczona 
wieloma błędami, wynikającymi z braku danych o miejscach pracy w szczegółowej skali 
przestrzennej czy definicjach zdarzeń migracyjnych, nie odpowiadających rzeczywistym 
przemieszczeniom. Stąd stany ludności są przeszacowane w odpływowych regionach peryfe-
ryjnych, a niedoszacowane w najbardziej atrakcyjnych aglomeracjach, z warszawską na czele. 
Na tym tle celem artykułu jest rozpoznanie możliwości użycia danych telemetrycznych 
w oszacowaniu liczby ludności w małych obszarach i ich zobrazowanie. Wykorzystano dane 
telemetryczne firmy Orange Polska, która dla potrzeb prognozy demograficznej Warszawy 
[Śleszyński i in. 2019] udostępniła przetworzone bazy logowań telefonów komórkowych 
w maju 2018 r. Na tej podstawie oszacowano liczbę ludności. W dniach pracy (poniedziałek-
piątek) według Orange Polska w Warszawie oszacowano średnio 2 275 tys. populacji dzien-
nej i 2 070 tys. nocnej. W weekend było to odpowiednio 1 781 tys. i 1 874 tys. Natomiast dla 
potrzeb prognozy demograficznej Warszawy liczbę ludności nocnej oszacowano na 
1978 tys. (Śleszyński i in. 2019). Badania generalnie potwierdziły przydatność danych teleme-
trycznych. Warto zwrócić uwagę, że prezentowane opracowanie jest prawdopodobnie 
pierwszym tak szczegółowym badaniem z zakresu geografii ludności z wykorzystaniem 
metod telemetrycznych.  

 

Słowa kluczowe : ludność dzienna, ludność nocna, telemetria, big data, telefonia ko-
mórkowa, Orange 
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Wprowadzenie  

Wiedza o tym, gdzie przebywają ludzie w czasie i przestrzeni jest ważna dla oceny 

skutków polityki i planowania, takich jak zmniejszanie wpływu motoryzacji indywidu-

alnej na obszarach najsilniej zurbanizowanych, zmiany klimatyczne, zwiększanie do-

stępności do miejsc aktywności, w tym pracy i usług, zmniejszanie nierówności spo-

łeczno-ekonomicznych, reakcja na klęski żywiołowe, użytkowanie gruntów, rozwój 

infrastruktury transportowej oraz zdrowie ludności. Przy tym lokalizacja ludności 

obejmuje element statyczny (miejsca, w których ludzie przebywają „nieruchomo” 

przez dłuższy czas – miejsca zamieszkania i pracy) oraz komponent dynamiczny (tra-

jektorie mobilności między miejscami). Przed pojawieniem się technologii informa-

cyjnych i komunikacyjnych wiedza lokalizacyjna opierała się na kosztownych danych 

zbiorczych pozyskiwanych przez instytucje publiczne lub danych na poziomie indy-

widualnym z ankiet i dzienników podróży. 

W Polsce statystyka ludnościowa i rynku pracy jest obarczona wieloma błędami, 

wynikającymi z braku danych o miejscach pracy w szczegółowej skali przestrzennej, 

czy definicjach zdarzeń migracyjnych, nie odpowiadających rzeczywistym przemiesz-

czeniom. Stąd stany ludności są przeszacowane w odpływowych regionach peryferyj-

nych, a niedoszacowane w najbardziej atrakcyjnych aglomeracjach, z warszawską na 

czele [Śleszyński 2011]. 

W przypadku Warszawy podejmowano wiele prób, które kończyły się oszacowa-

niem ludności faktycznie zamieszkałej, liczby pracujących oraz uczących się i studiują-

cych. Przegląd tych badań, wykonywanych głównie w IGiPZ PAN, a także w SGH, 

UW i innych jednostkach, opisano w kilku miejscach [Bijak i in. 2007; Śleszyński 2007, 

2012, 2013, 2014]. Wnioski z tych analiz wskazują, że w celu uzyskania wysokiej wia-

rygodności wyników, niezbędne jest prowadzenie dedykowanych badań jakościowych 

(ankietowych) i terenowych, względnie wykorzystanie metod alternatywnych, w tym 

telemetrycznych. 

 

Rozwój badań telemetrycznych dla szacowania liczby ludności  

Współcześnie najtańsze i najłatwiejsze jest zdobywanie wiedzy lokalizacyjnej 

w związku z rozprzestrzenianiem się geograficznie odniesionych danych z odbiorni-

ków GPS, takich jak telefony komórkowe i generowane przez użytkowników dane 

georeferencyjne [Twitter, Facebook, np. Yin i in. 2017], lub z inteligentnych kart 

transportu publicznego oraz trajektorii taksówek [Liu i in. 2012]. Niniejszy krótki 
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przegląd literatury koncentruje się na wykorzystaniu danych z telefonów komórko-

wych. 

Najwcześniejsze prace dotyczące tego zagadnienia koncentrowały się na pozyski-

waniu i sprawdzaniu zagregowanych danych z telefonów komórkowych, koncentrując 

się na rozkładzie ludności i ruchliwości populacji. Badania wykorzystujące dane ko-

mórkowe analizują intensywność populacji na obszarach dzielnic lub całych miast 

[Kang i in. 2012] lub „drobnoziarnistej” gęstości dla krajów [Deville i in. 2014]. 

W szczególności śledzenie lokalizacji w czasie w ciągu dnia umożliwiło badaczom 

identyfikację miejskiej struktury przestrzennej [Yuan i Raubal 2012]. W kontekście 

generowaniu macierzy przepływów Balázs i in. [2013] wyodrębniają miejsca zamiesz-

kania i pracy, umożliwiając im ilościowe określenie i weryfikację odległości dojazdów 

do pracy. W innym badaniu zastosowano metodę grupowania w celu opracowania 

stref dojazdów do pracy i określenia ich jako stref mieszkalnych i roboczych [Dong 

i in. 2015]. Innym zastosowaniem danych z telefonów komórkowych jest wygenero-

wanie informacji o użytkowaniu gruntów w celu wskazania ich społecznej funkcji [Pei 

i in. 2014]. 

W sumie aktualnie prowadzone badania skupiają się na dwóch głównych kierun-

kach analitycznych. Po pierwsze, w badaniach wykorzystuje się dane z telefonów ko-

mórkowych, aby uzyskać wysoce zdezagregowane dane dotyczące lokalizacji i mobil-

ności. Jednym z aspektów dezagregacji jest generowanie danych o mobilności na po-

ziomie indywidualnym. Mimo, że dane z telefonów komórkowych są zbierane na 

poziomie indywidualnym, większość wczesnych prac agregowała je. Badania obecnie 

„wydobywają” anonimowe dane na poziomie indywidualnym podobne do danych 

z ankiet i dzienników podróży z wcześniejszych dziesięcioleci. W szczególności bada-

nia opracowują obecnie przestrzenie działań oparte na danych z telefonów komórko-

wych. Innym aspektem dezagregacji jest generowanie danych o przepływie mobilności 

według celu podróży i pory dnia [Alexander i in. 2015]. Macierze przepływów gene-

rowane są również dla różnych środków transportu [Aguiléra i in. 2014]. Są również 

wykorzystywane do badania potencjalnego zapotrzebowania na „ride-sharing” [Gu-

rumurthy i Kockelman 2018]. 

Drugim kierunkiem obecnych badań jest integracja danych z telefonów komórko-

wych z innymi źródłami danych georeferencyjnych. Dane telefonii komórkowej zwią-

zane z informacjami społeczno-ekonomicznymi są wykorzystywane do zrozumienia 

różnic w mobilności według klasy społecznej [Xu i in. 2018]. Połączone z danymi 

z mediów społecznościowych są wykorzystywane do identyfikowania funkcji miej-
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skich obszarów w oparciu o aktywności, takie jak zakupy, nauka, rekreacja i rozrywka 

[Tu i in. 2017]. Dane telefonii komórkowej związane z danymi POI są wykorzystywa-

ne do wykrywania relacji pomiędzy mieszanym użytkowaniem miejsc a żywotnością 

osiedli, tj. jak intensywnie i kiedy są wykorzystywane obszary różnych typów funkcjo-

nalnych [Yue i in. 2017]. 

W Polsce dotychczas wykorzystanie danych telemetrycznych do szacowania liczby 

ludności na danym obszarze było słabe. W literaturze istnieje niewiele opublikowa-

nych zastosowań, np. dla ruchu turystycznego [Alejziak 2009], ale wiadome jest, że 

różnego rodzaju analizy są prowadzone dla celów komercyjnych. Znacznie po-

wszechniejsze jest wykorzystanie metod telemetrycznych w innych dziedzinach życia 

społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w logistyce i inżynierii ruchu, a zastosowania 

tego typu rozwiązań w Polsce nie ustępują trendom światowym. Z ciekawszych zasto-

sowań wymienić należy m.in. rozpoznanie zachowań transportowych ludności [Ga-

dziński 2017] oraz stosowanie odbiorników GPS w monitoringu przemieszczania się 

zwierząt [Mirski i Maciorowski 2013]. 

 

Cele i  założenia, źródła danych oraz podstawowa terminologia  

Na tym tle celem artykułu jest rozpoznanie możliwości użycia danych teleme-

trycznych w oszacowaniu liczby ludności w małych obszarach. Wykorzystano dane 

telemetryczne firmy Orange Polska, która dla potrzeb prognozy demograficznej War-

szawy [Śleszyński i in. 2019] udostępniła przetworzone bazy logowań telefonów ko-

mórkowych w maju 2018 r. 

Ustalenie faktycznej liczby ludności, czy też użytkowników miasta, wynika z po-

trzeb planowania przestrzennego, w tym prognozowania obciążenia infrastruktury, 

szczególnie transportowej, a także wodno-kanalizacyjnej, sieci usług i in. Liczba ta 

w ciągu dnia istotnie się zmienia, a różnice są wprost proporcjonalne do miejsca 

ośrodka w hierarchii rynku pracy i osadniczej. Po pierwsze, ośrodki miejskie koncen-

trują miejsca pracy, co się wiąże z dojazdami. Według ostatniego badania GUS za 

2011 r., w Polsce poza gminę zamieszkania dojeżdżało do pracy 3,1 mln pracowników 

najemnych, co stanowiło 33% ich liczby [GUS 2014]. Według jeszcze innego badania 

PMR [Bednarowska i Perwel 2013], 48% pracujących Polaków pracuje poza miejscem 

zamieszkania, tj. poza swoją miejscowością, a w przypadku 64% miejsce pracy jest 

odległe o ponad 10 km. Po drugie, im to miejsce ośrodka jest wyższe w hierarchii 

osadniczej, tym bardziej rośnie liczba osób przybywających w celu realizacji różnego 
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rodzaju potrzeb usługowych (administracja publiczna, biznes, turystyka, edukacja, 

handel i in.). 

W nomenklaturze demograficzno-społecznej kategoria osób przebywających fak-

tycznie przez większość czasu jest nazywana ludnością nocną [Budzynowska i Węcła-

wowicz 1984, Bijak i in. 2007]. W odróżnieniu do niej definiuje się ludność dzienną, 

do której należy dodać dojeżdżających do pracy oraz edukacji, administracji, handlu 

i innych usług, a następnie odjąć analogiczne kategorie wyjeżdżające poza granice 

jednostki administracyjnej w rytmie dobowym. W niektórych przypadkach, we współ-

czesnym świecie podział ten ulega stopniowemu zatarciu. W największych metropo-

liach jest coraz więcej działalności całodobowych, wynikających z potrzeb gospodarki 

i obsługi życia społecznego, nastawionych na efektywność i poprawę jakości życia. 

Z drugiej strony nazewnictwo, nawiązujące do pór dnia, nie jest adekwatne w sytua-

cjach, gdy duża część osób znajdujących się w danym miejscu przybyła w celach tury-

stycznych (biznesowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, kulturalnych itp.). Stąd też 

lepsze jest używanie terminów ludność endogeniczna i egzogeniczna (w artykule ter-

miny: ludność nocna i endogeniczna będą używane zamiennie, natomiast ludność 

dzienna jest to suma ludności endogenicznej i egzogenicznej). 

Oszacowanie ludności nocnej (endogenicznej) i dziennej (endogenicznej i egzoge-

nicznej) natrafia na specyficzne przeszkody metodologiczne. W przypadku ludności 

nocnej liczba ludności Warszawy różni się znacznie od podawanej oficjalnie przez 

urzędy statystyczne z czterech zasadniczych, częściowo pokrywających się powodów 

[Śleszyński 2012, uzupełnione]: 

1) dane podawane przez GUS obliczane są według ewidencji bieżącej ludności, 

a ta powstaje na podstawie zgłaszanych wymeldowań i zameldowań. Tymczasem tzw. 

obowiązek meldunkowy jest często ignorowany, zarówno ze względu na korzyści 

wynikające z zameldowania w „starym” miejscu zamieszkania, jak też nikłe i w prakty-

ce sporadyczne konsekwencje prawne, jak też zapowiedzi (od co najmniej 2006 r.) 

dalszego jego złagodzenia lub zniesienia1; 

2) w Warszawie ze względu na jej atrakcyjność jako miejsca pracy i zamieszkania 

przebywa pewna liczba osób nie posiadających stałego lub czasowego zamieszkania. 

                                                           

1 W 2010 r. został uchylony art. 147 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 
(kpw), który penalizował niespełnianie obowiązku meldunkowego. Według informacji me-
dialnych, kara za niedopełnienie obowiązku meldunkowego była nieraz wykorzystywana 
w sytuacji, gdy trudne lub w praktyce niemożliwe było ukaranie za inne czyny, np. za za-
kłócanie ciszy nocnej przez wynajmujących mieszkania studentów. 
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Według statusu narodowościowo-etnicznego dotyczy to w pierwszej kolejności 

mieszkańców Polski i Polaków, w drugiej – obcokrajowców, a według kryterium sta-

tusu społeczno-zawodowego – pracujących legalnie i nielegalnie; 

3) Warszawa ze względu na rozwój funkcji edukacyjnych wyższego rzędu jest 

miejscem koncentracji dużej liczby studiujących z całego kraju. Jest to specyficzna 

grupa, tylko w małej części zameldowana na pobyt czasowy, a w większości umykają-

ca statystykom. Według kryterium zawodowo-społecznego kategoria ta obejmuje 

osoby pracujące i niepracujące, legalnie i nielegalnie; 

4) Wskutek rozwoju procesów suburbanizacji wystąpiły znaczne przemieszczenia 

ludności pomiędzy rdzeniem obszaru metropolitalnego a strefą podmiejską, również 

niezarejestrowane w pewnej części. Według oficjalnych międzygminnych danych 

macierzowych GUS, w latach 1989-2017 z Warszawy do strefy podmiejskiej przenio-

sło się 213 tys. osób. 

Oprócz wymienionych, w Warszawie są spotykane inne kategorie osób, które 

można zaliczyć do faktycznie stale zamieszkałych, lub ściślej, stale przebywających. Są 

to osoby przebywające długotrwale w szpitalach i zakładach opieki społecznej, odby-

wający służbę wojskową, osoby osadzone w zakładach karnych oraz bezdomni. 

W tym pierwszym przypadku część z tych osób podlega zameldowaniu czasowemu, 

w ostatnim – są to najczęściej osoby wymeldowane i ponownie niezameldowane. 

Natomiast wszystkie wymienione kategorie wpływają na faktyczną liczbę mieszkań-

ców Warszawy w znikomy sposób i ze względów metodologicznych, jak i praktycz-

nych, mogą być pominięte. Są to bowiem kategorie osób nie wpływające w zauważal-

ny sposób na potrzeby infrastrukturalne w skali całego miasta i aglomeracji. 

Powyższe przybliżenie problematyki wskazuje, że podstawowa trudność w osza-

cowaniu faktycznej liczby mieszkańców wiąże się z przemieszaniem się różnych kate-

gorii administracyjno-prawnych i funkcjonalnych mieszkańców, nie pozwalających na 

ich ścisłe przyporządkowanie lub rozdzielenie. 

Wybór Warszawy wynika z faktu, że jest to przykład miasta, w przypadku którego 

analizowanie i prognozowanie procesów demograficznych ma szczególne znaczenie. 

Wynika to nie tylko ze stołecznej rangi, ale przede wszystkim dynamiki zjawisk i pro-

cesów społeczno-ekonomicznych. Przemiany demograficzne, w tym zwłaszcza mi-

gracyjny napływ ludności mają bowiem kluczowe znaczenie z punktu widzenia zago-

spodarowania przestrzennego. Możliwie wiarygodne rozpoznanie i przewidzenie 

trendów ludnościowych pozwala na oszacowanie różnorodnych potrzeb z tym zwią-

zanych, począwszy od popytu na tereny inwestycyjne (np. budowa mieszkań), a na 
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dostosowaniu usług publicznych kończąc. Wiedza na ten temat ułatwia planowanie 

rozwoju i podejmowanie decyzji oraz przynosi wymierne oszczędności finansowe. 

 

Dane źródłowe Orange Polska  

Głównym źródłem danych było badanie Orange Smart Movements, zrealizowane 

przez firmę Orange Polska dla m.st. Warszawy w 2018 r. Badanie to bazowało na 

sygnałach z sieci sygnalizacyjnej GSM w dniach 23 kwietnia – 10 czerwca 2018 r. (28 

dni) i objęto nim wszystkie urządzenia mobilne zlokalizowane w Warszawie. Identyfi-

kacja i segmentacja zakładała wydzielenie trzech kategorii ludności: 

– przebywającej w nocy (0-6), 

– przebywającej w dzień (10-17), 

– dojeżdżających. 

Kategorie te były identyfikowane na podstawie liczności przebywania w określo-

nych miejscach (ryc. 1), tj. według 143 rejonów MSI (Miejskiego Systemu Informacji). 

Dane wejściowe uwzględniały zarówno klientów sieci Orange, jak też tzw. ‘zagranicz-

ne’ karty SIM, widoczne w urządzeniach sieci sygnalizacyjnej (część sieci komórko-

wej). Do tego celu wykorzystano platformę biznesową FluxVision 2  która zliczała 

urządzenia mobilne zgodnie z obserwowanymi zdarzeniami w przestrzeni w czasie 

rzeczywistym. 

Ze względu na różną lokalizację przestrzenną stacji bazowych (przekaźnikowych) 

BTS, w tym ich gęstość, uzyskiwane dane mają różną wiarygodność dla różnych rejo-

nów MSI. Faktyczna lokalizacja użytkownika telefonu może się bowiem różnić od 

kilkudziesięciu metrów do nawet kilku kilometrów (tzw. oscylacja telefonu komórko-

wego). W przypadku Warszawy przekaźniki sieci Orange są rzadsze w dzielnicach 

peryferyjnych (Ursus, Wilanów, Wawer). 

Istotnym zagadnieniem metodycznym było ekstrapolowanie sygnałów GSM na 

„standardową” populację, tj. ustalenie liczby osób na danym obszarze. Według cyto-

wanego opracowania następowało to w sposób ‘kontekstowy’, czyli z uwzględnieniem 

czasu i częstości przebywania sygnału na danym obszarze MSI. Empiryczne wyniki 

tego badania warto omówić szerzej ze względu na ich dużą szczegółowość prze-

strzenną oraz charakterystyczne zróżnicowania dobowe i geograficzne. 

                                                           

2 http://www.orange-business.com/en/products/flux-vision. 
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Ryc. 1. Identyfikacja i segmentacja kategorii ludności w projekcie Orange Polska  

(Orange, 2018) 

Fig. 1. Identification and segmentation of the population category in the Orange Polska 

project (Orange, 2018) 

 

Wyniki  

Dane z badania Orange zestawiono w tabeli 1. W dniach pracy (poniedziałek-

piątek) w Warszawie oszacowano średnio 2 275 tys. populacji dziennej i 2 070 tys. 

nocnej.  

Tab. 1. Szacunek endogenicznej i egzogenicznej liczby ludności 

Tab. 1. Estimation of endogenous and exogenous population 

Okres 

Ludność 

nocna  
(endogeniczna) 

dzienna (egzogeniczna + 
część endogenicznej) 

różnica 

21-25 maja 2018 r. 

(poniedziałek-piątek) 
2 070 2 275 -204 

 

26-27 maja 2018 r. 

(sobota-niedziela) 
1 874 1 781 93 

 

21-27 maja 2018 r. 

(poniedziałek-niedziela) 
2 014 2 134 -119 

 

 Źródło: na podstawie danych telemetrycznych Orange Polska 
 Source: based on Orange Polska telemetry data 
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W weekend było to odpowiednio 1 781 tys. i 1874 tys. Jednak dla potrzeb praktycz-

nych, wynikających z planowania przestrzennego i oszacowania najbardziej prawdo-

podobnej, rzeczywistej liczby ludności, dane te należy zmodyfikować: 

– w przypadku ludności nocnej, bardziej zasadne wydaje się przyjęcie okresu ze 

środka tygodnia (wtorek-czwartek), gdyż początek i koniec tygodnia pracy może się 

wiązać z przyjazdami i wyjazdami; 

– w przypadku ludności nocnej, pomiar telemetryczny w miejscu rzeczywistego 

zamieszkania nie obejmuje osób, pracujących w czasie pomiaru poza domem (dzielni-

cą). Dotyczy to przede wszystkim usług (transport, handel, turystyka), a w mniejszym 

stopniu przemysłu (praca w dużych zakładach przemysłowych w systemie wielozmia-

nowym). Stąd też zasadne wydaje się doszacowanie jakiejś części ludności nocnej, 

przebywającej krócej niż 15 dni. 

Natomiast w przypadku ludności dziennej zasadne wydaje się branie pod uwagę 

wszystkich segmentów przebywania czasowego (także 1-14 dni). Zmodyfikowane 

wartości, które były przyjmowane w dalszej części analiz, a szczególnie były podstawą 

do projekcji demograficznych, zestawiono w kolejnej tabeli 2. 

Dane Orange zestawiono też według częstości ujawniania się unikalnych numerów 

telefonicznych (ryc. 2). W przypadku ludności dziennej stwierdzono, że 92,7% osób 

przebywa co najmniej 15 dni w ciągu 28-dniowego okresu pomiarowego. W przypad-

ku ludności nocnej wartość ta była zbliżona (92,4%). Przyjmując jako decydującą 

o zaliczeniu do mieszkańców miasta cezurę przebywania co najmniej 15 dni, wyniki 

dla dzielnic zestawiono w tabeli 3.4. Jak wspomniano, zdecydowano się jednak dodać 

pewną liczbę osób, przebywających w przedziale 5-14 dni. Wynikało to z założenia, że 

dla jakiejś części tych osób Warszawa jest głównym miejscem przebywania (osoby te 

„nocują” w 3 lub więcej miejscach). Po drugie, jakaś część mieszkańców pracuje 

w godzinach nocnych także poza Warszawą (transport, handel, przemysł w systemie 

3-zmianowym). Przyjęto, że doszacowanie powinno dotyczyć 1/2 liczby ludności 

przebywającej 5-14 nocy w dzielnicy. Do obliczeń za wzorcowe przyjęto dni od wtor-

ku do czwartku (22-24 maja), przyjmując średnią z tego okresu. 

Dane według rejonów MSI zestawiono według różnych kombinacji danych i zilu-

strowano to na mapach (ryc. 3-5). Ludność dzienna, co dość oczywiste, jest znacznie 

wyższa w miejscach koncentracji miejsc pracy, tj. zwłaszcza w Śródmieściu, na Woli, 

Ochocie i Mokotowie. Pośrednio pokazują to także mapy porównawcze dla ludności 

nocnej w dzień roboczy i weekend. Bardzo interesujące są też porównania ludności 
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nocnej w weekend i dzień roboczy, pokazujące miejsca koncentracji turystyczno-

rekreacyjnej, m.in. restauracji w ścisłym centrum oraz na Saskiej Kępie. 

Tab. 2. Liczba ludności dziennej i nocnej według dzielnic oraz porównanie z ludnością 

„zamieszkałą” 

Tab. 2. The number of daytime and nighttime population by district and comparison with 

the "inhabited" population 

Dzielnica 
 

Ludność  
(średnia z tygodnia) 

Ludność  
wg GUS  

(1.01.2018) 

Nadwyżka ludności 
nocnej nad ludnością 

wg GUS 

Różnica ludności 
dziennej i nocnej 

nocna  
(wt-czw) 

dzienna 
(pn-pt)   

 

tys. % tys. % 

Bemowo 137,9 97,1 122,2 15,7 12,9 -40,9 -29,6 

Białołęka 134,8 112,2 119,4 15,4 12,9 -22,5 -16,8 

Bielany 147,9 110,3 132,0 15,9 12,0 -37,5 -25,4 

Mokotów 245,1 320,8 217,6 27,5 12,6 75,8 30,9 

Ochota 92,0 144,5 83,1 8,9 10,7 52,5 57,1 

Praga-Południe 201,6 175,1 178,7 22,9 12,8 -26,6 -13,1 

Praga-Północ 71,8 82,7 64,9 6,9 10,7 10,9 15,2 

Rembertów 27,1 24,7 24,1 3,0 12,4 -2,4 -8,9 

Śródmieście 128,3 351,8 117,0 11,3 9,6 223,6 174,2 

Targówek 140,0 107,3 123,9 16,1 13,0 -32,7 -23,4 

Ursus 64,3 43,3 59,3 5,0 8,4 -20,9 -32,7 

Ursynów 169,8 143,5 150,3 19,5 13,0 -26,3 -15,5 

Wawer 84,7 80,9 76,0 8,7 11,5 -3,8 -4,5 

Wesoła 28,2 21,3 25,1 3,1 12,4 -6,9 -24,5 

Wilanów 42,1 44,4 37,5 4,6 12,2 2,3 5,5 

Włochy 45,6 117,4 41,9 3,7 8,9 71,8 157,5 

Wola 159,2 242,4 140,1 19,1 13,6 83,2 52,3 

Żoliborz 58,1 54,7 51,4 6,7 13,0 -3,4 -5,9 

Warszawa ogółem 1 978,4 2 274,6 1 764,6 213,8 12,1 296,2 15,0 

  Źródło: na podstawie danych telemetrycznych Orange Polska i GUS 
  Source: based on Orange Polska telemetry data and Central Statistical Office in Poland data 

Analiza według rejonów MSI pokazuje ukształtowanie się głównego obszaru 

miejsc pracy, który rozciąga się od Śródmieścia i linii Wisły (Stare Miasto, Powiśle, 

Solec, Ujazdów) w kierunku południowo-zachodnim, przez Śródmieście Funkcjonal-

ne, Wolę, Ochotę i Mokotów po Okęcie. Co najciekawsze, to dość silnie zwarty, wy-

raźnie zaznaczający się obszar w strukturze przestrzennej stolicy. Wskazuje na wyraź-

ny rozrost centrum funkcjonalnego w stosunku do danych z końca lat 90. ubiegłego 

wieku i potwierdza sformułowaną wówczas hipotezę o połączeniu się „starego” cen-

trum w otoczeniu PKiN oraz Placu Defilad z obszarem na Południowym Służewcu 
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[Śleszyński 2004, 2006]. Utrwalony też został zachodni kierunek rozwoju dzielnicy 

centralnej. 
 

 

Ryc. 2. Struktura ludności dziennej i nocnej według liczby dni przebywania w ciągu 

28-dniowego okresu pomiarowego (maj 2018 r.)  

Źródło: na podstawie danych telemetrycznych Orange Polska 

Fig. 2. Structure of daytime and nighttime population by number of days spent with-

in the 28-day measurement period (May 2018)  

Source: based on Orange Polska telemetry data 

Najtrudniejsza do interpretacji jest mapa na ryc. 5, pokazująca różnice pomiędzy 

ludnością nocną (dane telemetryczne) a zidentyfikowaną na podstawie PESEL. Obraz 

niedoszacowań i przeszacowań tych danych jest bardzo mozaikowaty i nie pozwala na 

uchwycenie wyraźniejszych prawidłowości, wyjaśnianych modelem organizacji prze-

strzennej miasta. Należy jednak pamiętać, że zwłaszcza w jednostkach MSI położo-

nych w strefie zewnętrznej wyniki mogą być zniekształcone poprzez rzadszą lokaliza-

cję stacji przekaźnikowych BTS. Innym wytłumaczeniem mogą być różnice w struktu-

rze przestrzennej Warszawy, powodowane zmiennym, mozaikowatym składem spo-

łeczno-zawodowym ludności [Jaczewska, Grzegorczyk 2016] i prawem własności 

lokali [Górczyńska i in. 2019], mogące wpływać na odmienności w sposobach reje-

stracji, tj. zameldowań i wymeldowań, co wydaje się jednak mniej prawdopodobne. 
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Ryc. 3. Liczba ludności według różnych kategorii w Warszawie w maju 2018 r.  

Źródło: na podstawie danych telemetrycznych Orange Polska 

Fig. 3. Population according to different categories in Warsaw in May 2018  

Source: based on Orange Polska telemetry data 
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Ryc. 4. Różnice liczby ludności według różnych kategorii w Warszawie w maju 2018 r. 

Źródło: Orange Smart Movements. Raport finalny (draft)(Orange Polska, 2018) 

Fig. 4. Differences in population by various categories in Warsaw in May 2018 

Source: Orange Smart Movements. Raport finalny (draft)(Orange Polska, 2018) 
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Ryc. 5. Różnice liczby ludności nocnej i PESEL w pierwszej połowie 2018 r.  

Źródło: na podstawie danych telemetrycznych Orange Polska 

Fig. 5. Differences in the nighttime population and national identification  

number (PESEL) in the first half of 2018  

Source: based on Orange Polska telemetry data 

Wnioski  

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjno-poznawczy związany z wykorzysta-

niem danych telemetrycznych do szacowania liczby ludności w różnych porach dnia 

i tygodnia. Nie licząc badań ruchu turystycznego, stanowi zapewne pierwsze w pol-

skiej literaturze wykorzystanie tak obszernej liczby pomiarów z urządzeń mobilnych. 

Generalnie wykorzystanie danych telemetrycznych ujawnia dość logiczne i czę-

ściowo spodziewane wyniki, na które dotychczas nie było jednak „twardych” dowo-

dów, gdyż nie było efektywnych możliwości pomiaru. Cenność tych danych polega na 

empirycznej identyfikacji wielkości różnych populacji w różnych okresach i powinna 

być w przyszłości przedmiotem bardziej wnikliwych studiów. Najważniejszym osią-

gnięciem jest ustalenie wielkości rzeczywistej liczby ludności na terenie Warszawy. 

W przypadku ludności nocnej (endogenicznej) jest ona wyższa o co najmniej 200 tys. 

w stosunku do podawanej przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie spisu po-

wszechnego 2011 i kolejnych bilansów ludności, uwzględniających urodzenia, zgony 

oraz saldo zameldowań i wymeldowań. 
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Dane telemetryczne powinny być przedmiotem szczegółowych analiz urbani-

stycznych oraz z zakresu inżynierii ruchu, zwłaszcza w kontekście planowanego roz-

woju sieci transportowej. Na podstawie danych o przemieszczeniach ludności wyka-

zano m.in. utworzenie się dość rozległego i zwartego obszaru o wysokiej atrakcyjności 

miejsc pracy między Śródmieściem a Okęciem. Oznacza to przesuniecie się centrum 

funkcjonalnego Warszawy w kierunku południowo-zachodnim. Kierunek ten przewi-

dywano jaka jedną z dwóch najbardziej prawdopodobnych osi rozwojowych stolicy 

(wraz z kierunkiem zachodnim) jeszcze na początku XX wieku [Śleszyński 2004, 

2006]. Stąd też pojawiają się uargumentowane przesłanki na rzecz korekty planów 

rozwoju sieci transportowych, w tym lokalizacji i hierarchizacji budowy odcinków 

wchodzących w skład koncentryczno-radialnego systemu głównych korytarzy trans-

portowych (np. powiązań obwodowych). 
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Abstract  

APPLICATION OF TELEMETRY DATA TO DAILY AND 
NIGHT ESTIMATION OF POPULATION IN WARSAW  

 
With increasing mobility, it becomes more and more difficult to determine the 

number of people staying in a given area at a given time. This has scientific and prac-

tical significance. The actual population is in fact the basic variable in the study of 

changes in population distribution. Simultaneously, knowledge about the number and 

structure of users is necessary for spatial planning, including the correct determination 
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of the demand for infrastructure, e.g. transport. In Poland, population and labor mar-

ket statistics are burdened with many errors resulting from the lack of data about 

workplaces at a detailed spatial scale or definitions of migratory events that do not 

correspond to real displacement. Thus, the population levels are overestimated in out-

going peripheral regions, and underestimated in the most attractive agglomerations, 

with Warsaw at the forefront. Against this background, the aim of the article is to 

recognize the possibility of using telemetry data in estimating the population in small 

areas and their visualization. We used telemetry data from the mobile phone login 

database in May 2018 provided by Orange Polska for the purpose of the Warsaw 

demographic forecast [Śleszyński et al., 2019]. We estimated the population on work-

ing days (Monday-Friday) in Warsaw to be on average 2,275,000 during the day and 

2,070,000 during the night. During the weekend it was respectively 1,781,000 and 

1,874,000. The research generally confirmed the usefulness of telemetry data. It is 

worth noting that the presented study is probably the first such detailed study in the 

field of population geography using telemetric methods. 

 

Keywords :  Daytime population, nighttime population, telemetry, big data, mobile phone, 
Orange. 
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Streszczenie  

W niniejszym artykule scharakteryzowano tradycję jarmarków bożonarodzeniowych, ich klu-
czowe elementy i przebieg. Podjęta została także tematyka znaczenia tego typu imprez dla 
kultury danego społeczeństwa oraz zagrożenia atakami terrorystycznymi, do których doszło 
w ostatnich latach na jarmarkach bożonarodzeniowych. Artykuł ma na celu odpowiedź na 
pytanie dlaczego, pomimo tak realnego zagrożenia zamachami, jarmarki nadal cieszą się dużą 
popularnością. 

 
Słowa  kluczowe:  jarmarki bożonarodzeniowe, terroryzm, tradycja, święto 

Wstęp  

Weihnachtsmarkt, Christkindlesmarkt, Adventmarkt, Glühweinmarkt, Jarmark Bo-

żonarodzeniowy, mimo różnych nazw idea zawsze jest taka sama; chodzi głównie 

o szczególny rodzaj spędzania czasu w okresie przed świętami Bożego Narodzenia. 

Zwyczaj ten jest praktykowany od wieków, pierwsze wzmianki pojawiają się już w śre-

dniowieczu, kiedy to większe miasta organizowały różne targi, na których dokonywano 

wymiany produktów wytwarzanych w danym regionie. Ostatnio mówi się o nich rów-

nież w kontekście zagrożeń terrorystycznych, za sprawą zamachów w Berlinie z 19 

grudnia 2016 roku i z 11 grudnia 2018 w Strasburgu. Pomimo tych wydarzeń jarmarki 

ciągle przyciągają tłumy turystów i miejscowych, którzy podtrzymują tą tradycję. Czym 

są jarmarki? Jakie pełnią funkcję w społeczeństwie? 

 

                                                           

1 Aluzja do tytułu książki Tradycja wynaleziona, pod redakcją Eric Hobsbawm, Terence Ran-
ger (2008), odkrywającej prawdziwą historię zwyczajów traktowanych jak odwieczne trady-
cje danego regionu np. szkockie kilty itp. 

mailto:monia.ryszawa@gmail.com
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Jarmarki Bożonarodzeniowe  –  próba  def inicji  

Część opisów znajdujących się w artykule została oparta na osobistych doświadcze-

niach autorki podczas pobytów na jarmarkach na terenie Niemiec, Austrii i Czech. 

W Internecie można znaleźć wiele opisów, relacji i zaproszeń na jarmarki w poszcze-

gólnych miastach2, warto jednak przybliżyć czytelnikowi najważniejsze zagadnienia 

związane z praktyką organizowania tych wydarzeń w różnych częściach Europy. Do 

tych najbardziej popularnych należą te w Berlinie, Dreźnie, Salzburgu, Frankfurcie czy 

w Bolzano3. Liczne ogłoszenia, dotyczące organizacji wyjazdów na jarmarki bożonaro-

dzeniowe, świadczą o tym, że jest to wśród Polaków coraz bardziej popularna forma 

spędzenia przedświątecznego czasu. W naszym kraju również organizuje się jarmarki, 

jednak tylko w kilku większych miastach np. Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku czy 

w Warszawie4. Ten w stolicy wydaje się najmniej popularny, za to bardzo dużym zain-

teresowaniem cieszy się np. jarmark w Krakowie5, co może mieć związek z tym, że były 

to rejony przez długi czas przynależne do Austrii, gdzie tradycja ta ma bogatą historię.  

Jarmarki Bożonarodzeniowe to tradycja wywodząca się głównie z terenów niemiec-

kojęzycznych, organizowane są przeważnie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Warto 

podkreślić, że jest to zwyczaj miejski; wydarzenia tego typu nie organizuje się na wsi. 

Dziś często mają na celu stworzenie klimatu „bożonarodzeniowej wioski” i właśnie tak 

(„christmas village”) są nieraz opisywane w materiałach promocyjnych. Tradycja ta 

związana jest nierozerwalnie z świętami Bożego Narodzenia, dlatego stały jest ich ter-

min, rozpoczynają się przeważnie na początku Adwentu i kończą w dzień Wigilii lub 

w drugi dzień świąt, nieliczne trwają do 6.01, oferując zabawę sylwestrową; rezygnują 

wtedy jednak z nazwy „bożonarodzeniowe” na rzecz „jarmarku zimowego”. Organi-

zowane są na otwartej przestrzeni, na placach miejskich, dziedzińcach historycznych 

twierdz, w wąskich uliczkach otaczających kościoły, rzadko w budynkach, np. jeden 

z jarmarków w Monachium odbywa się w dużym namiocie (ryc. 1). Składają się prze-

ważnie ze stoisk w formie drewnianych budek, przystrojonych świątecznymi ozdobami 

                                                           

2 Artykuł na stronie http://podroze.se.pl/swiat/atrakcje-na-boze-narodzenie-najwieksze-
jarmarki-sw/4662/ , dostęp z dnia 28.12.2018 

3 Artykuł na stronie https://pl.omio.com/blog/jarmarki-bozonarodzeniowe/ , dostęp 
z dnia 28.12.2018 

4 Artykuł na stronie http://podroze.se.pl/polska/najpiekniejsze-i-najwieksze-jarmarki-bo-
zonarodzeni/1846/, dostęp z dnia 28.12.2018 

5 Grzegorz Kromka, Paweł Kurowski, Agnieszka Kudłacz, 2018, Targi bożonarodzeniowe jako 
atrakcyjny produkt turystyczny Krakowa, „Folia Turistica” nr 47 

http://podroze.se.pl/swiat/atrakcje-na-boze-narodzenie-najwieksze-jarmarki-sw/4662/
http://podroze.se.pl/swiat/atrakcje-na-boze-narodzenie-najwieksze-jarmarki-sw/4662/
https://pl.omio.com/blog/jarmarki-bozonarodzeniowe/
http://podroze.se.pl/polska/najpiekniejsze-i-najwieksze-jarmarki-bozonarodzeni/1846/
http://podroze.se.pl/polska/najpiekniejsze-i-najwieksze-jarmarki-bozonarodzeni/1846/
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(ryc. 2), w których można zaopatrzyć się w różne dekoracje bożonarodzeniowe. Głów-

nym asortymentem są różnego rodzaju ozdoby świąteczne, a w wielu miejscach można 

również zobaczyć proces powstawania tych ozdób. Ważną cechą, choć dziś coraz mniej 

przywiązuje się do niej wagę, jest to, że większość przedmiotów jest wykonywana ręcz-

nie w technikach tradycyjnych.  

 

Ryc. 1. Namiot, w którym mieści się nowoczesny Jarmark Pomysłów Tollwood, 

Monachium 2015 (zdjęcie autorki) 

Fig. 1. A tent the modern christmas market Tollwood, Monachium 2015 (photo author) 

Ważnym punktem każdego jarmarku są budki z jedzeniem. Bardzo popularne są wszel-

kie stoiska z lokalnymi wypiekami, piernikami, świątecznymi słodyczami, równie często 

wykonywane własnoręcznie, które możemy zjeść na miejscu lub kupić na prezent. 

Obok nich znajdą się często stoiska z różnego rodzaju orzechami (laskowe, nerkowce, 

także migdały i pestki dyni) prażonymi w różnych polewach karmelowych (czasem 

z dodatkiem marcepanu lub lawendy), rzadziej zdarzają się stoiska z pieczonymi kasz-

tanami. Dużą przestrzeń zajmują zawsze również domki z ciepłym jedzeniem, przygo-

towywanym na miejscu, nie rzadko na żywym ogniu z rusztów czy pieców, w których 

pali się drewnem. Kupić w takich miejsca można różne lokalne przysmaki, ale przeważ-

nie są to proste potrawy, takie jak pieczona kiełbasa, smażone warzywa czy pieczone 

specjalne placki czy bułki (ryc. 3). Oddzielne stoiska oferują grzane wino, lub owocowy, 

korzenny poncz. Z tym wiąże się kolejny jarmarczny zwyczaj: w większości miejsc na-

pój serwowany jest w specjalnym kubku, przygotowanym na jarmark w konkretnym 
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roku, oprócz świątecznego obrazka znajduje się na nim nazwa miasta i rok. Przy zaku-

pie napoju płaci się kaucję za kubek, później można go zwrócić albo zabrać ze sobą. 

Jarmarkom przeważnie towarzyszą dodatkowe wydarzenia, są to najczęściej koncerty 

i wspólne śpiewanie kolęd organizowane na terenie jarmarków. Na specjalnie przygo-

towanych scenach pojawiają się chóry szkolne, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, 

a czasem specjalnie na tę okazję tworzone grupy. Dodatkowo organizowane są również 

np. święto Strucla w Dreźnie czy przejścia Dzieciątka w Salzburgu. Na niektórych jar-

markach pojawiają się również specjalne atrakcje dla dzieci takie jak choćby karuzele, 

przede wszystkim tradycyjna, nierzadko na placu ustawiane jest też lodowisko. Kolej-

nym elementem, dziś coraz mniej popularnym, jest świąteczna poczta. W jednej z bu-

dek można nadać kartkę ze specjalnym świątecznym stemplem. 

Ryc. 2. Przykład stoiska z ozdobami świątecznymi, Praga 2018 (zdjęcie autorki) 

Fig. 2. An example of a stand with Christmas decorations Praga 2018 (photo author) 

Cały obszar jarmarku jest zawsze przyozdobiony, na placu stoi choinka, przeważnie 

żywa, jest wiele lampek, gwiazdek i innych ozdób świątecznych, w tym wieża bożona-

rodzeniowa (Weihnachtspyramide), charakterystyczna ozdoba świąteczna bożonaro-

dzeniowych jarmarków w Niemczech (ryc. 4). Na ogół na dolnym piętrze można kupić 

wino, a górne przedstawiają ruchome postaci, nawiedzające szopkę, całość wieńczy 

śmigło. Niektóre jarmarki mają swój „temat przewodni”; bywają jarmarki średnio-

wieczne, na którym można kupić rękodzieło wykonywane tak jak dawniej, sprzedawane 
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jest przez osoby w historycznych strojach, a czasem cena zapisane są w złotych mone-

tach, zaś jedzenie podawane jest w glinianych miskach. W Monachium można trafić 

również na bardziej nowoczesny jarmark Tollwood, jarmark pomysłów, który organi-

zowany jest na tych samych polach co Octoberfest. 

Innym ważnym elementem są zakupy, dziś mniej istotne, dawniej stanowiły główny 

powód ich organizowania. Wśród asortymentu znajduje się wiele ciekawych ozdób 

i prezentów świątecznych, niedostępnych nigdzie indziej6.  

Większość stron reklamujących jarmarki odwołuje się do świątecznej atmosfery, która 

jest jednym z najważniejszych elementów tych wydarzeń. Ten trend potwierdzają rów-

nież badania włoskich naukowców, którzy w 2011 roku przeprowadzili ankiety wśród 

uczestników jarmarków w rejonie południowego Tyrolu7. Świąteczna atmosfera była 

jednym z częściej podawanych powodów odwiedzania jarmarków przez badanych, 

wśród odpowiedzi pojawiły się również spotkania ze znajomymi, zakupy czy chęć spró-

bowania lokalnego jedzenia. Jest to miejsce licznych spotkań towarzysko-rodzinnych, 

co najlepiej widać wieczorami, kiedy na placach miejsce turystów zajmują miejscowi, 

którzy po pracy spotykają się by spędzić razem czas. Wydaje się, że uprawnione jest 

uznanie takich spotkań za formę świętowania, a więc czasu wyjątkowego, odmiennego 

od codzienności. Pomimo, że w ciągu dnia większość ludzi zobowiązana jest do pracy, 

to wieczorami i w weekendy spędzają wspólnie czas, jedząc, pijąc, bawiąc się, śpiewając 

pieśni i piosenki bożonarodzeniowe, czasem adwentowe. Co ważne jarmarki w rów-

nym stopniu przyciągają przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Niewątpliwie jest 

są to wydarzenia o charakterze wspólnotowym, uczestnictwo w pojedynkę utrudnia 

wczucie się w nastrój jarmarku, który, używając pojęcia Victora Turner`a, swojego ro-

dzaju communitas8, opartego na równości i wyłączenia z codziennego życia. Element 

wspólnotowości i świętowania jest szczególnie istotny w kontekście nieustającej popu-

larności jarmarków. 

                                                           

6 Artykuł na stronie https://www.muenchen.de/int/en/events/christmas-market/kripperl-
markt.html, dostęp z dnia 28.12.2018 

7 Juan Gabriel Brida, Marta Disegna, Raffaele Scuderi, 2017, Segmenting visitors of cultural events: 
the case of Christmas Market 

8 Victor Turner, 2010, Procesy rytualne. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawni-
czy w Warszawie 

https://www.muenchen.de/int/en/events/christmas-market/kripperlmarkt.html
https://www.muenchen.de/int/en/events/christmas-market/kripperlmarkt.html
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Ryc. 3. Szyld stoiska z jedzeniem, Drezno 2018 (zdjęcie autorki) 

Fig. 3. Signboard of a food stand, Drezno 2018 (photo author) 

Współcześnie jarmarki pełnią też funkcję turystyczną; co roku drezdeńskie jarmarki 

odwiedza nawet kilka milionów turystów9. Jest to też świetna promocja miasta, które 

przy okazji jarmarków zarabia na noclegach, gastronomii czy innych atrakcjach, zachę-

cają również do przyjazdu w innym terminie. To, na ile dane miejsce nastawione jest 

na turystów bądź miejscowych, można zaobserwować porównując ceny tych samych 

produktów na różnych jarmarkach, czy nawet już na poziomie prezentowanego asor-

tymentu. W miejscach mniej popularnych, bardziej lokalnych nie spotka się pamiątek 

czy potraw czysto turystycznych (promowanych jako regionalne np. sprzedawany 

w Pradze trdelnik), będą tam typowo regionalne towary w niższych cenach.  

Jak można zauważyć jarmarki pełnią wiele funkcji, zarówno finansowych, jak i spo-

łecznych. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który z tych elementów jest 

ważniejszy i decyduje o tym, że są to wydarzenia ciągle przyciągające tłumy. Jarmarki 

organizowane są w miastach, na ogół jest ich przynajmniej kilka i coraz częściej mają 

                                                           

9 Artykuł na stronie https://nto.pl/poczuj-magie-swiat-w-dreznie/ar/4172499, dostęp 
z dnia 28.12.2018 

https://nto.pl/poczuj-magie-swiat-w-dreznie/ar/4172499
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swój temat przewodni. I zarówno wspólne zakupy, jak i jedzenie i picie (często po dniu 

pracy) odgrywają ważną rolę budowania lokalnej społeczności. 

Ryc. 4. Wieża bożonarodzeniowa, charakterystyczna budowla każdego jarmarku, 

Drezno 2018 (zdjęcie autorki) 

Fig. 4. Christmas tower, characteristic building of every Christmas market,  

Drezno 2018 (photo author) 

Berlin 2016 –  Strasburg 2018 ,  zamachy i  bezpieczeństwo  

19 grudnia 2016 roku, zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum zgromadzony na 

jarmarku na lacu Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche w Berlinie10, w wyniku 

czego zginęło dwanaście osób, a ponad czterdzieści zostało rannych. Sprawca został 

zastrzelony klika dni później we Włoszech, a do organizacji zamachu przyznało się 

                                                           

10 Artykuł na stronie https://www.tvn24.pl/berlin-ciezarowka-wjechala-w-jarmark-swia-
teczny,701073,s.html , dostęp z dnia 28.12.2018 

https://www.tvn24.pl/berlin-ciezarowka-wjechala-w-jarmark-swiateczny,701073,s.html
https://www.tvn24.pl/berlin-ciezarowka-wjechala-w-jarmark-swiateczny,701073,s.html
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Państwo Islamskie. Miejsce, w którym doszło do tragedii, jest symboliczne; jarmark 

znajduje się pod Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, który, zniszczony w czasie II 

wojny światowej zachowano w formie trwałej ruiny jako symbol przypominający 

o tym, jak okropnym wydarzeniem w dziejach ludzkości była wojna.  

11 grudnia 2018 roku, do kolejnego zamachu na terenie jarmarku bożonarodzenio-

wego doszło w Strasburgu11. Tym razem zamachowiec zaczął strzelać do tłumu tury-

stów, w efekcie czego zginęło pięć osób, a dziesięć zostało rannych. Sprawca, Francuz 

algierskiego pochodzenia, został zastrzelony 13 grudnia 2018 r. w czasie obławy. Jak 

podają francuskie media, znajdował się na liście szczególnie niebezpiecznych osób po-

dejrzanych o terroryzm, był również skazany za wiele przestępstw popełnionych na 

terenie Niemiec, Francji i Szwajcarii. Były to jedne z wielu zamachów przeprowadzo-

nych w ostatnich latach na imprezach masowych (np. Paryż 13.11.2015, Manchester 

22.05.2017). Strona internetowa Parlamentu Europejskiego12 powołując się na dane 

Europolu informuje, że w 2017 roku zostało przeprowadzone 33 zamachy, w których 

zginęło 62 osoby. Terroryzm jest problemem ogólnoeuropejskim, a walka z nim jest 

jednym z szczególnych zadań Europolu, który publikuje liczne artykuły i raporty doty-

czące bezpieczeństwa w Europie13. Skuteczność służby można zaobserwować analizu-

jąc raporty dotyczące zatrzymań i nieudanych zamachów, których jest znaczeni więcej 

niż tych zrealizowanych. Celem takich przedsięwzięć są nie tylko same ofiary, ale rów-

nież wprowadzenie stanu ogólnego strachu, prowadzącego do wycofania się z pewnych 

aktywności życia społecznego (udział w wydarzeniach sportowych czy kulturalnych). 

Jarmarki, ze słabą ochroną, bez kontroli bezpieczeństwa, są dobrym celem na prze-

prowadzenie zamachów. Pośród licznych turystów łatwo też pozostać niezauważo-

nym; można wejść w środek jarmarku jako jeden z uczestnik, nie wzbudzając żadnych 

podejrzeń. Wszystkie te elementy sprawiają, że jarmarki, podobnie jak wszystkie im-

prezy masowe odbywające się na świeżym powietrzu, gdzie trudno sprawdzić wszyst-

kich uczestników i trudniej zapanować nad tłumem, stają się łatwym celem ataku ter-

rorystycznego. Po zamachu w Berlinie podjęto pewne kroki, które mają eliminować 

                                                           

11 Artykuł na stronie https://www.tvp.info/40380060/zamach-na-jarmarku-swiatecznym-
w-strasburgu-wsrod-rannych-polak dostęp z dnia 28.12.2018 

12 Artykuł na stronie http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terro-
ryzm/20180703STO07125/terroryzm-w-ue-zamachy-terrorystyczne-ofiary-smiertelne-i-
aresztowania, dostęp z dnia 28.12.2018 

13 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terro-
rism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018, dostęp z dnia 28.12.2018  

https://www.tvp.info/40380060/zamach-na-jarmarku-swiatecznym-w-strasburgu-wsrod-rannych-polak
https://www.tvp.info/40380060/zamach-na-jarmarku-swiatecznym-w-strasburgu-wsrod-rannych-polak
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20180703STO07125/terroryzm-w-ue-zamachy-terrorystyczne-ofiary-smiertelne-i-aresztowania
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20180703STO07125/terroryzm-w-ue-zamachy-terrorystyczne-ofiary-smiertelne-i-aresztowania
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20180703STO07125/terroryzm-w-ue-zamachy-terrorystyczne-ofiary-smiertelne-i-aresztowania
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
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zagrożenie. Na części jarmarków pojawiła się ochroniarze, policjanci i żołnierze. Od 

strony ulicy zostały postawione również specjalne betonowe zapory, których celem 

było uniemożliwienie wjechania w tłum rozpędzonym samochodem. Sami Niemcy 

dość mocno komentowali podejście władz do problemu zagrożenia na jarmarkach 

i krytycznie wypowiadali się na temat podjętych środków bezpieczeństwa. Nie podjęto 

jednak nigdzie decyzji o odwołaniu jarmarków ze względów bezpieczeństwa, wszędzie 

raczej starano się wzmocnić ochronę, podobnie działo się po innych zamachach na 

imprezach masowych, gdzie np. koncerty odbywały się przy większej kontroli, ale nie 

były odwoływane. 

Problem bezpieczeństwa w całej Europie jest coraz bardziej skomplikowany, 

a każdy kolejny zamach pokazuje nowe formy zagrożenia i niedoskonałości systemu 

ochrony stosowane przez poszczególne państwa. Jednocześnie wprowadzenie rygory-

stycznych kontroli, zapór bezpieczeństwa, ograniczeń dotyczące organizacji może po-

zbawić jarmarki ich wyjątkowego charakteru i świątecznej atmosfery.  

W świetle rosnącego napięcia społecznego w Europie, pojawiającej się świadomości 

odnośnie problemów z bezpieczeństwem, nie tylko na jarmarkach, ale również w życiu 

codziennym, powstaje pytanie co należy robić. Pesymiści nie widzą żadnego rozwiąza-

nia tej trudnej sytuacji, inni radzą podjęcie drastycznych środków, dużo mówi się o od-

woływaniu wszelkich imprez masowych w europejskich stolicach. Warto zaznaczyć, że 

niektórzy analitycy mówią, że głównym sukcesem każdego zamachu jest strach wśród 

tych, którzy żyją nadal. Oczywiście każdorazowo zachowywana jest szczególna ostroż-

ność, ale powyższy artykuł ma na celu pokazać, jak piękna i szczególny jest to zwyczaj, 

który jest jedną z najstarszych, nieprzerwanie kultywowanych tradycji europejskich. Jest 

żywym świadectwem historii Europy i śladem dawnych czasów. Co ważne, należy pa-

miętać, ile i jak ważne funkcje pełni i jest czasem sacrum, który wedle koncepcji Rogera 

Caillois`a14 przeciwstawia się wojnie. Dotychczas nie zaobserwowano zmniejszenia za-

interesowania jarmarkami wśród turystów pomimo realnego zagrożenia, co może 

świadczyć o tym, że nadal jest to popularna forma spędzania przedświątecznego czasu.  
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Abstract   

TRADITION AT RISK ABOUT CHRISTMAS MARKETS 

AND TERRORISM 

This article describes the tradition of Christmas markets, their key elements and course. The 
subject of the importance of such events for the culture of a given society and the threat of 
terrorist attacks that occurred in recent years at Christmas markets were also discussed. The 
article aims to answer the question why, despite such a real threat of attacks, fairs are still very 
popular. 
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Streszczenie  

W niniejszym opracowaniu został opisany proces wypracowywania zasad współpracy między 
Bydgoszczą a Toruniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Bydgo-
sko-toruński ZIT jest jedynym przykładem partnerstwa, w którym uczestniczą 2 miasta wo-
jewódzkie. Unikatowa specyfika tego obszaru oraz znane od lat bydgosko-toruńskie animozje 
były przyczyną burzliwych negocjacji podczas tworzenia się partnerstwa ZIT. W celu zapre-
zentowania procesu tworzenia się partnerstwa ZIT, analizie treści zostały poddane artykuły 
prasowe z bydgoskich i toruńskich wydań Gazety Wyborczej z okresu listopad 2012 – maj 
2015.  

 
Słowa kluczowe:  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, układy bipolarne, zarządzanie 

metropolitalne, współpraca miast, aglomeracja bydgosko-toruńska 

Wprowadzenie: założenia, cele,  źródła danych i  metody badań  

Napięte relacje między Bydgoszczą a Toruniem są jednym z najbardziej rozpozna-

walnych konfliktów międzymiejskich w Polsce. Od czasu do czasu w mediach poja-

wiają się informacje o kolejnych nieporozumieniach we współpracy między władzami 

obu miast. Dla zewnętrznego obserwatora są one zazwyczaj kuriozalne, gdyż często 

wydaje się, że dotyczą błahych spraw. Wzajemne bydgosko-toruńskie animozje są za-

uważalne zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i ogólnospołecznym. 

Na tym tle, głównym celem artykułu jest próba identyfikacji przyczyn trudnej 

współpracy między miastami tworzącymi tzw. układy bipolarne. Przykład Bydgoszczy 

i Torunia jest reprezentatywny dla tak postawionego problemu. W tym przypadku 

przez wiele lat władze centralne promowały politykę rozwoju mającą na celu integrację 

obu miast [Koncepcja… 2011]. Celem artykułu jest także prezentacja przykładowego 

konfliktu, który może pojawić się, kiedy zostają stworzone okoliczności, w których nie-

darzące się sympatią miasta zostają zmuszone do intensyfikacji współpracy. W 2013 r. 



72 Łukasz  Kub iak  

 

szerokim echem odbiła się w mediach sprawa wykorzystania nowego wsparcia finan-

sowego dedykowanego dla działań integrujących obszary miejskie jakimi są Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne, które w przypadku Bydgoszczy i Torunia miały być realizowane 

wspólnie. Jest to jedyny w Polsce przykład wspólnego ZIT, w którym zostały wyzna-

czone 2 miasta rdzeniowe. Współpraca w ramach ZIT wymaga stabilnej i perspekty-

wicznej współpracy pomiędzy władzami w celu wykorzystania potencjału rozwojo-

wego drzemiącego w bliskim położeniu obu miast. 

Rozważania na temat konfliktów w ramach układów bipolarnych są zasadne, gdyż 

co jakiś czas pojawiają się koncepcje modyfikacji lub całkowitej zmiany podziału admi-

nistracyjnego Polski [Miszczuk 2003, Śleszyński 2015]. Wiele z tych koncepcji nawią-

zuje do tworzenia właśnie województw dwubiegunowych [Sokołowski 2014, Zaborowski 

2016]. Wśród wymienionych potencjalnych województw dwubiegunowych (bipolar-

nych) pojawiają się takie konfiguracje głównych miast jak: Radom – Kielce, Koszalin – 

Słupsk, Tarnów – Nowy Sącz, Kalisz – Konin, Kalisz – Ostrów Wielkopolski, Legnica 

– Jelenia Góra, Ostrołęka – Łomża czy Suwałki – Ełk. Bydgosko-toruńskie doświad-

czenia współpracy w ramach podzielonej stołeczności województwa kujawsko-pomor-

skiego, utworzenia potencjalnego obszaru metropolitalnego, czy właśnie w ramach 

ZIT powinny służyć wyciągnięciu wniosków w związku z planami tworzenia kolejnych 

bipolarnych jednostek administracyjnych. 

W niniejszym opracowaniu został opisany proces wypracowywania zasad współ-

pracy między Bydgoszczą a Toruniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-

rialnych (ZIT). Bydgosko-toruński ZIT jest jedynym przykładem partnerstwa, w któ-

rym uczestniczą 2 miasta wojewódzkie. Ta unikatowa specyfika tego obszaru oraz 

znane od lat bydgosko-toruńskie animozje były przyczyną burzliwych negocjacji pod-

czas tworzenia się partnerstwa ZIT. W celu zaprezentowania procesu kształtowania się 

partnerstwa ZIT, została wykorzystana analiza treści artykułów prasowych [Berelson 

1952]. Takiej analizie zostały poddane artykuły prasowe z bydgoskich i toruńskich wy-

dań Gazety Wyborczej z okresu listopad 2012 – czerwiec 2015, czyli okresu, w którym 

kształtował się bydgosko-toruński ZIT. Do wstępnej analizy zostały wykorzystane ar-

tykuły prasowe zawierające frazy ZIT lub Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Z tak wyod-

rębnionej grupy artykułów, wyselekcjonowano 54, które poruszają tematykę współ-

pracy między Bydgoszczą a Toruniem i na ich bazie przeanalizowano proces kształto-

wania się partnerstwa ZIT między oboma miastami i okolicznymi gminami. W lokalnej 

debacie, dotyczącej kwestii aglomeracji bydgosko-toruńskiej, strony dyskusji zdecydo-

wanie silniej różnicują się względem reprezentowania konkretnego miasta, aniżeli 
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względem podziałów światopoglądowych. Pomimo dość wyraźnego profilu politycz-

nego reprezentowanego przez Gazetę Wyborczą, w kontekście niniejszej analizy jest 

on bez znaczenia. Zdecydowanie istotniejsze było odpowiednie dobranie artykułów 

zarówno z bydgoskich jak i toruńskich wydań Gazety Wyborczej, gdyż były one odpo-

wiednio profilowane do oczekiwań bydgoskiego lub toruńskiego czytelnika. Archiwum 

Gazety Wyborczej jest najpełniejszą z dostępnych baz, na podstawie której można 

przeanalizować proces kształtowania się bydgosko-toruńskiego partnerstwa ZIT. 

W związku z tym, dla przejrzystości i spójności analizy, autor powołuję się na artykuły 

prasowe tylko z tej gazety, jednocześnie znając przekaz z innych lokalnych mediów, 

który w warstwie postulatywnej także zdecydowanie bardziej różnicuje się geograficz-

nie niż światopoglądowo. 

W niniejszym artykule autor opisuje przypadek kształtowania się bydgosko-toruń-

skiego partnerstwa ZIT w kontekście dorobku naukowego dotyczącego badań nad 

układami bipolarnymi [Kuciński i in. 2002, Jakubowicz, Ciok 2003, Kudłacz i in. 2003, 

Trafas 2003, Zioło 2003, Klug 2005, Borowiec 2010] oraz zarządzaniem metropolital-

nym [Korcelli 1967, Lisowski 2002, Rykiel 2002, Izdebski, Kulesza 2004, Lackowska 

2009, Śleszyński 2012]. 

 

Zarządzanie metropolitalne obszarami bipolarnymi 

Zjawiska występujące w obszarach miejskich wykraczają poza granice administra-

cyjne gmin, silnie oddziałując na najbliższe otoczenie. Dlatego, w celu stworzenia 

sprawnie działającego organizmu miejskiego, konieczne jest wdrożenie zarządzania in-

tegrującego i koordynującego działania w ramach obszaru funkcjonalnego. Nie ulega 

wątpliwości, że istnieje potrzeba opracowania mechanizmów zarządzania obszarami 

metropolitalnymi, ale, jak pokazuje rzeczywistość, jest to trudne do zrealizowania za-

danie [Izdebski, Kulesza 2004], a koordynacja procesów rozwojowych jest coraz bar-

dziej skomplikowana i złożona ze względu na fragmentację ośrodków władzy lokalnej. 

Zarządzanie metropolitalne jeszcze bardziej komplikuje się w obszarze bipolarnym, 

gdyż oprócz większej złożoności relacji struktur funkcjonalno-przestrzennych, istnieje 

duże prawdopodobieństwo rywalizacji dwóch wiodących ośrodków miejskich o bycie 

liderem całego układu. W bipolarnych układach metropolitalnych występują 2 miasta 

rdzeniowe, ale kwestia przywództwa jest niejednoznaczna i konfliktogenna. Taka sytu-

acja może negatywnie wpływać na cały układ lokalny, gdyż przez wielu autorów 

sprawne przywództwo jest wymieniane jako jeden z głównych czynników rozwojo-
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wych [Lackowska 2009], który wymusza między głównymi aktorami konieczność za-

wierania licznych kompromisów i zwracania szczególnej uwagi na kwestie partnerstwa 

współpracy. Powstanie dwóch dużych miast w bliskiej odległości od siebie jest zazwy-

czaj uwarunkowane historycznie. Powstanie takiej konfiguracji przestrzennej często jest 

wynikiem polityczno-gospodarczej rywalizacji. Kiedy zmienia się rzeczywistość i nastę-

puje potrzeba współpracy, wspólne działania rozwojowe są znacząco utrudnione po-

przez lokalne animozje i nieufność wynikającą z zaszłości historycznych. Wskutek wy-

stępowania dwóch względnie silnych ośrodków w ramach takiego układu, zarzewiem 

konfliktu może być już samo nadanie nazwy takiemu obszarowi [Szmytkowska 2014]. 

Rywalizacja między rdzeniami zazwyczaj negatywnie odbija się na konkurencyjności 

całego układu, gdyż zamiast wzmacniać unikatowe i komplementarne funkcje, oba 

miasta dublują je w ramach wewnętrznej konkurencji o prymat w metropolii [Kocha-

nowska, Kochanowski 2003, Sagan, Canowiecki 2011]. Niektórzy autorzy twierdzą na-

wet, że układ bipolarny jest tylko tymczasową formą funkcjonalno-przestrzenną, która 

wskutek konkurencji i chęci dominacji, z czasem przekształca się w aglomerację mo-

nocentryczną [Liszewski 2009]. 

Intensywność i trwałość systemu sieci współpracy całego otoczenia bipolarnego 

układu metropolitalnego zależy od jakości oraz harmonii formalnych i nieformalnych 

instytucjonalnych relacji pomiędzy miastami rdzeniowymi. Za otoczenie uznaje się 

wszelkie instytucje samorządowe i rządowe oraz podmioty uczestniczące i wpływające 

na zarządzanie obszarem [Lackowska 2009]. Na całym świecie cały czas poszukuje się 

optymalnej i uniwersalnej instytucjonalnej formy współpracy metropolitalnej. Dotych-

czas stosowane formy współpracy charakteryzuje różny stopień centralizacji i dowol-

ności organizacyjnej. Ze względu na brak obiektywnej hierarchii funkcjonalnej poszcze-

gólnych partnerów w ramach obszarów bipolarnych, skuteczne i trwałe zarządzanie 

jest tam jeszcze trudniejsze do wdrożenia [Sagan, Canowiecki 2011]. 

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 zostało stworzone nowe narzędzie 

dotyczące wdrażania zintegrowanych działań w miejskich obszarach funkcjonalnych, 

które nazwano Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). W Polsce tego typu instrumen-

tem zostały objęte przede wszystkim miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne. 

Celem ZIT jest sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji, promowanie partner-

skiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych w miejskich obsza-

rach funkcjonalnych, realizacja zintegrowanych projektów oraz zwiększanie wpływu 
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miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji dzia-

łań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności [Zasady… 2013]. 

Aby samorządy mogły wykorzystać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT, musiały zawrzeć 

zinstytucjonalizowane partnerstwo. Formy współpracy w ramach ZIT między jednost-

kami samorządu terytorialnego regulowane są przez zapisy art. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Dzięki niej możliwe jest nawiązanie 

współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach ZIT w jednej z form prze-

widzianych w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 64-84a), czyli: 

 związku międzygminnego lub powiatowego (związku komunalnego), 

 porozumienia międzygminnego, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

lub na podstawie umowy lub porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji 

ZIT, które jako dodatkową możliwą formę instytucjonalizacji partnerstwa ZIT przewi-

duje ustawa wdrożeniowa. 

W ten sposób powstałe partnerstwo musi przygotować wspólną strategię, co umoż-

liwia mu uczestnictwo w ZIT. Zakres poszczególnych ZIT jest określany po negocja-

cjach kontraktów terytorialnych, a środki mogą być wykorzystywane, np. na rozwój 

transportu w obszarze funkcjonalnym, rewitalizacje, poprawę stanu środowiska, efek-

tywność energetyczną oraz wzmacnianie badań i rozwoju technologicznego. Zintegro-

wane Inwestycje Terytorialne są finansowane z Regionalnych Programów Operacyj-

nych oraz ich rezerwy programowej. Istnieje także możliwość realizacji niektórych pro-

jektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu 

Polska Wschodnia, gdy dany ZIT uzgodni je z zarządem województwa oraz minister-

stwem właściwym ds. rozwoju regionalnego. Zarząd województwa może się zdecydo-

wać na uruchomienie ZIT także w ośrodkach subregionalnych i ich bezpośrednim oto-

czeniu, ale mogą one być realizowane tylko w ramach RPO [Zasady… 2013]. 

 

Przypadek bydgosko- toruńskiego ZIT 

Pierwszym ministerialnym opracowaniem, które wspominało o instrumentach 

umożliwiających realizację zintegrowanych inwestycji w obszarach funkcjonalnych 

miast wojewódzkich, był projekt dokumentu Programowanie perspektywy finansowej 2014-

2020, który został wykonany w maju 2012 r. [Programowanie… 2012]. W kolejnych mie-



76 Łukasz  Kub iak  

 

siącach idea okrzepła i oficjalnie instrument zaczął funkcjonować pod nazwą Zintegro-

wane Inwestycje Terytorialne. W listopadzie 2012 r., posłowie rządzącej Platformy Obywa-

telskiej – Paweł Olszewski z Bydgoszczy i Tomasz Lenz z Torunia wspólnie poinfor-

mowali, że według ministerialnego projektu Bydgoszcz i Toruń będą tworzyły wspólny 

ZIT. W przypadku zawiązania partnerstwa pomiędzy tymi miastami i gminami ościen-

nymi będą mogły liczyć na dodatkowe 60 mln euro w nowej perspektywie finansowej 

[1]. Współpraca obu miast miałaby zostać wymuszona poprzez przekazanie funduszy 

na wspólne działania. W przypadku braku utworzenia partnerstwa pomiędzy Bydgosz-

czą i Toruniem, środki zostałyby przesunięte na pozostałe miasta województwa kujaw-

sko-pomorskiego [1]. Szybko pojawiła się dyskusja na temat przywództwa w nowou-

tworzonym związku. Według rządowej propozycji, opracowanej przez Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji, zawartej w tzw. Białej Księdze, która powstała w wyniku prze-

prowadzenia konsultacji na temat tworzenia obszarów metropolitalnych, przewodnic-

two miałoby być pełnione rotacyjnie przez Bydgoszcz i Toruń. Do tego stanowiska 

przychylał się Tomasz Lenz. Z kolei Paweł Olszewski uważał, że tak jak w innych wo-

jewództwach, na czele związku powinno stać największe miasto, czyli w przypadku 

województwa kujawsko-pomorskiego – Bydgoszcz. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bru-

ski zapowiedział, że poruszy tę kwestię w fazie konsultacji, gdyż rotacyjność jest krzyw-

dząca dla Bydgoszczy [2]. Już kilka dni później, Rafał Bruski oraz bydgoscy radni miej-

scy z komisji ds. metropolii wystosowali listy do Ministra Administracji i Cyfryzacji Mi-

chała Boniego, w którym stanowczo dali do zrozumienia, że nie wyrażają zgody na 

rotacyjne przewodnictwo. Prezydent Rafał Bruski tłumaczył w liście, że od czasów re-

formy administracyjnej z 1999 r. równowaga pomiędzy oboma miastami jest zachwiana 

na niekorzyść Bydgoszczy. Z kolei Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman 

Jasiakiewicz stwierdził nawet, że możliwość uzyskania 60 mln euro przez okres 6 lat 

jest małą kwotą w porównaniu z rocznym budżetem Bydgoszczy, który wynosi 1,4 mld 

zł. Zaproponował on, aby w ogóle zrezygnować z ZIT, gdyż uzyskanie tych funduszy 

nie jest warte pójścia na kompromis z Toruniem [3]. Przeciwko zapisom Białej Księgi 

zjednoczyli się także parlamentarzyści z okręgu bydgoskiego: PO – Radosław Sikorski, 

Jarosław Katulski, Krzysztof Brejza i Iwona Kozłowska, SLD – Anna Bańkowska, PSL 

– Eugeniusz Kłopotek oraz RP – Łukasz Krupa, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec 

propozycji ministra Boniego [4]. W tej kwestii silniejsze od przynależności partyjnej 

było pochodzenie parlamentarzystów [6]. Prezydent Torunia Michał Zaleski w liście 

otwartym odpowiedział, że Bydgoszcz nigdy nie była traktowana jako toruński petent, 

jednocześnie uznając, że propozycje zawarte w Białej Księdze są korzystne, zarówno dla 
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Bydgoszczy, jak i Torunia [5]. Pomimo bydgoskich protestów, w przyjętej przez Radę 

Ministrów w lutym 2013 r. Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2030. Trzecia fala nowo-

czesności, Bydgoszcz i Toruń nadal były uznawane za ośrodki równorzędne [7]. Natych-

miast po tej decyzji Roman Jasiakiewicz zaproponował zorganizowanie referendum, 

w którym bydgoszczanie mieliby się wypowiedzieć w kwestii współpracy ich miasta 

z Toruniem, ale ta propozycja nie zyskała aprobaty wśród innych bydgoskich polity-

ków [8]. 

W celu zbadania potencjalnych pól współpracy Bydgoszczy i Torunia w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prze-

znaczyło fundusze na przeprowadzenie niezależnych analiz przez zewnętrzne firmy 

badawcze. Ta idea nie spodobała się członkom, sceptycznego wobec wszelkich inicja-

tyw współpracy z Toruniem, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska, którzy twierdzili, 

że istnieje zagrożenie, że w ten sposób na siłę będzie się udowadniać zasadność wspól-

nego bydgosko-toruńskiego ZIT [9]. Liderem projektu zostało Miasto Bydgoszcz. 

W ramach tego opracowania oddzielnie miały być badane obszary funkcjonalne, za-

równo Bydgoszczy jak i Torunia oraz wspólny obszar obu miast [10]. Na taką formułę 

przeprowadzenia analizy nie chciało pozwolić MRR, gdyż aspekt współpracy obu miast 

miałby być w tym opracowaniu najistotniejszy [14]. Sytuację wokół formy ZIT dodat-

kowo podgrzał dokument Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa partner-

stwa, który MRR przekazało Komisji Europejskiej. Zapisano w nim, że w wojewódz-

twie lubuskim, w którym podobnie jak w kujawsko-pomorskim, najważniejsze urzędy 

rozmieszczone są między 2 miasta, będą realizowane 2 oddzielne ZIT – osobny dla 

Gorzowa Wielkopolskiego i osobny dla Zielonej Góry. W przypadku Bydgoszczy i To-

runia nadal miał być jeden wspólny ZIT [10]. Pomimo że kwota wsparcia dla bydgosko-

toruńskiego obszaru funkcjonalnego w ramach ZIT wzrosła do 138 mln euro, to de-

cyzja o wspólnej realizacji tego projektu ponownie wzmogła protesty władz Bydgosz-

czy kierowane pod kierunkiem MRR i marszałka województwa Piotra Całbeckiego. 

Prezydent Bruski ponownie zwrócił się do MRR o zmianę rządowego stanowiska 

i ustanowienie osobnych ZIT dla Bydgoszczy i Torunia. Z kolei Piotr Całbecki oznaj-

mił, że brak współpracy bydgosko-toruńskiej może doprowadzić do rozpadu woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego [11]. Na tę wypowiedź marszałka riposty udzielił Ro-

man Jasiakiewicz, który powiedział, że region chyli się ku upadkowi wskutek nieudol-

ności Piotra Całbeckiego. W miarę zbliżających się wyborów samorządowych, slogany 

związane z potrzebą prowadzenia ostrej polityki wobec Torunia były coraz częstsze 

wśród bydgoskich polityków [12]. 
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Wskutek napiętej sytuacji wokół bydgosko-toruńskiego ZIT Piotr Całbecki zapro-

ponował kompromisowe rozwiązanie. Aby pieniądze zostały przyznane, Bydgoszcz, 

Toruń i okoliczne gminy muszą utworzyć związek międzygminny, ale nad jego strategią 

pracowałyby 3 zespoły: 1. Bydgoszcz i okoliczne gminy, 2. Toruń i okoliczne gminy 3. 

koordynujący zespół pod kierownictwem marszałka. Ponadto, zgodnie z wieloletnimi 

staraniami Rafała Bruskiego, pieniądze między oba obszary zostałyby rozdzielone pro-

porcjonalnie do liczby mieszkańców. Ta propozycja spotkała się z aprobatą prezydenta 

Bydgoszczy [13]. Jednakże deklaratywna postawa samorządu wojewódzkiego doty-

cząca metropolii bydgosko-toruńskiej nie zmieniła się. W uchwalonej w październiku 

2013 r. Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 r. motorami rozwoju 

nadal miały być równorzędne Bydgoszcz i Toruń [15]. 

W styczniu 2014 r. rozpoczęły się pierwsze szczegółowe negocjacje nad kształtem 

bydgosko-toruńskiego ZIT. Na pierwsze spotkanie negocjacyjne prezydentów Byd-

goszczy i Torunia oraz marszałka województwa, Rafał Bruski przygotował konkretną 

propozycję warunków współpracy, składającą się z kilku głównych punktów. Po pierw-

sze, siedzibą biura ZIT miałaby zostać Bydgoszcz. Po drugie, na czele zarządu miałby 

stać prezydent Bydgoszczy, a prezydent Torunia byłby jego zastępcą. Po trzecie, siła 

głosu poszczególnych gmin-członków ZIT byłaby proporcjonalna do ich liczby lud-

ności, a uchwały byłyby podejmowane zwykłą większością głosów. Oznaczałoby to, 

że Bydgoszcz miałaby 46% udziałów w ogólnej strukturze siły głosu, a Toruń 26%. Po 

czwarte, proporcje ludnościowe miałyby także obowiązywać przy podziale funduszy, 

czyli ze 153 mln euro przeznaczonych na ZIT 70,6 mln trafiłoby do Bydgoszczy, 

a 40 mln do Torunia. Natomiast Prezydent Torunia Michał Zaleski sugerował, aby sie-

dziba biura ZIT była jednak rotacyjna, a do podejmowania uchwał potrzebne miałoby 

być 65% głosów mierzone populacją całego obszaru. W ten sposób pozycja Bydgosz-

czy nie byłaby aż tak silna jak w propozycji Prezydenta Bydgoszczy. Marszałkowi Cał-

beckiemu bliższa była propozycja Rafała Bruskiego, w której szczególnie spodobało 

się mu zróżnicowanie siły głosów poszczególnych członków związku [16]. Pomimo 

tak stanowczej postawy negocjacyjnej Rafała Bruskiego Stowarzyszenie Metropolia 

Bydgoska namawiało prezydenta Bydgoszczy do rezygnacji ubiegania się o 70 mln 

euro, gdyż w ramach ZIT realizowanego wspólnego z Toruniem interes bydgoszczan 

nie będzie należycie zabezpieczony [17]. 

Kwestią, która jeszcze nie była do końca ustalona, była także delimitacja obszaru 

bydgosko-toruńskiego ZIT. Według wytycznych ministerstwa, w skład ZIT powinny 
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wchodzić gminy, które zostały sklasyfikowane jako elementy miejskich obszarów funk-

cjonalnych w ekspertyzie z lipca 2012 r., wykonanej przez dr hab. Przemysława Śle-

szyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN [Kaczma-

rek i in. 2013, Kozak 2016]. W metodyce tego opracowania przyjęto, że Bydgoszcz 

i Toruń tworzą własne, oddzielne obszary funkcjonalne. W skład Bydgoskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego, oprócz Bydgoszczy, wchodzi jeszcze 10 gmin: wszystkie 8 gmin 

powiatu bydgoskiego (Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka, Białe Błota, Sicienko, Ko-

ronowo, Osielsko, Dobrcz i Dąbrowa Chełmińska) oraz gmina Szubin (powiat nakiel-

ski) i gmina Łabiszyn (powiat żniński). Z kolei do Toruńskiego Obszaru Funkcjonal-

nego, oprócz jego rdzenia, zaliczono 7 gmin: Zławieś Wielka, Łubianka, Łysomice, Lu-

bicz, Obrowo, Wielka Nieszawka (powiat toruński) oraz Kowalewo Pomorskie (powiat 

golubsko-dobrzyński)(ryc. 1)[Śleszyński 2012]. Według tej delimitacji 11 gmin tworzy 

Bydgoski Obszar Funkcjonalny, a Toruński Obszar Funkcjonalny składa się z 8 gmin. 

Na taki podział nie zgadzał się powiat toruński, gdyż w delimitacji pominięto aż 3 

gminy z jego obszaru: Chełmża (gmina miejska i wiejska) oraz Czernikowo. Władze 

powiatu argumentowały, że ściśle współpracują z Toruniem przy realizacji różnych in-

westycji jako całość, w której skład wchodzi 10 gmin. Zdaniem władz powiatu toruń-

skiego taki podział dyskryminowałby mieszkańców wyeliminowanych gmin i rozbijał 

już utrwalony podział administracyjny [18]. Gmina Nakło nad Notecią także wyraziła 

chęć uczestnictwa w bydgosko-toruńskim ZIT, argumentując to ścisłymi powiązaniami 

funkcjonalnymi z Bydgoszczą. 

Rozszerzenie obszaru ZIT właśnie o te 4 gminy sugerowali także autorzy analizy 

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa, 

które zostało opracowane na zlecenie urzędu marszałkowskiego [Kaczmarek i in. 

2013]. Oznaczałoby to, że gminy bardziej związane z Bydgoszczą miałyby 12 człon-

ków, czyli ponad połowę miejsc w radzie ZIT, dzięki czemu byłoby ich więcej niż tych 

związanych bardziej z Toruniem (11 członków). Właśnie taki kształt ZIT wydawał się 

wówczas najbardziej prawdopodobny. Jednak dość niespodziewanie okazało się, że 

gmina Łabiszyn nie zamierza wstępować do bydgosko-toruńskiego ZIT. Burmistrz Ła-

biszyna Jacek Kaczmarek twierdził, że jego gmina niewiele zyska na uczestnictwie 

w bydgosko-toruńskim ZIT i będzie tylko bydgoską marionetką potrzebną w głosowa-

niach przeciwko Toruniowi. Burmistrz Kaczmarek upatrywał szans na realizacje wielu 

wspólnych inwestycji w ramach planowanego ZIT obejmującego powiat żniński i mo-

gileński. W takiej konfiguracji głos Łabiszyna byłby dużo bardziej zauważalny [19]. Jed-



80 Łukasz  Kub iak  

 

nakże po spotkaniu Burmistrza Jacka Kaczmarka z delegacją władz Bydgoszczy, w oso-

bach prezydenta i przewodniczącego rady miasta, władze Łabiszyna jednak zdecydo-

wały się przyłączyć do bydgosko-toruńskiego ZIT [20]. 

 

Ryc. 1. Miejskie obszary funkcjonalne Bydgoszczy i Torunia, źródło: Śleszyński P., 2013 

Fig. 2. Functional Urban Areas of Bydgoszcz and Torun, source: Śleszyński P., 2013 

Abstrahując od ostatecznego kształtu delimitacji obszaru bydgosko-toruńskiego 

ZIT, kością niezgody nadal były kwestie związane z warunkami współpracy. Na kilka 

dni przed końcem lutego 2014 r., do kiedy MIR wyznaczyło termin ustalenia treści 

porozumienia, prezydenci Bydgoszczy i Torunia nadal obstawali przy swoich stanowi-

skach. W tych dniach, w proces mediacji między oboma miastami, oprócz marszałka 

województwa, włączyła się także przewodnicząca sejmiku województwa Dorota Ja-

kuta, która apelowała o rychłe doprowadzenie do kompromisu, gdyż na jego braku 

stracą przede wszystkim mieszkańcy [21]. Władze Bydgoszczy argumentowały, że nie 

mogą pozwolić na żadne ustępstwa, gdyż spowoduje to utrwalenie niekorzystnej pozy-

cji miasta w województwie, która ukształtowała się po ostatniej reformie administra-

cyjnej [22]. Z kolei władze Torunia obstawały przy stanowisku, że w ramach ZIT są 

dwa główne równorzędne miasta [23]. Pod koniec lutego prezydent Torunia wysunął 

propozycję, w której wyraził zgodę na to, aby Bydgoszcz była siedzibą ZIT, a Toruń 
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tylko jego filią. Ponadto zasugerował, że fundusze mogłyby być dzielone proporcjonal-

nie do liczby ludności poszczególnych gmin, ale tylko dla połowy środków. Pozostała 

część byłaby dostępna w formie konkursowej. Jednakże w zamian za te ustępstwa, wła-

dza w ZIT miałaby być rotacyjna wśród wszystkich sygnatariuszy porozumienia, 

a liczba jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w ZIT miałaby się zwięk-

szyć z 19 do 27 podmiotów. Ich grono miałoby się powiększyć o powiat bydgoski, 

powiat toruński, miasto Chełmża i gminę wiejską Chełmża, gminę Czernikowo, miasto 

Aleksandrów Kujawski i gminę wiejską Aleksandrów Kujawski oraz miasto Ciechoci-

nek. W ten sposób, liczba podmiotów bliższych Toruniowi wynosiłaby 15, a Bydgosz-

czy 12. Prezydent Bydgoszczy odrzucił tę propozycję, argumentując, że rotacyjne prze-

wodnictwo byłoby niekorzystne dla zarządzania ZIT, a liczba 19 gmin tworzących ZIT 

jest zgodna z koncepcją przygotowaną przez ministerstwo. Z kolei brak pełnego sprzę-

żenia wysokości wsparcia finansowego z liczbą ludności miałby doprowadzić do takiej 

samej uznaniowości wydawania środków jak dotychczas [24]. Tymczasem marszałek 

województwa odpierał zarzuty o niesprawiedliwy podział środków między oba miasta. 

Jako dowód przedstawił zestawienie, z którego wynikało, że w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Bydgoszcz otrzymała 505,8 mln zł na 239 

projektów, a Toruń 378 mln na 224 projekty. Podobne proporcje miały miejsce w ra-

mach projektu BiT City. Bydgoszcz była beneficjentem 508 mln zł, a Toruń 333 mln zł 

[25]. 

Do końca lutego 2014 r. nie udało się zawrzeć porozumienia między partnerami 

ZIT, a marszałek województwa poprosił Ministra Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety 

Bieńkowskiej o podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie bydgosko-toruńskiego ZIT, 

gdyż do 8 kwietnia 2014 r., po uprzednich konsultacjach z ministerstwem, miał powstać 

projekt kujawsko-pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 [26]. Także prezydent Bydgoszczy zwrócił się z prośbą do minister Bieńkowskiej, 

aby ta przystała na bydgoską propozycję, która przewidywałaby utworzenie dwóch 

osobnych ZIT. Jednak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oświadczyło, że może 

powstać tylko jeden wspólny bydgosko-toruński ZIT, gdyż rząd polski przedstawił Ko-

misji Europejskiej Umowę Partnerstwa, w której już zostało to zapisane, a brak poro-

zumienia będzie skutkował utratą pieniędzy [27]. Całą sytuacją zaczęły się niepokoić 

także samorządy niebędące w żaden sposób zaangażowane w bydgosko-toruński ZIT, 

gdyż brak porozumienia oznaczałby, że oba największe miasta zaczęłyby w większym 

stopniu korzystać ze środków wspólnej puli wojewódzkiej RPO [28]. 17 marca 2014 r. 
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wszystkie 12 gmin bydgoskiej części ZIT i powiat bydgoski podpisały treść porozumie-

nia w brzmieniu zaproponowanym przez władze Bydgoszczy. Aby ZIT mógł zacząć 

funkcjonować, porozumienie musi podpisać co najmniej połowa członków i oba mia-

sta rdzeniowe. Tak więc z formalnego punktu widzenia zabrakło tylko toruńskiego 

podpisu [29]. Prezydent Zaleski nie chciał podpisać tego porozumienia uznając je za 

dyktat Bydgoszczy, a Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ostrzegło, że wskutek tej 

sytuacji województwo kujawsko-pomorskie może stracić nawet całą pulę środków 

przeznaczonych na RPO 2014-2020, czyli prawie 2 mld euro [30]. Z kolei 21 marca 

2014 r. odbyło się spotkanie prezydenta Torunia z wójtami i burmistrzami toruńskiej 

części ZIT, włodarzami innych podtoruńskich gmin, które w ZIT widział Michał Za-

leski i wójtem Unisławia, który także chciał dołączyć do ZIT. Na spotkaniu podpisano 

wspólne stanowisko dotyczące ZIT, które stało w opozycji do kształtu porozumienia 

proponowanego przez Bydgoszcz [31]. 

W celu wypracowania kompromisu, 27 marca 2014 r., minister Elżbieta Bieńkow-

ska spotkała się w Warszawie z kujawsko-pomorską delegacją, w skład której wchodzili: 

marszałek województwa Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa Do-

rota Jakuta oraz prezydenci Bydgoszczy i Torunia. Przed tym spotkaniem Rada Miasta 

Bydgoszczy przez aklamację przyjęła stanowisko, w którym ustalono, że w pełni 

wspiera działania prezydenta Rafała Bruskiego, jednocześnie oczekując od niego bez-

kompromisowego stanowiska w sprawie formy współpracy w ramach ZIT [32]. Pa-

towa sytuacja w bydgosko-toruńskim sporze o ZIT uniemożliwiała dalsze działania 

polskiego rządu w Brukseli. Wskutek siły argumentów i presji ze strony minister Elż-

biety Bieńkowskiej, podczas spotkania w Warszawie, został wypracowany kompromis 

pomiędzy prezydentami obu miast. Minister Bieńkowska za wzór porozumienia poda-

wała trójmiejski ZIT, w którym pomimo wielu różnic, dogadały się ze sobą władze 

Gdańska i Gdyni. Ostatecznie bydgosko-toruński ZIT miał mieć 25 członków: część 

bydgoska 13 – Bydgoszcz, powiat bydgoski, wszystkie 8 gmin powiatu bydgoskiego 

oraz gminy Nakło nad Notecią, Szubin i Łabiszyn, a część toruńska 12 – Toruń, powiat 

toruński, wszystkie 9 gmin powiatu toruńskiego i gmina Kowalewo Pomorskie. Prze-

wodniczącym bydgosko-toruńskiego ZIT miał zostać prezydent Bydgoszczy, a jego 

zastępcą prezydent Torunia. Z kolei obrady komitetu sterującego obaj prezydenci będą 

prowadzić naprzemiennie. Decyzje mają być podejmowane w drodze konsensusu, a jak 

taka droga nie będzie skuteczna, to będzie odbywać się głosowanie, w którym propo-

nowane rozwiązania będą przyjmowane głosami co najmniej 75% samorządów człon-

kowskich ZIT, przy czym „za” musi być zarówno głos Bydgoszczy, jak i Torunia. Takie 
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rozwiązanie uniemożliwia przegłosowanie konkretnych propozycji tylko przez gminy 

z bydgoskiej lub toruńskiej części [33]. Prezydenci obu miast przyznali, że powaga sy-

tuacji w końcu wymusiła osiągnięcie kompromisu. Wypracowany kompromis i postawa 

negocjacyjna prezydenta Bydgoszczy spotkały się z falą krytyki ze strony bydgoskich 

radnych miasta, w tym przewodniczącego rady Romana Jasiakiewicza. Według dużej 

części z nich, Rafał Bruski powinien był zerwać negocjacje i opuścić spotkanie, gdyż 

takie ustalenia są niekorzystne dla Bydgoszczy. Szczególne niezadowolenie wśród rad-

nych wywołał brak zapisu o podziale środków według kryterium ludnościowego [34]. 

Z kolei prezydent Rafał Bruski bronił osiągniętego kompromisu, argumentując, że po-

zycja Bydgoszczy w przyszłym ZIT i tak jest silniejsza niż Torunia, a na zapis dotyczący 

kryterium ludnościowego nie zgodziłaby się Komisja Europejska. Za to zadeklarował, 

że jako przewodniczący ZIT będzie starał się, aby to kryterium było brane pod uwagę. 

Podczas spotkania z prezydentem Bydgoszczy, wójtowie i burmistrzowie gmin bydgo-

skiej części ZIT uznali, że wpracowane porozumienie jest korzystne. Jednocześnie pod-

pisali oni deklarację, w której zapisano, że w ramach tak wynegocjowanej formy ZIT 

będą zabiegać, aby środki w rzeczywistości i tak były dzielone według kryterium lud-

nościowego [36]. Jednakże, aby wypracowany kształt porozumienia mógł zacząć obo-

wiązywać, w pierwszej kolejności, w formie uchwały musiały przyjąć go rady poszcze-

gólnych samorządów [35]. Minister Elżbieta Bieńkowska ostrzegła, że jeśli nie dojdzie 

do podpisania porozumienia, to przepadną środki na ZIT albo przewodnictwo obejmie 

w nim marszałek województwa. Z punktu widzenia Bydgoszczy oba warianty były gor-

sze niż wypracowany kompromis [36]. 3 kwietnia 2014 r., głosami radnych Platformy 

Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i prezydenckiego Czasu Gospodarzy 

Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę w sprawie kształtu porozumienia ZIT. Od głosu 

wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości, argumentując swoją decyzję doraźnością 

wypracowanego porozumienia, które nie zamyka konfliktu między oboma miastami. 

Radni spoza PiS wyrazili ubolewanie, że w tak ważnej kwestii toruńscy radni nie repre-

zentują wspólnego stanowiska [37]. Następnego dnia, także bydgoscy radni przyjęli po-

dobną uchwałę. Już przed głosowaniem było jasne, że radni SLD będą przeciw, mimo 

że w bydgoskiej radzie miasta byli koalicjantem Platformy Obywatelskiej, z której wy-

wodzi się prezydent Rafał Bruski [38]. Ostatecznie Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła 

uchwałę przy 14 głosach za, 13 przeciw i 1 wstrzymującym się oddanym przez nieza-

leżnego radnego Macieja Eckardta. Przeciw były SLD, PiS oraz radny PO Włodzisław 

Giziński, który nie dał się przekonać do kompromisowego kształtu ZIT. Za była reszta 
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radnych PO i Maciej Grześkowiak z ugrupowania Miasto dla Pokoleń [39]. To głoso-

wanie przesądziło o rozpadzie koalicji PO-SLD w bydgoskiej radzie miasta. Jan Szo-

piński, wiceprezydent Bydgoszczy z ramienia SLD, został odwołany ze stanowiska 

przez prezydenta Rafała Bruskiego (PO) [41]. Dzięki akceptacji rad, 8 kwietnia 2014 r. 

przedstawiciele 25 samorządów zawarli w Ostromecku porozumienie w sprawie utwo-

rzenia bydgosko-toruńskiego ZIT (ryc. 2) [40]. 

 

Ryc. 3. Ostateczne granice bydgosko-toruńskiego ZIT, źródło: Załącznik do Uchwały 

nr 15/463/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. 

Fig. 4. Final borders of Bydgoszcz-Toruń ZIT partnership, source: Załącznik do Uchwały 

nr 15/463/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. 

W związku z faktem, że wśród wielu bydgoszczan przeważała opinia, że wspólny 

ZIT z Toruniem jest niekorzystny dla Bydgoszczy, władze miasta postanowiły prze-

prowadzić kampanię billboardową, w której informowały, że ZIT jest sukcesem, gdyż 

Bydgoszcz jest jego liderem, a pieniądze będą dzielone bez udziału marszałka woje-

wództwa. Marszałek Piotr Całbecki stwierdził, że taki przekaz jest nadużyciem, gdyż 

ZIT jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego, a instytucją zarządzającą 

w RPO jest zarząd województwa. Władze Bydgoszczy jednak odpierały te zarzuty, 

gdyż decyzje o podziale środków podejmują członkowie ZIT, wśród których nie ma 

marszałka województwa, a w komitecie sterującym ma tylko funkcję doradczą bez 

prawa głosu [42]. Z kolei w listopadzie 2014 r., Rada Ministrów miała zatwierdzić kon-

trakt terytorialny z województwem kujawsko-pomorskim, czyli wykaz przedsięwzięć, 
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które państwo i samorząd województwa będą realizować w unijnej perspektywie finan-

sowej 2014-2020. To zatwierdzenie miało być tylko formalnością, ale ku zaskoczeniu 

marszałka województwa tak się nie stało. Do tej sytuacji przyczyniło się spotkanie 

i późniejszy list prezydenta Bydgoszczy do Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wa-

siak, w którym zwrócił uwagę na niewłaściwy proces uzgadniania kontraktu z władzami 

Bydgoszczy i związkiem ZIT, co powinno skutkować weryfikacją dokumentu. Prezy-

dent Rafał Bruski zarzucił marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu, że władze Bydgoszczy 

nie otrzymały od zarządu województwa żadnego uzasadnienia dla nieuwzględnionych 

w kontrakcie bydgoskich projektów i nie otrzymały ostatecznej wersji projektu doku-

mentu [43]. Prezydent Bydgoszczy zapowiedział, że jeżeli zarząd województwa nie 

zmieni sposobu prac nad kontraktem terytorialnym poprzez zwiększenie transparent-

ności swoich działań, to Bydgoszcz wystąpi z porozumienia ZIT [44]. Wtórował mu 

przewodniczący rady miasta Roman Jasiakiewicz, który uważał, że w takiej sytuacji Byd-

goszcz już powinna zrezygnować z uczestnictwa w ZIT [45]. W obronie marszałka 

województwa wystąpił prezydent Torunia, który stwierdził, że samorząd województwa 

przeprowadzał konsultacje dokumentu, gdyż sam w nich uczestniczył. Prezydent To-

runia, wraz z prezydentami Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, podpisał się pod 

apelem do premier Ewy Kopacz o przyjęcie kontraktu terytorialnego. Prezydenci tych 

miast jednocześnie przyznali, że nie spełnia on w pełni ich oczekiwań, a na jego reali-

zacji i tak najwięcej zyska Bydgoszcz [46]. 

Ponadto, w ramach komitetu sterującego władze Torunia chciały mieć dwóch re-

prezentantów w ZIT, którzy sprawdzaliby realizację kujawsko-pomorskiego RPO. Ko-

mitet sterujący bydgosko-toruńskiego ZIT zaproponował, aby prezydent Torunia stał 

na czele reprezentacji ZIT, a jego zastępcą był wójt Osielska. Władze Torunia nie 

chciały się zgodzić na takie rozwiązanie, gdyż Włocławek, Inowrocław i Grudziądz 

miały mieć po dwóch przedstawicieli w komitecie monitorującym, a Bydgoszcz także 

dwóch, gdyż jest tam reprezentantem Unii Metropolii Polskich. Władze Bydgoszczy 

zauważyły, że przedstawiciele ZIT nie będą tam reprezentować Torunia, tylko cały 

ZIT, więc drugim reprezentantem powinien być przedstawiciel innej gminy [48]. 

Inną kwestią, która przez dłuższy czas wstrzymywała prace ZIT, było przekształ-

cenie jego dotychczasowej formy organizacyjnej w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w per-

spektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Aby ZIT mógł korzystać z unij-

nych środków, musiał przekształcić się z obecnej zwykłej formy cywilno-prawnej 

w jedną z 4 form organizacyjnych dopuszczanych przez MIR, zgodnych z zapisami 
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ustawy wdrożeniowej. W związku z tym, że w bydgosko-toruńskim ZIT uczestniczą nie 

tylko gminy, ale także powiaty, nie była brana pod uwagę zarówno forma porozumienia 

międzygminnego jak i związku międzygminnego. Do wyboru pozostało więc stowa-

rzyszenie zrzeszające samorządy lub specjalne porozumienie, które na tę okoliczność 

dopuszczała ustawa wdrożeniowa. Prezydent Bruski proponował formę porozumienia, 

a prezydent Zaleski zawiązanie stowarzyszenia [51]. Przedstawiciele Bydgoszczy uwa-

żali, że porozumienie jest prostszą do wdrożenia formą organizacyjną, umożliwiającą 

szybsze uruchomienie funduszy ZIT, a także naturalną kontynuacją porozumienia za-

wartego 8 kwietnia 2014 r. w Ostromecku. Z kolei włodarze Torunia argumentowali, 

że stowarzyszenie jest formą bardziej demokratyczną, a ponadto sugerowaną przez mi-

nisterstwo [51]. Urząd marszałkowski zgadzał się z władzami Torunia, że stowarzysze-

nie jest lepsze, ale w ówczesnej sytuacji, sugerowało utworzenie porozumienia, gdyż, 

bez względu na wybór formy organizacyjnej, muszą się na nią zgodzić wszystkie rady 

gmin, miast i powiatów bydgosko-toruńskiego ZIT [47]. Ponadto wprowadzanie formy 

stowarzyszenia opóźniłoby wdrażanie ZIT, a także całego wojewódzkiego RPO [49]. 

Pomimo tego, prezydent Torunia nadal obstawał przy swoim stanowisku wykorzystu-

jąc przysługujące Toruniowi prawo weta, twierdząc, że porozumienie za bardzo 

wzmocni rolę Bydgoszczy w ZIT. Jednakże, w obliczu uciekającego czasu, wszyscy 

pozostali członkowie ZIT optowali za wdrożeniem formuły porozumienia, która po-

zwoliłaby na szybsze wydatkowanie środków [50]. 

Ostatecznie prezydent Torunia ugiął się pod presją zdecydowanej większości samo-

rządów i zgodził się, aby ZIT działał jako porozumienie, a instytucją pośredniczącą 

zostało Miasto Bydgoszcz [52]. Wydaje się, że właśnie kwestia umiejscowienia instytucji 

pośredniczącej była główną przyczyną forsowania formy stowarzyszenia przez prezy-

denta Michała Zaleskiego, gdyż wtedy to właśnie stowarzyszenie zostałoby instytucją 

pośredniczącą, a nie jeden wiodący samorząd [53]. 29 czerwca 2015 r. w Ostromecku 

prezydenci Bydgoszczy i Torunia oraz pozostali włodarze powiatów i gmin wchodzą-

cych w skład ZIT podpisali nowe porozumienie, dzięki któremu mogli zacząć korzy-

stać z budżetu w wysokości 300 mln euro [54]. 

 

Podsumowanie i  wnioski  

W zaprezentowanym procesie tworzenia się bydgosko-toruńskiego ZIT władze 

Bydgoszczy opowiadały się za monocentrycznym modelem rozwoju aglomeracji, 

a władze Torunia za modelem bipolarnym. W teorii bipolarność powinna prowadzić 

do komplementarności funkcji obu miast. Zamiast niepotrzebnego dublowania się 
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funkcji wyższego rzędu, w każdym z miast powinny pojawiać się funkcje, które nie 

występują w drugim z nich, dzięki czemu zwiększyłby się wachlarz funkcji wyższego 

rzędu dla całego układu osadniczego. W przypadku Bydgoszczy i Torunia wydaje się, 

że narzucana odgórnie współpraca tylko zwiększa wewnętrzną rywalizację obu miast. 

W zaprezentowanym przykładzie, istotne są także kwestie prestiżu i ambicji lokalnych 

elit. W układzie bipolarnym nie ma jednego naturalnego lidera, co przyczynia się to do 

permanentnej rywalizacji o prymat w takim układzie między dwoma głównymi mia-

stami. Jest to niekorzystne dla jego rozwoju, gdyż absorbuje bardzo dużo uwagi i energii 

lokalnych elit. Ponadto obecne bydgosko-toruńskie animozje są dodatkowo wzmac-

niane wielowiekową tradycją sporów między oboma miastami. Należy jednak zauwa-

żyć, że pomimo burzliwego przebiegu procesu negocjacyjnego, ostatecznie udało się 

jednak zawiązać partnerstwo ZIT i wspólnie sięgnąć po dodatkowe środki finansowe. 

Ważnym problemem dla przyszłych polityk rozwoju jest wybór drogi postępowania 

w przypadku układów osadniczych składających się z porównywalnych wielkościowo 

i funkcjonalnie ośrodków miejskich. Jest on szczególnie istotny w przypadku, gdyby 

w wyniku potencjalnej zmiany podziału administracyjnego Polski miało powstać więcej 

jednostek dwubiegunowych. Wówczas może pojawić się dylemat, jaką strategią rozwo-

jową dla takich obszarów powinny przyjąć władze centralne. Pierwszą z opcji jest od-

górne narzucenie współpracy między głównymi ośrodkami, przy uwzględnieniu byd-

gosko-toruńskich doświadczeń i liczeniu, że w ten sposób najlepiej zostaną wykorzy-

stane endogeniczne potencjały miast i pojawią się efekty synergiczne. Druga opcja to 

promowanie jednego z ośrodków, np. przy pomocy lokalizowania tam instytucji pu-

blicznych, ustanowienia preferencyjnych programów mieszkaniowych lub tworzenia 

regionalnych węzłów komunikacyjnych. W ten sposób mogłaby zostać ukształtowana 

czytelna regionalna hierarchia osadnicza. Trzecia możliwość to próba utworzenia zu-

pełnie nowego ośrodka ciążenia dla danego obszaru, który spajałby i integrował cały 

obszar ze względu na jego korzystne położenie w układzie osadniczym. Zasugerowane 

tutaj potencjalne scenariusze tworzenia efektywnych struktur przestrzennych w obsza-

rach wielobiegunowych są pewnym uproszczeniem, wymagającym dalszych badań 

i analiz. 

Dla układu osadniczego skupionego wokół Bydgoszczy i Torunia, wydaje się, że 

najlepszym rozwiązaniem byłby wybór mieszanego scenariusza, uwzględniającego wa-

riant 2 i 3. Bydgoszcz, a tym bardziej Toruń, w pojedynkę są za słabymi ośrodkami, aby 

konkurować z największymi polskimi miastami. Jak pokazuje historia i współczesne 



88 Łukasz  Kub iak  

 

realia, bydgosko-toruńska współpraca nie daje rezultatów spełniających lokalne ambi-

cje. Być może w tym celu konieczne jest pragmatyczne podejście, które polegałoby na 

wykreowaniu aglomeracji monocentrycznej poprzez stworzenie nowego centrum łą-

czącego oba miasta. Terenem, który posiada potencjał do pełnienia takiej funkcji, jest 

obszar bydgoskich jednostek urbanistycznych Siernieczek i Brdyujście. Obszar ten ak-

tualnie jest przeznaczony pod funkcje przemysłowe, a znaczną jego część pokrywają 

nieużytki. Obszar Siernieczek-Brdyujście charakteryzuje się niewykorzystanym poten-

cjałem przestrzenno-krajobrazowym, na który przede wszystkim składa się rzeka Brda 

uchodząca do Wisły [Nowakowski 2012]. Dzięki położeniu we wschodniej części Byd-

goszczy, jest on położony zarówno bliżej Torunia jak i centrum ludnościowego całej 

aglomeracji bydgosko-toruńskiej niż obecne centrum Bydgoszczy. Zatem obszar ten 

posiada potencjał, aby w przyszłości stać się środkiem ciężkości układu osadniczego, 

gospodarczego i komunikacyjnego Bydgoszcz-Toruń. 
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Lista ar tykułów prasowych wykorzystanych w anal iz ie treści  

Lp. Data Tytuł Autor Gazeta 

1. 2012-11-14 Partnerstwo za miliony euro. Tylko trzeba 

się dogadać 

Hołub J.,  

Behrendt M. 

GW Toruń 

2. 2013-01-16 Związek ma łączyć, a już dzieli Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

3. 2013-01-24 Politycy piszą listy do ministra Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

4. 2013-01-25 Posłowie przeciwko Białej Księdze Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

5. 2013-01-29 Zaleski chce z Bydgoszczą BER GW Toruń 

6. 2013-01-30 Rotacja dzieli PO Hołub J. GW Toruń 
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7. 2013-02-14 Rząd nas połączył Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

8. 2013-02-15 Niech mówią mieszkańcy Aładowicz K., 

Glugla J. 

GW Bydgoszcz 

9. 2013-06-21 Drogie badanie potencjałów Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

10. 2013-06-27 Bydgoszcz bez wyboru. Prezydent prote-

stuje 

Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

11. 2013-06-29 Warszawa się z nas śmieje. Hołub J. GW Toruń 

12. 2013-07-12 Przyprawiają gębę Toruniowi Hołub J. GW Toruń 

13. 2013-07-13 Marszałek zmienia taktykę Hołub J., Ała-

dowicz K. 

GW Bydgoszcz 

14. 2013-08-20 O dwie analizy za dużo Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

15. 2013-10-22 Metropolia priorytetem województwa Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

16. 2014-01-04 Pierwsze starcie o ZIT Ciechoński T., 

Aładowicz K., 

Glugla J. 

GW Bydgoszcz 

17. 2014-01-15 Oddajmy 70 mln bez walki Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

18. 2014-01-23 ZIT to rozbiór powiatu Hołub J. GW Toruń 

19. 2014-01-31 Dlaczego tak nam zależy na Łabiszynie Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

20. 2014-02-15 Bydgoszcz przekonała Łabiszyn do 

współpracy 

MPA GW Bydgoszcz 

21. 2014-02-22 Sen o 153 mln euro dobiega końca Aładowicz K. GW Toruń 

22. 2014-02-25 Porozumienia nie będzie Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

23. 2014-02-25 Stracimy 153 miliony euro Behrendt M., 

Aładowicz K. 

GW Toruń 

24. 2014-02-26 Toruń oddaje siedzibę ZIT Behrendt M., 

Aładowicz K., 

GW Bydgoszcz 

25. 2014-02-27 Całbecki: Dosyć kłótni o ZIT Behrendt M. GW Toruń 

26. 2014-02-28 Stolica ma nas pogodzić Aładowicz K., 

Behrendt M. 

GW Bydgoszcz 

27. 2014-03-06 Bez szans na drugi ZIT Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

28. 2014-03-06 Gorzkie skargi Bydgoszczy Behrendt M. GW Toruń 

29. 2014-03-18 Bydgoszcz zgodna z sąsiadami Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

30. 2014-03-21 Rząd daje nam ultimatum Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

31. 2014-03-22 Blisko progu kompromitacji Behrendt M. GW Toruń 

32. 2014-03-27 Zapowiada się bardzo ostre starcie Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

33. 2014-03-28 154 mln euro na zgodę Hołub J., GW Toruń 

34. 2014-03-28 Dogadali się w sprawie ZIT Aładowicz K. GW Bydgoszcz 
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35. 2014-03-29 Kompromisowy ZIT. Kolej na radnych Behrendt M., 

Aładowicz K. 

GW Toruń 

36. 2014-04-01 Radni rozstrzygną o losie ZIT Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

37. 2014-04-03 PiS przeciw ZIT BER GW Toruń 

38. 2014-04-04 Może dojść do wojny Aładowicz K., 

Kowalski M. 

GW Bydgoszcz 

39. 2014-04-05 Bydgoskie „tak” dla ZIT Aładowicz K. GW Toruń 

40. 2014-04-09 Nie wystarczy dla wszystkich Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

41. 2014-04-10 Koniec sojuszu z SLD Kowalski M. GW Bydgoszcz 

42. 2014-04-23 Kłamstwo wprost z plakatu Aładowicz K., 

Bielawa W. 

GW Bydgoszcz 

43. 2014-11-06 Ostre kłótnie o kontrakt Ciechoński T. GW Toruń 

44. 2014-11-06 Kontrakt kontrowersji Aładowicz K., 

Kowalski M. 

GW Bydgoszcz 

45. 2014-11-07 Kontrakt bez Bydgoszczy Aładowicz K., 

Ciechoński T. 

GW Bydgoszcz 

46. 2014-11-07 Tylko Bydgoszcz na nie Ciechoński T. GW Toruń 

47. 2015-03-03 Kłócą się o formułę ZIT Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

48. 2015-03-19 Toruń ma apetyt Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

49. 2015-03-31 Drugie dno blokady ZIT-u Aładowicz K. GW Bydgoszcz 

50. 2015-04-02 Upór prezydenta Torunia Bielawa W. GW Bydgoszcz 

51. 2015-04-10 Stowarzyszenie pełne nieporozumień Ciechoński T. GW Toruń 

52. 2015-05-14 Kompromis w sprawie ZIT Bielawa W. GW Bydgoszcz 

53. 2015-05-22 ZIT i co dalej? Ciechoński T. GW Toruń 

54. 2015-05-30 ZIT: 300 mln euro już do wzięcia Aładowicz K. GW Toruń 

THE FORMATION PROCESS OF THE BYDGOSZCZ-TORUN ZIT 
PARTNER-SHIP 

Abstract  

This study describes the process of working out principles of cooperation between Bydgoszcz 
and Torun Integrated Territorial Investments (ZIT). Bydgoszcz-Torun ZIT is the only exam-
ple of partnership in which two voivodship cities participate together. The unique specificity 
of this area and the Bydgoszcz-Torun animosities known for years have been the cause of 
turbulent negotiations during the creation of the ZIT partnership. In order to present the 
process of forming the ZIT partnership, the analysis of the content was subjected to press 
articles from the Gazeta Wyborcza in Bydgoszcz and Torun from November 2012 to May 
2015. 

Keywords:  Integrated Territorial Investments, bipolar systems, metropolitan management, 
cooperation of cities, Bydgoszcz-Torun agglomeration 
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Streszczenie  

Mikrobiom ludzki definiowany jest jako ogół mikroorganizmów zamieszkujący różne nisze 
ekologiczne naszego organizmu. Ogromna rola, jaką pełnią bakterie, wirusy i grzyby w za-
pewnianiu wewnętrznej równowagi fizjologicznej sprawiła, że w ostatnich latach obserwuje 
się bardzo duże zainteresowanie badaniami nad mikrobiomem. Niniejszy artykuł prezentuje 
koncepcję mikrobiomu, jego wpływ na zdrowie człowieka, a także czynniki geograficzne 
i społeczne, które kształtują ludzką mikroflorę.  

 
Słowa kluczowe:  mikrobiom, mikrobiota, bakterie, Human Microbiome Project 

 

Wprowadzenie  

Mikrobiom definiowany jest jako „ekologiczne skupisko komensalnych, symbio-

tycznych i patogennych mikroorganizmów, które dzielą z nami przestrzeń naszego or-

ganizmu” [Lederberg i McCray 2001]. W powszechnej świadomości badaczy termin 

ten został po raz pierwszy zaproponowany w 2001 roku przez Joshuę Lederberga, lau-

reata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (1958 rok). Nie jest to, jed-

nakże, prawdą; terminy „mikrobiom” oraz „mikrobiota” były używane w publikacjach 

naukowych na długo przed 2001 rokiem [Prescott 2017]. Oba te terminy, mimo pew-

nego zauważalnego podobieństwa semantycznego, nie są ze sobą tożsame. W przy-

padku człowieka, jego „mikrobiota” to ogół mikroorganizmów zamieszkujących nasze 

mailto:owisniew@doktorant.umk.pl
mailto:mikolajkozlowski@doktorant.umk.pl
mailto:anna.banas@biol.uw.edu.pl
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ciało, natomiast „mikrobiom” odnosi się do katalogu (bazy) genów tych mikroorgani-

zmów [Ursell i in. 2012]1. Pierwszej (udokumentowanej) obserwacji zróżnicowania mi-

kroskopijnych organizmów względem poszczególnych nisz ekologicznych w ciele czło-

wieka dokonał w latach 80. XVII wieku Holender, Antoni van Leeuwenhoek, uważany 

za jednego z ojców współczesnej mikrobiologii. Porównywał on skupiska bakteryjne 

z próbek własnej śliny i kału, obserwując przy tym uderzające różnice w kształtach i li-

czebności poszczególnych bakterii (nie wiedząc, jednakże, że organizmy te to właśnie 

bakterie). To samo zróżnicowanie zauważył Leeuwenhoek w przypadku próbek po-

chodzących od osób zdrowych i chorych [Ursell i in. 2012]. Jak więc widać, badania 

nad towarzyszącymi nam mikroorganizmami są tak stare, jak sama mikrobiologia. Jed-

nakże to dopiero XXI wiek przyniósł techniki i metody badawcze (takie jak szybkie 

sekwencjonowanie 16S rDNA2 czy sekwencjonowanie całego genomu3), które umoż-

liwiły scharakteryzowanie społeczności bakteryjnych na niespotykaną wcześniej skalę.  

Projekt Badania Ludzkiego Mikrobiomu (Human Microbiome Project, HMP) był 

największym przedsięwzięciem nastawionym na poznanie ludzkich społeczności bak-

teryjnych. Głównymi celami tego projektu, realizowanego w latach 2008-2017, były: (1) 

wykorzystanie nowoczesnych, wysokoprzepustowych technologii w celu jak najpełniej-

szego opisu próbek mikroorganizmów z różnych miejsc ciała, pozyskanych od co naj-

mniej 250 zdrowych ochotników; (2) zbadanie związków pomiędzy stanem zdrowia 

i choroby, a strukturą mikrobiomu w określonych jednostkach chorobowych; (3) zbu-

dowanie wystandaryzowanej bazy danych nt. mikrobiomu i technik wykorzystywanych 

w jego badaniu w ten sposób, aby dotrzeć z tematyką badań do szerokiego grona nau-

kowców [The NIH HMP Working Group 2009]. Zarówno HMP sam w sobie, jak 

i wiele projektów doświadczalnych narosłych wokół HMP, doprowadziło do ogrom-

nej liczby odkryć. Można rzec, że wręcz na nowo zdefiniowano istotę człowieczeństwa, 

udowadniając, jak wiele „naszych” procesów fizjologicznych zawdzięczamy bakteriom. 

                                                           

1 W obecnej literaturze naukowej (również w niniejszej pracy) określenia „mikrobiom” oraz 
„mikrobiota” stosuje się zamiennie. Wydaje się, że pierwotne odnoszenie końcówki „-om” 
w terminie „mikrobiom” do genetyki („genom”), zastąpione zostało odnoszeniem się do 
terminu ekologicznego („biom”). W literaturze polskiej używane jest również określenie 
„mikroflora”.  

2 Jedno z podejść do sekwencjonowania, tj. ustalania kolejności nukleotydów. W sekwencjo-
nowaniu 16S rDNA „odczytuje się” sekwencje silnie konserwowane ewolucyjnie, dzięki któ-
rym określa się przynależność rodzajową bądź gatunkową mikroorganizmu.  

3 Technika umożliwiająca sekwencjonowanie całego genomu jednocześnie. 
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Celem tego artykułu jest zaznajomienie geografów (lub ogólnie: nie-biologów) z kon-

cepcją mikrobiomu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników geograficz-

nych, społecznych i środowiskowych na jego strukturę.  

 

Po co badać mikrobiom?  

W literaturze naukowej spotyka się zróżnicowane dane liczbowe nt. tego, ile mikro-

organizmów zamieszkuje ciało człowieka. Najczęściej podawanym przedziałem jest 

10-100 bilionów komórek bakteryjnych w całym ciele, przy największym udziale bak-

terii jelitowych. Sender i wsp. [2016] przeprowadzili dokładne wyliczenia, mające zwe-

ryfikować dane literaturowe. Wyliczono, że w ciele człowieka o wadze 70 kg znajduje 

się ok. 3,8 x 1013 komórek bakteryjnych, ważących ok. 200 gramów. Dla porównania, 

liczba naszych własnych komórek wyliczona została na 3,0 x 1013. Społeczności bakte-

ryjne żyjące w ciele ludzkim zajmują nisze ekologiczne zróżnicowane pod względem 

dostępności tlenu, poziomu pH, stopnia połączenia ze środowiskiem zewnętrznym, 

itd., co pozwala nam mówić nie tylko o „mikrobiomie ludzkim”, ale również „mikro-

biomie jelitowym” (najlepiej poznanym), „mikrobiomie jamy ustnej”, „mikrobiomie 

skóry” i wielu innych. Każde z tych mikrośrodowisk charakteryzuje się obecnością in-

nych grup mikroorganizmów, wewnątrz których możemy wyróżnić gatunki lub rodzaje 

rdzeniowe (core species/genera), specyficzne dla danej niszy i prawie zawsze w niej 

występujące.  

Mnogość bakterii zamieszkujących ciało człowieka sprawiła, że zaczęto zastanawiać 

się nad ich wpływem na nasze życie. Od jakiegoś czasu zauważalny jest trend, by nie 

traktować człowieka jako li tylko makroorganizmu, ale raczej jako holobiont, czyli bio-

logiczny układ, zawierający w sobie komórki ludzkie, bakteryjne, grzybowe oraz wirusy. 

Badania przeprowadzane w różnych regionach geograficznych dowiodły, że bardzo 

często struktura mikrobioty stanowi rodzaj „mikrobiologicznego podpisu” człowieka, 

pozwalając na określenie jego miejsca pochodzenia, trybu życia, rodzaju wykonywanej 

pracy, itp. Prace te nie mają charakteru wyłącznie badań podstawowych; złożoność 

interakcji pomiędzy mikrobiomem, a ludzkimi układami, głównie układem nerwowym 

i odpornościowym, sprawia, że mikroorganizmy mają wymierny wpływ na funkcjono-

wanie człowieka. Wiele chorób i zaburzeń wynika bądź jest związanych z dysbiozą, 

czyli zachwianiem równowagi, mikrobiomu. Nie zawsze te zaburzenia wynikają wprost 

z działania bakterii; często jest to „przeprogramowanie” szlaków metabolicznych, pro-

wadzące do zwiększonego ryzyka zapadalności na daną chorobę. Przykłady zaburzeń 

związanych z dysbiozą mikrobiomu zaprezentowano na Rycinie 1.  
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Następujące po sobie odkrycia doprowadziły do przekonania, że elementy współ-

czesnego systemu opieki zdrowotnej, takie jak np. terapia spersonalizowana, nie mogą 

być rozpatrywane w oderwaniu od koncepcji mikrobiomu. Rodzaj i dawka zastosowa-

nego leku, czas jego podania, dieta w czasie okresu rekonwalescencji – na wszystko to 
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wpływa mikrobiota (głównie jelitowa). Właśnie z tym faktem związane jest powstanie 

nowej dyscypliny naukowej – farmakomikrobiomiki. Współczesna epidemiologia rów-

nież bierze pod uwagę wpływ mikroorganizmów; kompozycja mikrobiomu wydaje się 

być bowiem kluczem do wyjaśnienia endemizmu wielu chorób. 

 

Wpływ czynników geograficznych i  społecznych na ludzki mi-

krobiom 

Najważniejszymi czynnikami kształtującymi ludzki mikrobiom, zarówno na pozio-

mie osobniczym, jak i populacyjnym, są: lokalizacja geograficzna, przynależność et-

niczna, styl życia, dieta, dostęp do opieki medycznej oraz tradycje społeczne funkcjo-

nujące w danym regionie. Rzadko kiedy czynniki te występują w izolacji od siebie; za-

zwyczaj jest to sieć powiązań, w której jeden czynnik kształtuje drugi (i na odwrót) – 

np. styl życia jest nierozerwalnie związany z dietą. Niestety, większość prowadzonych 

badań pochodzi z USA, Unii Europejskiej oraz z krajów WEIRD (Western, Educated, 

Industrialized, Rich and Democratic Countries, kraje zachodnie, wyedukowane, uprze-

mysłowione, bogate i demokratyczne), które generalnie dostarczają nam danych o po-

pulacjach żyjących na terenach zurbanizowanych. Nie wiadomo do końca, jaki udział 

w kształtowaniu mikrobiomu należy przypisywać czynnikom zewnętrznym, a jaki we-

wnętrznym. Wydaje się jednak, że czynniki zewnętrzne odgrywają zdecydowanie więk-

szą rolę. Badania przeprowadzone przez Rotschild i wsp. [2018] na grupie 1000 zdro-

wych ochotników wskazują, że w przypadku mikrobiomu jelitowego występuje zna-

czące podobieństwo pomiędzy mikrobiomami mieszkających ze sobą, niespokrewnio-

nych ze sobą osób, przy jednoczesnym braku takiego podobieństwa w przypadku krew-

nych, którzy nigdy nie dzielili wspólnego gospodarstwa domowego. Co więcej, wyka-

zano, że ponad 20% różnorodności pomiędzy mikrobiomami poszczególnych osób 

można wyjaśnić czynnikami takimi jak dieta, historia przyjmowanych leków oraz cechy 

antropometryczne. Inne badania dowiodły, że stopień podobieństwa mikrobiomu 

wśród rodzeństw jednojajowych i dwujajowych jest niemalże identyczny [Turnbaugh 

i in. 2009]. 

Dieta 

Spośród wszystkich wymienionych wyżej, dieta wydaje się być najistotniejszym 

czynnikiem kształtującym mikrobiom (szczególnie mikrobiom jelitowy). Ogólnie rzecz 

ujmując, dwa rodzaje bakterii występujących w jelitach są uznawane za swego rodzaju 

marker diety; są to bakterie z rodzaju Bacteroides oraz Prevotella [Gorvitovskaia i in. 

2016]. Przewaga Bacteroides w mikroflorze jelitowej obserwowana jest u mieszkańców 
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zurbanizowanych i uprzemysłowionych państw zachodnich. Związane jest to z wyso-

kim stopniem konsumpcji pożywienia bogatego w tłuszcze i białka zwierzęce. Prevo-

tella natomiast dominuje w przypadku stosowania diety opartej o produkty pochodze-

nia roślinnego, bogate w cukry złożone (np. tradycyjne pożywienie afrykańskich spo-

łeczności wiejskich) [Ursell i in. 2012]. Wzajemne proporcje obu tych rodzajów bakterii 

w jelicie mają niebagatelny wpływ na zdrowie gospodarza. Badania wykazały, że wysoki 

współczynnik Prevotella/Bacteroides sprawia, iż, stosując dietę bogatą w błonnik i pro-

dukty pełnoziarniste, osobnik jest bardziej podatny na obniżenie poziomu tłuszczu 

w organizmie, niż w przypadku niskiego współczynnika [Hjorth i in. 2018]. Inne bada-

nie, prowadzone na modelu mysim, dowiodło, że przewaga bakterii z rodzaju Prevo-

tella w mikrobiomie jelitowym związana jest z wykształceniem przewlekłego stanu za-

palnego, co prowadzi do permanentnej aktywacji białych krwinek; skutkuje to gorszymi 

prognozami w przypadku infekcji wirusem HIV oraz artretyzmu [Ley 2016]. Ciekawą 

zależność odkryli Evrensel i Ceylan [2015], wykazując, że skład mikroflory jelitowej ma 

wpływ również na zdrowie psychiczne. Zwiększona obecność bakterii z rodzaju Bac-

teroides została skorelowana ze zwiększonym ryzykiem zapadnięcia na depresję.  

Przeprowadzono szereg badań w celu ustalenia wpływu diety na skład mikroflory 

jelitowej. Analiza porównawcza społeczności bakteryjnych rdzennych Afrykanów oraz 

Afroamerykanów wykazała dominację Prevotella (i innych bakterii produkujących ma-

ślany) u rdzennych Afrykanów; u Afroamerykanów dominowały natomiast bakterie 

z rodzaju Bacteroides. Zostało to przypisane większemu spożyciu zwierzęcych tłusz-

czów, białek oraz niższemu spożyciu błonnika przez tych ostatnich. Dieta obu grup 

różni się w sposób fundamentalny pod względem składu, przygotowania oraz sposobu 

przyrządzania potraw; konsumpcja tłuszczów i białek pochodzenia zwierzęcego jest 2-

3 razy większa u Afroamerykanów, niż u rdzennych Afrykanów, przy jednoczesnym 

większym stopniu spożycia błonnika i cukrów wśród Afrykanów. Oprócz różnic 

w kompozycji mikrobiomu, zaobserwowano również wzrastającą liczbę przypadków 

zachorowań na raka jelita grubego wśród Amerykanów. Wiadomo, że produkty fer-

mentacji błonnika, przeprowadzanej przez Prevotella, posiadają właściwości przeciw-

zapalne i przeciwnowotworowe, jak również to, że sole żółciowe ulegające pewnym 

procesom za pośrednictwem bakterii mają charakter kancerogenny. Wyniki otrzymane 

w tym badaniu sugerują więc dwa mechanizmy, poprzez które dieta wpływa na wskaź-

nik ryzyka zapadnięcia na raka jelita grubego: pozytywny (ochronny) efekt spożywania 

dużych ilości błonnika oraz negatywny (promujący rozwój nowotworu) wpływ spoży-

wania tłuszczów, które stymulują wytwarzanie kwasów żółciowych [O’Keefe i in. 
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2015]. W innym badaniu porównywano społeczności bakteryjne w jelitach dzieci 

mieszkających w Burkina Faso i w Europie. Otrzymane wyniki wskazują na związek 

pomiędzy obecnością i liczbą bakterii zdolnych do rozkładu cukrów złożonych, 

a liczbą kalorii, które mogą być przyswojone z pożywienia przez gospodarza. Co wię-

cej, zanotowano, że mikrobiom dzieci mieszkających w Afryce jest o wiele bogatszy 

(pod względem liczebności komórek bakteryjnych) i bardziej zróżnicowany, niż u ich 

rówieśników z Europy. Uznaje się, że fakt ten przynosi korzyści mieszkańcom Afryki, 

wpływając na ich przeżywalność i dostosowanie do środowiska (fitness); mnogość bak-

terii produkujących krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe zapobiega prawdopodobnie 

licznym infekcjom bakteryjnym [De Filippo i in. 2010].  

W ograniczonym stopniu udowodniono również wpływ diety na mikrobiom jamy 

ustnej. Badanie Kato i wsp. [2017] wykazało, że konsumpcja nasyconych kwasów tłusz-

czowych oraz witaminy C jest ściśle skorelowana ze stopniem mikrobiologicznej róż-

norodności alfa (wewnątrz próbki). Spożywanie nasyconych kwasów tłuszczowych zo-

stało również skorelowane z nadreprezentacją bakterii typu Fusobacteria, mogących 

wywoływać infekcje prowadzące do obumierania (nekrozy) tkanek, jak również do za-

każenia ogólnoustrojowego (sepsy). Wydaje się jednak, że dieta nie oddziałuje na mi-

krobiom jamy ustnej w taki sposób, w jaki czyni to w przypadku mikrobiomu jelito-

wego.  

Pochodzenie etniczne 

Kilka badań rozpatruje pochodzenie etniczne jako czynnik kształtujący mikrobiom 

człowieka. Analiza porównawcza próbek, pochodzących od czterech głównych grup 

etnicznych zamieszkujących USA, wykazała, że około połowa wszystkich rodzajów 

bakterii zasiedlających jamę ustną różni się liczebnością w poszczególnych grupach 

[Mason i in. 2013]. Jako że zarówno ludność biała, jak i Afroamerykanie, stosują po-

dobną dietę oraz są poddani niemalże identycznym warunkom środowiskowym, suge-

ruje się, że to różnice anatomiczne w budowie zębów są przyczyną obserwowanej 

zmienności [Gupta i in. 2017]. Również analiza mikrobiomu pochwy Amerykanek rasy 

białej i czarnej wykazała wysoki stopień zróżnicowania; w pierwszej grupie domino-

wały bakterie rodzaju Lactobacillus, w drugiej natomiast Atopobium. Fakt ten ma nieba-

gatelny wpływ na stopień podatności na infekcje układu rozrodczego. Lactobacillus na-

leżą do ekologicznej grupy bakterii kwasu mlekowego; uznaje się, że mają one dobro-

czynny wpływ na zdrowie ludzkie. Z drugiej strony podwyższona liczebność Atopobium 

jest oznaką nieprawidłowego funkcjonowania naturalnych barier ochronnych, co może 

przekładać się na zwiększone ryzyko zapadalności na choroby przenoszone drogą 
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płciową [Doerflinger i in. 2014]. Zhou i in. [2007] wysunęli hipotezę, że to predyspo-

zycje genetyczne gospodarza, związane głównie z układem odpornościowym wrodzo-

nym i nabytym, a nie czynniki kulturowe są głównym powodem tego zróżnicowania.  

Ciekawym studium było porównanie próbek pochodzących z jelit malezyjskich pre-

adolescentów. Badaniu byli poddani przedstawiciele trzech grup etnicznych – Malajów, 

Chińczyków oraz autochtonicznej ludności Orang Asli. Największą różnorodność mi-

krobiologiczną zanotowano u ubogich przedstawicieli Orang Asli, natomiast najmniej-

szą – u relatywnie bogatych dzieci chińskich. Autorzy sugerują, że niski dochód, w po-

łączeniu z niskim poziomem wyedukowania rodziców, prowadzi do obniżania standar-

dów i świadomości higieny wśród ludów autochtonicznych. Odkryto również, że szlaki 

biochemiczne odpowiadające za kolonizację bakterii i chemotaksję były nadreprezen-

towane wśród Orang Asli, natomiast szlaki związane z metabolizmem cukrów – 

u Chińczyków [Chong i in. 2015]. 

Badanie kohortowe przeprowadzone przez Stearnsa i wsp. [2017] wśród kanadyj-

skich noworodków (rasy białej oraz pochodzenia południowoazjatyckiego), miało na 

celu określenie, czy pochodzenie etniczne oraz fakt karmienia piersią wpływa na mi-

kroflorę jelit. Wykazano, że niektórzy przedstawiciele wspomnianej wcześniej grupy 

bakterii kwasu mlekowego występują w większej liczbie u noworodków pochodzenia 

południowoazjatyckiego. Warto wspomnieć, że bakterie te uczestniczą w rozkładzie 

cukrów, które nie mogą być przyswojone bezpośrednio w szlakach biochemicznych 

gospodarza. Produkty tego rozkładu (głównie mleczany i octany) służą natomiast za 

swego rodzaju pożywkę dla innych gatunków bakterii. Stwierdzenie większego udziału 

bakterii kwasu mlekowego skorelowane zostało z wysokim wskaźnikiem wegetariani-

zmu wśród osób pochodzenia południowoazjatyckiego, jak również z szeroko rozpo-

wszechnionym zjawiskiem karmienia piersią. Autorzy rozpatrują również inne czynniki, 

które mogą mieć wpływ na opisywane zróżnicowanie: zachorowanie na cukrzycę cią-

żową, czas wprowadzenia pokarmów stałych do diety dziecka, stosowanie antybioty-

ków w czasie ciąży, droga ich podawania, itp.  

Styl życia 

Wpływ stylu życia na mikrobiom jelitowy jest zauważalny na poziomie zarówno 

osobniczym, jak i populacyjnym. W przypadku noworodków, najczęściej podnoszoną 

kwestią jest rodzaj porodu (poprzez cesarskie cięcie bądź naturalny) oraz, wspomniane 

wcześniej, karmienie piersią [Pannaraj i in. 2017]. Dominguez-Bello i wsp. [2010] zade-

monstrowali, że skóra, jama ustna oraz nosogardziel noworodków, które przyszły na 

świat drogą waginalną, są zdominowane przez bakterie mlekowe z rodzaju Lactobacillus, 
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natomiast w przypadku porodu poprzez cesarskie cięcie obserwuje się kolonizację 

głównie przez potencjalnie patogenne bakterie (gronkowce oraz bakterie z rodzjau Aci-

netobacter). Warto przy tym wspomnieć, że mikroorganizmy te kojarzone są głównie 

z mikrośrodowiskiem skóry. Wykazano również, że poród poprzez cesarskie cięcie za-

burza mikroflorę jelit noworodków nawet do sześciu miesięcy po porodzie [Grölund 

i in. 1999]. Jeżeli chodzi o karmienie piersią, to wydaje się, że ok. 30% pożytecznych 

bakterii w przewodzie pokarmowym dziecka pochodzi bezpośrednio z mleka matki, 

natomiast dodatkowe 10% ze skóry piersi matki [Pia i in. 2017].  

Na poziomie populacyjnym również zauważono interesującą zależność mikro-

biomu od stylu życia. Za przykład może posłużyć zbieracko-łowiecki lud Hadza za-

mieszkujący Tanzanię. W porównaniu do próby kontrolnej (Włosi żyjący w środowisku 

zurbanizowanym), Hadza cechują się większym bogactwem i różnorodnością mikro-

flory jelitowej. Ich mikrobiom jest typowy dla populacji, których dieta oparta jest o po-

karm pochodzenia roślinnego (dominacja bakterii z rodzaju Prevotella), jednak zaobser-

wowano również inne cechy, nieudokumentowane u innych grup. Za przykład może 

posłużyć zróżnicowanie mikrobiomu ze względu na płeć. Podejrzewa się, że przyczynę 

tego stanu rzeczy stanowi inny rodzaj pracy wykonywanej przez przedstawicieli obu 

płci. Wynika z tego, że pomimo zamieszkiwania tego samego środowiska i dostępu do 

podobnego rodzaju pożywienia, obie płcie zaadaptowały się w odmienny sposób do 

dostępnych zasobów [Schnorr i in. 2014].  

Badanie przeprowadzone w siedmiu kameruńskich wioskach pozwoliło ustalić, jaką 

rolę pełnią infekcje pasożytnicze w kształtowaniu mikrobiomu jelitowego. Wykazano, 

że ludzie u których stwierdzono obecność ameby charakteryzują się wyższym wskaźni-

kiem wspomnianej wyżej mikrobiologicznej różnorodności afa, przy jednoczesnym 

znaczącym zredukowaniu różnorodności beta (pomiędzy osobnikami). Zjawisko to 

tłumaczy się pośrednimi bądź bezpośrednimi interakcjami pomiędzy amebą, mikrobio-

mem gospodarza oraz sprawnością jego układu odpornościowego. Co więcej, wysu-

nięto hipotezę, że przyczyną chorób autoimmunologicznych, trapiących wysoko roz-

winięte społeczeństwa, jest brak ekspozycji dzieci na różnego rodzaju patogeny (także 

pasożyty). Bardziej różnorodne społeczności bakteryjne są bowiem uważane za poży-

teczne, ze względu na niższą podatność na perturbacje środowiskowe [Morton i in. 

2015]. W tej samej pracy badacze porównali skład mikrobiomu jelitowego ludzi cha-

rakteryzujących się tym samym trybem życia oraz tym samym pochodzeniem genetycz-

nym. Wykazano, że pewien stopień zmienności występujący u ludów zbieracko-łowiec-
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kich nie może być przypisany diecie lub obecności pasożyta; sugeruje to rolę nieziden-

tyfikowanych do tej pory lokalnych czynników, takich jak np. dostęp do odmiennych 

źródeł wody pitnej. Kluczowe różnice w kompozycji mikrobiomu zaobserwowano po-

między populacjami zbieracko-łowieckimi, a tymi, które trudnią się rybołówstwem czy 

farmerstwem; prawdopodobnie odzwierciedlają one odmienną dietę, związaną z wyko-

nywanym zawodem [Morton i in. 2015]. 

Jeżeli chodzi o mikrobiom skórny, to analiza porównawcza próbek, będących po-

płuczynami po myciu rąk, pozyskanych od mieszkańców USA i Tanzanii, wykazała, że 

społeczności bakteryjne obecne w próbkach pochodzących z USA są złożone głównie 

z typowych gatunków zamieszkujących skórę, podczas gdy w próbkach z Tanzanii do-

minują "środowiskowe" gatunki bakterii, nieuznawane za kolonizatorów skóry ludzkiej. 

Odzwierciedla to różnice w trybie życia mieszkańców obu krajów: uczestnicy badania 

mieszkający w USA spędzali większość czasu w zamkniętych pomieszczeniach, mając 

kontakt głównie z suchymi powierzchniami. Co więcej, żaden z amerykańskich uczest-

ników nie podejmował się opieki nad dzieckiem. Mieszkańcy Tanzanii zamieszkiwali 

zaś głównie siedliska mające ciągły kontakt z wolnym powietrzem, ponadto podczas 

wykonywania swoich codziennych czynności mieli nieustanny kontakt z glebą, nieuz-

datnioną wodą oraz innymi powierzchniami zewnętrznymi [Hospodsky i in. 2014]. 

W ostatnich latach uwagę badaczy przyciąga tzw. mikrobiom środowiska zabudo-

wanego (built environment microbiome). Termin ten narodził się, gdy zdano sobie sprawę 

z faktu, że każdy typ budynku posiada swoją własną, charakterystyczną "sygnaturę mi-

krobiologiczną". Ludzie, zwierzęta domowe, systemy kanalizacji i ogrzewania, wenty-

lacja oraz klimatyzacja - to wszystko zostało zidentyfikowane jako źródła mikroorga-

nizmów przenoszonych drogą powietrzną, które następnie zasiedlają wnętrza budyn-

ków [Prussin i Marr 2015]. Mikrobiom niektórych środowisk zabudowanych został 

uznany za sprzyjający rozwojowi alergii i astmy [Casas i in. 2016]. Podejrzewa się rów-

nież, że może być to również czynnikiem zwiększającym ryzyko zapadnięcia na nie-

które zaburzenia psychiczne [Hoisington i in. 2015]. 

 

Podsumowanie  

Zaprezentowane powyżej przykłady przedstawiają tylko niewielką część badań po-

święconych relacji pomiędzy geografią, a mikrobiomem człowieka. W ostatnich latach 

temat ten stał się na swój sposób modny, a przez to podejmowany przez szereg grup 

badawczych na całym świecie. Wydaje się, że koncept mikrobiomu sam w sobie, jak 

i techniki wykorzystywane do jego badania, stanowią użyteczne narzędzie w rękach 
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geografów wszystkich (bądź prawie wszystkich) specjalności. Analiza mikrobiomów 

może rzucić nowe światło na problemy, z którymi mierzy się epidemiologia opisowa, 

zdrowie publiczne, medycyna tropikalna i inne działy nauki, które związane są z geo-

grafią medyczną. Geografowie rolnictwa mogą być zainteresowani analizą społeczności 

bakteryjnych żyjących na roślinach ważnych z ekonomicznego punktu widzenia; szcze-

gólnie użyteczne jest to w przypadku gatunków, których użyteczność jest w nieroze-

rwalny sposób związana z bakteriamii, jak to ma miejsce w przypadku np. winorośli. 

Dokładna wiedza na temat rodzajów bakterii zamieszkujących dany gatunek rośliny 

może usprawnić niektóre procesy, prowadząc do zwiększenia plonów i lepszej ochrony 

upraw. Biogeografowie mogą wykorzystać dane o mikrobiomie do analizy historii wę-

drówek zwierząt, składu ich diety, oraz wzajemnych relacji międzygatunkowych. Spe-

cjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej mogą użyć mikroorganizmów jako wskaź-

ników, mówiących wiele o interakcjach poszczególnych elementów krajobrazu. Wyko-

rzystanie bakterii w badaniach geograficznych jest ograniczone niemalże tylko i wyłącz-

nie przez wyobraźnię. Stopniowa i postępująca redukcja kosztów technik stosowanych 

do badania mikrobiomu będzie zapewne czynnikiem, który zachęci wielu do podjęcia 

tego rodzaju interdyscyplinarnych badań.  
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microbiome studies. This article presents the concept of the microbiome, its impact on hu-
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Abstract  

Human microbiome is defined as the total of microorganisms inhabiting various ecological 
niches of human body. The enormous role of bacteria, viruses and fungi in maintaining the 
physiological balance of a human body lead to extensive interdisciplinary research in the 
field of microbiome studies. This article presents the concept of the microbiome, its impact 
on human health, as well as geographical and social factors that affect its shape. 
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Introduction  

The microbiome is defined as "an ecological community of commensal, symbi-

otic, and pathogenic microorganisms that literally share our body space" [Lederberg 

and McCray 2001]. In the academic context, the term was first proposed in 2001 by 

Joshua Lederberg, Nobel Prize winner in the field of physiology or medicine from 

1958. However, this is seems to be not true; the terms "microbiome" and "microbio-

ta" were used long before 2001 [Prescott 2017]. These terms, despite some semantic 

similarity, are not identical. When referring to humans, "microbiota" means the mi-

crobial taxa associated with humans, while "microbiome" is the catalog of these mi-

crobes and their genes [Ursell et al. 2012]. The first documented observation of the 

diversity of microorganisms inhabiting the human body was made by Antonie van 

Leeuwenhoek (the Father of Microbiology) in 1680s. He compared his own oral and 

fecal microbiota and observed striking differences between the microorganisms in-

habiting these two ecological niches. Similarly, the microbiota in health and disease 

were different [Ursell et al. 2012]. Studies on human-related microorganisms are, 
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therefore, as old as microbiology itself, but only the 21st century brought research 

techniques and methods (like 16S rDNA sequencing1 and whole-genome sequenc-

ing2) that allowed such a broad and complete characterization of microbial communi-

ties. 

The Human Microbiome Project was the most extensive research program aimed 

at understanding the human microbiome. This huge undertaking was carried out 

between 2008 and 2017 by the United States National Institutes of Health. The main 

goals of this project were as follows: (1) to take advantage of new, high-throughput 

technologies to characterize the human microbiome more fully by studying samples 

from multiple body sites from each of at least 250 ”normal” volunteers; (2) to deter-

mine whether there are associations between changes in the microbiome and 

health/disease by studying several different medical conditions; (3) to provide both 

a standardized data resource and new technological approaches to enable such studies 

to be undertaken broadly in the scientific community [The NIH HMP Working 

Group 2009]. Both this project itself and many accompanying studies resulted in 

many discoveries; they even re-defined the status of human being. It turns out that 

a huge amount of our physiological abilities depends on commensal bacteria. The 

purpose of this article is to familiarize geographers (or generally non-biologists) with 

the concept of microbiome, emphasizing the impact of broadly defined geographical, 

social and environmental factors of its diversity. 

 

Why shall  we study microbiome?  

There are various numerical data in the scientific literature concerning the ques-

tion how many microorganisms inhabit human body. The most commonly reported 

value is 10-100 trillion, with the highest proportion of gut bacteria. Sender et Al. 

[2016] have made precise calculations to verify this data. In the “reference man”, who 

weighs 70 kg, they estimated the total number of bacteria at 3.8·1013. They also de-

termined the total mass of these microorganisms at 0.2 kg. As a comparison, the 

number of human cells was estimated at 3.0·1013. The human microbiota occupy 

                                                           

1 A technique of sequence-reading, i.e. the order of nucleotide pairs in a DNA molecule. 
16S rDNA sequences are highly conserved, thus allowing the identification of microorgan-
isms.  

2  A process of determining the complete DNA sequence of an organism's genome at 
a single time. 
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various ecological niches that differ in the availability of oxygen, pH level, connection 

with the external environment and many other factors, which makes it possible to 

talk not only about “human microbiome”, but also about “gut microbiome” (which is 

the most recognized one), “oral microbiome”, “skin microbiome”, etc. Each of these 

microenvironments is characterized by a different set of microorganisms, in which we 

can distinguish core species or genera that are specific for a particular niche and near-

ly always found in it.  

The multitude of bacteria that inhabit the human body makes us think about how 

they affect our lives. For some time now, there has been a trend in treating human 

beings not only as macroorganisms, but also as holobiont, a biological system that 

comprises a collection of human, bacterial, viral and fungal cells. A large number of 

geographical regions have been characterized in terms of microbial core species, 

which form a kind of microbiological signature of a human. These studies do not 

only have a basic dimension. The complexity of interaction between microbes and 

the human body, especially in the field of the immune and nervous systems, makes 

these microorganisms have a measurable effect on human functioning. A number of 

different diseases and disorders are associated with dysbiosis, which is a disturbance 

of the proportion between specific species of microorganisms in a biological niche. 

They are not always directly caused by dysbiosis.. More often it is the disturbance of 

metabolic pathways, which results in increased susceptibility to a disease. Examples of 

disorders related to dysbiosis in microbiome are presented in Figure 1.  

Subsequent discoveries lead to the belief that elements of the contemporary health 

care system, such as personalized therapy, cannot be considered in isolation from the 

microbiome concept. The type and dose of a drug, time of its administration, diet 

during the convalescence - all of these factors are influenced by bacterial communities 

living mainly in the human gut. Modern epidemiology also takes into account the 

influence of microorganisms - the endemicity of some diseases is explained by the 

composition of the microbiome. The recognition of the microbiome's impact on 

human health has left a special mark on personalized medicine, leading to new areas 

of research, such as pharmacomicrobiomics.  

 

Impact of geographical and social factors on the human micro-

biome 

The most important factors shaping human microbiome, both on an individual 

and population level, include: geographical location, ethnicity, lifestyle, diet, access to 
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medical care and social traditions preserved in a given region. They rarely occur sepa-

rately. These interactions usually take the form of a network of connections, and one 

factor is conditioned by another one (e.g. lifestyle is inseparable from the diet). Un-

fortunately, most of the available data are limited to those from the US, EU or 

WEIRD countries (Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic coun-

tries) that represent an urbanized population. It is not entirely clear what share in 

shaping the microbiome should be attributed to external and internal factors. It 

seems, however, that external factors play a much greater role than internal factors. 

A study carried out by Rothschild et al. [2018] on a group of over 1000 healthy indi-

viduals indicates that in the case of gut microbiome there is a significant similarity 

among the microbiomes of genetically unrelated individuals who share a household, 

but no significant similarity among microbiomes of relatives who do not have a histo-

ry of household sharing. Furthermore, over 20% of the inter-person microbiome 

variability is associated with factors related to diet, drugs and anthropometric meas-

urements. Another study shows that the degree of microbial similarity in monozygot-

ic and dizygotic twins is almost identical [Turnbaugh et al. 2009].  

Diet 

Among the environmental factors mentioned above, the diet appears to be the 

most important element shaping the microbiome (especially gut microbiome). In 

general, among the taxa present in the intestine we can observe two main genera of 

bacteria that can be treated as the biomarkers of diet: Bacteroides and Prevotella 

[Gorvitovskaia et al. 2016]. The predominance of Bacteroides in the gut microbiota is 

observed in Western urban industrialized population and is associated with high con-

sumption of processed high-fat and high-protein food. Prevotella, on the other hand, 

predominates in the case of traditional, plant-based diets (e.g., traditional diets in rural 

communities of Africa), rich in complex carbohydrates [Ursell et al. 2012]. The pro-

portion between these two bacteria has a tangible impact on a host health. A study 

revealed that high Prevotella/Bacteroides ratio makes subject more susceptible to 

lose body fat on diets high in fiber and whole grain than subjects with a low Prevotel-

la/Bacteroides ratio [Hjorth et al. 2018]. According to a study conducted on Prevotel-

la, this bacterium is linked to chronic inflammatory conditions. Using mouse model, 

it was observed that Prevotella is associated with systemic white cells activation and 

led to worse prognosis in arthritis and HIV infection [Ley 2016]. The gut microbiota 

is related even to mental health (gut-brain axis). High abundance of Bacteroides was 

correlated with an increased risk of depression [Evrensel and Ceylan 2015].  
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Several studies have been conducted in order to determine the link between the 

diet and microbiota. Comparison of gut microbiota of Native Africans and African 

Americans revealed dominance of Prevotella (and other butyrate-producing bacteria) 

among Native Africans, whereas Bacteroides was characteristic for American Afri-

cans. It was attributed to the higher intake of animal proteins, fat and low intake of 

fiber by the latter. The diets of these two groups are fundamentally different from the 

perspective of preparation, cooking and composition. Animal fat and protein con-

sumption was 2-3 times higher among African Americans, while carbohydrate and 

fiber intake, mainly in the form of resistant starch, was higher among Native Africans. 

Apart from various composition of gut microbiota, an increased risk of colon cancer 

(which is a typical “westernized” disease) was observed among Americans. It is 

known that the products of fiber fermentation conducted by Prevotella possess anti-

inflammatory and anti-cancerous properties and that the products of bacterial bile 

acid conjugation are of carcinogenic character. Obtained results suggests two poten-

tial mechanisms for diet-associated cancer risk: the protective effect of dietary fiber 

and the promotional effect of dietary fat on stimulating bile acid synthesis by the liver 

[O’Keefe et al. 2015]. Another study focused on differences between gut microbiota 

of children from Burkina Faso on the one hand and from European countries on the 

other hand. The obtained data indicate an association between polysaccharide-

degrading microbiota and the calories that the hosts can intake from their diet, which 

can potentially influence the survival and fitness of the host. Furthermore, a higher 

microbial richness and biodiversity were observed among children from Africa. This 

fact has beneficial consequences: short-chain fatty acids-producing bacteria that are 

abundant among African children possibly help prevent the establishment of some 

potentially pathogenic intestinal microbes causing diarrhea [De Filippo et al. 2010].  

The influence of a diet on microbiota was also confirmed, to some extent, in an 

oral microbiome. A study revealed that the consumption of saturated fatty acids and 

vitamin C was consistently correlated with alpha (within sample) microbial diversity 

indexes in both richness and diversity. The intake of saturated fatty acids was also 

correlated with relative abundance of fusobacteria, which are involved in many hu-

man infections that cause tissue necrosis3 and septicaemia4. It seems, however, that 

                                                           

3 A sequence of morphological changes occurring after cell death in a living organism. 
4 A life-threatening organ dysfunction caused by disturbed regulation of the body's response 

to infection. 
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the diet does not have as much effect on oral microbiota as in the case of the gut 

microbiota [Kato et al. 2017].  

Ethnicity 

Several studies consider ethnicity as a significant factor that affects human micro-

biome. A study compared the oral microbiome composition in the samples obtained 

from major races/ethnic groups residing in the United States (African Americans, 

Caucasians, Asians and Latin Americans). It was found that nearly 50% of the overall 

bacteria genera significantly differ in abundance between the above-mentioned popu-

lations [Mason et al. 2013]. Since in this case both groups African Americans and 

Caucasians were subjected to similar environmental factors like food, nutrition and 

lifestyle, it is suggested that the difference in the anatomical structure of teeth results 

in distinct composition of oral microbiome [Gupta et al. 2017]. A comparison of the 

vaginal microbiota in healthy Caucasian and African American women from North 

America showed that the microbial communities of the first group are dominated by 

bacteria of the genus Lactobacillus, while in the latter the most represented genus was 

Atopobium [Zhou et al. 2007]. This variance has a significant impact on the different 

susceptibility to reproductive system diseases. Lactobacillus genus belongs to the 

ecological group of lactic acid bacteria, which are considered to play a beneficial role 

in human health. On the other hand, elicited level of Atopobium is regarded as 

a signature of significant disruption of immune barrier properties, potentially resulting 

in enhanced susceptibility to sexually transmitted infections during bacterial vaginosis 

[Doerflinger et al. 2014]. Zhou et al. [2007] hypothesized that host genetics (mainly 

connected to the innate and adaptive immune system) may be more important in 

shaping the vaginal microbiome than the cultural differences between ethnic groups.  

Another comparative study demonstrated a stratification of gut microbial compo-

sition in Malaysian pre-adolescents. The Malays, Chinese and indigenous Orang Asli 

were subjects of this research. The highest microbial diversity was found in the eco-

nomically deprived indigenous children while the lowest diversity was detected 

among relatively wealthy Chinese children. It is suggested that a combination of low 

income and low parental education attainment might have resulted in reduced hy-

giene practices among Orang Asli children in comparison to Malays and Chinese 

children. In addition, it was found that the pathways pertinent to bacterial coloniza-

tion and chemotaxis are over-represented in Orang Asli population, whereas path-

ways related to sugar metabolism are higher in the Chinese population [Chong et al. 

2015]. 
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The aim of the research conducted among two groups of Canadian infants – Cau-

casians and South Asians – was to investigate whether the infant gut microbiota dif-

fered by ethnicity and by breastfeeding status. It was found that several members of 

the lactic acid bacteria group were more abundant within South Asians. These bacte-

ria are known to break down carbohydrates that are not absorbed by the host to pro-

duce acetate and lactate, which are used as energy sources by other microbes. This 

observation is linked with a higher rate of vegetarianism among South Asian mothers 

and with a higher breastfeeding rate. Authors also demonstrated other factors that 

underlie the construct of ethnicity used in this study: vegetarian status, gestational 

diabetes mellitus prevalence, timing of introduction of solid foods, antibiotic use 

during pregnancy, mode of delivery, etc. [Stearns et al. 2017]. 

Lifestyle 

The impact of lifestyle on human microbiome is noticeable at both individual and 

population levels. Some authors have suggested that the type of delivery (vaginal or 

caesarean) influences the composition of infant’s microbiota. It was also suggested 

that breastfeeding (or its absence) do so as well [Pannaraj et al. 2017]. For example, 

Dominguez-Bello et al. [2010] demonstrated that the skin, oral mucosa and naso-

pharynx of neonates vaginally born were colonized predominantly by Lactobacillus, 

whereas babies delivered by caesarean section were colonized by a variety of poten-

tially pathogenic bacteria typically found on the skin and in hospitals (Staphylococcus 

and Acinetobacter), suggesting that babies born by caesarean delivery were rather 

colonized with skin microbiota than with vaginal type of bacteria. It was also shown 

that caesarean delivery may disrupt the gut microbiome of newborns for up to 6 

months after birth [Grölund et al. 1999]. A study concerning the role of breastfeeding 

in shaping microbiome found that nearly 30% of the beneficial bacteria in a baby's 

intestinal tract come directly from mother's milk, and additional 10% come from the 

skin on the mother's breast [Pia et al. 2017]. 

At the population level, an investigation of the phylogenetic diversity and metabo-

lite production of the gut microbiota from a community of human hunter-gatherers, 

the Hadza of Tanzania, showed an interesting relationship attributed to the broadly 

understood lifestyle. Compared to Italian urban controls, the Hadza are characterized 

by higher levels of microbial richness and biodiversity. The Hadza gut microbiome 

possess characteristic features that are consistent with a heavily plant-based diet (e.g, 

the predominance of Prevotella). Another finding in this study is a sex-related diver-

gence in Hadza gut microbiome structure, which is not documented in other human 
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groups. This divergence is believed to be based on the Hadza sexual division of labor 

and differences in diet composition among female and male individuals. Although 

inhabiting the same environment and feeding on the same food, both groups of pop-

ulation have adapted to available resources in a different way [Schnorr et al. 2014].  

Another study, conducted in seven villages in Southwest Cameroon, highlighted 

the role of a parasitic infection (amoebiasis) in the shaping of gut microbiome. The 

study revealed that individuals harboring amoeba exhibit significantly higher alpha 

diversity (within sample) in their gut microbiota, coupled with a significant reduction 

in beta diversity (between samples). This phenomenon could be explained by either 

direct or indirect interactions between gut microbiota, amoeba and host immune 

system. It has been hypothesized that the underlying cause of the high incidence of 

autoimmune diseases, characteristic for industrialized countries, is the absence of 

childhood exposure to infectious agents, such as parasites. More diverse microbial 

communities are considered to be beneficial due to lesser susceptibility to perturba-

tions [Morton et al. 2015]. In the same study, the authors compared the gut microbio-

ta composition of people from the same subsistence mode and genetic ancestry. It 

was found that the differences exist within the group of hunter-gatherers and they 

cannot be attributed to diet or parasitism. This finding suggests an important role of 

other, unexplored and very localized environmental factors (e.g. different water 

sources). Key differences were found among hunter-gatherers and fishing or farming 

populations. They probably reflect the influence of a long-term diet, which depends 

on a lifestyle [Morton et al. 2015].  

Also, the variation in skin microbiome was attributed to a different lifestyle and 

environmental conditions. A comparative study conducted among the US and Tan-

zanian populations revealed that the bacterial communities found in the US hand-

wash samples consisted of “typical” skin-related bacteria species, while the most 

abundant taxa found among Tanzanians included environment-associated microor-

ganisms that are not believed to be typical colonizers of human skin. They are, how-

ever, commonly found in soil and aquatic environments. Notable lifestyle differences 

between the US and Tanzanian participants have been identified. US participants 

spend the majority of time indoors in contact with dry surfaces and none of the US 

study participants was a caregiver for young children. By comparison, mothers from 

the Tanzanian population who took part in the study lived in open-air residences and 

were typically outdoors when performing daily household activities that require al-
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most constant contact with soil, untreated water and other outdoor surfaces [Hos-

podsky et al. 2014].  

In terms of a lifestyle, a special attention has been paid to so-called “built envi-

ronment microbiome”. This term has been formed on the basis of observations that 

every type of a building possesses its own microbiome. Humans, pets, plants, plumb-

ing systems, heating, ventilation and air-conditioning systems, mold, dust resuspen-

sion and the outdoor environment have been identified as the major sources of air-

borne bacteria that inhabit built environment [Prussin and Marr 2015]. Differences in 

the built environment microbiome composition have been linked to an increased risk 

of allergy and asthma [Casas et al. 2016]. It is also assumed that variations in this mi-

croenvironment may be responsible for mental health problems [Hoisington et al. 

2015].  

 

Conclusions  

The examples presented above constitute only a small part of the research on the 

microbiome-geography relationship. In the recent years, this topic has been widely 

discussed, and thus, it has been explored by a number of research groups around the 

world. It seems that the concept of the microbiome itself, as well as the techniques 

used in the studies devoted to it, present themselves as a very promising tool in the 

hands of geographers of all (or almost all) specialties. Studies on the microbiome can 

shed new light on the difficulties faced in descriptive epidemiology, public health, 

tropical medicine and other fields related to medical geography. Agricultural geogra-

phers may be interested in the analysis of microbial communities in plants of eco-

nomic importance. This is particularly useful for plants the usefulness of which is 

inextricably linked to bacteria, such as common grape vine. Knowledge about the 

species of bacteria living in or on the plant can improve the processes leading to in-

creased yields and provide plants with adequate protection. Biogeographers may con-

sider microbiome as a convenient tool that can help in the analysis of the history of 

animal migration, the composition of their diet, and the mutual relationships between 

particular species. Specialists in the field of land management can study microbiota to 

investigate the interaction between individual landscape elements. Built environment 

microbiome may be an object of interest for urban geographers. The use of bacteria 

in a geographical research seems to have almost no limits. The gradual reduction in 

costs of techniques used to analyze bacterial communities (e.g., the aforementioned 

sequencing) can be an incentive for undertaking such interdisciplinary research. 
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WPROWADZENIE DO KONCEPCJI MIKROBIOMU 

DLA GEOGRAFÓW  

 

Streszczenie  

Mikrobiom ludzki definiowany jest jako ogół mikroorganizmów zamieszkujący różne nisze 
ekologiczne naszego organizmu. Ogromna rola, jaką pełnią bakterie, wirusy i grzyby w 
zapewnianiu wewnętrznej równowagi fizjologicznej sprawiła, że w ostatnich latach obserwu-
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je się bardzo duże zainteresowanie badaniami nad mikrobiomem. Niniejszy artykuł prezen-
tuje koncepcję mikrobiomu, jego wpływ na zdrowie człowieka, a także czynniki geograficz-
ne i społeczne, które kształtują ludzką mikroflorę.  

 

Słowa kluczowe:  mikrobiom, mikrobiota, bakterie, Human Microbiome Project 
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Abstract  

Gastronomy tourism is an important type of cultural tourism market and it is also one of the 
most powerful tools of economic development. In many recent studies it has been empha-
sized that the culinary culture of the destination is an important part of the travel experience. 
Individuals who participate in gastronomy tourism represent a high educational level and 
a high income. Besides, it has as a positive effect on the local economy and the development 
of the region, because gastronomic tourism helps destination to preserve its sustainability. 
 This paper aims to examine the role of gastronomy in the marketing of destinations, evaluate 
the gastronomic potential of Turkey and the marketing of the rich culinary culture of Turkey, 
so that it can be used more effectively. In the research, a qualitative approach has been 
adopted and Turkey's promotion posters, catalogs and other promotional materials have been 
examined and evaluated. 

 

Key words: gastro tourism, gastronomy tourism, Turkey 

Introduction  

According to Tribe [2005], tourism supply consists of four parts. These parts are 

transportation, attractivenes, accommodation services and information, as well as pro-

motion. The attractions of the destination are the elements that stimulate the tourism 

economy and they are the factors that enable a visitor to choose that destination out of 

other destinations. Gastronomy tourism helps promote a destination and increase its 

attractiveness. Gastronomy tourism is a type of tourism which plays an active role in 

the marketing of destinations. and at the same time, it can be an opportunity for regions 

without natural beauty like sea or snow [Povey, 2011: 234]. 

mailto:dluzewsk.a@gmail.com
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Nowadays, there is a growing demand for food and wine in tourism, and it becomes 

an important type of tourism within the tourism industry. Gastronomy tourism is an 

important type of cultural tourism market and it is also one of the most powerful tools 

of economic development. In many recent studies, it has been emphasized that the 

culinary culture of the destination is an important part of the travel experience [Rich-

ards, 2002; Ottenbacher and Harrington, 2010; Guzel Sahin and Unver, 2015; Perez 

Galvez et al., 2017] 

Gastronomy tourism is an alternative tourism type that has been ignored until re-

cently. It is possible to say that it has become the key point in marketing a destination 

due to its positive effects on tourism and regional development [Perez Galvez et al., 

2017a: 254; Perez Galvez et al., 2017b: 604] It has been found that in the recent years, 

tourism choices have not been determined only by the biological need to eat, but also 

by the desire to try interesting products. In the recent years, it has been noticed that the 

tourism concept has changed over time. Tourists who participate in tourism activities, 

want to visit and see different destinations, experience fun and relax, and also want to 

taste the food and beverages of their destination. At this point, gastronomy tourism 

has added vitality to tourism and it is a type of tourism that offers an opportunity for 

unforgettable and unique food and beverage experiences [Ottenbacher and Harrington, 

2010].  

According to previous studies [Guzman and Canizales, 2011; Bekar ve Kilic, 2014], 

it has been highlighed that individuals who participate in gastronomy tourism represent 

a higher educational level and a high income. Besides, it has as a positive effect on the 

local economy and the development of the region. Gastronomic tourism helps a desti-

nation sustainability [Du Rand, Heath ve Alberts, 2003: 100]. Thus, the development 

of gastronomy tourism will increase both per capita expenditures and the multiplier 

effect will increase the agricultural sector by increasing the demand for such products 

as fruits, vegetables and cereals. From this point of view, it can be interpreted that this 

type of tourism contributes to the region in economic, social and cultural ways.  

Although tourism has a positive effect on the destinations (e.g. economic increase, 

development and higher employment), there are also some examples of negative effects 

of tourism on cultural, social and physical aspects. In the absence of a planned execu-

tion of tourism activities, irreversible damage occurs in nature. Leaving wastes left from 

the consumption of touristic goods and services to the haphazard environment or pol-

luting the nature of the transportation-related emission problem, deterioration of the 

air and water quality threaten human health. As well as irregular urbanization and noise 
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may also occur with the increase in crowds. Increased air pollution due to industriali-

zation and urbanization, reduction of green areas, stress, fatigue, noise, etc. situations 

negatively affect the environment in which we live. While tourism contributes econom-

ically to the country, there are some effects such as seasonality impact, importation and 

increased of foreign dependency. 

“In addition to the economic, physical and ecological effects it has created in the 

region, another important effect of tourism is on the social structure of society. Social 

impacts imply the effect of tourism directly or indirectly on existing social values, per-

sonal behaviors, interpersonal relations, security concept, moral rules, artisan activities, 

traditional demonstrations and social structure of society.” [Gurbuz, 2002: 50, Dłużew-

ska 2009]. 

For instance, as mass tourism is carried out in crowded groups, the carrying capacity 

of the regions is exceeded. Thus, the destination is damaged and overcrowded. These 

negative types of impact will be lower in the special interest tourism. With the increase 

in mass tourism, the destruction to the environment has increased. For this reason, 

new and alternative tourism types have started to be searched. Alternative tourism types 

are carried out by fewer people compared to mass tourism. [Jones, 1992: 102, as cited 

in Avcıkurt, 2015: 199]. It is desired to minimize the damage caused by mass tourism 

with alternative tourism types and to ensure sustainable development in tourism. Sus-

tainable tourism can be defined as “The use of touristic resources can be used without 

polluting and destroying them and passed on to future generations.” [Avcıkurt, 2015: 

201]. UNWTO [2005] defined to sustainability tourism as “Tourism that takes full ac-

count of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing 

the needs of visitors, the industry, the environment and host communities”.  

There are several types of tourism that maintain sustainability within the tourism 

indurstry. The marketing of the regions on the basis of destination, even tourism activ-

ities of specific dimensions under the name of special interest tourism are of great im-

portance for many countries. At this point, gastronomy tourism can be integrated with 

many types of tourism, it is also a kind of tourism type that can be defined as a separate 

category. Alternative tourism types do not cause excessive capacity increase in the re-

gion as much as mass tourism, so it is thought that gastronomy tourism can create 

sustainable tourism destination and tourism revenues may increase due to high income 

tourists. Although gastronomic tourism is a new type of tourism, tour operators and 

travel agencies that have been marketing destinations abroad for a very long time offer 

gastronomy as a tourism product. In this sense, gastronomic richness is also used as 
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a destination marketing tool. Gastronomic riches are a product differentiation tool 

where destinations are similar with architectural, climate, price and other features. 

When Turkey’s gastronomic wealth has taken into consideration, it can be said that 

there is a very important gastronomic tourism potential which is not very fully usable 

yet [Guzel Sahin and Unver, 2015: 64].  

This paper aims to examine the role of gastronomy in the marketing of destinations, 

evaluate the gastronomic potential of Turkey and the marketing of the rich culinary 

culture of Turkey, so that it can be used more effectively. In the research, a qualitative 

approach has been adopted and Turkey's promotion posters, catalogs and other pro-

motional materials have been examined and evaluated. 

 

Background 

What is gastronomy? 

Gastronomy is a science that examines how, when, in what form and in which com-

positions food and drink will be eaten and consumed [Santich, 2004: 14]. Kivela and 

Crotts [2005] described the gastronomy as a food or eating habits and food preparation 

techniques of a country or region that differentiate between country or regional cuisine. 

Gastronomy, which is also defined as the transformation of the relationship between 

culture and food into science and art, has now started to play an important role in 

integration with tourism and promotion of the country [Cavusoglu, 2011; Kucukaltan, 

2009: 8]. Gastronomy is derived from the words “Gastro” which means stomach and 

“Nomos” which means rule in Greek [Altınel, 2009: 2]. According to Deveci et al. 

[2013: 30] gastronomy is a science which starting from the historical development pro-

cess of food and beverage, a detailed understanding of all the features, development 

and adaptation to today's conditions and also contributes with scientific and artistic 

elements. It is expressed as an interdisciplinary field linked to many disciplines such as 

anthropology, agriculture and sociology [Kivela and Crotts, 2006].  

Based on context it is possible to say that, gastronomy is a branch of science which 

is not only food and beverage preparation, also that brings a new perspective to tourism 

and reflects the local identity and culture of regions or countries. Gastronomy has al-

ways been a central part of the tourism experience, but in recent years it has become 

one of the main motivations for traveling to a specific destination [Garibaldi et al., 

2017: 53].  
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Gastronomy and tourism 

Gastronomy is an important source of motivation for participating in tourism ac-

tivities, therefore it is a phenomenon that motivates tourists [Wolf, 2006]. Gastronomy 

tourism is the term used by Lucy M. Long in 1998 for the first time. Gastronomic 

tourism, which is defined as visiting a variety of destinations, festivals, restaurants to 

taste a special food or drink and see how it is produced [Hall et al., 2003: 60] nowadays, 

it is seen as an alternative tourism type which attracts much attention. 

Gastronomy tourism can be found in different concepts and names, such as e.g. 

“culinary tourism”, “food tourism”, “wine tourism”, “gastronomic tourism”, “gourmet 

tourism” and “gastro-tourism”. According to the World Food Travel Association, cul-

inary or food tourism refers to the search for specific or unique food and beverage 

experiences. (http://www.worldfoodtravel.org). Some studies show that food and 

wine are considered to be cultural identity of area and wine tourism is the key compo-

nent of gastronomy [Williams, 2001; Lopez Guzman et al., 2014; Bencivenga, 2016; 

Garibaldi et al., 2017] It has been seen that gastronomy is classified by distinguishing 

between food tourism and wine tourism [Alant and Bruwer, 2004; Chartes et al., 2000; 

Macionis and Cambourne, 2002]. 

 When we look at the world famous cuisines, these have three main features: the 

recognition of the cuisine by other cultures and the application of it, the authenticity of 

the dishes produced in a cuisine, and the variety that expresses the abundance and 

richness of the recipes produced in that cuisine It is possible to collect world cuisines 

under nine titles; French Cuisine, Turkish Cuisine, Far Eastern Cuisine (China, Japan, 

Korea, Indian etc.), North and South American (Mexico, America, Cuba etc.), South-

ern European Cuisine (Spain, Italy, Portugal, Greece etc.), Northern European Cuisine 

(Germany, Austria, Poland, Rusia etc.), Central Asian Cuisine (Afghanistan, Kazakh-

stan etc.), Middle Eastern Cuisine (Azerbaijan, United Arab Emirates, Georgia, Leba-

non etc.) and African Cuisine (Morocco, Senegal, South Africa etc.). Due to its strategic 

location and diversity of agriculture, Europe has many important international cuisines 

such as French Cuisine, Italian Cuisine, Spanish Cuisine and also Turkish Cuisine in 

terms of gastronomy [Ozgen, 2015, as cited in Goller, 2015: 13].  

 France is one of the most well-known countries with its culinary culture. French 

cuisine, one of the most famous cuisines in the world, gained its reputation after the 

16th century [Akman and Mete, 1998; Tezcan, 2000]. The reasons for the variety of 

French cuisine are cultural interactions and different and rich materials that grow in 

different parts of the country. In the gastronomic sense, the first modern restaurant in 

http://www.worldfoodtravel.org/
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the 1700s was opened in Paris by Boulanger. Until that time, customers have eaten 

what they put it, while Boulanger has offered the customers the opportunity to eat what 

they want. Boulanger, which offers a variety of dishes to its customers at its inn, named 

this variety choice as “restaurer”, which means to improve / revitalize / revive in 

French. The origin of today's restaurant concept also comes from here [Morgan, 2006]. 

French cuisine is served with fine wines. This is a feature that makes French cuisine 

valuable [Akman and Mete, 1998]. France is divided into nine gastronomic regions. 

Gastronomy, Paris basin, Northeast France, Rhone-Saone region, Alps-Jura region, 

Auvergne region, Northwestern France, Riviera region, Aquitaine region, Pyrenees re-

gion. France, which is the second largest producer of cheese in the world after the 

Netherlands, exports only 20 percent of its cheese. [Tezcan, 2000 as cited in Goller, 

2015:13]. 

Italian cuisine, which is known as the oldest and most developed kitchen among 

European cuisines, is one of the most famous of the world with the materials used and 

cooked dishes [Akman and Mete, 1998]. Italian cuisine, like the Romans, the Greeks 

and the Etruscans, is a cultural heritage left by the Mediterranean peoples who are 

committed to cultivation, development and protection [Nenes, 2009 as cited in Goller, 

2015: 17]. The most popular pastry in Italy is pasta. Basic dishes such as ravioli, tortel-

lini, spaghetti, pizza, lazagna have also gained worldwide fame. Garlic, basil and olive 

oil are sometimes used separately in sauces [Belge, 2001 as cited in Goller, 2015: 17]. 

Spain, which is one of the most popular countries in the world with its gastronomy, 

has typical Mediterranean cuisine. The discoveries of his past, migrations and wars 

caused the Phoenicians, Greeks, and Spaniards to interact with the Romans, influenced 

by the cultures of these countries [Dilsiz, 2010]. Spain's three sides are surrounded by 

seas, and the Spanish cuisine has provided plenty of seafood. Chicken, fruit and vege-

table types are important in Spanish cuisine. Olives, oranges and grapes for wine; are 

the most grown products. Regions visited in Spain for gastronomy tourism divided into 

5 large regional kitchens. These; Green Spain, Central Spain, Pyrenees, Mediterranean 

Spain and Andalusian region are the cuisine [Nenes, 2009 as cited in Goller, 2015:19]. 

According to the literature review about gastronomy, food and beverages reflect 

the cultural identity of a destination, the relationship between gastronomy and cultural 

heritage has reached an important dimension [Bessiere, 1998; Long, 2004]. It is possible 

to say that the food culture and gastronomy have an important place in the destination 

selection of tourists and the expectations from the destination are shaped according to 
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the culinary culture [Cohen ve Avieli, 2004; Correia vd., 2007; Fox, 2007; Guzman ve 

Canizaes, 2011; Kivela ve Crotts, 2008].  

Hjialager and Crigliano [2000] have investigated the hypothesis of whether food is 

a culture in cultural activity as a tourism. As a result of the research, they accepted the 

hypothesis that food is a culture in cultural activity as tourism. Chartes, Ali-Knight 

[2000], examined the relationship between wine tourism and wine education. They 

found that the tourists were satisfied with the knowledgeable and experienced people 

about wine. Williams [2001], explored the effect of wines in the image of destination 

by discussing with wine producers. So, has examined the wine production regions in 

the market and observed changes in the perceptions of these regions. Results show 

that, in the past, the focus was on the production of wine, but now the focus on the 

recreation activities and tourist experiences in these regions. Kivela and Crotts [2006], 

divided gastronomy into two topics: kitchen (food, food, methods of preparation) and 

preology (wine science). Kivela and Crotts [2008], have prepared the study about Hong 

Kong’s gastronomy tourism. It has been concluded that gastronomy plays a major role 

in the expectations of tourists from the destination and is among the purposes of vis-

iting the region again.  

Barrere, Bonnard and Chossat [2009], popular gastronomy has been researched. 

Although the popular gastronomy advances with a slow food approach; advocate that 

gastronomy should be part of luxury tourism types appealing to top class tourists. Sims 

[2009], investigated the role of local food in sustainable tourism. It has revealed that 

tourists see culture and heritage resources as well as local dishes as equivalent. Lopez-

Guzman and Canizaes [2011], was prepared a research on the expectations of tourists 

coming to Spain. It has been concluded that the people who are at higher education 

level give more importance to gastronomy and that the local cuisine provides a unity 

with the other attractiveness of the city. 

Gastro-tourists 

Gastronomy tourists are individuals who want to experience different foods and 

drinks and participate in tourism activities for this purpose [Horng and Tsai, 2010: 75]. 

World Tourism Organization has defined gastronomy tourist as ‘travelers who has pur-

pose of travel in part or all of their holiday plans to taste food and drinks specific to 

the destination and take part in gastronomic activities’ [World Tourism Organization 

[UNWTO], 2012: 7]. Many studies have shown that gastronomy tourism is preferred 

by people who have high income and high education level [Hatipoglu, 2010: 6]. For 

instance, according to the findings of Kargiglioglu and Akbaba’s study [2016], it was 
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determined that the income levels of the tourists were an important variable in their 

participation in the gastronomic tourism activities, and the high income tourists were 

the ones who preferred local and elite restaurants and were interested in local products 

and bought various gastronomic products. Lopez-Guzman et al. [2014], found that 

food and wine are closely related to culture; they concluded that the kitchen and culture 

are the most valued sources for tourists. They also stated that gastronomy tourists have 

high income and culture levels, and these tourists create an attractive market segment. 

There are many tourist types with different demands from different destinations. 

Tourist typologies describe different types of tourist consumer behavior. Many typol-

ogies have been developed to understand tourist behavior. The most widely accepted 

ones are Cohen, Plog and Smith's typologies. The typologies reflect the tourists' behav-

ior, travel motivation and their expectations.  

Cohen [1972], firstly divided tourist typologies into 4 groups; “non-institutionalized 

traveler” these are “organized mass tourist” and “individual mass tourist”, and “insti-

tutionalized traveler” are “explorer” and “drifter”. Organized mass tourist, who buy 

a package tourto popular destinations. These are the least adventurous tourists, tour 

operators organise their trip and holiday and they make a few decision about their hol-

iday. Individual mass tourists are similar to organized mass tourists. They make some de-

cision about own trip, but also they will prefer to visit the same places with all mass 

tourists. Explorer tourists arranges their trip alone and try to get off baten track. These 

are set out to meet local people however they are expect comfort and security. Drifters 

search for strange and exotic environment and they can live with the local people. And 

they tries to become accepted from the local community. These tourists are most ad-

venturous [Grzywacz and Zeglen, 2016; Murhpy, 1985: 5-6]. 

Plog [1974], divided tourists 3 groups as “allocentric”, “mid-centric” and “psycho-

centric”. Plog has been able to reach these concepts as a result of the study conducted 

on the basis of 16 airlines in order to find out why most American citizens do not 

prefer the airline in their travels [Hsu and Huang, 2007: 22]. Allocentrics are outward-

looking people who like to take risk and seek mre adventurous holiday. These are prefer 

to individual exploration. Psychocentrics are less adventurous, inward-looking people. 

They tend to prefer the familiar and popular destinations. Generally, they choose orga-

nized package holiday to well-known destinations. Mid-centric tourist, prefer individual 

travel to areas with facilities and growing reputation [Grzywacz and Zeglen, 2016; 

Murhpy, 1985: 5-6].  
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Smith [1977], described tourist typology in a several levels. First one is explorer, who 

is looking for discovery and desire to interact with hosts. This type has very limited 

numbers and small groups. Elite tourists, prefer to special a individually tailored visits to 

unusual exotic places. They are small in number and easily adapted into surrounding 

environments. Off-beat tourist want to get away from the crowds. Their aim to stay away 

from other tourists. Unusuals, make side trip organizd tours to eperience local culture. 

They desire to explore more isolated area or undertake more risky activity. Incipient mass 

tourists, travel to established destinations where tourism is not totaly dominant yet. 

These are travelling alone or in a small organized group using shared services. Mass 

tourists, generally use package tour to tourist enclaves overseas. They have middle class 

incom and expects the same things they are used to at home. Charter tourists, have little 

or no interest in the destination itself providing that the holiday gives them the enter-

tainment and standards of food and accomdation they expect. They desire to travel to 

new but familiar relaxation destinations which as many standardized facilities as possi-

ble [Grzywacz and Zeglen, 2016; Murhpy, 1985: 5-6].  

There are several researches to determine features of gastronomy tourists. Boniface 

[2003] examined the classification of gastro tourist. For the purpose of gastronomy 

tourism, the tourists were divided into five groups and made appropriate classifications. 

In the study of wine tourism and tourists in America, it was concluded that wine tour-

ists tend to be more affluent and more experienced than other tourists who travel for 

entertainment [Garibaldi, Stone, Wolf ve Pozzi, 2017]. Garibaldi et al. [2017], examined 

the profile of US wine tourist in interested in wine-related activities. As a result, there 

was not singular type of wine tourist, but American wine tourists are well travelled from 

high socio-economic status. Wolf [2006: 3] researched motivations of gastro-tourist. 

For instance, watching cook’s cooking performance in famous restaurant, eat and drink 

a new thing in famous restaurant or bar, attend the opening night or a special program, 

to participate in food, wine or beer festivals and events, To visit the places where wine 

is produced, to follow the wine production process and participating in cooking courses 

(several days, weeks or months).  

Tourism types in Turkey 

Turkey is a country surrounded by seas on three sides and it attracts a lot of tourists 

for sea tourism. Still, besides the domination of coastal, balnear tourism (‘sea-sand-

sun’) other, alternative types of tourism have emerged. Supply sources are formed in 

demand in tourism sector. Recently, the high level of education of the tourists also 
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differentiated the holiday expectations. In this way, expectations of tourists are in-

creased in the holidays. This leads to the emergence of tourism types that can respond 

to the expectations of tourists [Uyar and Zengin, 2015: 362].  

Turkey is hosting many types of tourism due to its climate and geographical loca-

tion. The most important are (Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism): 

 3 x S (sea, sand, sun) tourism 

 Sightseeing tourism 

 Health and termal tourism, 

 Winter tourism, 

 Tabeland tourism, 

 Hunting tourism, 

 Congress tourism, 

 Yatch tourism, 

 Golf tourism,  

 Religious tourism, 

 Speleological tourism, 

 Rural tourism, 

 Climbing, 

 Diving tourism. 

 Gastronomic tourism. 

Table 1 shows tourism income, number of tourists and average expenditure by 

years. As it has been presented, while the number of tourists is increasing, the average 

expenditure per capita is decreasing. It is possible to say that the reason for this decline 

is the understanding of all-inclusive tourism. Tourism expenditure as well as per capita 

spending amount declined due to the fact that tourists do not spend their money any-

where else except hotels. 

The majority of tourists came from Russia (tab. 2). In 2016, this ratio decline was 

due to political reasons linked to the relations between Russia and Turkey. Germany 

was on the second place in terms of number of tourists in 2017. Apart from the coun-

tries included in the table, tourists come from many countries with the growing number 

of Eastern European ones, and declining number of tourists from Western and Central 

Europe. As shown in the table, tourism income is low although there are many tourists 

in Turkey. From this point of view, it can be interpreted that alternative tourism types 
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should be brought to the foreground in order to revitalize tourism and to ensure the 

sustainability of destinations. 

Table 1. Tourism Revenue, Number of Tourist and Expenditure 

Year 
Tourism Income 

(1000$) 
Number of Visitors 

Average Expenditure 
P.P. ($) 

2003 13 854 866 16 302 053 850 

2008 25 415 067 30 979 979 820 

2014 34 305 904 41 415 070 828 

2015 31 464 777 41 617 530 756 

2016 22 107 440 31 365 330 705 

2017 26 283 656 38 620 346 681 

Source: Association of Turkish Travel Agencies (TURSAB), 2018 

Table 2. Number of Tourists by Nationality 

Nationality 2015 2016 2017 

Russian 3 649 003 866 256 4 715 438 

Germany 5 580 792 3 890 074 3 584 653 

Iran 1 700 358 1 665 160 2 501 948 

Georgia 1 911 832 2 206 266 2 438 730 

Bulgaria 1 821 480 1 690 766 1 852 867 

United Kingdom 2 512 139 1 711 481 1 658 715 

Ukraine 706 551 1 045 043 1 284 735 

Netherland 1 232 487 906 336 799 006 

Poland 500 779 205 701 296 120 

Source: Association of Turkish Travel Agencies (TURSAB), 2018 

Gastronomy Tourism in Turkey 

Turkey is a destination which has a gastronomic tourism potantial with rich culinary 

culture. Turkey has geographical and climatic diversities and hosted many cultures, in 

this way Turkish couisine has always been diversified [Aksoy and Sezgi, 2015].  

According to the gastronomic tourism report of TURSAB [2014], the total expendi-

ture of 34.3 billion dollars made by the 41 million 415 thousand tourists came to Turkey 

in 2014 and per person spending reached the level of 828 dollars. The report show that 

tourists spend 6 billion 523 million dollars for eating and this indicate a share of 19% 

in total expenditures (https://www.tursab.org.tr). It is possible to see the values of 

tourism according to years. 
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Turkey, which has a great gastronomic value, must be made of the promotion of 

these values. Okumus et all [2007] compared Hong-Kong and Turkey, how two differ-

ent destinations use food in their marketing activities. As a result, Hong Kong uses 

food effectively as part of its positioning. But Turkey, even though has rich and unique 

cuisine culture makes little reference to it. According to another research, gastronomic 

habits, experience and satisfaction vary depends on demographic characteristics (na-

tionality, age, gender, educational status and socio-economic level) in gastronomic tour-

ism [Uzumcu, 2018; Comert and Sokmen, 2016].  

Aktas et al. [2007], examined the perceptions of tourists in the Antalya Region of 

Turkey in terms of importance and satisfaction. In this study, researchers used im-

portance-satisfaction analysis. Research participants consisted of 645 tourists who 

came Antalya in 2001. And importance and satisfaction means were calculated for each 

of the two subsamples; Residents of Russia, and Residents of European Union. The 

result of importance and satisfaction anlaysis, natural beauty and historical wealth do 

not matter for Russian tourists, they care about attractions, variety of shopping prod-

ucts, accommodation and safety. Russians rated Turkish cuisine, variety of cultural 

events as above average on satisfaction but below average for importance. Contrary to 

it, Europian tourists giving importance to historical richness, natural beauty, hospitality, 

attactions, shopping products. And although different segments of Antalya visitors had 

different evaluations the most important elements of satisfaction for all visitors were 

value for money, historical richness and variety, variety of attractions and shopping 

products.  

Birdir and Akgol [2015] evaluated foreign tourists’ gastronomy experinces about 

Turkish cuisine. The study was conducted with 293 foreign tourists who had visited 

a destination in Turkey and leaving Turkey from Istanbul International Airport. In the 

research, participants consist of generally European tourists (Polish, German, Dutch, 

French and also American and Japanese tourists ext.). As a result of the analysis, it is 

determined that levels of taste of Turkish dishes vary according to marital status, having 

children and nationality. And also results shown that tasting Turkish cuisine become 

the third reason to visit Turkey. First one is historical and natural beauties of Turkey, 

second one is desire to know Turkish people.  

The rich archaeological, authentic, cultural and natural areas, often in a combination 

of a few of the areas of this kind of projects has the extraordinary charm and potential 

[Bucak and Araci, 2013: 206]. Therefore Turkey's geography that takes place when the 

scope of the factors considered particularly attractive touristic point of view about the 
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gastronomic element that embodies, reveals deep and efficacy of high strategic riches. 

In terms of gastronomy tourism potential of Turkey, it has an extremely rich value. It 

has many unique dishes and a rich culinary culture. 

Gastronomy tourism in Turkey, despite having more value than many rich coun-

tries, it is still undeveloped at the desired level. Activities within the scope of gastron-

omy tourism provide tourists unique experiences and also contribute to the cultural 

exchange between the people of the world, will contribute to the development of cities. 

Gastronomy tourism does not harm the nature as much as other types of tourism 

and helps to develop the regions. In this sense, many studies are being carried out in 

order to ensure that a region with a tourist attraction is sustainable and transferred to 

future generations. One of them is geographical marking, is indications of a product 

identified with a region, area, region or country with a dist1inctive feature, reputation 

or other characteristics of origin. Turkish Patent Institute [2007] defines the concept 

of a geographical sign as “A mark on the product and defines it as a right that indicates 

that the product originates from a specific geographical area and that the quality, repu-

tation or other characteristics of the product originate from a specific geographical re-

gion.”. It is known that registration of geographical signs is important for the protec-

tion of the product, protection of the consumer, protection of the consumer and pro-

tection of national and cultural values. In the world, there are many geographical signs 

like Indian carpets, French wines, Italy's Tuscan Olive Oil, Turkey also has many geo-

graphical indication products [Sahin ve Meral, 2012: 89]. These are generally fruit, veg-

etables, cheeses, olives and olive oils, bakery products, desserts, traditional dishes, al-

coholic beverages, carpets. For instance, Giresun Nuts, Isparta Rose, Antep Baklava, 

Kebab of Adana, Antakya’s Kunefe, Antep Pistachio, Van’s Herby Cheese etc [Turkish 

Patent Institute, 2019]. 

Moreover, eco-gastronomy approach has emerged under the heading of sustaina-

bility. Eco-gastronomy questions the sustainability of existing global food and beverage 

systems. In sustainable tourism, gastronomy is limited to local, original and traditional 

food and beverage served to tourists. In this sense, eco-gastronomy is an approach that 

supports the nature and supports the natural life. Eco-gastronomy can directly or indi-

rectly contribute to the development of sustainable aspects of a destination: promote 

agriculture and food production, prevent non-specific production, increase attractive-

ness, strengthen local community and local pride, and create brand and identity based 

on food experience. [Yurtseven and Kaya, 2011: 57]. 
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Discussion and Conclusion  

Comparison between all-inclusive and gastronomic tourism 

The fact that mass tourism cannot meet the changing consumer needs and espe-

cially the negative effects on the touristic resource data has led the tourists and also 

producers to search for alternatives to mass tourism. Parallel to the changing prefer-

ences and life concepts, we have started to shape the types of tourism that are designed 

for personal tastes. Moreover, resource data are used in a sustainable way, and that local 

people and environmentally compatible tourism types.  

Today, the concept of tourism, which is dominated by the sea, sand and sun trilogy, 

has become increasingly cultural, sustainable and tourism concept where destinations 

are visited for the unique characteristics of destinations. This change in travel motiva-

tions has also increased with alternative tourism types. Gastronomy tourism, which is 

one of the most popular alternative tourism types, plays an important role in increasing 

the income obtained from tourism nationally and internationally in the promotion of 

various regions. Gastronomy tourism and other alternative tourism types help make 

activities and regional income distribution more fair from tourism activities gathered in 

a single region with the understanding of coastal tourism. 

Du Rand, Heath and Alberts [2003: 100], describes the positive effects of gastron-

omy tourism on the local economy and the region. Gastronomy tourism helps in dif-

ferent ways to ensure sustainability in the region. Increasing interest in gastronomic 

tourism and therefore local food and beverages supports the agricultural sector. The 

famous gastronomy of the destination affects the change of the brand identity of the 

destination and local people are proud of their cuisine and their region.  

The current already developed type of tourist (3 x S) and profile of vistors in An-

talya, Alanya, Kemer or Fethiye precludes the creation of a gastronomy-based product. 

Furthermore, destinations already occupied by mass tourism, do not enjoy the interest 

of more demanding individual tourists. Places with developed balnear tourism, often 

based on foreign capital do not have much chance to develop gastro- tourism. Moreo-

ver, the stakeholders may not be interested about.  

Still, there is a real possibility for gastronomy tourism development based on the 

Istanbul airport. The development of gastronomic tourism in this destination will at-

tract more visitors in this area and increase employment in the region. Alternative tour-

ism types do not cause excessive capacity increase in the region as much as mass tour-

ism, so it is thought that gastronomy tourism can create sustainable tourism destination 

and tourism revenues may increase due to high income tourists. Tourists do not go 
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outside the hotel due to the all-inclusive system concept, do not participate in eating 

out and do not want to taste local food. At this point gastronomy tourism creates a new 

perspective, because gastro-tourists want to participate in traditional food activities and 

intend to taste local food. In this way, local inhabitants and restaurants can obtain 

a share from tourism revenues. 
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MAPA RELIGIJNOŚCI KATOLICKIEJ W POLSCE.  
KILKA UWAG NA MARGINESIE DOROCZNEGO  
RAPORTU INSTYTUTU STATYSTYKI KOŚCIOŁA  

KATOLICKIEGO 
 

Przemysław ŚLESZYŃSKI 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, e-mail:            
psleszyn@twarda.pan.pl 

 

Wyznawana wiara i uczestnictwo w życiu religijnym należą do najważniejszych cech 

kulturowych, konstytuujących społeczeństwo. Wynika to z metafizycznego i aksjolo-

gicznego  charakteru religii, dotyczącego najgłębszych sfer duchowych człowieka. Stąd 

też niezwykle ważne są wyniki badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego im. 

Witolda Zdaniewicza (ISKK), prezentujące zróżnicowania międzyparafialne i między-

decezjalne w Polsce pod względem uczestnictwa w praktykach religijnych. 

W Polsce w 2018 r. były 10 392 parafie [Annuarium… 2019], zorganizowane w 42 

diecezjach katolickich obrządku łacińskiego (rzymskokatolickiego) i 3 diecezjach ob-

rządku wschodniego. Jest to ponad czterokrotnie więcej, niż liczba gmin w Polsce 

(2478), co wynika z faktu, że w miastach i na obszarach silniej zurbanizowanych pokry-

cie tymi jednostkami jest gęstsze (np. w Archidiecezji Warszawskiej było 213 parafii, 

a w Warszawsko-Praskiej – 198). Oznacza to, że dane statystyczne z parafii mogą być 

dobrym, szczegółowym źródłem informacyjnym do badań społecznych. 

Od 1980 r. w Polsce prowadzone są według podobnej metodologii1 systematyczne 

badania religijności w parafiach. W ostatnich latach, dzięki współpracy ISKK z firmą 

GIS-Expert z Lublina dane o częstotliwości praktyk religijnych dominicantes (uczestnic-

two w niedzielnej mszy świętej) oraz communicantes (przyjmowanie komunii świętej pod-

czas tej mszy) są prezentowane na mapach (ryc. 1)2. Na początku stycznia 2019 r. pod-

czas dorocznej konferencji prasowej ISKK w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski 

                                                           
1 Jest ona szczegółowo opisana na stronach: http://iskk.pl/badania/religijnosc/47-uncate-

gorised/63-dominicantes. 
2 Można je przeglądać na stronach GIS Expert pod adresem: https://gis-expert.pl/blog/ 

iskk2019/, a za wcześniejsze lata https://gis-expert.pl/blog/iskk2018/ (za 2016 rok) oraz 
https://gis-expert.pl/blog/mapy/ (2015 rok). 
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w Warszawie, a dotyczącej ogłoszenia kolejnych wyników badań i kolejnego rocznika 

Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia [2019], miałem okazję i przyjemność skomen-

tować najnowsze wyniki zróżnicowania przestrzennego religijności katolickiej w Pol-

sce. Nasunęły mi się następujące uwagi i spostrzeżenia, dotyczące wyników poznaw-

czych, w tym zwłaszcza prawidłowości zróżnicowań regionalnych, sposobów ich wy-

jaśniania oraz niektórych aspektów metodologicznych. 

 

Ryc. 1. Uczestnictwo we mszy św. w 2017 r. (wskaźnik dominicantes). Źródło: Instytut Staty-

styki Kościoła Katolickiego, GIS-Expert Sp. z o.o., https://gis-expert.pl/iskk2019/ [data dostępu: 

18.02.2018, wykorzystanie za zgodą właściciela praw autorskich] 

1. Geografia religijności. Zróżnicowanie uczestnictwa we mszy świętej (wskaźnik do-

minicantes) nawiązuje do granic historyczno-kulturowych, w tym oddziaływania państw 

zaborczych. Szczegółową regionalizację i uwarunkowania w tym kontekście przedsta-

wił ostatnio P. Łysoń z zespołem [2018]. W regionalizacji geograficzno-historycznej 

można wyróżnić m.in. bardziej konserwatywną Galicję i wschodnią Polskę. W tym dru-

gim przypadku jest to głównie zabór rosyjski (Królestwo Kongresowe), a zwłaszcza 

Podlasie (poza okręgiem białostockim, gdzie duży jest udział prawosławnych i Biało-
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rusinów) z Łomżyńszczyzną. Wysokie wartości wskaźnika udziału we mszy świętej po-

wiązane są w tym ostatnim przypadku zapewne z tradycjami szlacheckimi regionu. Na-

tomiast bardziej liberalny jest zachód i północ oraz największe miasta. Im bardziej zur-

banizowane regiony, tym wydaje się, że bardziej modernizują się i sekularyzują. Poza 

tym na mapie wyróżniają się niektóre regiony etnograficzne i etniczne, jak zwłaszcza 

Kaszuby i Podhale. 

Na mapie Polski można zaobserwować następującą generalną prawidłowość. Wyż-

szy odsetek dominicantes rozciąga się od Kaszub, dalej na południe przez Wielkopolskę, 

aby w okolicach Górnego Śląska „skręcić” na wschód i „rozlać” się na całą niemal 

Galicję, w tym zwłaszcza na Tarnowszczyznę. Jest to kształt przestrzenny, zidentyfi-

kowany już dość dawno, bowiem jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku przez S. Lesz-

czyckiego [1964] i nazwany przez to „L Leszczyckiego”. Obserwowano na tym obsza-

rze wyższą na tle innych regionów aktywność ludzką i społeczno-gospodarczą. 

Na mapie udziału w praktykach religijnych warto zwrócić uwagę jeszcze na duże 

rozpiętości wskaźnika w parafiach. Na diagramach opracowanych przez GIS-Expert 

różnica pomiędzy najwyższą (>75%) a najniższą (<15%) klasą jest aż pięciokrotna. 

Świadczy to o bardzo dużym zróżnicowaniu poziomu religijności. 

2. Religijność a struktura demograficzna. Drugim czynnikiem warunkującym zróż-

nicowanie religijności wydaje się być na pierwszy rzut oka struktura biologiczna, tj. cho-

dzi tutaj głównie o wiek. Im więcej starszych osób, tym praktyki religijne są powszech-

niejsze. Potwierdza to wiele innych badań, z których spośród opublikowanych nie-

dawno warto wymienić ostatni raport GUS nt. życia religijnego, opracowany na pod-

stawie badań ankietowych na dużej próbie ponad 13 tys. osób w wieku powyżej 16 lat 

[GUS 2018], czy opracowanie P. Ulmana [2017]. 

Współzależność ta wymaga komentarza. Po pierwsze, bardziej zaawansowana sta-

rość demograficzna to pochodna czynników historyczno-kulturowych. Procesy starze-

nia się ludności są bowiem najbardziej zaawansowane w Kongresówce, w tym na Pod-

lasiu. Z kolei najmłodsze społeczeństwo jest aktualnie w zachodniej Polsce. To z kolei 

pochodna procesów demograficznych po II wojnie światowej, w tym niemal całkowitej 

wymiany ludnościowej na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych. Tam po II wojnie 

światowej ludzie w wieku przedprodukcyjnym stanowili zaledwie kilka procent popu-

lacji [Kosiński 1963], a współcześnie procent ten, choć znacznie wzrósł, to jednak jest 

wciąż najniższy w skali kraju [Wiśniewski i in. 2017]. 

Istnieje dość powszechny pogląd, że ludzie starsi są bardziej religijni, bo w tym okre-

sie biologicznym jest większa skłonność do refleksji nad sensem życia [Susułowska 
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1989], także w związku ze zbliżającą się śmiercią [Makselon 1978]. Jest to logiczne i do-

brze udokumentowane założenie np. [Izdebski i in. 2012], jednak, jak się wydaje, nie 

wyjaśnia całkowitego spektrum uwarunkowań. Otóż warto zwrócić uwagę na dość 

oczywisty fakt, że na wysoką religijność osób starszych mogło wpłynąć ukształtowanie 

się tej kategorii społeczno-biologicznej się w czasach, tj. kiedy przeżywali swoje dzie-

ciństwo i młodość, wiara i praktyki z nią związane były powszechniejsze, niż obecnie. 

3. Współwystępowanie i współzależność religijności oraz innych zjawisk i pro-

cesów społecznych. Mapy religijności ujawniają prawidłowości regionalne, znane 

w innych aspektach życia społecznego. Istnieje bowiem wiele zjawisk, mających po-

dobną strukturę przestrzenną, jak religijność. Najbardziej charakterystyczne, to: 

 dodatnia korelacja statystyczna z zachowaniami wyborczymi. Wynika to z faktu, że 

ugrupowania i kandydaci prawicowi wygrywają tam, gdzie jest zachowany konserwa-

tyzm społeczno-kulturowy, a więc i wyższa religijność. Niektóre regiony pod tym 

względem są bardzo trwałe, np. Łomżyńszczyzna, Podhale, Kaszuby [Kowalski i Śle-

szyński 2000]; 

 ujemna korelacja statystyczna z przestępczością. Ta ostatnia jest bowiem najwyższa 

na zachodzie kraju i w aglomeracjach [Mordwa 2016, Wites 2019], czyli na obszarach 

o niższej religijności. W pierwszym momencie nasuwa się tu przypuszczenie, że może 

na to mieć wpływ większe przywiązanie do wartości wynikających z reguł dekalogu. 

Literatura na ten temat nie jest jednak oczywista [Sakowicz 2009, Sztaudynger i Sztau-

dynger 2012, Kądziołka 2016] i przeważają raczej ekonomiczne wyjaśnienia uwarun-

kowań poziomu przestępczości (np. stopa bezrobocia). Natomiast zdecydowanie lepiej 

udokumentowany jest pozytywny  wpływ religii na resocjalizację [Bębas 2015]; 

 ujemna bądź dodatnia korelacja statystyczna z wieloma negatywnymi bądź pozy-

tywnymi cechami kapitału społecznego i demograficznego. Należy tu zaliczyć m.in. 

stopę rozwodów (korelacja ujemna) i urodzeń (korelacja dodatnia). Nie jest to ścisły 

i bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy, ale wynikający z faktu, że wiele zacho-

wań i wyborów ludzkich zależy od przyjmowanego systemu wartości, w tym liberali-

zmu bądź konserwatyzmu obyczajowego. Takie powiązanie tłumaczyłoby korelację 

z poziomem zawierania małżeństw [Podgrodzka 2013], rozwodów [Szukalski 2013], 

niepełności rodzin [Muzalewska 1997], urodzeń (w tym podatność na oddziaływanie 

tzw. drugiego przejścia demograficznego; [Kurek i Lange 2013, Szukalski 2016], uro-

dzeń pozamałżeńskich [Szukalski 2001, Brzozowska 2011], ciąż nastolatek [Wróblew-

ska 1995], czy generalnie wczesnej inicjacji seksualnej [Wróblewska i in. 2003]. Zróżni-

cowanie poziomu religijności musi być rozpatrywane w ścisłej zależności od struktury 
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i procesów społecznych, takich jak zwłaszcza sytuacja społeczno-zawodowa, moder-

nizacja, czy urbanizacja [Piwowarski 1996]; 

 wyniki edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach (korelacja dodatnia). Na 

zachodzie kraju wyniki są niższe, niż na wschodzie kraju, ale dotyczy to generalnie tylko 

obszarów wiejskich. Dlatego trudno wiązać wyniki edukacji z poziomem religijności. 

Gorsze wyniki na tzw. Ziemiach Odzyskanych tłumaczono tym, że rodzice zostali 

przyzwyczajeni do opieki państwa i są skłonni uznać, że to państwo powinno wycho-

wywać dzieci [Śleszyński 2003]. Natomiast w byłej Kongresówce i Galicji wciąż domi-

nuje własność prywatna, która sprzyja większej odpowiedzialności za edukację dzieci. 

W powyższym kontekście można uzupełnić, że nagromadziło się bardzo wiele mi-

tów na temat geograficznych zróżnicowań religijności w Polsce. Wynika to z niezrozu-

mienia faktu, że olbrzymia ilość zjawisk i procesów społecznych jest głęboko zakorze-

niona w skomplikowanej przeszłości historyczno-modernizacyjnej Polski. Przykła-

dowo jednym z najbardziej szkodliwych mitów jest wiązanie biedy i bogactwa ekono-

micznego z poziomem religijności, co np. mają potwierdzać badania nierówności spo-

łecznych [Solt i in. 2011]. Tymczasem wschód Polski jest biedniejszy pod względem 

dochodu narodowego dlatego, że jest tam wciąż niska urbanizacja i duży udział rolnic-

twa (można tu jednak zadać pytanie, czy PKB jest adekwatną i akceptowalną miarą 

dobrobytu?). Przeczą tej tezie wysoka religijność i względna zamożność Kaszub, Pod-

hala, czy Rzeszowszczyzny. 

Na zakończenie trzeba bardzo mocno podkreślić istotność kulturowego kapitału 

religijnego. To najbardziej niedoceniany, a czasem nawet niestety zwalczany rodzaj ka-

pitału. Kapitału, który z uwagi na wysokie przywiązanie do wiary w Polsce (około 90% 

populacji) mógłby być jedną z najsilniejszych dźwigni modernizacyjnych. Polska nie 

rozwija się  bowiem z uwagi na różnorakie deficyty, w tym kapitału ludzkiego i spo-

łecznego. I te deficyty kapitał społeczny tkwiący w wierze chrześcijańskiej mógłby po-

konywać. 
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Abstract  

The study present the importance of bridges as a foundation to extend the transport network 
by connecting it to other areas separated by rivers or valleys or as bridges at intersections and 
solving problems of movement. The bridges in the study area are analyzed by dividing them 
into three categories according to a statistical system and GIS system. The notes shows the 
administrative units in the governorate, their areas and their inhabitants, and finally reviews 
the future projects of the bridges in the Wasit governorate. 

 
 

Bridges 

A bridge - type of crossing in the form of an engineering building, the construction 

of which allows to overcome an obstacle in water or land, such as a river, a lower area, 

sub-wetlands. 

The bridge has several types, varying according to several factors such as the nature 

of the place and others. The bridge defines some Arabic dictionaries as: Qantara and 

the like that crosses it above the river and the like, and it is on several types. The bridge 

can be geometrically defined as a source that extends horizontally on several pillars 

between the two points [1]. 

 
Geographical  location  

The province of Wasit is located in the central part of Iraq, centered in the city of 

Kut and 172 km from the capital Baghdad. It is bordered by Diyala province and Bagh-

dad to the north and to the south to Maysan province, which is 206 km and with the 

province of Dhi Qar 204 km to the west of the province of Babylon, which separates 

from it 274 km and 192 km to the south-west province of Diwaniya. And lies to the 

east of the international border of Iraq with Iran, and thus the province of Wasit enjoys 
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a strategic geographical location of proximity to most of the central and southern gov-

ernorates and the capital Baghdad, where the average distance between the center of 

the province and these provinces as well as proximity to the best ports of exchange 

with Iran (70 km) from the center of the province make the location perfect. 

 

Governorate Area and Administrative Units  

The area of Wasit Governorate is 17153 km2, representing 3.9% of the total area of 

Iraq. Most of them are suitable for agriculture. In the governorate there are many irri-

gation sources. The Tigris River runs from north to south. Which includes the River 

Gharraf and the River Dujaila, and there is a large group of channels and other rivers, 

which are located on a number of small systems and dams. The province is famous for 

agriculture with the most important crops like wheat and barley, corn, cotton, and sun 

flower as well as other crops, vegetables and fruits in large areas. Most of the cultivated 

land is irrigated by irrigation. The annual rainfall rate is 385 mm. It is a coastal region 

with a climate of transition between the Mediterranean climate and the hot and dry 

desert climate. In addition, there are resources of oil and other minerals. 

The population of Wasit Governorate in 2006 was estimated at 1 032 838 people 

constituting 3.9% of the total population of Iraq, with the number of males 513 880 

(50.2% of the total population of the province) and a sex ratio of 101 male per 100 

females. The population of urban 539 692 consist 52.4% of the total population. 

The governorate includes 17 administrative units, 11 districts and 6 districts: 

Kut: 

The capitol of the province of Wasit is located in the central area with a population 

app. 30 6291 people, penetrated by the Tigris River, divided by two halves. The city 

center is located on the peninsula surrounded by the Tigris River from the east and 

west and south, and the important landmarks of the city of Kut famous and divided 

the city into two.  

Al Nu'maniyah: 

It is located on the north of the city of Kut with a population app. 81 578 people. 

It is about 40 km away from al-Kut district. It has the largest mausoleum of al-Mu-

tanabbi poet. It has the largest food packing plant in al-Mutawa governorate, followed 

by the famous Ahdab oil field. 
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Map of Wasit Governorate 

 
Source: Based on the map of the General Authority for Survey, 2014 
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Table 1. Area of Administrative Units in Wasit Governorate 

Area ratio Area (km) Administrative unit Name of the district 

14.80% 2540 Center of Kut District 

Al Kut 10.73% 1841 Wasit area (Dujaila) 

4.44% 763 Sheikh Saad District 

29.98% 5144 Total Kut 

5.515% 946 District of Nu’maniyah 
Al - Nu’maniyah 

6.82% 1170 Al Ahrar area 

12.33% 2116 Total of Nu’maniyah 

5.32% 914 District district center 

Al Hai 
6.32% 1085 Muwafaqah area 

 
is integrated with 
the neihborhood 

Al Bashaer area 

11.65% 1999 Total district 

10.45% 1794 Badra district center 

Badra 
10.82% 1856 Area of Jazan 

 
is integrated with 

Badra 
Gold area (Zerbat) 

21.27% 3650 Total Badrah 

7.84% 1345 Essaouira district center 

Essaouira 
2.518% 432 Zubaydiyah area 

 
is integrated with 

Essaouira 
Shuhaimia area 

10.35% 1777 Total Essaouira 

12.37% 2122 Al Aziziya Center 

Al Aziziya 
2.011% 345 Al Hafaria area 

 
is integrated with 

Aziziya 
Al Dabouni area 

14.38% 2467 Total Al Aziziya 

 17153 District Grand total 

Source: Governorate Statistics Directorate; Wasit Governorate Planning, Development De-

partment, Administrative Units 

Aziziya: 

It is located in the middle of the distance between Kut district and Baghdad gover-

norate, about 90 km away from Kut, and is inhabited by app. 35 983 inhabitants. It is 

famous for agriculture and because of a large plant of licorice which is cultivated there.  

Essaouira: 

It is a district located north of the province with the population about 14 200 peo-

ple, and is known from Essaouira orchards and agricultural production. There are the 

largest cultivated areas with dates and other fruits in the province. 
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There is a strong correlation between the size of the population and the economic 

activity. The densely populated areas are characterized by heavy economic activity that 

depends primarily on the availability of the transport factor, the activity of the trade 

movement, and vice versa for the population. 

Table 2. Estimates of Wasit province by environment, sex and administrative units 
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453,873 224,696 229,177 64,497 31,952 32,545 389,376 192,744 196,632 
Kuwait district 
center 

AL KOUT 47,859 23,702 24,157 29,813 14,769 15,044 18,046 8,933 9,113 Ouasit 

39,909 19,765 20,144 23,586 11,685 11,901 6,323 8,080 8,243 Sheikh saad 

541,641 268,163 273,478 177,896 58,406 59,490 423,745 209,757 213,988 Total 

116,145 57,511 58,634 45,163 22,374 22,789 70,982 35,137 35,845 
Al Naamnia 
district center 

AL NAAMANIA 
55,346 27,414 27,932 43,546 21,573 21,973 11,800 5,841 5,959 Al Ahrar 

171,491 84,925 86,566 88,709 43,947 44,762 82,782 40,978 41,804 Total 

99,129 49,075 50,054 13,633 6,754 6,879 85,496 42,321 43,175 
Al Hai district 
center 

AL.-HAI 52,234 25,870 26,364 34,374 17,029 17,345 17,860 8,841 9,019 Al Mouafakiya 

36,555 18,108 18,447 33,435 16,564 16,871 3,120 1,544 1,576 Al Bachair 

187,918 93,053 94,865 81,442 40,347 41,095 106,476 52,706 53,770 Total 

15,906 7,877 8,029 7,664 3,797 3,867 8,242 4,080 4,162 
Badra district 
center 

BADRA 13,303 6,093 6,210 7101 3,518 3,583 5,202 2,575 2,627 Djasan  

707 350 357 382 189 193 325 161 164 Zarbatiya  

28,916 14,320 14,596 15,147 7,504 7,643 13,769 6,816 6,953 Total 

148,730 73,651 75,079 71,562 35,452 36,110 77,168 38,199 38,969 
Al Souairiya  
district center 

AL SOUAIRIYA 55,442 27,459 27,983 35,568 17,621 17,947 19,874 9,838 10,036 Al Zoubaidiya 

36,471 18,066 18,405 32,202 15,953 16,249 4,269 2,113 2,156 Al Ahouhaimia 

240,643 119,176 121,467 139,332 69,026 70,306 101,311 50,150 51,161 Total 

104,046 51,523 52,523 48,160 23,859 24,301 55,886 27,664 28,222 
Al Aziziya di-
strict center 

AL AZIZIYA 80,471 39,849 40,622 38,692 19,168 19,524 41,779 20,681 21,098 
Tadj-addin  
al-hafariya 

23,597 11,687 11,910 19,562 9,690 9,872 4,035 1,997 2,038 Al Dabbouni 

208,114 103,059 105,055 106,414 52,717 53,697 101,700 50,342 51,358 Total  

1,378,723 682,696 696,027 548,940 271,947 276,993 829,783 410,749 419,034 Global total 

Source: Ministry of Planning / Central Statistical Organization  

 
Geographical  distribution of bridges in Wasit Governorate  

The bridges in Wasit governorate are distributed on all its administrative units ir-

regularly. The total number of bridges in the governorate is 41 bridge of different types, 

and with the extraction of the arithmetic mean and the standard deviation of the lengths 

of bridges and the width of corridors and the identification of categories according to 
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the SPSS program, Level 1 (+1 and above) includes bridges (41, 36, 2, 35, 3, 22, 1). The 

second level (+0.0 - 0.99) includes bridges (4, 20, 21, 34, 19) The third level (-0.0 - -

0.99) includes all remaining bridges due to the low variation in the measurements be-

tween them. Three types of levels have been identified. For the study area (see map): 

  Level 1 (+1+) 

N Base type 
Number 
of spaces 

Width of 
the passage 
of vehicles 

Type of 
brige 

Length
/meter 

Location 
Name of the 

bridge 

1 Concrete 11 9 Concrete 420 
Essaouira  

district 
Essaouira 

Bridge 

2 Concrete 12 9 Concrete 605 
Al Nu’maniyah 

district 
Al Nu’maniyah 

Bridge 

3 Concrete 9 9 Concrete 480 
Badra 
district 

Badra Modern 
Bridge 

4 Concrete 18 9 Concrete 426 Sheikh Saad 
Sheikh Saad 

Bridge 

5 Concrete 25 13 Concrete 604 
Governorate 

Center 
Kut-Al-Azza 

Bridge 

6 Concrete 11 9 Concrete 800 
Zubaydiyah 

district 
Al Zubaydah 

Bridge 

7 Concrete 19 8 Concrete 1050 
Al Ahrar  
district 

Al Ahrar Bridge 

Source: Data of the Directorate General of Roads and Bridges Wasit (Bridges statistics) 
for the year 2016 

  Level 2 (+0.0 - 0.99) 

N Base type 
Number 
of spaces 

Width of 
the passage 
of vehicles 

Type of 
brige 

Length
/meter 

Location 
Name of the 

bridge 

1 Concrete 19 7 Concrete 383.5 
Governorate 

Center 
Al Karama 

2 DUB –– 3.5 
Billy Pan-

tone 
284 Aziziya district 

Aziziya  
floating 

3 DUB –– 3.25 
Billy 

Johnson 
260 

Entrance to 
Zubaidiyah 

Zubaidiyah 
floating 

4 DUB 4 3.5 
Billy Pan-

tone 
260 

Al Ahrar 
district 

Free floating 
bridge 

5 iron –– 7 iron 207 
Governorate 

Center 
Metal Al Kut 

bridge 

Source: Data of the Directorate General of Roads and Bridges Wasit (Bridges statistics) 
for the year 2016 
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Level 3: Categories (-0.0 - -0.99) 

N Base type 
Number 
of spaces 

Width of 
the passage 
of vehicles 

Type of 
brige 

Length/
meter 

Location 
Name of the 

bridge 

1 Concrete 4 8 Concrete 80 
Al Dabouni 

area 
Green bridge 

2 Concrete 1 7 Concrete 20 Al Shuhaimia 
The new 

Shuhaimia 

3 Concrete 1 7.5 Concrete 25 Al Shuhaimia The old Shuhaimia 

4 Concrete 1 9 Concrete 30 Husseiniya Husseiniya 

5 Concrete 1 9 Concrete 29.5 River Dujaila 
West of the first 

Tigris 

6 Concrete 1 9 Concrete 30 River Dujaila 
West of 

 the Tigris II 

7 Concrete 2 13 Concrete 40 River Dujaila Dujaila first River 

8 Concrete 3 9 Concrete 68 
Ourouba  
district 

Dujaila  
the second 

9 Concrete 1 7.6 Concrete 50 
Ourouba  
district 

Dujaila the third 

10 Concrete 4 7.5 Concrete 50 Hor Shuweijeh Shweijah 

11 Concrete 4 7.5 Concrete 130 
River of the 

Jibab 
Al Jibab the first 

12 Concrete 4 7.5 Concrete 130 
River of the 

Jibab 
Al Jibab  

the second 

13 Concrete 3 7.5 Concrete 100 Al Hai Al Janabi 

14 Concrete 2 4.2 Concrete 50 District center Al Ahdaa 

15 Concrete 3 7 Iron 111 Al Mouafakia Al Mouafakia 

16 Concrete 4 3.5 Iron 130 Al Hai Al Mouafakia 

17 Concrete 3 8 Concrete 25 Al Hai 
Said ibn  
Djoubair 

18 Concrete 3 8 Concrete 50 Al Kut Al Djihad 

19 Concrete 13 9 Iron 52 Hisan district Shanoun 

20 Concrete 3 7 Iron 30 Hisan district 
Builderose  
Al salam 

21 Concrete 4 7 Concrete 110 Hisan district Al taaoun 

22 Concrete 1 8 Concrete 24 
Kut road –  
Al Nasiria 

Al Akili bridge 

23 Concrete 1 8 Concrete 20 Al Hai Al Shib bridge 

24 Concrete 4 8 Concrete 50 Al Dadjili area Al Dadjili 

25 Concrete 4 8 Concrete 80 Al Namania Al Malih bridge 

26 Concrete 3 8 Concrete 60 
Al Souairia  

district 
Al Houriat bridge 

27 Concrete 2 7.5 Concrete 40 Al Hai Al Djinabi bridge 2 

28 Concrete 2 7 Concrete 40 Al Ahrar area Ichbiliya bridge 

29 Concrete 8 8 Concrete 175 
Al Mouafakia 

area 
Al Mouafakia 

bridge 

Source: Data of the Directorate General of Roads and Bridges Wasit (Bridges statistics) for 
the year 2016 

 



152 Nota tki  

 

Geographical distribution of bridges in Wasit Governorate 

 
Source: On the basis of map of the administrative units of Wasit Governorate General 

Authority for Survey 2016 

 
Al Karama Bridge (Al Kut City Center) [6]
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Floating bridge at Al Ahrar [6] 

 
 
Future projects for br idges in Wasit Governorate  

Of the group of projects planned for construction in the future, the construction 

of a hanging bridge implemented on the Tigris River to the south of the center of the 

province (on the site of the floating bridge) with modern specifications is particularly 

noteworthy. Interesting are plans for the construction of three bridges, including one 

in the key area of the northern entrance to the city of Kut [1]. 

Streszczenie  

W badaniu dokonano przeglądu znaczenia mostów jako podstawy do rozszerzenia 
sieci transportowej w prowincji Wasit w Iraku. Mosty poprzez połączenie jednego 
obszaru z innymi obszarami, oddzielonymi rzekami lub dolinami lub jako mosty na 
skrzyżowaniach, są nieocenioną pomocą w rozwiązywanie problemów związanych 
z ruchem. Mosty na badanym obszarze są analizowane poprzez podzielenie ich na 
trzy kategorie wg charakterystyk budowy oraz ze wskazaniem lokalizacji geograficz-
nej. W tekście opisano również jednostki administracyjne w gubernatorstwie, ich ob-
szary i liczbę mieszkańców, a na koniec uwagę dotyczącą przyszłych projektów mo-
stów w gubernatorstwie. Ze względu na trudną sytuację społeczno-gospodarczą 
kraju, po licznych problemach politycznych ostatnich lat, wiele z informacji staty-



154 Nota tki  

 

stycznych nie zostało jeszcze opracowanych i opublikowanych. Dlatego każda infor-
macja liczbowa lub graficzna jest potrzebna, zarówno w badaniach naukowych jak 
i w praktycznym działaniu samorządów lokalnych. 
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Profesor dr hab. Kazimierz Pękala (1936 -2018)  

Pod koniec minionego roku naukowe środowisko geografów poniosło dużą stratę. 

Dnia 20 listopada 2018 r. w wieku 82 lat zmarł niespodziewanie Profesor Kazimierz 

Pękala, geograf, geomorfolog, twórca lubelskiej szkoły badań polarnych. Całe swe życie 

zawodowe poświęcił pracy naukowej i kształceniu studentów w Uniwersytecie Marii 

Curie Skłodowskiej, a będąc już na emeryturze w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrod-

niczej im. Wincentego Pola w Lublinie. 

Studia geograficzne odbył w UMCS. Już jako student został zauważony przez pro-

fesora Adama Malickiego i w 1959 roku zatrudniony w charakterze technika w Zakła-

dzie Geografii Fizycznej. Ten twórca lubelskiej geografii uniwersyteckiej docenił cechy 

osobowości wyróżniającego się studenta – jego pracowitość, koleżeńskość, inwencję 

i umiejętność pracy w zespole. Te cechy zweryfikowane zostały podczas tworzenia Sta-

cji Naukowej w Równi koło Ustrzyk Dolnych. W Zakładzie Geografii Fizycznej Kazi-

mierz Pękala przeszedł główne szczeble awansu zawodowego. W 1992 roku utworzył 

odrębną jednostkę – Zakład Geomorfologii - którym kierował do 2006 r., tj. do odej-

ścia na emeryturę.  

Dokonania naukowe Profesora Pękali mieszczą się w trzech grupach tematycznych:  

1/ przebieg zjawisk peryglacjalnych w obszarach polarnych i wysokogórskich,  

2/ specyfika współczesnych procesów rzeźbotwórczych w różnych strefach morfokli-

matycznych,  

3/ stratygrafia i paleogeografia czwartorzędu. 

Początkowe zainteresowania naukowe Profesora Kazimierza Pękali były skoncen-

trowane na badaniach plejstoceńskich zjawisk peryglacjalnych głównie w Karpatach 

Wschodnich. Podsumowaniem tego okresu była praca doktorska „Gołoborza i zjawi-

ska pokrewne w Bieszczadach Zachodnich" przygotowana pod kierunkiem profesora 

Adama Malickiego. 

Jednym z recenzentów pracy doktorskiej był profesor Alfred Jahn, który w młodym 

doktorze zauważył duży potencjał naukowy oraz talent badacza terenowego i zapro-

ponował mu udział w wyprawie polarnej na Spitsbergen, organizowanej w 1973 r. 

przez Uniwersytet Wrocławski. To wydarzenie miało przełomowy charakter w dalszej 

karierze naukowej Kazimierza Pękali. Stał się on cenionym uczestnikiem kolejnych eks-

pedycji badawczych organizowanych przez różne ośrodki naukowe: IGiPZ PAN, 
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Instytut Geofizyki PAN, Instytut Geografii UJ, a w późniejszych latach został organi-

zatorem i kierownikiem wypraw geografów lubelskich.  

W latach 70. Profesor Kazimierz Pękala uczestniczył w trzech polsko-mongolskich 

wyprawach w góry Changaj (1974) i Chentej (1977,1978), ukierunkowanych na badania 

procesów morfogenetycznych, transformacji współczesnej rzeźby i ewolucji wielolet-

niej zmarzliny w strefie stepu, lasostepu i tajgi.  

Materiały badawcze zebrane podczas odbytych pierwszych wypraw dały podstawę 

do przygotowania w 1980 roku rozprawy habilitacyjnej „Rzeźba, procesy morfogene-

tyczne i utwory pokrywowe na nunatakach w rejonie Hornsundu", w której przedsta-

wiona została synteza rozwoju rzeźby w warunkach niwalnego piętra krajobrazowego. 

Rozpoznanie obszaru polarnego zainspirowało i zachęciło Profesora Kazimierza 

Pękalę do zainicjowania serii wypraw UMCS na Spitsbergen, Wybierając miejsce na 

przyszłą bazę zrezygnował ze spenetrowanego mocno rejonu Hornsundu i wybrał 

brzeg fiordu Bellsund (NW część południowego Spitsbergenu). W tym mało znanym 

miejscu, zwanym Calypsobyen, krótko funkcjonowała kopalnia węgla i pozostało po 

niej kilka drewnianych budynków. Podczas pierwszej wyprawy geografów z UMCS, 

odbytej w 1986 r., oprócz realizacji programu naukowego wyremontowano wybrane 

budynki i zaadaptowano je do potrzeb polarników. Stanowią one do dziś bazę Wypraw 

UMCS, corocznie organizowanych w ramach nakreślonego programu badawczego. 

Jednocześnie baza ta jest otwarta dla badaczy z innych uczelni i jednostek naukowych 

krajowych oraz zagranicznych, zarówno na krótkie pobyty, jak również na okres całego 

lata polarnego. W latach 1986-2016 Profesor Pękala lub Jego uczniowie zorganizowali 

28 letnich Wypraw Polarnych UMCS, podczas których interdyscyplinarne zespoły pro-

wadziły systematyczne badania środowiska polarnego. 

Na Spitsbergenie, w czasie odbytych 12 wyjazdów (11 wyprawami bezpośrednio 

kierował), Profesor Kazimierz Pękala prowadził oraz koordynował prace specjalistów 

z różnych dziedzin nauki, co wymagało rozległej wiedzy oraz umiejętności współpracy 

naukowej. Zgodnie ze swoją specjalizacją naukową, realizował intensywne badania do-

tyczące rozwoju współczesnych procesów morfogenetycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem reakcji wieloletniej zmarzliny na regionalne i globalne zmiany zwią-

zane z antropopresją i klimatem. Zajmował się plejstoceńskim zlodowaceniem Spits-

bergenu i stratygrafią osadów czwartorzędowych. Jako niezwykle ważny efekt badań 

należy wskazać udział w opracowaniu kilku map geomorfologicznych i geologicznych 

zachodniego Spitsbergenu. Wyniki badań publikował w krajowych i zagranicznych cza-

sopismach branżowych.  
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      Profesor Kazimierz Pękala na Spitsbergenie 

 fot. P. Zagórski 

 

Oprócz wypraw na Spitsbergen Profesor Kazimierz Pękala zorganizował i uczest-

niczył w trzech Międzywydziałowych Wyprawach UMCS na Półwysep Kolski przygo-

towanych we współpracy z Rosyjską Akademią Nauk. Podczas tych wyjazdów prowa-

dził badania dotyczące zjawisk peryglacjalnych oraz procesów stokowych. Zajmował 

się także morenami niwalnymi i lodowcami kamienistymi w Chibinach. Nawiązane 

kontakty naukowe zaowocowały kolejnymi wyjazdami badawczymi lubelskich geogra-

fów.  

Zaangażowanie Profesora Kazimierza Pękali w badania środowiska polarnego i pe-

ryglacjalnego oraz Jego zdolności organizacyjne były doceniane w kraju i na forum mię-

dzynarodowym. Profesor reprezentował Polskę w International Permafrost Associa-

tion (jako Członek Rady 1994-2011), a także brał czynny udział w przygotowaniu mię-

dzynarodowych programów badawczych, związanych z Międzynarodowym Rokiem 

Polarnym (2007). W kraju Profesor Kazimierz Pękala przez wiele lat działał aktywnie 

w Komitecie Badań Polarnych PAN, a w okresie 1996-2000 r. pełnił (z wyboru) funk-

cję zastępcy przewodniczącego. Równocześnie był Prezesem Klubu Polarnego Polskiego 

Towarzystwa Geograficznego (1991-2000). Aktywnie działał w Komisji Zmarzlino-

znawstwa Komitetu Badań Polarnych PAN, w której był zastępcą przewodniczącego 

(1990-1992), a następnie przewodniczącym (1993-2010). Był także członkiem Komi-

tetu Koordynacyjnego Działalności Badawczej w Obszarach Polarnych i Oceanicz-

nych. 
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W ramach upowszechnienia wyników badań Profesor Kazimierz Pękala organizo-

wał Międzynarodowe Sympozja Polarne - jako wspólne przedsięwzięcia KBP PAN 

i Klubu Polarnego (Lublin: 1987, 1993, 1999) – oraz lubelskie Sesje Polarne (w kolejnych 

latach okresu 1988-1998). Był inicjatorem powstania i redaktorem specjalnej serii wy-

dawniczej Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen, w której na bieżąco zamieszczane były 

prace prezentowane na sympozjach i stanowiące podsumowanie kolejnych wypraw po-

larnych UMCS na Spitsbergen. Był także członkiem Rady Redakcyjnej czasopism: Po-

lish Polar Research, Biuletynu Polarnego oraz Czasopisma Geograficznego. 

Prof. dr hab. Kazimierz Pękala był autorem niemal 200 prac naukowych opubliko-

wanych w czasopismach lub w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, Wypromo-

wał 170 magistrów i pięciu doktorów, z których trzech to obecnie samodzielni pracow-

nicy naukowi. 

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Profesor Kazimierz Pękala 

został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony dla Uniwersy-

tetu Marii Curie-Skłodowskiej” oraz wyróżniany nagrodami Ministra Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego, Sekretarza PAN, Rektora UMCS. Za aktywną i twórczą działalność 

w Polskim Towarzystwie Geograficznym uzyskał Członkostwo Honorowe oraz został 

wyróżniony Złotą Odznaką PTG, Medalem Pamiątkowym PTG (z okazji 100-lecia 

PTG), Medalem za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk geograficznych i w uznaniu 

zasług dla PTG.  

W naszej pamięci Profesor Kazimierz Pękala pozostanie jako Osoba życzliwa 

i pełna optymizmu, która wielką uczynnością, bezinteresownością i pasją badawczą za-

skarbiła sobie szacunek i uznanie środowiska akademickiego, w pełni zasługująca na 

tytuł twórcy lubelskiej szkoły badań polarnych. 

 
Zdzisław MICHALCZYK 
Elżbieta KARDASZEWSKA 
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ZAWODY FINAŁOWE XLV OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ 

W KOŁOBRZEGU  

 
W dniach 11-14 kwietnia 2019 r. w Kołobrzegu odbyły się zawody finałowe Olim-

piady Geograficznej.  

Do 45. już edycji Olimpiady Geograficznej, organizowanej nieprzerwanie przez 

Polskie Towarzystwo Geograficzne, przystąpiło w roku szkolnym 2018/19 1866 

uczniów z 441 szkół z całego kraju. Po zmaganiach I etapu, w którym uczniowie przy-

gotowywali opracowanie pisemne na jeden z wybranych tematów, oraz dwudniowych 

zawodach pisemnych i ustnych II etapu organizowanych w 14 miejscach w całym kraju, 

do zawodów finałowych w Kołobrzegu zakwalifikowano 121 najlepszych uczniów. 

Gospodarzem zawodów finałowych było I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. 

Tradycyjnie, zawody finałowe rozpoczęły się w piątkowe przedpołudnie od części 

pisemnej, w której uczniowie zmierzyli się z zadaniami z zakresu geomorfologii i geo-

logii Polski, kartografii i analizy mapy turystycznej oraz procesów demograficznych 

w Europie, a także geografii regionalnej i politycznej Afryki. Najłatwiejsze okazały się 

zadania polegające na zaznaczeniu stadiałów zlodowaceń związanych z krajobrazem 

staro- oraz młodoglacjanym oraz na czytaniu mapy turystycznej. Najsłabiej uczniowie 

poradzili sobie z wyznaczeniem miejsc reprezentujących wybrane formy rzeźby w Pol-

sce, nie najlepiej poszło również wskazanie obszarów lądowych znajdujących się poni-

żej poziomu morza na podstawie dostępnej mapy turystycznej i ich scharakteryzowanie 

pod względem rzeźby terenu i hydrografii. Poziom uczestników był na tyle wysoki, że 

wszyscy uczniowie spełnili kryterium do uzyskania tytułu finalisty Olimpiady Geogra-

ficznej. 

W godzinach popołudniowych, uczniowie uczestniczyli w drużynowym konkursie 

terenowym w części uzdrowiskowej Kołobrzegu. Oprócz wykonywania części karto-

graficznej w oprogramowaniu Collector for ArcGIS, uczniowie mieli do wykonania 

szereg innych zadań, w tym m.in. zaproponowanie nowego sposobu zagospodarowa-

nia terenu po dawnym kąpielisku „Morskie Oko”. Najlepszą drużyną podczas kon-

kursu terenowego okazał się duet: Szymon Mol (LO KTK w Bielsku-Białej) oraz Mi-

chał Konieczny (II LO w Wałbrzychu). 

Piątkowy dzień zwieńczyły wykład przygotowany pod kierownictwem prof. dr hab. 

Ryszarda Borówki, wprowadzający do sobotnich zajęć terenowych, a następnie spotka-

nie z Panem Sergio Omarem Floresem Mendezem -  ratownikiem posiadającym 
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doświadczenie w akcjach podczas katastrof naturalnych m.in. trzęsienia ziemi na Haiti, 

czy tsunami w Indonezji. 

Sobotni dzień uczniowie spędzili w terenie podczas zajęć na wybrzeżu Bałtyku. 

Mieli możliwość zwiedzenia między innymi portu w Kołobrzegu, Wolińskiego Parku 

Narodowego oraz kościoła w Trzęsaczu. 

Najlepszych 25 z uczestników części pisemnej zostało zakwalifikowanych do nie-

dzielnych zawodów ustnych, w trakcie których odpowiadali na pytania quizu multime-

dialnego, a także prezentowali wypowiedź ustną na wylosowany temat związany z so-

botnią wycieczką - zagadnieniami fizycznogeograficznymi wybrzeża Bałtyku lub zagad-

nieniami społeczno-gospodarczymi regionu. Czołowa 10 laureatów XLV Olimpiady 

Geograficznej, wyłoniona przez jury pod kierownictwem prof. dr hab. Bolesława Do-

mańskiego przedstawia się następująco: 

Miejsce Uczeń Szkoła Miejscowość Nauczyciel 

1. Szymon Mol LO Katol. 

Tow. Kultu-

ralnego 

Bielsko-Biała mgr Marek Wójtowicz 

2. Wojciech Pawłowski XIV LO Wrocław mgr Andrzej Gościej 

3. Maciej Fiedoruk VIII LO Warszawa mgr Małgorzata Cydejko 

4. Marcin Weremczuk VI LO Warszawa mgr Olga Cykowska 

5. Tomasz Matuszek VIII LO Poznań mgr Alicja Wośkowiak-Kopeć 

6. Maciej Dercz III LO Gdynia mgr Wiesław Kossakowski 

7. Stanisław 

Kołodziejski 
III LO Gdynia 

mgr Wiesław Kossakowski 

8. Krzysztof Kiśluk I LO Białystok mgr Anna Daniluk 

9. Kajetan Rożej Liceum  

Akademickie 

w ZS UMK 

Toruń 

mgr Anna Zaklikiewicz 

10. Mateusz Kocot 
Katolickie LO 

Siemianowice 

Śląskie 

mgr Maria Osika 

Z tegorocznymi zadaniami można zapoznać się na stronie internetowej Olimpiady 

Geograficznej (www.olimpiadageograficzna.edu.pl/zadania). 

Zawodom finałowym Olimpiady Geograficznej już po raz 18 towarzyszyły warsz-

taty szkoleniowe dla nauczycieli, w których udział wzięło ponad 50 osób. Podczas 

warsztatów nauczyciele mogli zapoznać się z możliwościami wykorzystania ArcGIS 

w scenariuszach lekcyjnych, wysłuchać wykładów dotyczących zastosowania osadów 

jeziornych i jaskiniowych w badaniach paleośrodowiskowych oraz wykorzystania ba-

dań polarnych w edukacji, a także zapoznać się z potencjalnymi wyzwaniami, jakie 
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czekają nauczycieli w związku z wejściem do liceów absolwentów szkół podstawowych. 

Oprócz zajęć warsztatowo-wykładowych, nauczyciele uczestniczyli w sesjach tereno-

wych na terenie Kołobrzegu oraz całodziennym objeździe na trasie Kołobrzeg – ko-

palnia borowiny, Rościno – elektrownia podwodna na Parsęcie, Podborsko – Muzeum 

Zimnej Wojny, Tychowo – głaz narzutowy „Trygław”, Żydowo – elektrownia szczy-

towo-pompowa, Kołobrzeg-Podczele – użytek ekologiczny „Ekopark Wschodni”. 

Najlepsi laureaci XLV Olimpiady Geograficznej będą walczyć o kwalifikację do pol-

skiej drużyny na Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną, która w sierpniu br. odbę-

dzie się w Hongkongu oraz na Bałtycką Olimpiadę Geograficzną, która odbędzie się 

w Kaliningradzie w czerwcu br. 

Tomasz SAWICKI 

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej 
 

 

 


