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ElEMENTY KulTuRY huCulSKIEJ. 
BADANIA TERENOwE w 2019 R.

Katarzyna TUR-MARCISZUK, Andrzej RUSZCZAK, 
Jacek HUCUŁ-STRóżEWSKI, Janusz GUDOWSKI, Jurij NESTERUK

W niniejszej edycji Czasopisma Geograficznego znajduje się pięć tekstów dotyczą-
cych Huculszczyzny i elementów kultury huculskiej – swoistych krajobrazów kultury 
– w tym związanych z gospodarką pasterską, odwieczną tutejszą działalnością gospo-
darczą. Przedstawiają one wyniki badań terenowych, przeprowadzonych w 2019 r. na 
Ukrainie, na połoninach w grzbiecie Kukula w paśmie Czarnohory, a także w miej-
scowościach Łazeszczyna i Jasinia. Omówienie badań rozpoczyna krótki raport autor-
stwa Jacka Hucuła-Stróżewskiego i Janusza Gudowskiego, ukazujący stan gospodarki 
pasterskiej, w ramach monitoringu prowadzonego przez zespół od 1999 r. Dwa ko-
lejne teksty dotyczą zagadnień pasterskiej kultury duchowej na Huculszczyźnie. Autor 
pierwszego, Andrzej Ruszczak, jako wyjściową podstawę obyczajową przyjął piękną 
literacką wizję świata duchowego Hucułów, stworzoną przez Stanisława Vincenza w jego 
wielkim dziele Na wysokiej połoninie, i wizję tę porównywał z sytuacją dzisiejszą. Drugi 
tekst, autorstwa Janusza Gudowskiego, analizuje dawne obyczaje pasterskie bardziej 
z racjonalnego punktu widzenia, znajdując w nich pewne prawidłowości, powiązane na 
przykład z cyklem produkcyjnym. Kolejny tekst dotyczy roślinności Czarnohory i jest 
efektem wieloletniej pracy autora, Jurija Nesteruka, w archiwach polskich i ukraińskich 
oraz w terenie. Całość wieńczy studium autorstwa Katarzyny Tur-Marciszuk, dotyczące 
miejscowego stroju ludowego.

Badania przeprowadzone w 2019 r. są kontynuacją programu o charakterze pa-
nelowym, rozpoczętego w 1999 r., następnie powtórzonego w 2009 r. i 2014 r. Wyniki 
wcześniejszych prac były opublikowane w kilku monografiach1. Jest to dziś w sumie 
znaczący i oryginalny dorobek badawczy, na który składają się niekiedy wręcz unikatowe 
prace, oparte na danych pierwotnych, jak omawiająca obrzędy pasterskie, żywienie paste-
rzy, rolę kobiet w gospodarce pasterskiej, a ze spraw technicznych analizę owczego runa 
czy zdrowotność wypasanych zwierząt. Ponadto wspomniany wieloletni już monitoring 
dotyczy kwestii zootechnicznych, pogłowia wypasanych zwierząt, struktury stad, żywienia 
zwierząt oraz szaty roślinnej, a wcześniej również pasterskiego budownictwa.

Niestety, pobyt zespołu na Huculszczyźnie w 2019 r. zakończył się tragicznie. 
W dniu 9 sierpnia, już po zakończeniu części terenowej, zmarł w żabiem (dziś Wercho-
wyna) z powodu nagłej choroby uczestnik wyjazdu Ireneusz Marciszuk, fotografik, autor 
zdjęć ilustrujących załączone artykuły. Teksty te autorzy dedykują Jego Pamięci.

1 Pasterstwo na Huculszczyźnie. Gospodarka – kultura – obyczaj, Wyd. Akad. „Dialog”, Warszawa 2001; 
Przekształcenia gospodarki pasterskiej w ukraińskich Karpatach, Wyd. Akad. „Dialog”, Warszawa 
2011; Pasterstwo w Czarnohorze. Przyczynki do badań kultury huculskiej, Fundacja Kultury Duchowej 
Pogranicza, Lublin 2016.
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Ireneusz MarcIszuk – fotograf krajobrazów kultury

Katarzyna Tur-marciszuK

Ireneusz andrzej Marciszuk urodził się w 1967 r. w Hrubieszowie. Zmarł 
nagle, podczas wyjazdu badawczego, 9.08.2019 r. w Werchowynie na Huculszczyźnie 
(przed II wojną światową miejscowość Żabie).

W 1987 r. ukończył pomaturalne Studium Fototechniczne w Warszawie. Jego 
pasją była początkowo archeologia, potem historia, którą studiował na KUL w latach 
1988-1994. Z biegiem czasu niemal niezmiennym tematem jego fotografii stały się 
zabytki, odchodzące w przeszłość krajobrazy i ludzie. W czasie studiów wspólnie 
z kolegami założył Agencję Fotograficzną „TERRA” przy Niezależnym Zrzeszeniu 
Studentów KUL, a także Akademickie Studio Filmowe. W ramach AF „Terra” pro-
wadził liczne kursy fotograficzne dla studentów. W latach 1995-2007 był fotografem 
uniwersyteckim. Od października 2007 r. został zatrudniony w Instytucie Historii 
Sztuki KUL, w Pracowni Chrześcijańskiej Ikonografii Porównawczej, przekształconej 
w 2017 r. w Pracownię Dokumentacji Wizualnej. Był redaktorem strony internetowej 
i facebooka Instytutu Historii Sztuki KUL, ponadto sprawował funkcję kuratora 
działającej nadal studenckiej Agencji Fotograficznej „Terra”.

W 1992 roku ożenił się z Katarzyną Tur, z którą dochował się dwóch – dziś 
już dorosłych – synów Jakuba i Szymona.

Od 1988 r. publikował fotografie w akademickich czasopismach „podziem-
nych”, a potem w tytułach takich, jak „Bis”, „Qulpress”, „Przegląd Akademicki”, 
„Luk”, „Przegląd Uniwersytecki”, „Gość Niedzielny”, „Rota”, „Forum Polonijne” 
i „Wiadomości Konserwatorskie” oraz w wydawnictwach książkowych np. w „Nie-
strudzony sługa prawdy Albert Krąpiec”. 

Projektował okładki książek prof. Piotra Jaroszyńskiego: „Ocalić polskość!”, 
„Suwerenność nie jest przeżytkiem”, „Kim jesteśmy”; O. Mieczysława Krąpca OP 
„Spełniać dobro”, prof. Henryka Kieresia „Trzy socjalizmy”, Ks. Janusza Nagórne-
go „Ojczyzna”, „Nic nad oryginał” – praca zbiorowa poświęcona pamięci Barbary 
Tondos i Jerzego Tura i szereg innych. Współpracując z dr hab. Anetą Kramiszew-
ską i dr Krzysztofem Przylickim dokumentował zbiory sztuki polskiej i europejskiej 
będące w posiadaniu KUL, czego wynikiem były katalogi wystaw eksponowanych 
na terenie całej Polski.

Od lat 90-tych XX w. oprócz pracy na KUL, współpracował z Regionalnym 
Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie, dla którego 
potrzeb zrealizował film dokumentalny pt. „Matka Boska z Mrukowej”, poświęcony 
ginącej tradycji ludowej z terenu Łemkowszczyzny. Brał udział w wyjazdach nauko-
wych organizowanych przez ROSiOŚK w Rzeszowie, w czasie których wykonywał 
dokumentację ginącej architektury i sztuki cerkiewnej w południowo-wschodniej 
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Irenaeusz Marciszuk – fotograf  krajobrazów kultury �

Polsce. W latach 1991, 1992 i 1996, pracował jako fotograf  podczas inwentaryzacji 
cmentarzy polskich w Lidzie, Nowogródku i Nieświeżu na Białorusi (organizator: 
Dariusz Śladecki – Ośrodek Studiów Polonijnych i Społecznych PZKS w Lublinie) 
oraz w 1997 r. polskiego dziedzictwa w Kosowie na Ukrainie.

Podczas pracy w Instytucie Historii Sztuki KUL zorganizował szereg wystaw 
indywidualnych, których tematem przewodnim były znaki kulturowe oraz historia 
utrwalone w architekturze i dziełach sztuki, szczególnie religijnej. Z upodobaniem 
dokumentował zabytki Lublina, również cmentarz przy ul. Lipowej, na którym został 
pochowany. Na indywidualnych i zbiorowych wystawach organizowanych od 1997 r., 
posługując się autorską techniką, pokazywał miejsca, których często nie zauważamy 
lub nie odwiedzamy. Został za to odznaczony w 2019 r. medalem z okazji 700-lecia 
miasta Lublina.

Brał również udział w wystawach zbiorowych (wykaz wystaw poniżej). Organizo-
wał także wystawy fotografii innych autorów prezentujące zabytki sztuki religijnej: 
– w 2012 roku był kuratorem wystawy w atrium Collegium Norvidianum „Opusz-

czone – ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej 
Polski”, której towarzyszył zorganizowany przez niego, cykl 12 spotkań i dyskusji 
poświęconych sztuce cerkiewnej i jej kontekstom;

– w 2012 roku zorganizował wystawę „Roztoczańskie kamienie pamięci – ludowe 
kamieniarstwo józefowskie” w „Galerii 1” KUL, Towarzystwa dla Natury i Czło-
wieka podejmującego wolontariackie prace konserwatorskie przy nagrobkach; 

– w 2014 roku przeprowadził digitalizację negatywów oraz opracował plastycznie 
wystawę „Zabytki na karpackich bezdrożach”, prezentującą fotografie cerkwi 
w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach, autorstwa Barbary Tondos i Jerzego Tura 
wykonane w 2 poł. XX w. Wystawa była eksponowana w Wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej w Krakowie, w 2016 r. w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie oraz 
w Krużgankach Dominikańskich w Lublinie;

– w 2014 roku wraz z dr Moniką Rzepiejewską i Tomaszem Mroczkiem wykonał 
dokumentację fotograficzną witraży w woj. Lubelskim i najciekawsze z nich zapre-
zentował na wystawie „Cenne czy niechciane – witraże kościołów woj. lubelskiego” zorga-
nizowanej przez Instytut Historii Sztuki oraz Stowarzyszenie Miłośników Witraży 
Ars Vitrea Polona. Premiera wystawy odbyła się w Wieży Trynitarskiej Muzeum 
Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej w Lublinie w 2014 r., a następnie promowała 
KUL w Muzeum Regionalnym w Łukowie, Muzeum Zamek w Niedzicy, Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, Klasztorze Dominikanów w Lublinie 
oraz w Domu Księży Emerytów w Lublinie. Była również prezentowana w Gma-
chu Głównym KUL uświetniając obchody 1050-lecia Chrztu Polski.

– w 2016 roku zorganizował w Krużgankach Dominikańskich w Lublinie wystawę 
zdjęć Grzegorza Pietraszka dokumentującego cmentarze żydowskie wschodniej 
Polski pt. „Zostały tylko macewy”; 
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Zauroczony zabytkową architekturą Lublina, pragnąc utrwalić odchodzące 
w przeszłość klimaty i krajobrazy, zorganizował wspólnie z żoną wystawy indywi-
dualne:
– „LUBLIN w fotografii Ireneusza Marciszuka” w 1997 r. – miejsce ekspozycji: 

siedziba Stowarzyszenia Civitas Christiana, ul. Krakowskie Przedmieście w Lub-
linie;

– „LUBLIN od podszewki” w 2009 r. – Pracownia Ogrody i Wnętrza, ul. Złota 
w Lublinie;

– „Pod strzechą i dechą – światłem malowane” w 2010 r.– Herbaciarnia „Herbaciane 
Róże” i KUL Wydział Prawa i Administracji;

– „LUBLIN – Miasto świętego Antoniego” cz. 1 w 2010 r.– Instytut Historii Sztuki 
i „Galeria 1” w KUL;

– „LUBLIN – Miasto świętego Antoniego” cz. 2 w 2011 r. – Dom Kultury Ruta 
w Lublinie;

– „LUBLIN – pod płaszczem opieki ukryty” w 2011 r. – „Galeria 1” im. B. Słomki” 
w KUL, w 2012 r. – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, w 2016 r.

– Krużganki Dominikanów w Lublinie. Współfinansowana przez Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki Oddział Lubelski, Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego oraz 
IHS KUL;

– „LUBLIN – Sen Leszka Czarnego” w 2011 r. – Wieża Trynitarska, Muzeum 
Archidiecezjalne w Lublinie, w 2016 r. – Brama Krakowska, Oddział Muzeum 
Lubelskiego;

– „LUBLIN – W poszukiwaniu dawnego piękna” w 2012 r. – „Galeria 1” w KUL, 
wystawa współorganizowana przez Katedrę Metafizyki, Polskie Towarzystwo To-
masza z Akwinu, Katedrę Filozofii Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki KUL. 
Odbyła się w ramach XV Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego pt. 
„Spór o piękno”;

– „Piękno natury w fotografii” w 2013 r.- „Galeria 1” w KUL, wystawa współor-
ganizowana przez Katedrę Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 
oraz Instytut Historii Sztuki KUL. Odbyła się w ramach XVI Międzynarodowego 
Sympozjum Metafizycznego pt. „Spór o naturę ludzką”, w 2015 r. Wieża Tryni-
tarska Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej w Lublinie.

Jego prace brały udział w krajowych i zagranicznych zbiorowych wystawach 
fotograficznych m.in.:
– „Lublin miastem pogranicza różnych kultur” w 1992 r., w Niemczech, organizo-

wana przez Fundację „Nowy Staw”;
– „Świątynie dawnej i obecnej Polski”, organizowana przez Jerzego Lużyńskiego 

i Fundację „Nike”;
– „Renesans w Polsce – renesans lubelski”, organizowana przez Jerzego Lużyńskiego 

i Fundację „Nike”. Europejska premiera odbyła się w Bibliotece Miejskiej w Ko-



Irenaeusz Marciszuk – fotograf  krajobrazów kultury �

penhadze, z udziałem Ambasadora RP w Królestwie Danii i Attache Kulturalnym 
Ambasady Włoskiej, polska premiera odbyła się w ramach obchodów Dni Lublina 
w 2001 r.;

– „Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec” w 2006 r., organizowana przez KUL;
– „Młodzież z partią... się rozliczy! Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989”, 

organizowana przez IPN wystawa plenerowa na Placu Litewskim w Lublinie;
– „Wolność jest tam, gdzie są wolni ludzie”, organizowana przez IPN;
– „Kontrofensywa NZS – czerwiec 1988” w 2008 r., organizowana przez KUL;
– „Zaczęło się w Lipcu. Solidarność w Regionie Środkowowschodnim 1980-1989” 

w 2010 r., organizowana przez IPN, prezentowana na Placu Litewskim w Lublinie;
– „Filozofowi osoby – Tadeuszowi Styczniowi SDS” w 2011 r., organizowana przez 

Instytut Jana Pawła II KUL.
Kolejnymi obszarami jego aktywności fotograficznej były góry. Po pierwsze 

Huculszczyzna. Swoją pasję fotograficzną realizował uczestnicząc w 2014 r. w inter-
dyscyplinarnych badaniach pasterstwa na Zakarpaciu, czego efektem była publikacja 
pt. „Pasterstwo w Czarnohorze” pod red. prof. Janusza Gudowskiego, ilustrowa-
na w większości fotografiami jego autorstwa. Właśnie podczas kolejnej cyklicznej 
wyprawy na Zakarpacie, w trakcie badań nad strojem ludowym, zakończył swoją 
wędrówkę po świecie…

Po drugie Tatry i Zakopane. Współpracował z Oddziałem Podhalańskim Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami inicjując i aktywnie współtworząc profil Oddziału na 
facebooku. Wędrując po Tatrach, Podhalu, Beskidach i Bieszczadach nie rozstawał 
się z aparatem fotograficznym. Jego prace wykonane wówczas i starannie kompute-
rowo opracowane były włączone do zbiorowej wystawy zatytułowanej „Współczesny 
obraz pasterstwa karpackiego”, towarzyszącej konferencji „Pasterstwo w Karpatach 
– geneza i obraz współczesny”, która odbyła się w 2017 r. w Inkubatorze Medialno-
Artystycznym UMCS w Lublinie. Wystawa ta była następnie prezentowana na Poli-
technice Lubelskiej, w Muzeum Archidiecezjalnym Wieża Trynitarska w Lublinie oraz 
w Dworku Wincentego Pola w Lublinie. Na 2020 r. planowana jest jeszcze kolejna 
edycja wystawy w Łodzi.

Ostatnim tematem nad którym pracował, i którego publikacji już nie zobaczy, 
były ilustracje do księgi pamiątkowej na 100-lecie parafii rzymskokatolickiej pw. Św. 
Michała Archanioła w Lublinie. W 2018 r. wykonywał fotografie architektury tego 
kościoła projektowanego przez wybitnego architekta Oskara Sosnowskiego, wy-
posażenia wnętrza, a także materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwum 
parafialnym i Archiwum Archidiecezjalnym w Lublinie.
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Streszczenie: 
Przeanalizowano dane dotyczące gospodarki pasterskiej na wybranych połoninach w czarno-
horze. Badania dotyczą głównie wypasu bydła i koni, a sporadycznie również owiec. obserwa-
cje wielkości pogłowia i struktury wypasu, a także dotyczące żywienia i zdrowotności zwierząt 
prowadzono sześciokrotnie począwszy od 1999 r. Nie stwierdzono występowania jednolitego 
trendu zmian liczebności zwierząt, natomiast charakterystyczne są zmiany struktury stad. Liczba 
wypasanych krów dojnych niekiedy zmniejsza się, aby w kolejnych latach zwiększyć się kosztem 
bydła opasowego i odwrotnie. Jest to skutkiem coraz bardziej widocznych trudności w znalezie-
niu pracowników, chociaż nie można wykluczyć także wpływu rynku konsumenckiego. Niekie-
dy jest to również wywołane przez lokalne spory gospodarzy z właścicielem danej połoniny.

słowa kluczowe: Huculszczyzna, pasterstwo, badania terenowe

stan wypasu w 2019 r.

Po przyjeździe do łazeszczyny i gościnnym przyjęciu przez miłych gospodarzy 
– Annę, jej córkę Anię z mężem wasylem i synkiem Pawełkiem – wyruszyliśmy o po-
ranku wozem zaprzężonym w dwa wystrojone huculskie koniki. Podwoda ułatwiła 
nam wędrówkę, wwożąc krętymi drogami na strome zbocza kukula ciężkie plecaki. 
Po drodze, w połowie doliny łazeszczyny, natknęliśmy się nad strumieniem na cmen-
tarz z i wojny światowej. Naliczyliśmy około 50 grobów z kamiennymi krzyżami bez 
nazwisk. Na froncie cmentarza kilka lat temu umieszczono drewniany krzyż. 

Na Połoninę kukul dotarliśmy po południu. Po przywitaniu z rodziną pasterzy, 
wspięliśmy się na niedaleki grzbiet, żeby zobaczyć nowy kamienny krzyż na wojen-
nym cmentarzyku, gdzie według informacji sprzed 20 lat, zostali pochowani polegli 
podczas i wojny światowej żołnierze węgierscy (zapewne nie tylko węgrzy). obok 
stały oparte o belki ogrodzenia drewniane krzyże, w tym również pierwszy postawio-
ny przez nas w 1999 roku. Jeszcze do dzisiaj można natknąć się w tutejszych lasach 
i na połoninach na pozostałości okopów obronnych, jamy po fortyfikacjach, gdzie-
niegdzie znajdują się splątane druty kolczaste. Podczas ekshumacji zwłok kilkunastu 
żołnierzy (wg innych informacji zlokalizowano na sąsiednich połoninach szkielety 
około 80 żołnierzy w 2017 r. i 50 w 2018 r.), wykopano również resztki saperek, 
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amunicji, puszek, których część złożono pod krzyżem, aby przypominały o wojnie 
sprzed ponad stu lat. 

Przeszłość miesza się z teraźniejszością. Na Połoninie kukul coraz starsza ro-
dzina tutejszych pasterzy, po odbudowaniu (w ciągu tygodnia, przy pomocy rodziny 
i znajomych) spalonej chaty nadal wypasa bydło i konie. wywiady rozpoczęliśmy, jak 
zawsze, od zliczania pogłowia zwierząt, wypytywania o wydajność mleczną zwierząt, 
żywienie i choroby. w odróżnieniu od poprzednich lat można stwierdzić, że obecne 
zmiany są znaczne, widać spadek pogłowia krów i koni, ponadto na odwiedzonych 
połoninach nie ma owiec i kóz. Z obliczeń „wypadła” także Połonina łabieska, gdzie 
nie odbudowano chaty po pożarze i nie prowadzono w tym roku wypasu.

oto informacje dotyczące zatrudnienia przy wypasie, liczebności i struktury stad 
oraz żywienia zwierząt i ich zdrowotności, zebrane na poszczególnych połoninach:

połonina kukul. w 2019 r. wypasano tu 20 krów dojnych, 13 jałówek, bycz-
ków i cieląt oraz 1 byka, ponadto 5 koni. Prowadzący na kukulu wypas Maria (66 
lat) i Jurij (67 lat) przybyli tu 31 maja, a zjadą do wsi 7 września. Pomaga im młody 
pasterz Jura z łazeszczyny. odwiedzają ich od czasu do czasu dzieci (ośmioro) 
i wnuki (trzynaścioro). czy Maria i Jurij będą tutaj za rok, za pięć lat? Nie mają ra-
czej następców, którzy by chcieli wypasać chudobę, a sił i zdrowia mają coraz mniej. 
Młodzież wyjeżdża w poszukiwaniu pracy do Polski, czech, rosji lub Niemiec. czy 
będą chętni do wypasania zwierząt na połoninach za lat dziesięć czy dwadzieścia? 
ciężka to i monotonna praca, trzeba wstawać skoro świt, pierwszy udój rano, drugi 
po południu. Jeśli na połoninie urodzi się cielak, podaje się kulastrę (siarę) przez 2 dni, 
a krowę trzeba doić trzy razy dziennie. rytm dnia wyznaczają posiłki, robienie sera, 
dodatkowe zajęcia w obejściu, zbieranie grzybów i jagód.

w sierpniu resztki lizawek solnych smętnie leżą w korytach i nie zachęcają 
zwierząt do lizania. Gospodyni daje czasami trochę „kombikornu” z otrąb lub ze-
śrutowanego jęczmienia zmieszanego z kukurydzą, jeśli właściciele bydła przywiozą 
tę paszę z doliny. Zazwyczaj na początku wypasu właściciele krów przywożą 5 kg 
soli i 5 kg „kombikornu” na krowę.

Podstawą żywienia krów i koni jest, oczywiście, zielonka pastwiskowa, wypas 
całodzienny. krowy, byczki i cielęta zamyka się na noc do obór, konie „karpackie” 
(5 sztuk), jeśli nie uciekną, zapędza się do zagród lub krępuje im przednie nogi. 
w czerwcu krowy dawały około 150 litrów mleka dziennie (20 krów – średnia 7,5 
litra), w sierpniu około 100 litrów mleka, czyli średnio 5 litrów od sztuki. Higiena 
doju krów niska, bez zmian. krowy są z łazeszczyny i worochty. Zdarzają się eg-
zemplarze mające 15-16 lat, po 12 wycieleniach. Mira, czyli udój pozwalający wyliczyć 
ilość sera, jaką za cały sezon wypasu otrzymają właściciele krów, odbyła się bez ich 
obecności, wierzą oni rodzinie pasterzy na słowo. Byczki trzyma się w gospodarstwie 
maksymalnie 2 lata i w tym wieku prowadzi do rzeźni. konie swobodnie przemiesz-
czają się po połoninach, czasami zapuszczają się do pobliskich lasów i pasą według 
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swoich potrzeb żywieniowych. każdy koń ma przywiązany na szyi dzwonek, aby 
w razie ucieczki można go było odnaleźć. w chlewiku 2 świnie żywi się zielonką 
i resztkami kuchennymi. Na każdej połoninie jest pies. 

zakukul. Gospodarz bowhar (pasterz krów) przyszedł na połoninę właściwie 
sam ze stadem 1 czerwca, zejdzie 14 września. wypasa 6 krów dojnych, dój dwa razy 
dziennie, wydajność w lipcu i sierpniu 10-15 litrów mleka/dzień. dodatkowo ma 
4 cielęta i 4 konie. Sól w lizawkach. czasami poi krowy serwatką. Sam robi sery. Zbie-
ra i suszy grzyby na sprzedaż. Niekiedy odwiedza go znajoma i pomaga w udoju.

Seredne. dwaj pasterze przyszli tu na początku czerwca, zejdą z połoniny 
7 lub 14 września. Niechętni do rozmowy. wypas 14 krów dojnych ludskych (czyli 
należących do gospodarzy we wsi) i 6 koni ludskych. również i tu produkuje się ser 
dla właścicieli dojnych krów, zgodnie z ustaleniami miry. 

łabieska. Spalona chata, brak wypasu.
ozirna. Brak gospodarzy. Na połoninie pasły się 3 krowy, 1 cielak i 1 koń.
hryhoriwka. wypas prowadzi bowhar roman z pomocą rodziny, rozpoczął 

go 8 czerwca, zejdą 7 września. wypas 24 krów (21 ludskych, 3 własne) w tym 14 
dojnych, a także byk. kryje on krowy i jałówki w okresie rui, czyli można mówić 
o kryciu haremowym. Miry nie było, sera nie produkuje się. Mleko zabierają gospo-
darze z łazeszczyny w każdą sobotę. koni nie ma.

kiernyczkie. Gospodarze przyszli 1 czerwca, zejdą 1 września. wypas 31 sztuk 
bydła, w tym 15 krów dojnych, 3 byczki, 12 jałówek, 1 cielak, 3 konie. udój na miru 
był przeprowadzony, w związku z tym produkuje się ser. około 10 kaczek i ponad 
20 kur. kurczaki sprowadza się m.in. z węgier. Podstawą karmy dla kur we wsi jest 
ziarno i otręby, zmieszane z pociętą zielonką lub sianem , tzw. zamenka. Na połoninie 
dostają one trochę śrutowanego ziarna zbóż i same szukają pokarmu w okolicy. Na 
noc są zamykane w kurniku.

Przy okazji pobytu w Jasini (Jasinia, dawne węg. k�r�smez�) przeprowadzono k�r�smez�) przeprowadzono) przeprowadzono 
wywiad z rejonowym lekarzem weterynarii. Problemy zdrowotne bydła wiążą się 
z porodami, występują także zatrucia po spożyciu przez krowy ciemiężycy białej 
Veratrum album lub różnych gatunków tojadów Aconitum sp., ponadto wzdęcia od 
koniczyny Trifolium sp., sybirka czyli owrzodzenia, czyraki (łac. furunkulus) u krów 
i owiec, łekjoz-lejkoz – rak krwi. inne schorzenia to owrzodzenia strzyków, hnyłeć racic 
u owiec, jaszczur czyli pryszczyca. Skaz czyli wścieklizna u krów, mastitis (zapalenia 
wymion) oraz gruźlica są spotykane rzadko. Przy przychodni weterynaryjnej dzia-
ła mały sklep z lekami i karmą dla zwierząt. Niektórzy pasterze nadal leczą swoje 
zwierzęta starodawnymi metodami, np. smarują chore wymiona krów wodą, w której 
trzymano żabę kumka (prawdopodobnie kumak górski). Stosują też wodę święconą, 
świński tłuszcz (żyr) lub maść z dziegciu (balsam dziegciowy).

Podobnie jak podczas poprzednich badań naszego zespołu odnotowano cieka-
wostki onomastyczne, dotyczące imion (zoonimy) nadawanych huculskim krowom: 
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Bujana, Burionka, Cyhanka, Czornaja, Diuri (byczek), Holubka, Kozula, Kwituli, Lesuna, 
Milka, Murena,Paskuli, Polonenka (ur. na połoninie), Rozena, Wieczerina, Zirka, Zorina 
(urodzona rano), Zuzuli. dla porównania w 2009 r. i 2014 r. zanotowano: Bonda, Bu-
rionka, Cyhanka, Gwiazdula, Holubania, Kalina, Kaliena, Katarina, Lesia, Łesuna, Mariosz-
ka, Marta, Maruśka, Miłka, Muriena, Neronia, Pyszniawa, Romaszka, Róziena, Siwulka, 
Sokolana, Weśnia, Weczerina, Zoriena, Zorka, Zuzula.

dla koni zanotowano imiona: Bruńka (klacz), Bujan, Cigan, Czilo, Lena, Les, Lonia, 
Muci, Picio, Zirka (klacz). w 2009 i 2014 r.: Bejło, Burhan, Cygan, Cyhanka, Czajka, Czilo, 
Deresz, Dub, Elko, Giło, Jurik, Kasztan, Les, Leska, Łesko, Orlik, Pitio. 

od wieków nadawanie imion koniom, krowom, psom czy kotom świadczyło 
o dużym przywiązaniu człowieka - właściciela do swojego żywiciela lub ulubieńca. 
Były i są to wyjątkowe zależności między ludźmi i zwierzętami, występujące na te-
renach wiejskich.

zmiany w latach 1999-2019

Prowadzona od 1999 r. obserwacja gospodarki pasterskiej na wybranych czar-
nohorskich połoninach umożliwia określenie zachodzących tu zmian, a po części 
także wyzwań stojących przed gospodarką górską. Mówimy o sektorze gospodarki, 
który ma bardzo dawną tradycję na Huculszczyźnie. istnieje tam od wieków, swego 
czasu tworzony przez historyczne pasterskie migracje wzdłuż łuku karpat. wraz 
z uzyskaniem przez ukrainę niepodległości pasterstwo na Huculszczyźnie zaczęło 
odbudowywać swój dawny model i potencjał, po okresie funkcjonowania systemu 
kołchozowego. dwadzieścia lat objętych obserwacją w kraju niepodległym od lat 
dwudziestu ośmiu to wiele. Prowadzone przez zespół obserwacje można więc trakto-
wać jako swego rodzaju wyznacznik zmian zachodzących w tym sektorze gospodarki, 
przy czym rozpatrywany przypadek wsi (łazeszczyna) nie stanowi wyjątku, gdyż 
podobne kwestie można napotkać w innych miejscowościach w tej części ukrainy. 

omawianie zmian w gospodarce pasterskiej zacznijmy od stopnia utowarowienia 
produkcji, a więc wytwarzania nadwyżki ponad własne potrzeby danego gospodar-
stwa. w łazeszczynie znajduje się niecałe 1300 gospodarstw. łatwo przeliczyć, ile 
sztuk zwierząt przypada średnio na gospodarstwo, a więc krów i cieląt z około 1000 
sztuk ogółem tu chowanych w 2018 r. oraz owiec z 600 sztuk ogółem (dane od re-
jonowego weterynarza). Przeważa gospodarka samozaopatrzeniowa i tylko niewiele 
zwierząt chowanych na mięso przeznacza się na sprzedaż, na ogół na lokalnym ba-
zarze. w większym natomiast stopniu sprzedaje się na bazarze produkty mleczarskie, 
a więc śmietanę, bryndzę oraz wurdę, czyli mniej wartościowy ser drugiego warzenia. 
w sumie rynek lokalny, praktycznie jedyny jaki dotyczy tutejszych gospodarstw, 
zaspokaja niewielkie potrzeby miejscowe bądź potrzeby klientów przyjeżdżających 
z okolicznych miast. 
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w przypadku wzrostu cen produktów zwierzęcych (jako efekt inflacji) popyt 
na nie spada i zmniejsza się część towarowa produkcji. to może przyczyniać się do 
wystąpienia, w dłuższym okresie, tzw. cyklu zwierzęcego, czyli potrzeby odbudowy 
zmniejszonego pogłowia. Jak twierdzili respondenci, cykliczne wahania pogłowia nie 
są specjalnie spotykane, za to widoczny jest długoletni już spadek pogłowia owiec. 

Mówiąc o wynikach finansowych gospodarki zwierzęcej, należy zwrócić uwagę 
na opłacalność połoninnego wypasu. własne zwierzęta pasterzy wypasane na poło-
ninie to w przypadku krów i koni około 10 % obsady. w pracy Przekształcenia gospo-
darki pasterskiej w ukraińskich Karpatach [Gudowski 2011, s. 32-36] wykazano wysoką 
opłacalność wypasu dla głównego pasterza-przedsiębiorcy, a w mniejszym stopniu 
również dla najemnych pasterzy, zwłaszcza w przypadku wypasu owiec. także wypas 
krów przynosi w warunkach ukraińskich wysoki dochód, o ile produkuje się bryndzę 
i wurdę. Mamy wówczas do czynienia z intensywnym, pracochłonnym kierunkiem 
wypasu. opłacalny jest również wypas koni, który praktycznie nie wymaga pracy, ale 
w niektórych latach potrafił przynosić wyższy dochód z tytułu opłat za korzystanie 
z połoniny niż w przypadku dojnych krów i cieląt. Można przy tym zauważyć reakcję 
rynku na pojawiający się w poszczególnych latach deficyt rąk do pracy, gdyż rośnie 
ekstensywność wypasu (mniej dojnych krów, za to więcej bydła opasowego i koni), 
co skutkuje obniżeniem się produkcji wyrobów mleczarskich.

dane zebrane przez zespół w latach 1999-2019 ilustrują liczebność zwierząt na 
połoninach oraz strukturę stad, co przedstawia poniższa tabela. 

Pogłowie zwierząt na badanych połoninach1

połonina 1999 2009 2011 2013 2014 2019

kiernyczkie

Bydło: – 

owce: 293 
sztuki 

konie: –

Bydło łącznie 
20 sztuk (7 
krów + 13 
cielęta, byczki, 
jałówki) 

konie: 3

Brak danych Brak danych Bydło łącznie 
12 sztuk (8 
krów + 4 
cielęta, byczki, 
jałówki) 

konie: 8

Bydło łącznie 
31 sztuk (15 
krów + 13 cie-
ląt, byczków, 
jałówek + 3 
buhaje) 
konie: 3

Hryhoriwka

Bydło łącznie 
35 sztuk (20 
krów + 15 
jałówek, bycz-
ków i cieląt)

konie: –

Bydło łącznie 
28 sztuk (10 
krów + 18 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: –

Bydło łącznie 
32 sztuki

 

konie: 1

Bydło łącznie 
16 sztuk (9 
krów + 7 jałó-
wek, byczków 
i cieląt)

 konie: 3

Bydło łącznie 
29 sztuk (16 
krów + 13 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: 4

Bydło łącznie 
25 sztuk (14 
krów + 10 
jałówek, bycz-
ków i cieląt + 
1 buhaj)
konie: - 

1 w badaniach prowadzonych w 1999 r. i 2009 r. uwzględniono także wypas owiec na poło-
ninach w paśmie Świdowca oraz w grzbiecie kostrzycy, które w tym zestawieniu pominięto 
ze względu na zaprzestanie obserwacji w kolejnych latach. 
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Seredne

Bydło łącznie 
20 sztuk (12 
krów + 8 jałó-
wek, byczków 
i cieląt)
konie: –

Bydło łącznie 
18 sztuk (5 
krów + 13 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: 2

Bydło łącznie 
30 sztuk (6 
krów + 24 
jałówki, byczki 
i cielęta) 
konie: 2

Bydło łącznie 
31 sztuk (19 
krów + 12 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: 13

Bydło łącznie 
20 sztuk (6 
krów + 14 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: 8

Bydło łącznie 
14 sztuk (14 
krów)

konie: 6

ozirna

Bydło łącznie 
10 sztuk (3 
krowy + 7 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: –

Bydło łącznie 
16 sztuk (5 
krów + 11 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: –

Bydło łącznie 
15 krów, jałó-
wek, byczków 
i cieląt) 

konie: 1

Bydło łącznie 
15 sztuk (6 
krów + 9 jałó-
wek, byczków 
i cieląt)
 konie: 3

Bydło łącznie 
14 sztuk (4 
krowy + 10 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: –

Bydło łącznie 
4 sztuki (3 
krowy + 1 
cielę) 

konie: 1

kukul

Bydło łącznie 
50 sztuk (26 
krów + 24 
jałówki, byczki 
i cielęta) 

konie: –

Bydło łącznie 
31 sztuk (10 
krów + 21 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: 20

Bydło łącznie 
38 Sztuk (18 
krów + 20 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: 13

Bydło łącznie 
56 sztuk (29 
krów + 27 
jałówek, bycz-
ków i cieląt)

konie: 11

Bydło łącznie 
55 sztuk (34 
krowy + 21 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: 13

Bydło łącznie 
34 sztuki (20 
krów + 13 
jałówek, bycz-
ków i cieląt + 
1 buhaj)
konie: 5

łabieska

Bydło łącznie 
19 sztuk (14 
krów + 4 ja-
łówki, byczki 
i cielęta + 1 
buhaj) 
konie: 5

Bydło łącznie 
12 sztuk (6 
krów + 6 jałó-
wek, byczków 
i cieląt) 

konie: 2

Bydło łącznie 
18 krów, jałó-
wek, byczków 
i cieląt

konie: –

Bydło łącznie 
31 sztuk (18 
krów + 13 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: 8

Bydło łącznie 
17 sztuk (12 
krów + 5 jałó-
wek, byczków 
i cieląt)

konie: 10

Brak wypasu 
(spalone zabu-
dowania)

Zakukul

Bydło łącznie 
68 sztuk (37 
krów + 30 
jałówek, bycz-
ków i cieląt + 
1 buhaj)
konie: –

Bydło: 
– owce: 400 
sztuk 

konie: –

Brak danych Brak danych Bydło łącznie 
20 sztuk (12 
krów + 8 jałó-
wek, byczków 
i cieląt)

konie: 7

Bydło łącznie 
10 sztuk (6 
krów + 4 cie-
lęta)

konie: 4

razem 

bydło łącznie 
202 sztuki 
(112 krów + 
88 jałówek, 
byczków i 
cieląt + 2 
buhaje). 
konie: 5

na kiernycz-
kie w 1999 
r. wypasano 
owce 

bydło łącznie
125 sztuk 
(43 krów + 
82 jałówek, 
byczków i 
cieląt). 

konie: 27

na zakukulu 
w 2009 r. wy-
pasano owce

bydło łącznie 
133 sztuki

konie: 17

brak danych 
dla dwóch 
połonin

bydło łącznie
149 sztuk 
(81 krów + 
68 jałówek, 
byczków i 
cieląt). 

konie: 38

brak danych 
dla dwóch 
połonin 

bydło łącznie 
167 sztuk (92 
krowy + 75 
jałówki, bycz-
ki i cielęta) 

konie: 50

bydło łącznie
118 sztuk (72 
krów + 41 ja-
łówek, bycz-
ków i cieląt + 
5 buhajów)

konie: 19

brak wypasu 
w 2019 r. na 
łabieskiej

Źródło: badania własne. dane dla 2011 r. i 2013 r. zostały zebrane przez Andrzeja ruszczaka

obserwując dane dotyczące pogłowia wypasanych zwierząt, łatwo zauważyć brak 
jednolitego trendu zmian, zwłaszcza że w niektórych latach do wypasu dołączano kro-
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wy z worochty leżącej po dawnej stronie galicyjskiej, a z kolei dwukrotnie pojawił się 
wypas owiec. Natomiast charakterystyczne są zmiany struktury stad. Liczba wypasanych 
krów dojnych w niektórych latach zmniejsza się, aby w kolejnych latach zwiększyć się 
kosztem bydła opasowego i odwrotnie. Jest to skutkiem coraz bardziej widocznych trud-
ności w znalezieniu pracowników, chociaż nie można wykluczyć także wpływu rynku 
konsumenckiego. Niekiedy jest to również wywołane przez lokalne spory gospodarzy 
z właścicielem danej połoniny.

czy gospodarka na połoninach jest wyznacznikiem społecznej i ekonomicznej ran-
gi gospodarki zwierzęcej na Huculszczyźnie? operując danymi wyłącznie dla połonin, 
łatwo o błąd. wypas połoninny trwa 3-4 miesiące, a zatrudnienie na połoninach dotyczy 
nielicznej grupy mieszkańców. Na połoninach kukula w 2019 r. było to zaledwie około 
20 osób (i niewiele więcej w latach poprzednich, jeśli nie liczyć dzieci), podczas gdy liczba 
mieszkańców łazeszczyny przekracza 4000 (dane z wywiadu). wypasano tu 118 sztuk 
bydła i dodatkowo 270 sztuk na połoninach pod Howerlą i Pietrosem oraz w pobliżu 
Przełęczy Jabłoneckiej. łącznie więc wypasano 388 sztuk z około 1000 sztuk ogółem 
w łazeszczynie oraz 18 koni ze 160 ogółem we wsi. Na Połoninie Gropa, na skłonie 
czarnohorskiego Pietrosa, wypasano także 200 sztuk owiec (1/3 pogłowia owiec w ła-
zeszczynie). tak niewielka liczba zwierząt wypasanych na połoninach nie stanowi żadnego 
wyjątku ani szczególnego przypadku. chcąc mieć zapewnione spożycie mleka, a także aby 
odchować młode zwierzęta, należy większość krów dojnych oraz cielęta i jagnięta trzymać 
we wsi, tu zapewniając im paszę. Ponadto pewna część mleka jest wykorzystywana jako 
karma dla świń. Stąd też na połoniny wyprowadza się w sumie nieliczne zwierzęta. tylko 
dwukrotnie w historii miała miejsce inna sytuacja: w XiX w., gdy spekulanci przejmowali 
za długi połoniny i prowadzili na nich rabunkową gospodarkę, oraz w dobie sowieckiej, 
gdy na połoniny zawitały kołchozy i wielokrotnie zwiększono liczbę wypasanych tu 
zwierząt, ze szkodą dla środowiska naturalnego.

Jak zatem widać, gospodarka połoninna stanowi niewielki fragment piramidy, u któ-
rej podstaw znajduje się gospodarka wiejska. w przeszłości, wobec znacznie mniejszej 
liczby ludności dysproporcje te nie były tak ostre. Jednak to, co najważniejsze w życiu spo-
łecznym i gospodarczym znajduje się poniżej połonin, we wsiach. tam Huculi się rodzą, 
tam zdobywają w pocie czoła środki do życia i tam umierają. Nie wyeksponowała tego 
wyczerpująco dawna literatura mówiąca o gospodarce połoninnej. Z całym szacunkiem 
dla talentów jej autorów, przedstawiła ona niekiedy wyimaginowany obraz. Skutkiem tego 
nieświadomie został zafałszowany realny wymiar życia społecznego i gospodarczego, a w 
tym produkcji zwierzęcej, podstawy bytu i przodującej gałęzi miejscowej gospodarki.2

2 Najpełniejszy obraz życia i gospodarki w dawnych wsiach huculskich przedstawiła pod 
koniec XiX w. Szkotka Ménie Muriel dowie, autorka wspomnień A girl in the Karpathians 
oraz niewiele później Stanisław Vincenz w Na wysokiej połoninie.
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wyzwania dla produkcji zwierzęcej i gospodarki pasterskiej

Mówiąc o trudnościach pasterstwa oraz o jego przyszłości, trzeba zwrócić uwagę 
na podstawową obecnie barierę: braku odpowiednich zasobów ludzkich. w przypad-
ku wypasu krów nie zatrudnia się już mejerek, czyli zawodowych dojarek, ani dzieci. 
chętnych kobiet do pracy na połoninie brakuje, dzieci zaś spędzają wakacje w do-
mach rodzinnych, gdzie pomagają w codziennych pracach. wynajmuje się niekiedy 
pasterza, odpowiedzialnego za wypas i dojenie, a nawet za produkcję sera (Połonina 
Seredne w 2019 r.). częściej jednak robią to sami właściciele połonin (w grzbiecie 
kukula, rozciągającym się poza zasięgiem parku narodowego, występuje własność 
prywatna). Są oni dziś o dwadzieścia lat starsi niż w 1999 r., kiedy rozpoczynaliśmy 
nasze badania. ich możliwości dalszej pracy kończą się. czy będą mieli następców? 

w przypadku chowu owiec ich pogłowie w ciągu ostatnich lat spadło na ukrai-
nie dziewięciokrotnie, z około 10 mln sztuk do 1.1 mln.3 Pozostało w kraju niewiele 
ferm wielkoskalowych, wyspecjalizowanych w chowie owiec. chów owiec jest obec-
nie prowadzony głównie przez małe gospodarstwa w warunkach przydomowych. 
Z tych powodów pojawiają się w dyskusjach pomysły powrotu do wielkoskalowej 
i wysokotowarowej gospodarki połoninnej, wyspecjalizowanej jednak w ekstensyw-
nym chowie opasów i jagniąt. w tym kontekście warto przywołać wypowiedź wasyla 
Stefuraka, przewodniczącego Stowarzyszenia owczarzy na ukrainie.4 Jako przyczynę 
zmniejszania się skali produkcji owczarskiej uznał on niestabilność rynku, w tym brak 
wieloletnich umów międzynarodowych, dotyczących eksportu żywych owiec i skór. 
Brakuje krajowego przetwórstwa, na czym korzystają inne kraje, kupując surowiec, 
a następnie sprzedając ukrainie dobra przetworzone (np. Polska wyprawione skóry 
czy chiny przędzę wełnianą wyprodukowaną z ukraińskiego surowca). Ponadto, 
chcąc sprzedawać mięso, trzeba posiadać ubojnie mające międzynarodowe certyfikaty, 
których na ukrainie jest niewiele. Ze swojej strony Stowarzyszenie planuje stworzyć 
ośrodek hodowli wyselekcjonowanych tryków i owiec matek, przy czym partnerem 
w tym projekcie jest strona polska. 

Nie ma wątpliwości, że jeśli docelowa produkcja zwierzęca na terenach górskich 
i podgórskich na ukrainie ma być wysoko opłacalna, powinno się ją prowadzić na 
dużą skalę, choć przy zachowaniu odpowiednich proporcji pogłowia wobec wymo-
gów ochrony środowiska przyrodniczego. Ale to rodzi wiele kwestii, które wydają się 
być trudne do rozwiązania. Przy ekstensywnym kierunku opasowym na dużą skalę 

3 https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/zakon-pro-rozvytok-vivcharstva-mozhut-
ukhvalyty-v-ukraini

4 https://rozvytok.in.ua/4465-vivcharstvo-v-horakh-treba-vidrodyty-lyshe-todi-karpaty-ne-
pobyratymutsia-a-rozvyvatymutsia-vasyl-stefurak
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należy raczej wykluczyć możliwość zimowania zwierząt, bo gdzie je umiejscowić 
w przypadku dużych stad? Na terenach górskich czy poza nimi? Gdzie ponadto orga-
nizować rozród zwierząt? kto będzie podmiotem gospodarczym? Sektor państwowy, 
spółdzielczy czy prywatny wielkoskalowy? 

oprócz ekstensywnego wypasu rozpatrywana jest także organizacja intensyw-
nej gospodarki mleczarskiej, co w praktyce oznacza budowę serowni. Na szczęście, 
ochrona przyrody raczej wyklucza ich wznoszenie w górach na wzór rozwiązań 
szwajcarskich i francuskich, co na terenach górskich dzisiejszej ukrainy próbowano 
eksperymentować przed ii wojną światową. czy jednak surowiec na potrzeby pro-
dukcji sera na duży rynek wewnętrzny, w kraju liczącym blisko 50 mln mieszkańców, 
należy uzyskiwać akurat w górach? Byłoby to wbrew obecnym trendom produkcji 
mleczarskiej w krajach unii europejskiej, w uSA czy Australii. Popyt na te produkty 
ma tendencję malejącą na rzecz drobiarstwa i innych źródeł białka, podobnie jak 
w przypadku skór oraz wełny. wydaje się więc, że idee stworzenia na terenach gór-
skich ukrainy wypasowego eldorado pozostaną wyłącznie w umysłach ich twórców. 
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Пастуше госПодарство Полонин на хребті КуКула. 
сПостереження в 1999-2019 роКах

 
резюме:
Проаналізовано дані, які стосуються пастушого господарства на низці полонин 
у Чорногорі. Дослідження стосуються випасу в основному корів і коней, а фрагментарно 
також й овець. Спостереження за чисельністю поголів’я і структурою випасу, а акож 
кормовою базою та здоров’ям тварин, проводилися шість разів починаючи від 1999 
року. Виявлено, що немає виразної тенденції змін чисельності поголів’я, проте, 
простежуються зміни в структурі стад. Кількість дійних корів в окремі роки зменшувалася, 
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проте, знову зростала в наступні роки і навпаки. Це пояснюється тим, що інколи важко 
знайти працівників для роботи на полонинах протягом літнього сезону, хоча не можна 
відкинути і впливу ринкових відносин. Іноді це також викликано суперечками між 
місцевими господарями та власником даної полонини.
 
Ключові слова: Гуцульщина – пастуше господарство – польові дослідження
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streszczenie: 
Przedmiotem badań były współczesne wierzenia huculskich pasterzy w istoty demoniczne, ślady 
dawniej oddawanego kultu bóstwom sił uważanych za nadprzyrodzone (np. słońce, piorun) oraz ele-
mentom przyrody nieożywionej (np. woda, kamienie), a także zwierzętom i roślinom. Wyniki badań 
przedstawiono na tle piśmiennictwa z XIX i XX w. Badania prowadzono metodą wywiadu bezpo-
średniego na połoninach grzbietu Kukula w Czarnohorze oraz we wsi Łazeszczyna na Zakarpaciu, 
przy użyciu uproszczonego schematu podanego przez Barbarę Bazińską. 
Przedstawiony materiał pokazuje, że w pamięci starszych mieszkańców zachowało się wiele dawnych 
wierzeń i zwyczajów, związanych ze światem nadprzyrodzonym, opisanych szczególnie sugestyw-
nie w dziele Stanisława Vincenza Na wysokiej połoninie i w podanym piśmiennictwie. Jednak obecnie 
wiedza o tym świecie ginie na naszych oczach w zetknięciu z tzw. „kulturą masową”, a współcześni 
pasterze przedstawiają istoty demoniczne w formie uproszczonej. Obrzędy magiczne zachowały się 
w formie szczątkowej, zapewne dlatego, że niektóre związane są z liturgią cerkiewną, która obecnie 
nabiera coraz większego znaczenia.
Wybrane wierzenia znane współcześnie na Huculszczyźnie porównano z występującymi na Podhalu 
w latach 1948-1953 (por. Barbara Bazińska), stwierdzając w niektórych przypadkach ich podobień-
stwo, zgodnie z tym, co piszą w swoich pracach Urszula Janicka-Krzywda i Maciej Ząbek.

słowa kluczowe: Ukraina, Huculszczyzna, pasterstwo, wierzenia, badania terenowe

uwagi wstępne

Celem pracy było zapoznanie się z wpływem biegu czasu, zmieniających się 
warunków polityczno-społecznych i kultury „masowej” na niektóre elementy kultury 
duchowej pasterzy na wybranym obszarze Huculszczyzny.

Świat huculskich wierzeń jest bogaty, ma wiele odcieni smutnych i wesołych, 
a nieraz strasznych. Opowieści w nim jak traw i owiec na połoninach, jak źródeł 
w górach. Jest w nim tajemnicza, dla nas niepojęta mitologia, która jednocześnie 
dla pasterza jest codziennością jego życia.1 Swoją barwnością przypomina hafty na 
soroczkach - wyszywanych koszulach Hucułek – i wabi nas ich uśmiechem.

Dawno temu mieszkańcy huculskich wiosek żyli w kręgu pradawnych wyobra-
żeń, gdzie człowiek, wypasana chudoba2, otaczające środowisko i istoty nadprzyrodzo-
1 Chobzej N., Huculski świty. Leksykon, 2013 L’wiw, s.7. Cytat parafrazowany. Przekład A.R.
2 chudoba - gwarowe, występujące w języku ukraińskim i niektórych innych językach słowiań-

skich, określenie żywego inwentarza, w tym przypadku bydła i owiec. 
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ne współistnieją we wzajemnej harmonii. Ślady tych wpływów możemy obserwować 
do dzisiaj w wierzeniach i magii pasterskiej, którą jesteśmy skłonni traktować jako 
ciekawostkę, a nie jako przekaz prawdy starowieku (tak, jak rozumiał to Stanisław 
Vincenz), którą jest w rzeczywistości3. Pisał o tym Józef  Czapski wspominając: 
„wysoką połoninę, tamte góry we mgle i deszczu i pasterza idącego za owieczkami 
lekkim nieśpiesznym krokiem, żyjącego w świecie ograniczonym jednym pejzażem: 
skrawkiem własnej ziemi, gospodarstwem, pracą obramowaną porami roku, poprzez 
którą on i jego bracia dotykają gwiazd.”4

Kultura duchowa i materialna pasterzy huculskich powstawała w krajobrazie 
górskim: wśród niedostępnych lasów, na dalekich wysokich połoninach, na nieuro-
dzajnej, kamienistej ziemi, gdzie blisko było do nieba i istot nadprzyrodzonych. Taki 
krajobraz wywarł wpływ na kształt kultury materialnej i duchowej, gdy codzienne 
życie było zależne tylko od rytmu pracy i warunków kapryśnej aury pogody. Przeby-
wając od pokoleń w tym otoczeniu nie mogli sobie zdawać sprawy ze swojej odręb-
ności. Przyjmowali za naturalne i oczywiste to, co przybyszom z zewnątrz wydawało 
się osobliwe i godne uwagi. 

Ludzie ci w zetknięciu z obcymi czasem wstydzą się swoich dawnych zwyczajów 
i zachowań. Zetknąłem się z tym podczas pobytu u znajomego gospodarza Dmytra 
z wsi Dzembronia Niżna. Gdy wchodziłem do kuchni ze stołu znikała kulesza, tra-
dycyjna huculska potrawa z kaszy kukurydzianej, a pojawiał się chleb.5 

Wiele ze starych zwyczajów już nie istnieje. Mówiła o tym z żalem Anna Potiak 
z Bystrca i Dmytro Mohoruk z Dzembroni, na przykładzie weczernyci-tołoki, czyli tłoki 
– tradycyjnego spotkania przy pracy, połączonego z późniejszym poczęstunkiem 
i zabawą. Ten ostatni zwyczaj opisuje Stanisław Vincenz [Vincenz 1980, s. 102-103] 
Pisze też o tym Maciej Ząbek, uczestnik naszych badań w 1999 r. i 2009 r. [Ząbek 
2001, s. 155].

Może jeszcze lepiej zrozumiemy ich świat parafrazując za Gustawem Herlingiem 
słowa Fiodora Dostojewskiego – świat inny, odrębny, do niczego znanego nam nie-
podobny, w którym panowały odrębne prawa, inne obyczaje, inne odruchy i nawyki. 
Przetrwało życie, gdzie indziej już martwe, a w nim w tym zapomnianym zakątku, 
niezwykli ludzie [Herling Grudziński 2000, s. 32].

Huculi do około połowy XVIII w. praktycznie byli oddzieleni od świata ze-
wnętrznego przez brak środków komunikacji. Ta izolacja utrzymywała się jeszcze 
przez 100 lat, chociaż stopniowo zmniejszała się. W tym okresie tworzyli dobra 
materialne i duchowe tylko dla własnych potrzeb. Później zaczęli stopniowo stykać 
się z kulturą z zewnątrz. Okres ten trwał do II wojny światowej z tym, że w okresie 
międzywojennym wpływy z zewnątrz nasiliły się, kiedy to zaczął wzrastać ruch 

3 U. Janicka-Krzywda, 2015, s. 96. Cytat parafrazowany. 
4 Z przedmowy do Na wysokiej połoninie, Londyn 1956.
5 Początek uroczystego śniadania wielkanocnego rodzina chciała spędzić sama. 
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turystyczny, wymiana handlowa i możliwości pracy zarobkowej poza pasterstwem 
i wyrębem lasów. Po wojnie za czasów władzy sowieckiej na Huculszczyźnie wpro-
wadzono gospodarkę kołchozową. Wtedy nagle znikła tradycyjna gospodarka zwie-
rzęca, na której głównie opierało się całe dotychczasowe życie trwające od pokoleń. 
Nastąpiła gwałtowna zmiana warunków życia, co musiało wywrzeć wpływ na kulturę 
materialną i duchową. O tym okresie piszą w listach do Stanisława Vincenza jego 
sąsiedzi z Huculszczyzny: Mariczka Ignatiuk (23.IV.1966.) „U nas ludzie bardzo rzad-
ko ubierają się w nasze [tradycyjne] stroje, niektórzy starsi chodzą [tak] do cerkwi 
… Niedługo już kołchozowa chudoba będzie wychodzić na połoniny.” Mariczka 
Czornysz (8.XII.1966) „Lasy tak zrąbali że z Państwa chaty [w przysiółku Skarby 
w Bystrcu] widać aż na Maryszewską. Samochody jadą aż na Młaki [okolica poniżej 
przysiółka Skarby] i wożą drzewo do Worochty” [Ruszczak 2008, s. 142-189].

Tak pisze o tym Stanisław Vincenz: „[Huculi stworzyli kulturę] którą otaczała ze 
wszech stron przyroda przemożna, dobroczynna i straszna w prawach i chimerach. 
Czas, którym żyją społeczeństwa pasterzy… nie przynosi w życiu ich zmian częstych 
i szybkich i spieszyć się trzeba chyba tylko pod przemożnym nakazem przyrody. … 
Wpływ bezpośrednich nakazów i wskazówek przyrody jest regulatorem stylu samej 
kultury ludowej. To jest ta „stara prawda” – jak mówią i śpiewają w górach hucul-
skich – stara, bo trwa od wieków – prawda, bo nie przechytrzysz kłamstwem ni 
ziemi, ni deszczu, ni wiatru, ni słońca. … Pamięć ludu i jej trwałość bywa niezwykła, 
ale tylko o ile żyje on wciąż w tych samych warunkach. Dość jakiejś małej przerwy 
albo wtargnięcia wpływów obcych …aby znikły, nieraz na zawsze, treści tradycyjne” 
[Vincenz 1983, s. 204, 207].

Z wierzeniami Hucułów i ich światem istot nadprzyrodzonych zapoznałem 
się bliżej we wrześniu 2017 roku podczas miesięcznego pobytu we wsiach Bystrec 
i Dzembronia, gdy czytałem z mieszkańcami notatki zrobione przez Irenę i Stani-
sława Vincenzów w latach 1938-39, a zawierające opis wierzeń i postaci magicznych 
świata huculskiego sprzed I wojny światowej. Spotkałem niewielu już ludzi pamię-
tających tamte czasy z opowiadań dziadków i rodziców. Mieszkali oni nad wiecznie 
szumiącymi potokami, na trawiastych stokach i powyżej lasów na zielonych połoni-
nach. Chat ich już nie ma, a te ostatnie dożywają swego czasu wraz z ich ostatnimi 
gospodarzami. W ich opowiadaniach przetrwał tamten nadprzyrodzony świat głębo-
ko ukryty w świadomości, chociaż nie ujawnia się tak często jak dawniej [Ruszczak 
2008, s. 45-78]. Świat ten prędko znika ze świadomości współczesnych, zapewne 
spotykamy się teraz z ostatnim pokoleniem, które jeszcze coś o nim pamięta. 

Opowiadała o tym Wasyłyna Czornysz w 1938 r. Irenie Vincenz: „Do czasu 
wojny [pierwszej światowej] to wszystko tak było, a od tego czasu to jakby wszystko 
teraz stało się takie jakieś puste”. Mówili też o tym moi rozmówcy w 2017 roku: 
„Dawniej było więcej lasów, większy spokój. Teraz lasów mało, nie ma spokoju. 
I dlatego wiedźmy, mary, diabły, niauki nie przychodzą tak często.” 
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Jak pisze hiszpański filozof  José Ortega y Gasset: „W obliczu takiego świata 
zostajemy uniesieni z powierzchni ziemi – tej dobrej poczciwej ziemi, gdzie wszystko 
jest wyraźne i jasne, gdzie rzeczy można dotykać i widzi się wszędzie ich początek 
i koniec. Są to jednak przeżycia pożyteczne: poznajemy dzięki nim naszą ograni-
czoność. … Dowiadujemy się o istnieniu innych duchowych wszechświatów, które 
nas ograniczają i do których nie jesteśmy w stanie przeniknąć, a które opierając się 
naszej presji, dowodzą tym samym swego istnienia, zaczynając się tam, gdzie nasze 
możliwości poznania dobiegają kresu” [Wodnicki 2016, s. 77-78].

Przenieśmy się teraz do innego świata, świata huculskich pasterzy pełnego istot 
nadprzyrodzonych i opowieści o współżyciu tego świata z ich codziennym bytem, 
tak niegdyś różnym od naszej rzeczywistości. 

Badania terenowe w 2019 r.

Badania, oparte na zogniskowanym wywiadzie grupowym, przeprowadzono na 
Połoninie Kukul w Czarnohorze oraz w wiosce Łazeszczyna. W wywiadzie uczest-
niczyli pasterze i członkowie ich rodzin, łącznie ponad 20 osób. Głównymi infor-
matorami, niejako liderami grup, byli:

Łazeszczyna: Kuryło (lat ok. 60, dalej K.), pasł na połoninach Kukul, Gropa i Za-
noga przez długie lata, Anna (lat 64, dalej A.), długo była dojarką na Połoninie Kukul.

Połonina Kukul: pasterze Marija (lat 66, dalej M.) i Jurij (lat 67, dalej J.).
Wykorzystano uproszczony schemat elementów kultury pasterskiej, podany 

w pracy Barbary Bazińskiej [Bazińska 1967, s. 65-229]. Symbolem „B” i liczbą po-
daną w nawiasie kwadratowym, odnoszącą do strony w pracy Bazińskiej, oznaczono 
zwyczaje i wierzenia wspólne dla pasterzy huculskich i tatrzańskich.
(a) ogień

Ogień w krajach, nazwijmy je umownie, „cywilizacji zachodniej”, dawno już 
utracił swe kultowe znaczenie, jednego z pierwotnych i najważniejszych bóstw ludz-
kości. W krajach „cywilizacji wschodniej” jeszcze pokolenie pradziadków obecnych 
pasterzy oddawało należną mu od wieków cześć. Potwierdza ten fakt Maciej Ząbek 
[Ząbek 2001, s. 155]. 

Do dzisiaj zachowały się na połoninach ślady tego kultu w postaci:
1. W pierwszym dniu wiosennego wypasu na połoninie nowa watra jest zapalana 

w popiele zeszłorocznej (M., J. ).
2. Pasterze pilnują aby pierwszy raz zapalony ogień nie wygasł aż do zejścia z po-

łoniny. Bo to wróżyłoby źle. (K. ) [B., 83].
3. Jak mleko wykipi na watrę, to krowy i owce dostają na wymionach czerwonych 

wyprysków. (A. ). „To będzie koniec” (K. ) [B., 83].
4. Do ognia nie można wkładać ostrych narzędzi, bo się go kaleczy, a to może 

zaszkodzić (M.J. ) „Nie, broń Boże” (K.).
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5. Ogień oczyszcza od „złego”. „Tak, oczywiście, od złego” (A. ) [B., 81].
(b) piorun

Piorunowi dawnymi czasy przypisywano na Huculszczyźnie duże znaczenie 
i wpływy. Był czczony wraz z ogniem jako jedno z głównych bóstw Np. pierwszy pio-
run na wiosnę wróżył poprawę mleczności. Piorun uważano za działalność diabła.

1. Jak uderzy pierwszy piorun na wiosnę trzeba wziąć kamień i stuknąć trzy razy 
w głowę. Wtedy głowa nie będzie boleć. Taki kamień trzeba zachować (A.) Nie 
wolno spuszczać z góry kamieni, bo owce będą się przewracać (A.).

2. Jak piorun uderzy w drzewo, to z tego drzewa są dobre instrumenty muzyczne 
(M.) Sopiłka z takiego drzewa głośno gra (K.) [Wykorzystuje się naturalne właś-
ciwości takiego drzewa, które jest suche i nie musi długo leżakować].

3. Jak strzec się przed piorunem? Trzeba wynieść na dwór pogrzebacz, a w oknie 
zapalić świeczkę poświęconą na Stritennie (15.II). Taka świeczka jest u nas zawsze 
(M., J.) Zapalić świeczkę poświęconą na Stritennie i wystawić w oknie, a na dwór 
wynieść pogrzebacz i miotłę (A.).

(c) woda
Występuje w licznych obrzędach kościoła wschodniego i zachodniego. I wyda-

je się, że dlatego zachowała swoje pierwotne znaczenie w zwyczajach dzisiejszych 
pasterzy. Stwierdził to już w 1999 roku M. Ząbek na połoninach pasma Kukula, 
podając treść wypowiadanej przy tym przymiuki i opisując robienie „wody żywej” 
[Ząbek 2001, s.150-151].

1. Do leczenia (ludzi i chudoby) robią tzw. „żywą wodę” otrzymaną przez wrzuce-
nie węgielków z watry do wody, pobranej z 9-ciu źródeł [pytana nie wiedziała 
dokładnie, z ilu źródeł pobierano wodę. Zgodziła się jednak na tradycyjną liczbę 
9]. Są ludzie, którzy mają „złe oczy” i mogą rzucać uroki. Wtedy taki człowiek 
jest gnębiony i „usycha”. Jak dadzą takiej wody do picia, to choroba ustępuje. 
Tak, do wody wrzucają 9 węgielków (M.).

2. Biorą wodę z 9-ciu źródeł, kiedy człowiek jest bardzo chory. Jak zostały rzucone 
„uroki”, to biorą szklankę wody i idą do starej baby. Ona się pomodli i wrzuca do 
wody 9 zapałek. Jak zapałki się utopią to jest ciężki „urok”. Baba daje tę wodę 
do picia i obmywa twarz, ręce i nogi. Wtedy choroba znika (K.).

3. Z rana idą do źródła. Nabierają czystej wody i niosą do cerkwi poświęcić. Wodą 
kropią chudobę na Jordan (19 styczna), na Mikołaja „Letniego” (22 maja) i na 
Spasa [Zbawiciela] 14 sierpnia (A.).

4. Wodą święconą na Jordan kropią chudobę, po wyjściu na połoninę (M.).
5. Wodę można pobierać zawsze, nie tylko przed zachodem słońca (A.).
6. Pytanie: jak zrobić wodę „żywą” uzdrawiającą? To ksiądz wszystko wie (A.).

(d) księżyc
Ma wpływ na człowieka i chudobę. „To wszystko od Boga”. Na narodzenie cie-

lęcia nie wpływa. Ale są tacy ludzie, co umieją wpływać (A.).
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(e) słońce
W dawnych czasach jedno z najważniejszych i szczególnie czczonych bóstw. 

M. Ząbek pisze o starożytnym kulcie słońca, którego symbolem był ogień, jed-
nocześnie symbol Boga - stwórcy. Jeszcze wcześniejszy w dawnym Iranie był kult 
słońca (mitry), utożsamiany z miłością i pokojem. Symbolem tego kultu był krzyż, 
a jednocześnie symbol ognia [Ząbek 2001, s. 144-145].

1. Modlą się do słońca, ale każdy po swojemu (A.).
2. Po zachodzie słońca nie można pożyczać żaru z watry i wydawać innych rzeczy 

(M. J.).
(f) wierzenia związane ze zwierzętami

Zwierzęta – pierwotni i jedyni w dawnych czasach mieszkańcy niezmierzonej 
puszczy karpackiej – od czasu osiedlenia się człowieka zaczęły stopniowo tracić 
swoje naturalne tereny zamieszkania. Ich populacja stopniowo spadała. Do naszych 
czasów przetrwały tylko niedobitki, częściowo dzięki przepisom ochronnym, cho-
ciaż nie zawsze właściwie rozumianym, także w przeszłości. Świadczyć o tym może 
wypowiedź Petra Szekieryka-Donykiwa na forum Sejmu RP z 1928 roku, przyjęta 
przez niektórych posłów z niezbyt stosowną wesołością. „… jeden artykuł ustawy 
mówi, że nie wolno bić niedźwiedzicy mającej młode. Proszę Panów z tego wynika 
że Hucuł, który zajmuje się wypasem bydła i owiec, powinien się elegancko ubrać 
[wesołość], przyjść w pokorze do niedźwiedzicy i w sposób ugodowy grzecznie za-
pytać, czy ona ma dzieci czy nie, czy wolno mu ją zabić czy nie…” [Wielocha 2007, 
s. 115]. Cytat ten wydaje się zupełnie przystawać do debat toczonych w tych samych 
ścianach w bliskim nam czasie.

Jeszcze w omawianym wyżej okresie populacja zwierząt w Karpatach była na 
tyle wysoka, że człowiek stykał się z nimi często. Stąd liczne podania i wierzenia wciąż 
jeszcze żywe, chociaż przetrwałe do naszych czasów w szczątkowej formie.

niedźwiedź
Niedźwiedzia lękano się i okazywano mu szacunek. Dlatego nazywano go sto-

sując eufemizm wujko [używany do dzisiaj, również przy zwracaniu się do starszego 
człowieka] (M. J.), Mychajło (K. ), Łapa (A.).

Stanisław Vincenz, gdy był dzieckiem, usłyszał od niani Połachny taką opowieść: 
„Niedźwiedź mądry nie straszny i poznać że duszę ma chrześcijańską: w sobotę 
myje się i modli się, powiadają. … Synku dobry on stary wujko, czemnyj �, kudłaty, to 
tylko ludzie niedobrzy, to tylko ludzie straszni” [Rymarowicz, Zełenczuk, Zełenczuk  
2016, s. 52 ,54].

O niedźwiedziu znane są liczne opowieści, m.in., że jest dzieckiem człowieka, 
który długo żył samotnie w lesie, i kobiety porwanej przez niego7 [Ruszczak 2017, 
6 Zacny, dobrotliwy (tak Stanisław Vincenz tłumaczy to słowo z gwary huculskiej).
7 Trop tylnej łapy niedźwiedzia przypomina odbicie stopy człowieka, gdy usunie się część 

piętową.

•
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s. 63]. Do dzisiaj można w Bystrcu usłyszeć podobne opowiadania od starszych 
kobiet.

Niedźwiedź występuje wielokrotnie w Na wysokiej połoninie (m.in. Prawda sta-
rowieku Warszawa 1980, s. 357; Listy z nieba, ss. 84-85; Barwinkowy wianek, ss. 84-86 
i 228-237).

1. Dawniej pasterze zostawiali niedźwiedziowi resztki jedzenia. Odp. „Niedźwiedź 
sam powinien szukać sobie jedzenia” (M.) „Tego nie wiem” (K.).

2. (A.): Widziała „niedźwiedzia w malinach, zbierał jak mężczyzna i wkładał do 
ust. Był taki malutki.”

wilk
Chociaż mniejszy od niedźwiedzia, robi większe szkody wśród owiec. Do dziś 

przy osiedlach ludzkich pojawiają się watahy wilków szukających pożywienia. Psy 
pilnujące domostw trzymane są w metalowych klatkach dla ochrony przed wilkami.

1. Pytanie: klaskanie koło owiec może przywołać wilka? „Wilk może przyjść w każ-
dej chwili, przybiega i dusi owce, on ich nie zjada wszystkich, tylko bardzo wiele 
zadusza” (M., J.).

2. Podczas naszego pobytu na połoninach w grzbiecie Kukula pięć lat temu wilczy-
ca zagryzła kilka psów. Pasterze mówili, że to zemsta za zabranie jej młodego 
wilczka przez leśników (M. J.).

Łasica
Według Szuchiewicza [1908, s. 338]: „Łasica kąsa tylko we święta i to wtedy, 

jeżeli nakaże jej ten święty, którego dzień człowiek nie świętował. … Na ukąszenie 
łasiczki nie ma leku, chyba by ją złapał, zgotował i rosołem z niej wysmarował ranę, 
czego znów nie wolno temu, kto ma bydło, bo gdyby ją zabił, to druga łasiczka 
wygubi wszystko bydło. Żeby łasica nie kąsała bydła należy pościć, na św. Własija 
nie wolno pracować.”

Szuchiewicz W. 1904, s. 267: „Św. Własija obchodzą 24.II, ażeby ochronić się 
przed kąsaniem i wysysaniem krowom mleka przez łasicę dają ubogim mleko za 
zdrowie bydła.”

1. Jak w domu jest łasica, to dobry znak (M. J.).
2. Łasica dobrze wpływa na mleczność krów. Kiedy jest chudoba, to łasica musi być 

i u nas gdzieś musi być (A.) [B. 97].
Żmija

1. Wierzenia związane ze żmiją: tego nie powiem, bo się boję (M.) Żmije są do 27 
września, święta Podniesienia Krzyża, wtedy chowają się w ziemi. Ale są i takie, 
które łażą dłużej. Mówią, że takiej ziemia nie przyjmuje, bo jest zaklęta, taka 
musi być zabita. Tamte z ziemi wychodzą na Zwiastowanie, 7 kwietnia (M.).

2. Pytanie: czy dobrze jest mieć węża na gospodarce? Nie, boję się tego i nie chcę 
(M.) [B. 99].

•

•

•
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3. Pytanie: czy wąż albo żmija może odebrać mleko krowom? One mogą ugryźć 
krowę, ale nie zabrać mleko (K.).

4. Jak żmija ukąsi krowę w wymiona, to stają się twarde i nie można doić. Wtedy 
trzeba iść na prymiukę (A.).

5. Jak na połoninie ukąsiła krowę, to przynosili do baby Anny czosnek. Wtedy ona 
przymawiała, żeby krowie puściło (A.).

6. Watah i pasterz powinni mieć wysuszoną skórę węża (A.). 
kot i pies

Kota używały dziewczęta do wróżenia zamążpójścia. Chodziło mianowicie 
o wyłożenie gotowanych i otłuszczonych pierogów. Której dziewczyny pierogi kot 
zje, ta wyjdzie za mąż. O tym zwyczaju w 1999 r. na połoninach pasma Kukula 
wspominał Maciej Ząbek [2001, s. 155-156] . Autorowi opowiadała o takim zwyczaju 
dziewczynka lat około 17 w Worochcie, na początku lat 1990-tych. 

1. Kota i psa dobrze jest mieć w chacie, bo są ludzie, co mają „złe oczy”, rzucą 
urok. Jak kot przejdzie przez te miejsca, to już niczego tam złego nie ma (M.).

2. Kot i pies powinny być zawsze w chacie, bo wiedźma może coś podsypać, a jak 
kot czy pies przejdzie przez to miejsce, to „złe” znika (A.) .

3. Pytanie: kiedyś mówili, że czarny kot, czarne cielę i koń to diabeł? Nie, teraz tak 
nie mówią. Czarny kot jest dobry. Czarne dobrze jest mieć w chacie (M.).

Żaba
1. Nie myślę, że żaba to wiedźma. Ale są tacy ludzie, co nasyłają żaby do chaty. Te 

żaby trzeba mocno posolić i wyrzucić (M.).
2. Mówią, że jak wiedźma zabiera mlekom to trzeba żabę wrzucić do pieca. Jak 

żaba pęknie, krowa tego co zabrał mleko zdechnie, a jego już nie będzie korcić 
do szkodzenia (M.).

3. Jak krowa napasie się otawy to dostaje wzdęcia. Wtedy rzucają na nią małą żabkę 
kumkę i wtedy krowie ulży (A.).

owady
Mowa tu o larwach muchówki – ziemiórki pleniówki. Pisze o tym W. Szuchie-

wicz [Szuchiewicz 1902, s. 232] wymieniając inną larwę, korowódkę sosnową. Zwy-
czaj ten wymienia też Ząbek [2001, s. 150].

1. Dają do jedzenia krowom i owcom, jak przyjdą wiosną na połoninę, żeby nie 
rozbiegały się, a trzymały razem jak te „robaki” (A.).

2. Dają owcom, żeby trzymały się razem jak muszki plemuszki”, to takie moty-
le (M.).

(g) wierzenia związane z duchami i demonami
topielec – potoplenyk

Dawniej wierzono, że to topielec może wciągać człowieka do wody. W Bystrcu 
pod Czarnohorą są jeszcze dotychczas o tym opowieści [Ruszczak 2017, s. 75-76.]

1. Jak ktoś się utopi, to pochowają i koniec (M.).

•

•

•

•
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2. Jak ktoś się utopi wskutek samobójstwa to w cerkwi nie dzwonią, tylko po prostu 
chowają bez żadnych modłów (K.).

wilkołak
1. Czy może człowiek przemienić się w wilka? Kiedyś może tak było. Teraz już nie. 

Ci ludzie, którzy piją gorzałkę, są źli jak wilki (M.).
2. Wilkołak - u nas mówią, że to czort (K.) [B. 102-103].
diabeł

Mariczka Mohoruk z Bystrca przysiółek Ruski przekazała opowieść mamy o za-
pisie w Biblii, że żona Noego zabrała do arki szczeznyka - diabełka pomagającego przy 
gospodarstwie [Kwiecień 2006, s. 98-99] ,. O szczeznyku jako pomocniku przy opiece 
nad owcami w czasie letniego wypasu pisze Stanisław Vincenz [1980, s. 110-112]. 

1. Diabełek domowy – szczeznyk, domowyk, didko. Mieć takiego w domu to dobrze. 
Pomaga ludziom, bo przynosi pieniądze. Trzeba mu dawać do jedzenia niesoloną 
kuleszę i mleko (M.) [B. 105].

2. U nas w Łazeszczynie szczeznyk był stale u dziadka. Przychodził wiele razy ksiądz 
i ledwie go się pozbył. Broń Boże mieć go w chacie (M.).

3. Na końcu Łazeszczyny jest stara zrujnowana chatka, tam jest diabeł. Z tej chatki 
sąsiad wziął podwalinę. Potem jego krowa zachorowała – nie dawała mleka, 
a ten człowiek umarł. A potem „to” wzięło się za dziewczynę. Na początku 
żyła normalnie, chodziła z naszym starszym synem do jednej klasy. Zbierała 
i sprzedawała grzyby. Później rozbierała się do naga, przegnała mamę z domu, 
a wszystko co było w chacie powyrzucała do rzeki. Raz szli ludzie do pracy na 
autobus i na garbku pod lasem przy drodze widzieli ja gołą. Ona teraz chodzi 
w łachmanach do rzeki, rozmawia z moimi córkami mówi, że jej lżej, a kiedy 
wróci do domu to „złe” znowu wraca (M.).

4. Jak ktoś chce mieć takiego diabełka, to jest taki od odzieży, od pieniędzy. Trzeba 
dawać mu jedzenie (K.).

5. Można było wyhodować sobie didka z jajka od czarnej kury. Ale teraz już tak 
nie robią (M.).

6. Dawniej diabeł męczył ludzi, teraz już nie. Teraz męczą ci, co piją gorzałkę (M.).
7. Żeby wyhodować sobie didka trzeba wysiedzieć jajko od kury. Tak robią też ci, 

co nie mają dzieci. Ale teraz tego już nie ma (A.).
8. Diablica może podmienić dzieci. Zabiera ludzkie dziecko, a zostawia swoje (A.) 

[B.107].
O podwójnej podmianie dziecka przez diablicę w [Ruszczak 2017, s. 61-62.].

czuhajster- lisowyk
1. Kiedyś byli tacy leśni ludzie. Teraz są podobni do nich ci, którzy piją gorzałkę (M.).
2. Czuhajster przynosi szkody: zabija ludzi, otumania i ciągnie za sobą. Przymawia 

na „złe” (M.).
3. Czuhajster jest i teraz. Robi zło, a nigdy dobro (A.).

•

•

•
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njawki, mawki, małpy [dlatego że naśladują ruchy, jak przy czesaniu], 
lisna – leśna.

1. Njawki – dusze zmarłych nieochrzczonych dzieci. O dwunastej w nocy płaczą. 
U nas, jak ktoś to usłyszy, to rzuci chusteczkę i już nie płacze. Njawki tańcują 
w koło. Są takie miejsca, gdzie one się zbierają na św. Iwana, ale nie wiem gdzie. 
Kiedyś mama mówiła, że mawki gołe hulały w kole (M.).

2. Kiedyś mówili, że nie można w nocy na dwór wychodzić, krzyczeć i świstać – bo 
njawki-mawki były. Teraz tego nie ma. Jeszcze baba zakrywała okna zapaską, żeby 
nie było widać światła. To też przeciw wiedźmom (M.) [B. 110].

3. Moja babka z 1899 roku opowiadała, że lasami chodziły mawki. Jak zawieje to 
przyleci czuhajhster (K.).

4. Kiedy dziecko nieochrzczone umrze, to za kilka lat starsze dziecko z tej rodziny 
może usłyszeć, że dziecko płacze. Wtedy trzeba chusteczkę do nosa podrzeć 
i rzucić (K.).

5. Njawka – u nas nazywają „anioł” (A.).
wiedźma

Sprawa odbierania mleka krowom przez wiedźmy, działające w zmowie z diabłem, 
była szeroko znana już w średniowieczu i opisana w Młot na czarownice [s. 108, 156].

Jak stwierdza M. Ząbek wiedźmy nie miały siły odbierać mleka krowom kołcho-
zowym, bo tam były dojarki automatyczne [Ząbek 2001, s. 141-142].

1. Wiedźma odbiera mleko krowom, głównie na Zwiastowanie: rozbiera się do 
naga, rozpala watrę koło stai i hula koło chaty (M.).

2. Odbiera mleko też przez zbieranie z ziemi śladów krowy (M.).
3. Odbiera mleko przez zamoczenie palca w mleku i oblizanie (M.).
4. Żeby krowy nie dawały mleka wiedźma zbiera niedojedzoną trawę z pastwi-

ska (M.).
5. Jeśli wiedźma zabrała mleko, to trzeba wziąć pstrąga i włożyć do ognia. Wtedy 

krowa wiedźmy zginie, a ona sama przyjdzie i będzie prosić o pomoc (A.).
6. Wiedźma może wywołać deszcz i posuchę, kiedyś tak było, teraz już nie (M.).
7. Jak wiedźma wzięła mleko. To biorą zawiązany supełek, coś tam jeszcze i idą 

do księdza (M.).
8. Jak krowa daje krwawe mleko trzeba iść do przymównika i do księdza. U nas nie 

było takiego przypadku, ale teraz trzeba już pójść, bo krowa ciężko zachorowała. 
Wezmę mleko i siano i pójdę do księdza. Jak on trzy razy się pomodli to dam to 
krowie zjeść. U nas nie wszyscy księża tak umieją. Do jednego księdza przyjeż-
dżają nawet z Worochty, Jaremcza i innych dalszych miejscowości (A.).

9. Jak krowa straci mleczność, to bierze się mleko i siano, trzeba pójść to poświęcić 
i dać krowie do zjedzenia. Wtedy jej się poprawi (A.).

10. Wiedźma może wbić nóż w drzewo i pocieknie krew, a krowa doi się 
krwią (M.).

•

•
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11. Pytanie: czy wiedźma doi mleko na pstrąga i wrzuca do ognia? Odpowiedź: 
teraz tego nie ma (M.). 

12. Pytanie: czy wiedźma zabiera wodę z gospodarstwa? Odpowiedź: tego nie wiem. 
Były takie wiedźmy, co mleko zabierały (M.). 

13. Robią krowie w rogu dziurkę. Wtedy nikt nie odbierze mleka. Jest w Plitowa-
tym człowiek co tak robi i wkłada tam rtęć (M.). Jest tutaj jeden taki człowiek 
z Werchowyny, co robi w rogu dziurkę i wkłada rtęć, żeby krowy nie czepiały 
się uroki. Dziurkę zalepia woskiem (A.).

14. Jak wiedźma zabierze krowie mleko to idą do księdza. Biorą ze sobą mleko, sól 
i troszkę otawy. On tam czyta nad mlekiem, on wie co. Tę otawę dają krowie 
jeść i za trzy dni krowa zdrowa (M.).

15. Pytanie: czy w drzewie koryta krowy jest święcony jałowiec i cis, żeby wiedźma 
nie zabierała mleka? Odpowiedź: nie wiem (M.).

16. Żeby wiedźmy nie miały przystępu do krów i owiec trzeba im dawać do jedze-
nia święconą małą paschę i proskurkę8, poza tym do jedzenia wszystko, co było 
święcone. I przywiązać czerwoną nitkę (A.).

17. Gadierka to wiedźma. Może tak zrobić, że będziesz chodził jak błędny (A.).
18. Jak wiedźma odbierze mleko krowie to bierzesz się do dojenia, a krowy nie 

można wydoić – nie ma mleka, ni śmietany. Wtedy idą do księdza i on się po-
modli. U nas była taka w chacie obok: trzy krowy jej zdechły za to, że odbierała 
mleko krowom u ludzi (A.).

19. Wiedźma odbiera mleko tak samo krowom, jak i owcom. Przeciwko temu 
trzeba zatykać przy wejściu święcone gałązki (A.).

20. Jak krowa nie daje się wydoić trzeba ją okadzić ziołami (A.).
Mara

Mara to duch umarłego na połoninie. Miejsce, gdzie ktoś zmarł lub został zabity 
przez piorun nazywa się sukrowyszcze. 

1. Pytanie: czy na takim miejscu nie można było wypasać? Teraz już w to nie wierzą. 
Wszędzie pasą. Na Kukulu, jak się idzie na Hryhoriwkę, było dużo mogił. Teraz 
tych garbków już nie ma. Kiedyś lubiłam na jednym z nich siadać, a okazało 
się, że to była mogiła (A.).

2. Na pewno tu na połoninie są duchy umarłych (M., J.).
3. Pytanie: czy na miejscu, gdzie ktoś umarł, można paść krowy? Odpowiedź: a skąd 

my wiemy, gdzie ktoś umarł? To było dawno (M., J.).
4. Dawniej mara dusiła człowieka w nocy. Kiedyś mój tato mówił, że jego coś 

dusiło (M.) [B. 109-110].

8 Pascha to potrawy święcone na Wielkanoc. Mała pascha sporządzana jest specjalnie dla bydła 
z tych samych potraw. Proskurka to pieczywo pszenne, święcone podczas mszy świętej 
w obrządku wschodnim, później rozdawane wiernym.

•



32 Andrzej Ruszczak

Błud
1. Błud to nieczysta siła, która myli człowiekowi drogę i nie wie on, gdzie dalej ma 

iść [B. 110].
    Pytanie: Co wtedy robić?
2. Błud pozbawia człowieka rozumu. Można się czegoś przestraszyć, albo jeszcze 

coś innego. Trzeba wtedy pomodlić się (A.).
3. Tak, człowiek wtedy chodzi i wraca na to samo miejsce. Wtedy trzeba się po-

modlić, żeby człowiek zrozumiał, że jest tam, gdzie nie powinien być (M., J.).
    Pytanie: a zdjąć koszulę i obrócić na drugą stronę? Odpowiedź: można i tak 

zrobić, ale gdy człowiek pomodli się, to będzie wiedział gdzie ma iść (M., J.).
4. Jak błud się uczepi trzeba odmówić modlitwę (A.).

(h) wierzenia związane z roślinami
W dawnych czasach było więcej ludzi, którzy wiedzieli, jakie rośliny i w jaki 

sposób wykorzystywać je w praktykach magicznych w stosunku do ludzi i chudoby 
(chodziło głównie o utratę mleczności). Szereg zabiegów nie jest już wykonywanych, 
np. okadzanie barwinkiem po ocieleniu, dawanie 9-ciu listków barwinku krowom ze 
wzdęciem. 

1.Zioła są zbierane w Czarnohorze głównie na Iwana Kupała (A.). Tymianek jest 
zbierany i suszony jako przyprawa do zup i sosów (M.).

2. Krowy są okadzane ziołami przed wiosennym wyjściem na połoninę i kiedy nie 
dają mleka (A.).

3. Kawałek drzewa buka i jarzębiny jest wkładany do strunki gdzie doją owce, dla 
odpędzenia „złego” (A.) [B. 164].

4. Poświęcone drzewo jałowca wkładają w ściany stajni przeciw odbieraniu mleka 
i używają do okadzania chudoby (K.).

5. Jałowiec jest używany do przyprawiania mięso, gdyż zawiera dużo smoły (K.).
6. Bez czarny służy do leczenia nadciśnienia (A.).
7. Barwinek był wplatany do warkocza, głównie panny młodej, na szczęście (A.).
8. Jak połoninie jest jarzębina to chroni przed złymi siłami [Janicka-Krzywda 2014, 

s. 36.] Dla ochrony owiec wbijają jej gałązki w strunkę9. (A.) 
9. Roślin z połoniny używają do okadzania krów, gdy stracą mleko. Zbierają na 

Iwana Kupała: złoty korzeń, dzindzorę czyli korzeń goryczki żółtej, macierzankę. 
Wtedy też szukają kwiatu paproci (A.).

zamiast zakończenia 

Materiał przedstawiony powyżej pokazuje, że w pamięci starszych mieszkańców 
huculskich wsi zachowało się wiele dawnych obyczajów i wierzeń związanych ze 
światem nadprzyrodzonym, tak sugestywnie opisanym w dziele Stanisława Vincenza 
9 Strunka - przejście dla owiec przy dojeniu. Także cała zagroda, gdzie owce spędzają noc.

•
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Na wysokiej połoninie. Wiedza o tym świecie ginie jednak na naszych oczach. I kto 
wie, czy w czasie wywiadów nie rozmawialiśmy z przedstawicielami ostatniego po-
kolenia znającego jeszcze ten magiczny świat. Już ponad pół wieku temu zauważali 
to dawni piewcy piękna Huculszczyzny. Przedstawia to cytat z listu z 21.03.1962 r. 
emigracyjnego przyjaciela S. Vincenza, Jerzego Stempowskiego, do żyjącego również 
na emigracji ukraińskiego etnografa Iwana Senkiwa, oddający wiernie sytuację sprzed 
lat i jednocześnie czasy ówczesne:

„Rzecz w tym, że znana nam Huculszczyzna była jak śpiąca królewna, śniąca 
swój dziwny sen o starowieku, ale którą wystarczyłoby obudzić, aby zaczęła mówić, 
śmiać się, śpiewać, żyć. … Ci, którzy o niej wówczas pisali, zachowywali się trochę jak 
królewicz mający ją obudzić. … Od tamtych czasów dzieli nas jednak straszna prze-
paść lat. Kto wie co z niej jeszcze zostało? … Huculszczyzna jest dziś być może jak 
piękna kobieta, której ślubowaliśmy miłość, lecz która straciła urodę i nawet pamięć, 
zmieniona nie do poznania przez straszną chorobę. Miłość, którą jej przyrzekaliśmy, 
jest wciąż żywa w naszej pamięci, ale przedmiotu jej już byśmy pewnie nie poznali” 
[Archiwum Emigracji 2002/2003, s. 107].

Tak więc stare zwyczaje i wierzenia nieuchronnie odchodzą w zapomnienie, 
wskutek swoistego konfliktu „starego” z „nowym”. To odchodzenie „starego” przej-
mująco opisał Lönnrot w poemacie Kalewala: 10 [Kalewala. Epopeja fińska 1985, 
s. 285-286].

Idą światem nowe czasy,
W mrok wam odejść bohaterzy.
Betlejemska gwiazda płonie,
Wnet z kościołów dzwon uderzy.
Czółno z wolna się oddala…
Za mgłą niknie Kalewala:
Gór łańcuchy, las ojczyzna,
Jeszcze słychać grzmot siklawy,
Jeszcze beknął ren w oddali,
skowyt wilka drgnął na fali.
I ostatnie hen z daleczka
pożegnanie niesie kukułeczka.
Już we mgle, w ciszy 
nic nie ujrzysz, nie usłyszysz. 
A pieśń milknie … ukończona.

Stanisław Vincenz podaje uniwersalną odpowiedź na konflikty wszechczasów: 
„Swoje kochaj, cudze szanuj.”11

10 Kalewala to legendarna nazwa Finlandii.
11 Przekazała autorowi Mariczka Ignatiuk z Werchowyny, przysiółek Bezwidne.
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НадприродНий світ гуцульських пастухів

резюме
Предметом досліджень були сучасні вірування гуцульських пастухів у демонічних 
істот, залишки давніх поклонінь явищам, які вважали над природними (наприклад, 
сонце, блискавка), елементам неживої природи (наприклад, вода, каміння), а такожу 
тварин і рослин. Результати дослідження представлені на фоні літератури XIX і XX 
ст. Дослідження проводили за допомогою методу безпосереднього опитування на 
полонинах у пасмі Кукула та в селі Лазещина на Закарпатті, використовуючи спрощену 
схему, подану повністю Б. Базіньскою.
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Представлений матеріал показує, щов пам’яті старших мешканців збереглося багато 
давніх вірувань та звичаїв, пов’язаних з ісвітом надприродних сил, особливо сугестивно 
описаних зокрема втворі СтаніславаВінценца “На високій полонині” та опрацьованій 
літературі. Однак, у сучасних умовах знання про цей світзникають при контакті з т. зв. 
„масовою культурою” й тому сучасні пастухи уявляють демонічних істот у вже дещо 
спрощеному вигляді. Магічні обряди збереглися в залишковому вигляді, й мовірно 
тому, що деякі з них тісно пов’язані з релігійними обрядами, що зараз набувають все 
більшого значення в житті людей.
Ці вірування, які до нашого часу збереглися на Гуцульщині, порівнювалиіз занотованими 
подібними на Підгаллі в 1948–1953 рр. (порівн.: Барбара Базіньська), стверджуючиїх 
схожість, зокрема, з поглядами Уршулі Яніцкої-Кшивди та Мацея Зомбека.

ключові слова: Україна - Гуцульщина – пастуше господарство - вірування - польові 
дослідження
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Streszczenie
Przeprowadzono weryfikację terenową znajomości dawnych obyczajów i praktyk ezoterycz-
nych związanych z gospodarką zwierzęcą na wybranych połoninach w Czarnohorze oraz we 
wsi Łazeszczyna. Wykorzystano opisy z dawnych dzieł o pasterskich wierzeniach i przesądach 
Hucułów. Był to materiał wyjściowy, który podczas pracy terenowej poddano komentarzowi 
rozmówców. Jak się okazuje, zaskakująco dużo tych obyczajów zachowało się w praktyce. 
Inne, dziś już niepraktykowane, pozostały w pamięci mieszkańców.

słowa kluczowe: Huculszczyzna, pasterstwo, praktyki ezoteryczne, badania terenowe

uwagi wstępne: metodyka i źródła

Inspiracją do przygotowania poniższego tekstu była publikacja autorstwa an-
tropologa kulturowego Macieja Ząbka z Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowa-
na Doroczne zwyczaje pasterskie na Huculszczyźnie. Współczesność na tle tradycji. Jest ona 
zamieszczona w książce Pasterstwo na Huculszczyźnie. Gospodarka – kultura – obyczaj, 
zawierającej wyniki zespołowych badań w 1999 r. [Ząbek 2001, s. 135-158].

Celem niniejszej pracy, opartej na spostrzeżeniach oraz wywiadach z pasterza-
mi na kilku połoninach w grzbiecie Kukula oraz w wiosce Łazeszczyna w 2019 r., 
było dokonanie swego rodzaju weryfikacji stosowania praktyk pasterskich opisanych 
w dawnej literaturze, o których możemy powiedzieć, że mają ezoteryczny charakter.

Wyjaśnienia wymaga wymieniony w tytule termin „praktyki ezoteryczne”. Jest 
on tu zastosowany w rozumieniu wiedzy tajemnej, będącej w przypadku środowiska 
pasterskiego w samej rzeczy zabobonem, a znanej nielicznym osobom. Taką osobą 
jest najczęściej najstarszy pasterz, rządzący wypasem na danej połoninie, ale może 
nią być też starsza osoba w rodzinie, czy gospodarz.

Ciekawe, że przy tak bogatej literaturze o kulturze huculskiej niewiele jest dawnych 
badań opisujących te właśnie praktyki1. To stwierdzenie może się wydać kuriozalne, ale 

1 Są natomiast trzy prace współczesne, tematycznie bliskie niniejszemu tekstowi: U. Janickiej-
Krzywdy, Elementy „kosmiczne” w karpackiej magii pasterskiej [w:] Ceklarz K., Kowalski R. 
(red.), Karpaty pełne czarów, Nowy Targ 2015, I. Czechowśkiego, Związki czynności magicznych 
z kalendarzem u Hucułów, „Płaj” nr 25, 2002 oraz M. Zadróżnej, Niewola u krowiego ogona 
– o pasterstwie na Bojkowszczyźnie, Warszawa 2019.
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jest prawdziwe. Elementy nadprzyrodzone w gospodarce zwierzęcej, historycznie głów-
nym sektorze tutejszej działalności gospodarczej2, nie zajęły należnego sobie miejsca 
w dawnej literaturze, jeśli – podkreślmy – wziąć pod uwagę całokształt badań nad kulturą 
Hucułów. Co więcej, mamy też do czynienia z dużym rozproszeniem przestrzennym daw-
nych badań, a to może utrudniać porównania. W tym jednak przypadku odległość nie za-
wsze odgrywa negatywną rolę, gdyż biorąc pod uwagę historyczne migracje wzdłuż łuku 
Karpat można nawet na bardzo rozległym obszarze spotkać te same elementy kultury, 
jak chociażby terminy językowe. Andrzej Ruszczak, piszący o świecie nadprzyrodzonym 
huculskich pasterzy, dostrzegł zbieżność niektórych przesądów pasterskich na Podhalu 
oraz w pasie zakarpacko-„galicyjskiego” pogranicza, co zaznaczył w swoim tekście.

Prace historyczne mówiące o pasterskich praktykach ezoterycznych na Hucul-
szczyźnie dotyczą odległych od siebie obszarów, na których mogły powstawać od-
mienne artefakty kulturowe. Opisy zawarte w tych pracach, które wykorzystano w po-
niższym tekście jako materiał wyjściowy, dotyczą pogranicza bukowińskiego [Kaindl 
1896], Połonin Hryniawskich [Harasymowicz, Tabor 1937], okolic Żabiego – dość bli-
sko naszego rekonesansu terenowego w 2019 r. [Sofron Witwicki, 1876- 77 oraz Petro 
Szekeryk-Donykiw, autor biograficznej powieści sięgającej początków XX w.] czy róż-
norodnych lokalizacji w pracach Oskara Kolberga, Wołodymira Szuchewycza i Józefa 
Schnaidera (lata 1890-te i późniejsze). Z nowszych publikacji należy wymienić Stritennie 
Marii Wład z 1992 r., w której przedstawiono w beletrystycznej formie wspomnienie 
o niektórych dawnych obyczajach pasterskich na Huculszczyźnie. Rozproszenie tere-
nowe i rozproszenie w czasie jest więc w przypadku historycznych źródeł duże. 

Także próba weryfikacji dawnych opisów, przeprowadzona w 2019 r., jest cząst-
kowa i przestrzennie ograniczona do fragmentów Zakarpacia i pasa pogranicza za-
karpacko-„galicyjskiego”. Są to obiektywne ograniczenia badawcze, do których należy 
także dodać zawodność ludzkiej pamięci. Informacje wykorzystane w dalszej części 
tego tekstu mają zatem bardziej charakter jakościowy niż ilościowy3. Ujęcie ilościowe 

2 Jak pisał Raimund Kaindl w 1896 r., … Głównem zatrudnieniem Hucułów jest pasterstwo. Bydło 
zatem stanowi najważniejszy dział ich mienia … (R.F. Kaindl, Pasterstwo i wierzenia pasterskie 
u Hucułów, „Lud”, t. 2, Lwów 1896, s. 201).

3 Takie też ujęcie charakteryzuje historyczny dorobek dotyczący kultury huculskiej. Harasy-
mczuk i Tabor, autorzy Etnografii połonin huculskich („Lud” t. 15 (35), Lwów 1937), bodaj 
najlepszej pracy na ten temat, prowadzili badania na jedenastu połoninach w paśmie Połonin 
Hryniawskich, a ich rozmówcami byli głównie watahowie jako najbardziej doświadczeni paste-
rze. Szuchiewicz, Kolberg czy Kaindl opracowywali całe fragmenty swych dzieł na podstawie 
rozmowy z informatorem mającym szczególnie bogatą wiedzę. Ksiądz Witwicki, mieszkający 
wiele lat w Żabiem, miał własną i przebogatą wiedzę zebraną dzięki pracy duszpasterskiej 
w tamtejszym środowisku. Na tym tle absolutnym wyjątkiem, bynajmniej nie negatywnym, 
jest publikacja Barbary Bazińskiej, aczkolwiek dotycząca Podhala. Autorka ta przeprowadziła 
w sumie gigantyczne badania w latach 1948-1957 z udziałem blisko 800 respondentów (B. 
Bazińska, Wierzenia i praktyki magiczne pasterzy w Tatrach Polskich [w:] W. Antoniewicz (red.), 
Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, t. VII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967). 
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nie miałoby zresztą większego sensu, gdyż wraz z odchodzeniem starszych pokoleń, 
wieloletnich uczestników gospodarki pasterskiej, na naszych oczach zanika wśród 
młodych dawna wiedza o kulturze pasterskiej. O ile jeszcze przed dwudziestoma 
laty, gdy rozpoczynaliśmy badania terenowe, na połoninach przebywało wiele dzieci, 
gdzie pilnowały zwierząt, doiły krowy, a siłą rzeczy poznawały od starszych niepisaną 
tradycję kulturową (i obecnie, już jako dorośli, są nadal dobrymi informatorami), 
to dziś sytuacja zmieniła się. Obecne młode pokolenia we wsiach huculskich nie 
wiedzą prawie nic o rodzimych wierzeniach związanych z gospodarką pasterską, 
polegają także w tym przypadku na informacjach w internecie, ba – potrafią nawet 
nie rozumieć rodzimej gwary4. Wtargnięcie na połoniny globalizacji, już dziś tam 
obserwowanej, położy chyba w nieodległej perspektywie ostateczny kres sferze du-
chowej pasterstwa.

cykl produkcyjny a połoninny wypas

Należy także na wstępie podkreślić różnice między cyklem produkcyjnym krów 
i owiec a połoninnym wypasem. Początkiem cyklu produkcyjnego nie jest wyjście na 
połoniny, jak często przyjmują piszący o Huculszczyźnie, ale faza „embrionu”, czyli 
zacielenie krów oraz krycie owiec. Okres połoninnego wypasu to zaledwie 3-4 mie-
siące. W pozostałych miesiącach mamy dość liczne kalendarzowe wydarzenia w życiu 
społecznym i gospodarczym, najczęściej związane ze świętami religijnymi, przekła-
dające się na kwestie obyczajów dotyczących gospodarki zwierzęcej. W przypadku 
bydła początek cyklu produkcyjnego może zresztą mieć miejsce na połoninie, jeśli 
wraz z krowami wypasa się także buhaje. Zootechnicy mówią wtedy o „kryciu hare-
mowym”, gdy przy wolnym wypasie dołącza się 2-3 buhaje na każde 20 krów. Buhaje 
występowały sporadycznie podczas naszych badań w 1999 r. (pojedyncze sztuki na 
Połoninie Łabieskiej i Zakukul). W 2009 r. i 2014 r. nie stwierdziliśmy ich obecności. 
Ale w 2019 r. na Połoninie Kiernyczkie pasły się 3 buhaje (oraz 15 dojnych krów), na 
Hryhoriwce 1 buhaj i 14 dojnych krów oraz na Kukulu 1 buhaj i 20 dojnych krów. 
Ta zmiana może być rezultatem rozluźnienia zasad prawnych, a może i zaniecha-
nia rygorów zootechnicznych dotyczących selekcji rasy. Bardzo prawdopodobne, że 
w dobie sowieckiej, podobnie jak i w ówczesnej Polsce, posiadanie buhajów przez 
rolników było zakazane. Obecna sytuacja przynosi zmiany fazy „embrionu” w cyklu 
produkcyjnym bydła, być może jest to zresztą powrót do sytuacji nawet sprzed 1939 
r., kiedy w większości wsi hodowano po kilka buhajów. Krycie krów na połoninie 
wpływa na zmianę kalendarza wycieleń, co może tłumaczyć występujący dziś zanik 
niektórych obyczajów towarzyszących wycieleniom, o czym jest mowa niżej.

4 Z wywiadu terenowego Andrzeja Ruszczaka w 2011 r. i 2013 r. na Połoninie Kukul: Naj-
młodsze pokolenie Hucułów, uczące się w szkole, dziś często ze zdziwieniem potrafi spytać: „O czym on 
mówi?”, próbując zrozumieć teksty gwarowe. 



40 Janusz Gudowski

Jak zatem przedstawia się dzisiejszy cykl produkcyjny bydła i owiec? W przy-
padku krów faza embrionalna ma miejsce co najmniej trzykrotnie w ciągu roku i jest 
związana z rują krów. Pierwsze kalendarzowo krycie może nastąpić w kwietniu-maju, 
a dotyczy krów, które ocieliły się w styczniu-lutym. Zarówno kiedyś, jak i obecnie 
jest ono rzadko praktykowane. Wycielenie następuje po 41 tygodniach, jak mawiają 
pasterze, czyli ponownie w styczniu-lutym. Te krowy są latem wypasane na połoninie, 
podobnie jak i cielęta z zimowego wycielenia. 

Drugi termin krycia ma miejsce podczas wypasu letniego, a więc w czerwcu-
sierpniu, o ile w stadzie znajdują się buhaje. Dla gospodarzy jest to w sumie najwy-
godniejszy termin, w dodatku nie wymagający ponoszenia opłat. Wycielenie następuje 
wówczas najwcześniej w marcu kolejnego roku, a najpóźniej w maju. Także te krowy 
mogą być wypasane na połoninach po wycieleniu, podobnie jak i ich cielęta.

Wreszcie trzeci termin występuje przy braku buhajów na połoninie, we wrześniu-
październiku, po spędzie krów z połonin. W tym przypadku wycielenie ma miejsce 
w czerwcu lub lipcu następnego roku. Ocielenia w tym terminie na połoninie są 
rzadkie, chociaż zetknęliśmy się z nimi podczas badań w 2019 r. Te krowy na ogół nie 
są dołączane do stad wychodzących na połoniny i pozostają wraz z cielętami w go-
spodarstwach we wsi. Będą one kryte ponownie jesienią. Tak więc możliwości insemi-
nacji naturalnej rzutują na terminy wycieleń (z którymi są lub były związane niektóre 
obyczaje pasterskie), a także na liczebność stada podczas wypasu na połoninie. 

Cykl produkcyjny owiec jest prostszy. Zaczyna się on po zejściu z połonin pod 
koniec września. W tym czasie przestaje się doić owce ze względu na niską mleczność 
i tuczenie zwierząt. Po uroczystym rozłączeniu stad rozpoczynają się gody owiec. Owce 
wracające z połonin dołączają do samców oraz niekrytych jeszcze jarek z wiosennego 
wykotu, wypasanych latem w dolinach. Zwierzęta różnych właścicieli, po powrocie do 
wsi, przebywają we wspólnym koszarze przez około 14 dni, w liczbie 50-60 sztuk, w tym 
2-3 barany. Wykoty mają miejsce na przełomie lutego i marca. Jagnięta żywią się mlekiem 
matki przez około 6 tygodni, po czym są odłączane od matek i wypasane na młodej 
trawie, dostając uzupełniającą mieszankę pokarmową. Pozostają one do jesieni w gospo-
darstwie, podczas gdy dojne owce wychodzą na połoniny. Wcześniej, na przełomie marca 
i kwietnia, jest przeprowadzana strzyża. Robi się ją raz w roku, inaczej niż w czasach 
Kolberga, który wspomina o strzyży jesiennej zwierząt przewidzianych na sprzedaż5.

Materiał historyczny

Poniżej zestawiono cytaty z dawnych dzieł o pasterskich wierzeniach i przesą-
dach Hucułów. Jest to materiał wyjściowy, który podczas pracy terenowej poddano 

5 Więcej informacji na temat cyklu produkcyjnego bydła i owiec na Huculszczyźnie [w:] 
Pasterstwo na Huculszczyźnie, 2001, s. 37-47.
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komentarzowi rozmówców. Zauważmy, że cytowane fragmenty w większości dotyczą 
bydła, a tylko nieliczne odnoszą się wyłącznie do chowu owiec. Czyżby dawni bada-
cze: Witwicki, Kaindl, Kolberg czy Szuchewycz mogli pominąć ten ważny sektor go-
spodarki pasterskiej? Z pewnością nie. A może chów owiec nie doczekał się takiego 
bogactwa kultury duchowej ze względu na mniejsze niż w przypadku krów znaczenie 
dla samozaopatrzenia i przetrwania tutejszych społeczności wiejskich?6

Rozmówcami weryfikującymi poniższy materiał były osoby doświadczone 
w pracy w gospodarstwie i na połoninie, i - co więcej – znane autorom z badań 
prowadzonych w poprzednich latach. Dzięki temu wywiady mogły przebiegać bez 
zakłóceń i w dobrej atmosferze. Wywiad, uwzględniający także kwestie zootechnicz-
ne omówione we wcześniejszym tekście, był prowadzony w siedmiu lokalizacjach: 
na połoninach Zakukul, Kukul, Hryhoriwka, Seredne i Kiernyczkie, oraz w dwóch 
gospodarstwach we wsi Łazeszczyna, a uczestniczyły w nim grupy pasterzy lub całe 
rodziny, łącznie ponad dwadzieścia osób w wieku od ponad trzydziestu do osiem-
dziesięciu lat.

Pasterskie praktyki ezoteryczne na Huculszczyźnie opisane 
w dawnej literaturze

Daty świąt wg kalendarza gregoriańskiego, zgodne z obecnymi przeliczeniami7

i. wierzenia związane z cyklem produkcyjnym
styczeń-luty lub później. Przesądy związane z wycieleniem oraz mlecznością krów

(1) Szczególniejsze szczęście oznacza, gdy gospodarzowi krowy i cielęta chowają się 
maści czarnej. Jeżeli pierwsze cielę, które w zimie się urodziło, jest czarne, wów-
czas następny rok będzie urodzajny. Jeżeli krowa ma bliźniaki, wtenczas uważa się 
to za znak nadzwyczajnego szczęścia [Kaindl, s. 203].

(2) Przed i po ocieleniu zachowują pewne zwyczaje. W dniu tym, w którym się krowa 
ocieli, nie można niczego z domu wydać, gdyż przyniosłoby to szkodę domowi. 
Przy pierwszem dojeniu po ocieleniu powinno się dojić wszystkie cycki przez 
pierścionek ślubny, w takim razie krowa będzie zawsze obficie dawać mleka. 
Na ten sam cel solą także pierwsze wydojone mleko i dają pić krowie [Kaindl, 
s. 203].

(3) Jest także w zwyczaju, ażeby łożysko płodu zakopywać w oborze na miejscu, na 
którem krowy tylnemi nogami stoją, wówczas krowy dają wiele mleka. Na pastwi-

6 Tego rodzaju porównania są, rzecz jasna, ryzykowne, zwłaszcza gdy przywołamy prace na 
temat magii związanej z chowem owiec w Polsce, na Podhalu czy po Babią Górą (B. Baziń-
ska 1967, U. Janicka-Krzywda 2002). Prawdą jednak jest, że prace historyczne i współczesne 
na ten temat, dotyczące Huculszczyzny, mają ograniczony zakres faktograficzny.

7 Przed 1900 r. do daty w kalendarzu łacińskim dodawano 12 dni, a obecnie 13 dni, stąd np. 
u Kolberga dzień św. Jura przypadał 5 maja, podczas gdy dziś jest to 6 maja. 
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skach w górach, przepędzają krowę na ten sam cel przez popiół wiecznego ognia 
[Kaindl, s. 204].

wielka Środa. Przesądy dotyczące płci zwierząt

(4) Przed północą, we środę Wielkiego Tygodnia, zbiera się młodzież obojga płci… 
zbliżając się pod okna sąsiadów i krzycząc wszyscy razem piskliwie: hryjte dida 
– dajte chliba – hryjte dida, a dopóty się nie ustąpią, póki im gospodarz domu nie 
wyniesie kokuc, t.j. mały bocheneczek chleba, choćby jęczmiennego … [Gospo-
darz patrzy, kto pochwycił chleb:] jeżeli dziewczyna, to wróżba pomyślniejsza, 
jeżeli chłopiec, to mniej są zadowoleni. Dziewczę wróży im bowiem, że z owiec 
będą mieli jagniczki, a z krowy cieliczkę; jeźli zaś ów kąsek dostanie się chłopcu, 
wtedy wróżą sobie, że budut wiwci maty ne jahnyczyku, ale baranczyka, a korowa wpoło-
żyt sia ne stełyczkom ale z byczkom [Witwicki 1877, s. 78]8. 

06.05. Św. jerzego, swiatoho jura. wróżba dotycząca obfitości mleka

(5) … Jura … jest świętym od traw, czyli – jak mówią – świętym, który trawami 
i roślinami rządzi [Kolberg, s. 184]. 

(6) Jeżeli Jura przypada we wtorek, czwartek lub sobotę, to wróżą rok dobry na mle-
ko, gdy w inny dzień, mało mleka w tym roku się spodziewają [Schnaider, s. 26].

08.05. Św. Marka ewangelisty, orędownika dobrej pogody i obfitych plonów

(7) Marka obchodzą dla zdrowia bydła. Wół wyprosił sobie u Pana Boga to jedyne 
dla siebie święto. Nie wolno wtedy robić nikomu, chyba wdowie i to tylko do 
południa [Schnaider, s. 26]. 

czerwiec. wyjście na połoniny – początek wypasu

(8) w dniu przed wyruszeniem na połoninę, aby owce trzymały się razem: 
…Dają też jeść owcom woszczynę, ażeby podobnie jak pszczoły trzymały się 
razem, tj. nie rozbiegały się i do każdego podoju przychodziły z wielką ilością 
mleka, podobnie jak pszczoły znoszą miód do ula [Har-Tab, s. 52].

(9) Pierwszy dzień wypasu, aby owce trzymały się razem: … Na „Błahowisz’inne” 
[Święto Zwiastowania, 7 kwietnia] gazda („miszennyk”) obcina każdej owcy weł-
nę z tyłu obok ogona (wokoło płciowych organów). Ostrzyżoną wełnę musi on 
tego samego dnia wyczesać, zrobić z niej nić oraz skręcić sznur. Sznur ten ubiera 
owczarz na gołe ciało na wysokości pasa w dniu, kiedy pierwszy raz wypędza 
owce na paszę. Zabieg powyższy wykonują dlatego, ażeby owce w ciągu całego 
roku trzymały się razem i nie rozbiegały się [Har-Tab, s.51]. 

(10) Po udoju na miru, aby owce trzymały się razem: … Starszy owczarz wziął ze 
stai wiadro z odgaszoną watrą, w którym po dojeniu owiec na miarę wszyscy myli 
ręce, a w drugą rękę głownię z żywej watry. Obszedł trzy razy owce zgodnie z 

8 Wobec ruchomych terminów Wielkanocy, jeśli Wielka Środa wypada późno, to opisany przez 
Witwickiego obyczaj nie zawsze ma zastosowanie do owiec, gdyż kocą się one w lutym-
marcu.
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ruchem słońca w koszarze okadzając je żywą watrą i kropiąc świętą wodą z żywej 
watry. Resztę wody wylał w strunce, tam gdzie owce trzymają nogi podczas doje-
nia i położył tam tlącą głownię żywej watry. … I tak przez odgaszoną wodę żywej 
watry, Boży ogień i kordacz wypuścił z koszary na połoninę, na paszę pierwszy 
raz po dojeniu na miarę, miszenie owiec [Szekeryk-Donykiw, s. 345].9

(11) Podczas wypasu, aby zapewnić wysoką mleczność owiec: … Ażeby owce 
były w połoninie „ostre”, zdejmują Huculi osie gniazdo, rozcierają je razem 
z woszczyną i wrzucają do soli; „jak owca zje taką sól, będzie ostrą i złą jak osa, 
skacze wszędzie, gdzie najlepsza pasza, a od tego daje i bardzo dużo mleka” [Szu-
chiewicz, s. 234]. 

zakończenie wypasu, spęd zwierząt:

28.08. zaśnięcie Bogurodzicy, Perszej Bohorodyci: zwyczajowe zakończenie wypasu 
krów
21.09. narodziny Bogurodzicy, druhoj Bohorodyci: zwyczajowe zakończenie wypasu 
owiec

ii. Przesądy dotyczące sił natury
15.02. Święto Matki Boskiej gromnicznej, Stritennie. w tym dniu przepowiada się 
nadejście wiosny, które warunkuje dalszą gospodarkę sianem, żeby go wystarczyło do 
chwili wypuszczenia zwierząt na świeżą paszę [wład].
30.03. Św. aleksego, tiepłyj ołeksa

(12) W tym dniu wróżą, jaka będzie wiosna. Pojawienie się żab świadczy o spodziewa-
nej mleczności krów [Wład, s. 23]. 

czerwiec. wkroczenie stada na połoninę 

(13) Żarzące węgle z żywej watry niesie watah do stai i rozkłada na wyż wspomnianej 
podkowie ogień, który nie może wygasnąć, jak długo watah zostaje w połoninie; 
podkowy tej nie wolno ruszać, gdyż ona założona tam „dla odwrócenia gradobi-
cia” [Szuchiewicz, s. 228]. 

koniec czerwca. Próbny udój na miru

(14) Wataha nie patrzy jak doją gospodarze mleko i nie przekonywa się kto z tych 
gospodarzów nie dolewa do mleka wody, gdyż Huculi mają przesąd, że gdyby do 
mleka nalał wodę, toby nie miał pożytku z owiec, tj. wilk albo niedźwiedź pobiłby 
jego owce [Kolberg, s. 172].

(15) … dojenie „na miarę”. Każdy z gospodarzy, którzy swe owce lub krowy w góry 
na pastwisko posyłają, doji je w obecności watachy własną ręką, ażeby oznaczyć 

9 Fragment tłumaczony przez Andrzeja Ruszczaka w „Płaju” nr 43, s. 97. Kordacz – pasek 
upleciony z wełny jagnięcia w Wielki Czwartek, noszony przez starszego owczarza na gołym 
ciele przez cały czas wypasu. Strunka – wąskie przejście w koszarze, przez które przepusz-
czane są owce do dojenia (patrz: W. Witkowski, Słowniczek niektórych terminów…, 2001, 
s. 217).
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ilość mleka swego dobytku … pasterze pilnie baczą na to, ażeby gospodarze przez 
dodanie wody lub nawet własnej uryny do mleka nie pomnożyli sobie większych 
dochodów ze szkodą watachy [Kaindl, s. 207].

(16) Po udoju na miru: …W końcu umieszcza watah we wrotach „koszery” podkowę 
lub stary łańcuch, nóż i kosę, a wodą z umytych rąk kropi owce i bydło rogate 
wychodzące z „koszer” na pastwisko [Har-Tab, s. 58]. 

13-14.07 po dniu św. Piotra i Pawła 12.07, przerwa w pracy na połoninie

(17)  Wtedy nie robią zupełnie nic, lecz ubrani w świąteczne suknie siedząc obok 
swojego szałasu grają żałośnie na trembicie, przyczem okazują na twarzy smutek, 
o przyczynę którego zapytani odpowiadają: tak sia hodyt, toto wid dida pradida. 
Święto to mają oni obchodzić na pamiątkę wybuchów gór wulkanicznych, czego 
zapewne ich przodkowie byli świadkami [Witwicki 1876, s. 79].

02.08. dzień św. eliasza, Hromowyj den’, opieka przed piorunami10 

(18)  … proszą tego świętego patrona grzmotów o oddalenie od nich piorunów, które 
tu dosyć często uderzają zrządzając znaczne szkody, zabijając ludzi i bydło [Wi-
twicki 1876, s. 79].

(19) … w to święto [Eliasza] nic nie robią obawiając się, aby grad nie zbił zasiewu 
[Kolberg, s. 184].

14.08. siedmiu braci Machabejczyków, swiatoho Makoweja, Medowyj spas, leczenie 
zwierząt

(20) W dniu tym znoszą prawie w snopkach całych rozmaite najwięcej, jednak do-
mowe a nieszkodliwe zioła i kwiaty, przeważnie wasylek (basilicon), rumianek 
i mak. … Zioła te bywają święcone, jak owe z pod św. Krzyża w uroczystość 
Wozdwyżenia św. Kresta, 26 września … Hucułki, wierząc w ich skuteczność, 
obkadzają siebie samych w razie zapalenia gardła, używają i dla bydła, jeżeli je 
napada gorączka lub febra [Witwicki 1877, s. 82].

22.08. dzień św. Mateusza, swiatoho Matfeja (także św. katarzyny 07.12), przerwa 
w pracy 

(21) Dnia tego nie robi się żadnej roboty, ażeby łasica bydłu nie szkodziła [Kaindl, 
s. 206].

05.09. dzień św. Męczennika lupusa, swiatoho Łupa, przerwa w pracy na połoni-
nie11 

(22) [W dniu tym] … nic się nie robi, ażeby wilk trzodom szkody nie wyrządzał [Ka-
indl, s. 206].

10 Schnaider podaje omyłkowo, że dzień ten przypada 13 lipca; błąd występuje także u Ząb-
ka (13 sierpnia), natomiast prawidłowo jest u Witwickiego w pracy z 1876 r. i u Kolberga 
– 1 sierpnia (obecnie 2 sierpnia).

11 Święto czczone w tradycji prawosławnej, wśród grekokatolików mało znane.
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27.09. dzień Podwyższenia Św. krzyża, czesnoho kresta, przerwa w pracy na połoni-
nie (o ile owce jeszcze przebywają na połoninie)

(23) [Dzień ten] poświęcony jest wężom [Kaindl, s. 206].

25.12. dzień św. spirydiona, przerwa w pracach gospodarczych

(24) [Tego dnia] …wszelka robota ustaje, ażeby dzikie zwierzęta w stadach szkody nie 
robiły [Kaindl, s. 206]. 

iii. uroki rzucane na zwierzęta
(25) [W Wielki Czwartek] …odczytuje duszpasterz nocną porą w cerkwi dwanaście 

ewangelii o męce Zbawiciela … Kobiety podeszłe, tak zwane znachorki, a nawet 
hucuły-znachory, wiążą wtedy za każdym przedzwonieniem węzły na lnianym 
sznurku lub z białego włosienia. Ma to służyć przez cały rok następny, przez 
12 miesięcy jako niechybny talisman przeciw zawałkom u bydła … Węzełek 
tedy ów, o dwunastu zagięciach czy kluczach, kładą huculi po największej części 
zołzującym na wiosnę źrebiętom … Na wiosnę każde nieledwie huculskie cielę, 
a szczególnie cieliczki, noszą na szyi obszyty w płótno kawałek takiego węzełka 
z Wielkiego Czwartku, a czasem jeszcze w dodatku nieco ziela święconego lub 
czosnek [Witwicki 1877, s. 78-79; cytuje Kolberg, s. 261].

(26) Ażeby uchronić bydlę przed złym wzrokiem, obwięzują mu około szyi lub ogona 
czerwone nitki wełniane, lub wstążki takiegoż koloru. Jeżeli gazda lub pasterz 
posiada zły wzrok, wówczas przy zbliżaniu się jego do bydła, ktoś z domowni-
ków skrycie daje mu jakie wyzwisko: „czarta”: lub „hajdamaki”, co ma chronić 
od złego uroku [Kaindl, s. 203]. 

(27) Ażeby uchronić cielę od choroby z powodu złego uroku, bierze się węgle i gnój 
kurzy, zawiązuje wełnę czerwoną w szmatę i obwiązuje cielęciu około szyi; oprócz 
tego robi się cielęciu czosnkiem na czole znak krzyża [Kaindl, s. 203-204].

(28) … zapobiegliwe gaździne dbają jeszcze o swe owce – drobieta, i krowy w inny 
sposób: „one ochraniają je od uroków”. W tym celu przywiązują bydłu do chwo-
stów czerwoną włóczkę, „ażeby ten, kto ma złe oczy, nie patrzył na bydło i nie 
urzekł je, ale na chwost, którego urzec nie można” [Szuchiewicz, s. 234]. 

(29) Ażeby zapobiec urokom, które szkodzą bydłu, gdyż przyczyniają się do zmniej-
szenia ilości mleka i dobrego oraz szczęśliwego chowania się bydła, Huculi przy-
czepiają owcom na uchu a krowom na ogonie czerwoną włóczkę jak też uprawia-
ją różne praktyki [Har-Tab, s. 52]. 

(30) (a) Ażeby zaś ochronić bydło od ewentualnego urzeczenia, należy tak postąpić: 
natłuc soli, siąść na progu do wschodu słońca, i robić nożem na odlew nad solą 
znak krzyża … Tą sól należy dać owcom i krowom, a wtedy chociażby napił się 
mleka od tych owiec lub krów i powiedział: „Ej bracie, jakie smaczne u ciebie 
mleko!” a poprzód nie splunął i nie wyrzekł: „niwroku – nie poszkodzi bydłu ani 
mleku” [Szuchiewicz, s. 234-235]. 
(b) niwroku abych wam ne z’uroczyw [Szuchiewicz, s. 234]. 
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(31) Ubytek mleka u krów objaśniają jako odebranie go przez wiedźmę lub czarowni-
ka… Ażeby zniszczyć działanie wymawiają „prymiuku” [Har-Tab, s. 73]. 

(32) Jeżeli który owcarz chce owcom drugiego juhasa odebrać mleko, łapie padalca 
- ślipec, i ropuchę – rapawka, wkłada je do jednego garnka, a przetkawszy dobrze, 
piecze je żywcem koło watry, poczem wysusza i rozciera na proch. Tym prochem 
posypuje percie – drogi, jakiemi owce chodzą; skoro one przystąpią ten proch, 
występują im na wymionach obrzydliwe strupy, nie dozwalające doić owce [Szu-
chiewicz, s. 250]. 

(33) Mleka nie sprzedają, ale dają, bo krowa zdechłaby [Wład, s. 10].

w noc zielonych Świąt (data ruchoma), w dzień św. jury (6.05), św. onufrego 
(25.06) i św. iwana (07.07)

(34) W te dnie starają się wszelkimi możliwymi środkami uchronić bydło od szkody 
czarownic. Wszędzie zatykają ponad oddrzwiami, albo stawiają przed drzwiami 
obory zielone gałązki, do których dodają gałązki palmowe, poświęcone w Nie-
dzielę Palmową, albo też gałązki osiny, szczególnie pomocne przeciwko czarom. 
Na bramach i drzwiach malują smołą krzyże, okadzają krowy kadzidłem, albo 
skórą wężową, posypują mierzwą itp. [Kaindl, s. 206].

Św. jury (06.05) i św. iwana (07.07)

(35) … [czarownice] odbierają one krowom w dzień wielkiego święta, szczególnie 
św. Jerzego i Jana, trochę mleka, którem pomazują wymiona własnych krów, 
z których płynie mleko w obfitości, podczas gdy wymiona krów, z których udo-
jono mleka, zasychają, lub dają tylko krew… Ażeby krowę oczarowaną odcza-
rować: … Pomiędzy innymi dają bydlęciu święconej wody, do której mieszają 
pączki palmy święconej w palmową niedzielę i siarkę, albo robią maść z czosnku 
tureckiego, uryny i smoły i tą nacierają krowę [Kaindl, s. 204].

(36) Na świętego Juryja zatyka każdy gazda własnoręcznie u swoich wrót derniugę 
czyli keckę zieloną [kecka z werbów – wierzbowe gałązki] a na wierzch kładzie 
gałązkę zielonej wierzby. Ma to być antidotum przeciw czarownicom, by krowa 
nie straciła mleka na wiosnę. Owa derniuga majowa stoi nietknięta aż do Śgo 
Jana, to jest do 6go lipca, jeżeli jej wicher nie strąci, a potem umieszczają Huculi 
zioła Śto-Jańskie w swoich izbach [Witwicki 1877, s. 80; cytuje Kolberg, s. 273]. 

Boże narodzenie, rizdwo (07.01) 

(37) … na Boże Narodzenie daje się bydłu pomiędzy innymi także potraw świątecz-
nych, ażeby je uchronić od oczarowania [Kaindl, s. 204].

(38) Podobnie jak czarownice, tak też i ich władzcy, dyabły szkodzą bydłu. Mianowi-
cie na Boże Narodzenie przychodzą do obór i jeżdżą na bydlęciu tak długo, aż 
niektóre z nich tej samej nocy ze znużenia nie padną na miejscu, albo przynaj-
mniej bardzo schudną [Kaindl, s. 205].
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iV. inne przesądy związane z trzodą
(39) … zanim Hucuł zacznie budować [dom], używa wszelkich środków, ażeby do-

wiedzieć się, czy grunt pod budowę został szczęśliwie wybrany. W tym celu śpi 
na tem miejscu, a jeżeli we śnie zjawi mu się piękne bydle, wówczas w domu tym 
przebywać będzie zawsze szczęście. Gdy cztery przyciesie dolne zostały założone 
i jeżeli daje się słyszeć ryk bydła, wówczas uważa się to także za znak pomyślny 
[Kaindl, s. 203].

(40) Wobec krów przestrzega się pewnych wyrazów. … Wyrazu „kopyt” unika się 
z tego powodu, ponieważ oznacza on także „sprzeczać się, kłócić się, być nie-
zgodnym”, więc użyty o bydle mógłby stać się przyczyną, że te bodłyby się wza-
jemnie. Również nie można powiedzieć o mleku, że gotuje się, „waryt sia”, tylko 
że grzeje się „hryt sia”; nie mówi się więc nigdy o gotowanem tylko o grzanem 
mleku, gdyż pierwszy wyraz mógłby pociągnąć za sobą ten skutek, że wymiona 
krów pokryłyby różne wrzody. … Również nie można mówić, że wełna parzy się 
(paryt sia), lecz tylko że grzeje się (hryt sia), gdyż owce tarłyby się do krwi wśród 
skwaru letniego [Kaindl, s. 206].

(41) Według wierzeń ludowych na połoninach huculskich przebywają złe i szkodliwe 
duchy zmarłych. Są to dusze… zabitych na połoninie pasterzy, o postaci pół 
człowieka a pół diabła. Ogólnie nazywa je lud „mara”. Podczas wypasania zwie-
rząt domowych, duchy te wypędzone ze staj przebywają na miejscach, na których 
za życia ludzkiego dosięgła ich śmierć. Miejsca te zowią Huculi „sokrowysza” 
i otaczają bojaźnią a nawet czcią. Uważają je za złe, niedobre, nie budują na nich 
staj i innych zabudowań połonińskich oraz „koszer”. Zawsze omijają je sami pa-
sterze, chroniąc przed nimi trzodę, gdyż ta po przejściu przez „sokrowysze” lub 
po paszeniu na nim traci mleko … [Har-Tab, s. 72]. 
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wyniki

Część przedstawionych powyżej obyczajów oraz przesądów nie była naszym 
rozmówcom znana, za to niektóre opisali w formie wzbogaconej o elementy nie-
poruszane w dawnej literaturze. Powyższe zestawienie otwierają cytaty z pracy Rai-
munda Kaindla, dotyczące Bukowiny. Chociaż region ten jest znacznie oddalony 
od miejsca prowadzenia naszych badań, to jednak część opisanych przez Kaindla 
obyczajów znalazła współczesne potwierdzenie. Na temat maści krów i cieląt (cy-
tat 1) niektórzy informatorzy utrzymywali, że czarne krowy są bardziej mleczne, 
a ich mleko zawiera więcej tłuszczu. Z tym mogłoby wiązać się przekazane przez 
Kaindla dawne przekonanie o pomyślnym nadchodzącym roku, jeśli w zimowym 
(kalendarzowo pierwszym) ocieleniu pojawi się cielę czarnej maści. Jest to logiczne, 
gdyż skoro zimowe ocielenia występowały i nadal występują rzadko, to pozyskanie 
jako pierwszego w danym roku cielęcia szczególnie dobrej jakości można było uznać 
za dobrą wróżbę. Znajomość tej wróżby potwierdziło kilku starszych rozmówców. 
Inni natomiast mówili, że jak korowa dobra, to i tilatko bude dobre. Potwierdzono rów-
nież nadal istniejący zwyczaj nie pożyczania niczego w dniu, kiedy krowa ma się 
ocielić, a nawet w ciągu trzech dni („nic nie wydawać z domu, jak się krowa położy, 
przez trzy dni”). Z kolei o pierwszym po wycieleniu dojeniu „przez pierścionek” 
rozmówcy mówili, że słyszeli o tym, lecz obecnie nie jest to już stosowane (cytaty 
2 i 3). Jak powiedział sześćdziesięcioletni pasterz z Łazeszczyny, kiedyś pierwsze 
dojenie po ocieleniu się krowy robiono „przez złoto”. Wreszcie zakopywanie łoży-
ska krowy po wycieleniu jest dziś nadal praktykowane, ale ze zwykłych powodów 
higienicznych, a nie związanych z przesądem o utrzymaniu wysokiej mleczności. 
Że jednak wciąż wierzy się w jakiś magiczny wpływ zakopanego łożyska na krowy 
może świadczyć wypowiedź jednego rozmówców, że należy je zakopywać w pobliżu 
obory (bilje stajni). 

Zupełnie nieznany był natomiast obyczaj przedstawiony w cytacie 4, autor-
stwa księdza Sofrona Witwickiego z 1877 r., pochodzący tym razem z nieodległych 
obszarowi naszych badań okolic Żabiego, u podnóży grzbietu Kostrzycy, a więc po 
dawnej stronie „galicyjskiej” lub polskiej. Cytowane powiedzenie dajte chliba, hrijte 
dida i związane z tym przesądy, dotyczące płci jagniąt i cieląt, nie było naszym roz-
mówcom znane. Owszem, kojarzyli to jako pomoc udzielaną najbiedniejszym i to 
właśnie w Wielkim Tygodniu (w Wielki Czwartek), ale nie jako wróżbę mówiącą 
o płci cieląt i owiec. Co prawda większość rozmówców stanowili mieszkańcy wsi 
po stronie zakarpackiej, jednakże kontakty pasterzy pochodzących z wiosek po obu 
skłonach grzbietu karpackiego były i są łatwe choćby ze względu na bliskość połonin. 
Połonina Łabieska oraz Zakukul od strony „galicyjskiej” leżą bardzo blisko połonin 
Kukul, Ozirna i Seredne po stronie zakarpackiej, więc pasterze pracujący na tych 
połoninach mogą się kontaktować praktycznie co dzień. Dotyczy to zwłaszcza dzieci. 
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A na wspomnianej Kostrzycy do dziś są wypasane owce i bydło z okolicznych wsi, 
leżących czy to po dawnej polskiej stronie, czy zakarpackiej.

Już pod koniec zimy i na początku wiosny rozpoczynało się przepowiadanie 
oczekiwanej obfitości paszy oraz mleka. Miało to miejsce w dniu święta Stritennie 
(czyli Matki Boskiej Gromnicznej, 15 lutego), świętego Aleksego „Ciepłego” (30 
marca) oraz świętego Jura, czyli Jerzego (6 maja). W Stritennie wróżono o nadcho-
dzącej wiośnie. Jest to obyczaj znany do dziś na Ukrainie (w Stritennie „zima spotyka 
się z wiosną”). W Łazeszczynie rozmówcy twierdzili, że jeśli w Stritennie świeci słoń-
ce lub wystąpi odwilż, to wiosna przyjdzie niedługo. Natomiast nie był im znany 
przesąd mówiący, że pojawienie się żab w dniu świętego Aleksego (30 marca, cytat 
12) świadczy o spodziewanej obfitości mleka; mówili natomiast, że w tym dniu są 
wypuszczane z uli pszczoły.

Nadejście wiosny oraz oczekiwaną obfitość mleka, zależną od stanu traw na 
wiosnę, symbolizował w dawnych czasach dzień św. Jura, ważnego dla pasterzy pa-
trona (6 maja, cytat 5). Nie jest to dzień wyjścia stad na połoniny, gdyż o tej porze 
na połoninach często jeszcze zalega śnieg. Ale pod Babią Górą, jak pisze U. Jani-
cka-Krzywda, redyk wiosenny odbywa się 23 kwietnia, na św. Wojciecha (a zatem 
i św. Jerzego) [Janicka-Krzywda, 2002, s. 126-127].

Schnaider pisał, że jeśli św. Jura wypada we wtorek, czwartek lub sobotę, to 
rok będzie obfity w mleko (cytat 6). Zaprzeczali temu prawie wszyscy rozmówcy 
w 2019 r. mówiąc, że w te dni powinien się odbyć połonins’kyj chid, czyli uroczyste 
wprowadzenie stad na połoniny i wcale nie łączyli tego z dniem św. Jura. Jedynie 
wspomniany rozmówca z Łazeszczyny, który przez wiele lat wypasał krowy i owce na 
różnych okolicznych połoninach, potwierdził podaną przez Schnaidera informację: 
jak Jura popadaje w ponedilnok, seredu abo w piatnicu, to ne zadoja, mało bude mołoka. Te dni 
są dniami postu, „suchymi”. Święto Jura przypadające w dzień postny to zły znak, 
który mówi, że nadchodzący sezon wypasu będzie dla pasterstwa niekorzystny. 

Także w postne dni (poniedziałek, środa, piątek) nie należy zwierząt wyprowa-
dzać na połoniny. Być może chodzi tu o zachowanie wstrzemięźliwości w te dni. Dziś 
uroczyste wejście na połoniny często kończy się huczną zabawą, co pokazuje odstęp-
stwo od dawnej, pełnej namaszczenia atmosfery towarzyszącej rozpoczęciu wypasu. 
Ta sama zasada wyboru dnia dotyczy także zakończenia wypasu i zejścia z połonin. 
Tu jednak post również jest współcześnie łamany, gdyż gospodarze mający odebrać 
krowy przychodzą w przeddzień spędu, a więc właśnie w dzień postny, przynosząc 
obfity poczęstunek i samogon. Co do wyboru dnia wyjścia stad na łąki oraz jesien-
nego spędu, to inaczej jest (lub było) na Podhalu, gdzie uważa się, że redyk powinien 
wyruszyć w środę lub sobotę [Bazińska, 1967, s. 171, dotyczy to redyku wiosennego]. 
Redyk jesienny w 2019 r. na Podhalu miał miejsce właśnie w środę. 

Wspomniane święto Jura jest dziś obchodzone w cerkwi podczas okolicznoś-
ciowej mszy, ale przede wszystkim stanowi okazję do hucznych zabaw. Dzień ten 
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jest wolny od pracy w miejscowych instytucjach i przedsiębiorstwach. W przypadku 
gospodarstw rolnych konieczny jest jednak obrządek zwierząt. W dawnej literaturze 
można znaleźć wzmianki o przerwie w pracy przy zwierzętach, także na połoninie, 
w różnych dniach: w dniu św. Marka (8 maja, cytat 7), po dniu św. Piotra i Pawła, 
13-14 lipca (cytat 17), ponadto w dniu św. Eliasza (2 sierpnia, cytaty 18-19), św. Mate-
usza (22 sierpnia, cytat 21), św. Lupusa (5 września, cytat 22), a po zejściu z połonin 
w święto Podwyższenia Krzyża (27 września, cytat 23) oraz w dniu św. Spirydiona 
(25 grudnia, cytat 24). Okolicznościowych dni wolnych od prac pasterskich i innych 
gospodarczych było więc dużo. Dzisiejsza weryfikacja tych zwyczajów okazuje się 
jednak całkowicie negatywna. Pytani w tej kwestii pasterze wyrażali wręcz zdziwienie, 
mówiąc, że trudno wyobrazić sobie przerwę w pracy na połoninie, skoro zwierzęta 
należy wyganiać na paszę, pilnować i doić, a z mleka wytwarzać ser, podobnie jak 
i w obejściu we wsi. Także w przypadku innych prac rolnych dni te nie różnią się od 
pozostałych, czyli nie ma przerw w wykonywaniu codziennych obowiązków. Wyjątek 
stanowią najważniejsze święta religijne.

Kolejną kwestią jest ochrona przed żywiołami przyrody. cytaty 13, 18-19 mó-
wią, jak należy się chronić przed piorunami i gradobiciem. Obyczaj umieszczania 
podkowy we wskazanym miejscu był znany naszym rozmówcom. Podkowa powinna 
być znaleziona i – podobnie jak w Polsce – ma ona chronić przed rozmaitymi niebez-
pieczeństwami. Z kolei antidotum na pioruny stosowane przez tutejszych pasterzy ma 
dawny rodowód, choć nie wiąże się to ze świętym Eliaszem. Jest to zapalanie podczas 
burzy i wyładowań atmosferycznych świec poświęconych w Stritennie i wystawianie 
ich w oknach, czemu towarzyszy błagalna modlitwa. Tradycja ta jest również znana 
w Polsce. 

Z bogatych obyczajów spotykanych w pierwszym dniu wypasu oraz po prób-
nym udoju na miru (cytaty 8-11, 13) rozmówcy pamiętali podawanie owcom wosku, 
dzięki czemu stado miało się nie rozpraszać podczas wypasu, gdyż owce trzymają 
się wtedy razem, jak pszczoły. Obyczaj ten został już zarzucony, przynajmniej po 
stronie zakarpackiej. Rozmówcy jednak pamiętali go, a pasterz z Połoniny Zakukul, 
leżącej na Frankiszczynie12, czyli po dawnej stronie polskiej lub galicyjskiej, potwierdził 
jego stosowanie.

Nie jest to zresztą jedyny dawny zwyczaj, który można nazwać „magicznym’, jaki 
zachował się do dziś właśnie w tej części ukraińskich Karpat, po stronie galicyjskiej. 
Na tymże Zakukulu krowy po spędzeniu pierwszej nocy w obejściach na połoninie, 
wychodzą na wypas przez rozsypany popiół pochodzący z „żywej watry”, czyli ognia 
palącego się w szałasie przez cały czas pobytu na połoninie. Obyczaj ten jest opisany 
w cytacie 3 („Na pastwiskach w górach, przepędzają krowę na ten sam cel przez 
popiół wiecznego ognia”). Zabieg ten, mający zapewnić zwierzętom wysoką mlecz-

12 Od nazwy głównego miasta obwodowego Iwanofrankiws’ka, czyli dawnego Stanisławowa.
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ność, zdaniem części rozmówców nie jest dziś po stronie zakarpackiej stosowany. 
Jak się okazało, dotyczy to jednak tych zwierząt, które nie należą do miszennia, czyli 
łączenia zwierząt we wsi w stada i wspólnego ich wyprowadzenia na połoninę, są 
one natomiast przyprowadzane oddzielnie przez swoich gospodarzy. Dlaczego tak 
się dzieje? Otóż obecnie pasie się mniej zwierząt, niż jeszcze kilka lat temu, i mogą 
one pochodzić z różnych wsi, położonych po obu stronach grzbietu karpackiego. 
Stąd trudno jest zorganizować uroczyste miszennie i wspólny wygon.

Za to miszennie w przypadku owiec ma dziś nadal miejsce. W Łazeszczynie 
w 2019 r. chowano łącznie 600 owiec (informacja od lokalnego weterynarza), z czego 
200 wypasano w tym roku na Połoninie Gropa na zboczu czarnohorskiego Pietrosa. 
Zostały one zgromadzone we wsi (miszennie), a gdy wychodziły z koszaru i rozpo-
czynały połonins’kyj chid zmuszano je, aby przeskoczyły przez palący się ogień – watrę, 
a to w celu ochrony przed wilkiem. To samo dotyczy krów, o ile miszennie jest dla nich 
organizowane. Ten zwyczaj nie był opisywany w dawnej literaturze. Być może jest 
to jego lokalna modyfikacja, mająca wspólne korzenie z obyczajem opisanym przez 
Kaindla i Szekeryka-Donykiwa (cytat 3 i 11).

Ślady tych obyczajów zachowały się pod Babią Górą, jak: przejście owiec przez 
łańcuch, stułę czy skrzyżowane ciupagi, aby owce trzymały się razem i były odporne 
na uroki, czy trzykrotne obchodzenie koszaru zgodnie ze słońcem przez bacę i ju-
hasów w dniu redyku wiosennego, a następnie okadzanie zwierząt [Janicka-Krzywda 
2002, s. 126].

Rozmówcy twierdzili także, że po przybyciu na połoninę pasterze święcą obej-
ście, krowom zaś kładą na dzwonek czosnek. Woda oraz czosnek zostają wcześniej 
poświęcone w cerkwi, w dniu św. Mikołaja „Letniego” (22 maja). Jak stwierdził 
Maciej Ząbek w 1999 r., w tym dniu święci się także mleko, które następnie podaje 
się zwierzętom13. Czosnek, roślina magiczna w wielu kulturach, służy w tym przy-
padku jako swego rodzaju zabezpieczenie krowy przed zagubieniem na połoninie. 
Święto Mikołaja „Letniego” symbolizuje dzień wyjścia ze stadami na połoniny, co 
w rzeczywistości ma miejsce dopiero 2-3 tygodnie później ze względu na pogodę 
i porost traw. 

Niewykluczone, że zachował się nieco dziwny z naszego punktu widzenia zwy-
czaj zakładania przez pasterzy na gołe ciało sznura skręconego z runa owczego, po-
branego z okolic ogona zwierzęcia, co także miało zapobiegać rozpraszaniu się stada 
(cytat 9). Widywał to, w nieodległych latach, wspomniany pasterz z Łazeszczyny. 
Ten sam rozmówca opisał inny rytuał stosowany w podobnym celu, przedstawiony 
w cytacie 10. Chodzi tu o magiczne zabiegi wykonywane przez wataha przed pierw-
szym wypuszczeniem owiec na połoninę, po wykonaniu udoju na mirę. Przekazany 
opis różnił się w niektórych szczegółach, a to zapewne dlatego, że – jak rozmówca 

13 Wywiad, Połonina Kukul: M. Ząbek, op. cit., s. 145.
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twierdził – watah wykonuje ten rytuał samotnie, a inni nie mogą tego oglądać. Rytuał 
ten ma również zapobiegać rozpraszaniu się owiec, ale jego znaczenie ma głębszy 
sens praktyczny. Otóż podój na miru, czyli „udój na miarę”, wyznacza początek tego, 
co najważniejsze w wypasie owiec: pozyskanie sera, którym podzielą się w odpo-
wiednich proporcjach właściciel owcy, watah i jego pomocnicy. Ser (bryndza) stanowi 
ekwiwalent pieniężny, inaczej dochód w postaci towarowej. Im szybciej pasterze zre-
alizują obowiązek wyprodukowania sera w ustalonej ilości dla właściciela, tym więcej 
zarobią sami w pozostałych dniach sezonu wypasu, jako nadwyżkę ponad ustaloną 
wcześniej część dla siebie. Stąd zapewne tak bogata forma obyczajowa, towarzysząca 
rozpoczęciu fazy związanej z korzyściami dochodowymi. 

Kwestia próbnego udoju na miru jest współcześnie bardzo zróżnicowana. Mira 
pozwala obliczyć ilość sera należnego właścicielowi krowy lub owcy po zakończeniu 
sezonu wypasu. Różni się ona zależnie od roku i połoniny, a w przypadku wypasu 
krów może w ogóle nie być stosowana, jeśli produktem jest mleko i śmietana, a nie 
ser. Uniwersalnej miry nie ma, o czym autorzy niniejszych tekstów przekonali się 
podczas kolejnych badań w 1999 r., 2009 r., 2014. r. i 2019 r. Próbny udój prze-
prowadzają przeważnie właściciele zwierząt w obecności pasterzy, chociaż zetknę-
liśmy się z przypadkiem takiego udoju przez pasterzy, ale w obecności właścicieli 
(w 1999 r., w paśmie Świdowca, na Połoninie Worożeska). W 2019 r. o takim właśnie 
przebiegu miry wspominał pasterz na Połoninie Zakukul („doją wiwczery – owczarze, 
ale w obecności właścicieli, aby nie doszło do oszustwa”). Tak więc przedstawiony 
przez Kolberga przesąd, że skutkiem oszustwa podczas miry wilk lub niedźwiedź 
zabiłby owcę nieuczciwego właściciela zwierząt (cytat 14), dziś nie ma racji bytu, 
chociaż wilki, a rzadziej niedźwiedzie, nadal stanowią zagrożenie dla wypasanych 
zwierząt. Współcześnie możliwość oszustwa podczas miry jest powszechnie brana 
pod uwagę, skoro i właściciele i pasterze nie ufają sobie i wzajemnie się pilnują. 
Miało to zresztą miejsce i dawniej, jak pisał Kaindl (cytat 15). Ale dla ścisłości 
trzeba też dodać, że rozmówczyni na Połoninie Kukul w 2019 r. wręcz oburzyła się, 
słysząc o takich praktykach. Doi ona krowy na miru sama i zapisuje to w zeszycie, 
bez kontroli ze strony właścicieli zwierząt. „Mam swoje krowy i nikomu mleka nie 
zabieram”, stwierdziła. 

Ostatni z nieporuszanych dotąd obyczajów opisanych w drugiej części tabe-
li („Przesądy dotyczące sił natury”) odnosi się do zbierania ziół i ich stosowania 
w lecznictwie (cytat 20). Ziołolecznictwo oraz zielarstwo to również i dziś ważna 
sfera życia społecznego na Huculszczyźnie. Powstaje nawet lokalna działalność go-
spodarcza w zakresie środków stosowanych w paramedycynie czy higienie, oparta 
na miejscowych ziołach. Dziko rosnące zioła zbiera wielu mieszkańców, podobnie 
jak grzyby czy jagody, jednak odbywa się to zwłaszcza w noc świętojańską z 6-go na 
7-go lipca lub w dzień Iwana Kupały 7-go lipca, ale do obida, czyli głównego posiłku, 
jak mówili pasterze. Później rośliny lecznicze stają się starsze i tracą swe właściwości. 
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Stąd dawna obserwacja o zbieraniu ziół w sierpniu i pod koniec września budziła 
zdziwienie rozmówców w 2019 r. 

W trzeciej części powyższego zestawienia przedstawiono dawne przekonania 
związane z wiarą w istnienie czarownic, a zwłaszcza z wiarą w uroki rzucane na 
zwierzęta. Wierzenia te, zabobony i związane z nimi obyczaje kulturowe mają do 
dziś żywą tradycję. Chociaż rozmówcy utrzymywali, że „wiedźmy istniały w daw-
nych czasach, a teraz ich już nie ma”, to jednak właśnie urokom przypisują utratę 
przez krowę mleka. Jeden z informatorów twierdził, że rzucenie uroku grozi bardziej 
krowom niż owcom, co należy rozumieć jako zjawisko częściej występujące w od-
niesieniu do krów. To z kolei potwierdza wyrażony wcześniej pogląd, że ważniejsza 
rola bydła w samozaopatrzeniu dawnego społeczeństwa huculskiego przyczyniła się 
do bogatszej sfery duchowej w tym zakresie.

W wielu wsiach do dziś znajdują się znachorzy, korzystający w swojej działal-
ności nie tylko z ziół, ale i z magicznych zabiegów oraz zaklęć, które mają pomóc 
w przypadku rzucenia uroku na zwierzęta. Oprócz znachorów takie zabiegi wykonują, 
również i dziś, niektórzy miejscowi księża prawosławni czy grekokatoliccy, a skutecz-
ność tych działań wpływa na wiarę i przyczynia się do osobistej popularności tych 
kapłanów wśród mieszkańców okolicznych wsi. Nasz swiaszczennik wsio robyt, „nasz 
ksiądz wszystko robi” mówili pasterze, „jak krowa mleka nie daje lub gdy mleko nie 
ma tłuszczu”. Bywa też, że to osoba starsza w danej rodzinie zaklina urok rzucony 
na jej krewnego, jak w przykładzie zwanym na Ukrainie siarnyki (czyli zapałki) pole-
gającym na wrzucaniu dziewięciu zapałek do wody, którą następnie daje się do picia 
osobie cierpiącej. Opisał to Andrzej Ruszczak w powyższym tekście.

Pomimo zastrzeżeń, a nawet pewnej rezerwy czy zakłopotania widocznego pod-
czas rozmowy z pasterzami na temat uroków, wiara w istnienie czarownic i możliwość 
nieszczęść wywołanych przez czarownice w inwentarzu jest dziś na Huculszczyźnie 
nadal powszechna. Potwierdziły to wywiady w 2019 r., a bardziej szczegółowo uka-
zuje to tekst Andrzeja Ruszczaka.

W cytowanych fragmentach dawnej literatury na temat uroków kilka z nich 
dotyczy obyczaju polegającego na wieszaniu zwierzętom na szyi, uchu lub ogonie 
czerwonej włóczki, a także talizmanu sporządzanego w cerkwi podczas nabożeństwa 
w Wielki Czwartek (cytaty 25-29). Miało to chronić zwierzęta przed urokiem bądź 
chorobą. Zwyczaj ten jest współcześnie praktykowany, zwłaszcza w przypadku cieląt, 
którym zawiązuje się czerwoną włóczkę wokół szyi. Starszym zwierzętom wiąże się 
taką włóczkę wokół rogu lub na dzwonku. Wspominano także o stosowaniu czosnku, 
którym nawet robi się znak krzyża cielęciu na czole.

Na skutek uroku zadanego przez czarownicę krowy lub owce tracą mleko. Może 
to spowodować nawet zwykły człowiek, ale mający nieczyste zamiary wobec innej 
osoby. Mogą to wreszcie robić sami pasterze, jedni drugim, stosując okrutny sposób 
gotowania żywcem padalca lub ropuchy, aby pozyskanym z nich proszkiem posypy-
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wać ścieżki owiec (cytat 32, nie znane rozmówcom w 2019 r.). Jak więc widać, moż-
liwości zadania uroku są duże i nie trzeba mieć ku temu specjalnych uzdolnień.

Jak się jednak przed tym chronić lub jak pozbyć się nieszczęścia, jeśli już doszło 
do rzucenia uroku? Przede wszystkim, aby nie dopuścić do powstania złego wystar-
czy czasem zwykłe splunięcie oraz wypowiedzenie słów przypominających polskie 
„Tfu! Na psa urok” (cytat 30 b w pracy Szuchiewicza z 1902 r.: niwroku abych wam 
ne z’uroczyw. Znajomość i stosowanie tego powiedzenia potwierdził w 1999 r. na 
Połoninie Łabieskiej M. Ząbek [Ząbek 2001, s. 137]. Ale zabiegów polegających na 
smarowaniu wymion maścią mającą magiczną moc, aby odwrócić urok, współcześni 
informatorzy nie znali (cytat 35). Jeden z rozmówców podał natomiast skład maści, 
stosowanej przy schorzeniach wymion, choć nie wiadomo, czy schorzenie byłoby 
efektem uroku. Jest to mieszanina soku (mleka) pewnych grzybów z olejem jadalnym. 
Wymiona i dójki smaruje się także święconą wodą, swiaszczeną wodiczką, której wręcz 
całe kubły przechowują dziś w szałasach pasterze. Z wykorzystaniem do tego celu 
święconej wody zetknął się Maciej Ząbek w 1999 r., a w 2019 r. także autor niniej-
szego tekstu. To samo, choć bardziej jako lekarstwo na schorzenia wymion, sprawia 
woda, w której trzymano spotykaną na połoninach żabkę, zwaną kumka. Potrzebna 
jest również modlitwa, prymiuka (cytat 31). Tekst takiej prymiuki z 1938 r. z Połonin 
Hryniawskich cytują Roman Harasymowicz i Wilhelm Tabor (s. 73-74). Z kolei tekst 
innej prymiuki, z 1999 r., odmawianej przez nieżyjącą już właścicielkę Połoniny Ła-
bieskiej, podaje Maciej Ząbek [Ząbek 2001, s. 137].

cytat 33 dotyczy dawania mleka i częstowania nim. Jest to nie tylko zabieg 
mający na celu uniknięcie złego czaru wobec zwierząt, ale wynika ze znanej hucul-
skiej gościnności, widocznej i dziś, której próżno już szukać u polskich górali. Mleka 
w huculskich szałasach nie sprzedaje się, za to w związku z rozwijającą się turystyką 
oferuje się sprzedaż sera.

cytaty 34 i 36 mówią o innych zabiegach przeciwdziałających rzuceniu uroku 
na zwierzęta: o wieszaniu na wrotach w niektóre święta zielonych gałązek (aby uchronić 
bydło od szkody czarownic). W 1999 r. na Połoninie Łabieskiej Maciej Ząbek zanotował 
następującą wypowiedź: Treba na swiatoho Jura kecku z werbow na worotach hazdy zatyka-
ty, by ne mohła czariwnycia korowam mołoka widbraty – „na św. Jura należy powiesić na 
wrotach wiązkę gałązek wierzby, aby czarownica nie mogła odebrać krowom mleka” 
[Ząbek 2001, s. 141]. Potwierdzili to również rozmówcy w 2019 r. (wieszanie zielonej 
szutki z werby).

Na temat pozostałych zwyczajów opisanych w powyższym zestawieniu (cytaty 
37-41) niewiele udało się uzyskać informacji. Jak dawniej, tak i obecnie na Boże 
Narodzenie gospodarze zanoszą krowom talerze z potrawami świątecznymi (cytat 
37), choć obecnie nie łączy się tego z ochroną przed czarownicami. O posadowieniu 
szałasu (cytat 39) pasterze opowiadali, że pod jego konstrukcją umieszcza się owczą 
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sierść, proskurę14, srebrne monety (prawdopodobnie są to do dziś spotykane tu talary 
Marii Teresy czy przedwojenne monety polskie) oraz święconą wodę. W przypadku 
opisu zawartego w cytacie 41 rozmówcy na Połoninie Kukul twierdzili, że jest „wiele 
wariantów sytuacji”, w których na połoninie doszło do czyjejś śmierci, a to wpływa 
na zachowania pasterzy. Obszar naszych badań rozciąga się w głównym grzbiecie 
Karpat na odcinku dawnej granicy polsko-czechosłowackiej. Podczas pierwszej woj-
ny światowej były tu toczone walki, czego pamiątką jest cmentarzyk z 1916 r. na 
Połoninie Kukul, a na sąsiednich połoninach do niedawna znajdowały się mogiły, 
z których szczątki tam pochowanych żołnierzy ekshumowano w 2018 r. i przeniesio-
no do wspólnego grobu na cmentarzu w Tatarowie. Z tego względu przesąd mówiący 
o zachowaniu pasterzy na połoninach, gdzie umierali ludzie, wywoływał krytyczny 
komentarz rozmówców. „Tu wielu ludzi straciło życie”, powiedziała rozmówczyni na 
Połoninie Kukul. Jest to skądinąd ciekawe, gdyż piszący o tym Harasymczuk i Tabor 
zetknęli się z przesądem dotyczącym sokrowyszcza po pierwszej wojnie światowej, 
w 1937 r., na Połoninach Hryniawskich, gdzie również były toczone walki.

uwagi końcowe

Jak można podsumować powyższą próbę weryfikacji znajomości i występowania 
dawnych pasterskich obyczajów i zabobonów w tej części Huculszczyzny? Po pierw-
sze, okazuje się, że zaskakująco dużo tych obyczajów zachowało się w praktyce, przy 
czym w dawnej literaturze ich występowanie udokumentowano w miejscowościach 
znajdujących się daleko od lokalizacji naszych badań. Ale także wiele dziś już nieprak-
tykowanych obyczajów pozostało w pamięci mieszkańców. Co prawda, jak powiedziano 
na wstępie, młode pokolenia coraz rzadziej uczestniczą w wypasie i ich wiedza na ten 
temat zanika, ale nie zmienia się wciąż bardzo surowe i trudne życie na połoninie, któ-
re było źródłem powstania niejednego zabobonu, nie zmieniają się też rola i funkcje 
starszego pasterza, wataha (bacy), który tak jak w odległych latach, gdy prowadzono 
dawne badania, i dziś pozostaje naturalnym przekazicielem ludowej wiedzy.
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ЕзотЕричні практикування на Гуцульщині

резюме
Проведена польова апробація магічного практикування, яке стосується тварин. 
Дослідження проводили на низці чорногірських полонин і в с. Лазещина Рахівського 
р-у Закарпатської обл. Були використані фрагменти з творів давніх дослідників про 
пастушів і руваннята забобони гуцулів. Це був вихідний матеріал, який підчас польових 
робіт перевірявся за допомогою інтерв’ю зіспів розмовниками. Яквисновок, можемо 
констатувати, що багато цих звичаїв збереглися й досьогодні. Проте, деякі звичаї, які 
хочавже й непрактикують, проте й надалі залишаються в пам’яті гуцулів.

ключові слова: Гуцульщина – полонинське господарство – магічне практикування 
– польові дослідження
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streszczenie: 
Czarnohora stanowi obszar wyróżniający się pod względem florystycznym na tle otaczających 
regionów Karpat Wschodnich. Stwierdzono tu dużą liczbę rzadkich i zagrożonych gatunków 
roślin, w tym endemitów z różnych grup chorologicznych. Niektóre z nich mają tu tylko nie-
liczne populacje. Istnieje ryzyko całkowitego ich wyginięcia z powodu czynników pochodze-
nia naturalnego i antropogenicznego. Oprócz dotychczasowych form użytkowania gruntów 
na obszarach górskich, takich jak leśnictwo, gospodarka połoninna czy rekreacja, w ostatnich 
dziesięcioleciach pojawiło się zagrożenie wynikające ze zmian w użytkowaniu terenu.

słowa kluczowe: Karpaty Wschodnie, Czarnohora, rośliny naczyniowe, czynniki oddziały-
wania, ochrona, czerwona lista, gospodarka połoninna

Wprowadzenie

Masyw Czarnohory charakteryzuje się maksymalną wysokością orograficzną 
wśród florystycznych regionów ukraińskich Karpat. Występuje tutaj najlepiej ukształ-
towany pionowy układ roślinności. Wśród roślin naczyniowych Czarnohory spoty-
kane są gatunki reliktowe, endemiczne, rzadkie i usytuowane na krańcach swojego 
zasięgu. Siedliska rzadkich gatunków flory w Czarnohorze pozostają pod wpływem 
naturalnych, jak i antropogenicznych czynników niszczących ich populacje. Przez 
ponad półtora wieku badań florystycznych prowadzonych w Czarnohorze zgroma-
dzono bogaty materiał dotyczący roślin, które wymagają ochrony na poziomie krajo-
wym lub regionalnym. Konieczność ochrony tych gatunków uzasadnia ich obecność 
w międzynarodowych, krajowych i regionalnych czerwonych ksiegach i czerwonych 
listach.

Celem poniższego tekstu jest podsumowanie dawnych i współczesnych badań 
florystycznych w masywie Czarnohory oraz przedstawienie listy występujących tu 
rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych.
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Źródła danych

Głównymi źródłami wykorzystanymi w analizie były prace i zapiski dawnych 
badaczy flory Czarnohory, które są przechowywane w bibliotekach i instytucjach 
naukowych we Lwowie, Kijowie, Warszawie, Krakowie i innych miastach, głównie 
jako materiał zielnikowy (KW, LW, LWS, KRA, KRAM itp.), a także dane z badań 
ekspedycyjnych, w dużej mierze realizowanych w latach 1989-2018 przez autora ni-
niejszego tekstu. Bazą dla badań terenowych była Czarnohorska Stacja Geograficzna 
Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki i Wysokogórska Stacja 
Biologiczna „Pożyżewska” Instytutu Ekologii Karpat NAS Ukrainy. Standard tak-
sonomiczny wzięto z Flora Europaea [1964-1980, 1993], biorąc pod uwagę również 
ostatnie opracowania florystyczne, zwłaszcza Krytyczną listę roślin naczyniowych Polski 
[Mirek i in. 2002].

W ramach projektu, realizowanego pod kierunkiem profesora Janusza Gudow-
skiego na wybranych połoninach Czarnohory, prowadzono badania wpływu wypasu 
bydła, owiec oraz koni na florę.

historia badań nad rzadkimi roślinami czarnohory

Ze względu na swoje położenie Czarnohora była przez wiele lat obszarem 
transgranicznym, na którym prowadzili badania przyrodnicy z Austro-Węgier, Polski, 
Czechosłowacji, Rumunii, Ukrainy i innych krajów.

Pierwszą publikacją naukową o przyrodzie Czarnohory jest praca Balthasara 
Hacqueta, który odwiedził Czarnohorę w 1795 r. podczas swoich podróży w Kar-
patach [Hacquet 1796]. Publikacje florystyczne pojawiły się jednak dopiero w drugiej 
połowie XIX wieku. Wśród prac opublikowanych do początku XX wieku najbardziej 
znaczące są badania F. Herbicha [Herbich 1860, 1861, 1865], B. Müllera [Müller  
1863], L. Wagnera [Wagner 1876], A. Rehmana [Rehmann 1868, Rehman 1873], 
E. Wołoszczaka [Wołoszczak, 1888a, 1888b, 1890] i H. Zapałowicza [Zapałowicz 
1882, 1889, 1906, 1908, 1911, 1914].

W okresie międzywojennym granica polsko-czechosłowacka biegła wzdłuż grzbie-
tu Czarnohory. Stacja botaniczna na Połoninie Pożyżewskiej, założona w 1899 r., była 
główną bazą dla badaczy galicyjskiej części Czarnohory. Większość informacji o stanie 
rzadkich roślin Czarnohory z tego okresu znajduje się w pracach T. Wilczyńskiego [Wil-
czyński 1923, 1924], J. Mądalskiego [Mądalski 1930, 1948], B. Pawłowskiego [Pawłowski 
1931], G. Kozija [Kozij 1936], A. Środonia [Środoń 1936], P. Kontnego [Kontny 1938], 
a w zakarpackim sektorze Czarnohory – K. Domina [Domin 1929], I. Klašterskiego 
[Klašterský 1929, 1930, 1931], A. Margittaja [Margittaj 1923, 1933, 1935], I. Mazepy 
[Mazepa 1927, 1929] i in. Z kolei wśród najnowszych prac wyróżniają się publikacje 
M. Ronikiera [Ronikier 2011], P. Mraza i M. Ronikiera [Mraz, Ronikier 2016].
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stacja badawcza na połoninie pożyżewskiej i jej rola w badaniach 
f lory czarnohory

Pierwsza stacja badawcza na Połoninie Pożyżewskiej została otwarta w czerwcu 
1899 r. Została ona usytuowana na płn.-wsch. ramieniu Pożyżewskiej na wysokosci 
1375 m n.p.m. [Szulc 1911, 1912].

Przy realizacji stacji wzorowano się na doświadczeniach już istniejących, po-
dobnych placówek i stacji alpejskich, przede wszystkim Wiedeńskiej Stacji Doświad-
czalnej. Pierwszym budynkiem stacji na Pożyżewskiej była typowa huculska koliba 
z dwoma pokojami mieszkalnymi, korytarzem i strychem [Olszański, Rymarowicz 
1993]. Wraz z jej budową powstała stacja meteorologiczna, w której działalności 
wielką rolę odegrał prof. I. Szyszyłowicz [Szulc 1911].

W pierwszych latach istnienia stacji na Połoninie Pożyżewskiej założono po-
letka eksperymentalne, na których wysiewano miejscowe rośliny, jak i przywiezione 
ze stacji alpejskich. W 1904 r. została założona kultura alpejskiego gatunku Meum 
athamanticum L., a w roku 1910 – Plantago alpina L. і P. serpentina Lmk. [Krajowa ... 
1913]. Fragmenty introdukowanych stanowisk tych gatunków zachowały się do dziś. 
Sprawozdania z działalności stacji zostały opublikowane w dokumentach przez wiele 
lat nieznanych, szczęśliwie zachowanych w zbiorach prof. T. Wilczyńskiego i poźniej 
przekazanych w jego testamencie jako darowizna dla Biblioteki Uniwersytetu Lwow-
skiego [Krajowa ... 1913, 1916a, b]. Kilka lat przed I wojną światową kierownikiem 
Stacji na Połoninie Pożyżewskiej był S. Krzemieniewski, późniejszy (1931-1932) 
rektor Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.

W pierwszym sezonie badań (1899 r.) obserwacje meteorologiczne trwały za-
ledwie od 18 czerwca do 24 września, poźniej, w latach 1900-1910 były stopniowo 
przedłużane od maja-czerwca do września-października [Szulc 1911]. 

Po przerwie, spowodowanej I wojną światową, od 1923 r. rozpoczęto budowę 
nowej stacji, obok budynku zniszczonego przez działania wojenne. Nowa placówka 
badawcza była budowana przez Stację Doświadczalną Botaniczno-Rolniczą we Lwo-
wie. Środki na ten cel były przekazane pod warunkiem, że w placówce będą mogli 
prowadzić badania pracownicy Państwowej Komisji Ochrony Przyrody, na obszarach 
utworzonego rezerwatu, który w perspektywie miał stać się podstawą dla przyszłego 
Czarnohorskiego Parku Narodowego. Miejsce usytuowania stacji zostało określone 
przez specjalną komisję, w skład której weszli m.in. ówcześni wybitni profesoro-
wie – S. Krzemieniewski (inicjator działań przeciw fabrykom olejku uzyskiwanego 
z pędów kosówki), E. Romer, Sz. Wierdak i in. [Swederski 1928]. Od 1923 r. kierow-
nikiem Stacji był W. Swedersky, a jego asystentem przyszły słynny uczony – profesor 
botaniki T. Wilczyński [Olszański, Rymarowicz 1993].

W latach międzywojennych stacja prowadziła szeroką działalność. Przyjeżdżali 
tu badacze z Krajowej Stacji Doświadczalnej Botaniczno-Rolniczej we Lwowie, Pań-
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stwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, Muzeum 
im. Dzieduszyckich we Lwowie, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Lwowskiego, 
Jagiellońskiego i z innych uczelni.

Wyniki ich badań były publikowane na łamach „Pamiętnika Państwowego In-
stytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach [Swederski, Szafran 1931, 
1932, 1936, Szafran 1933] i innych czasopism. Głównym celem prac było doprowa-
dzenie połonin do wzorowego gospodarowania. Prowadzono doświadczenia na rzecz 
podniesienia plonów przy pomocy środków organicznych z usytuowanych obok obór 
pasterskich, oraz poprzez stosowanie środków chemicznych.

Innym tematem badawczym było opracowanie metod walki ze szczawiem alpej-
skim (Rumex alpinus L.). W tym celu na wcześniej wyznaczonych obszarach usuwano 
rośliny, a następnie rozsiewano wapno.

Na Połoninie Pożyżewskiej, znajdującej się w obrębie ówczesnego rezerwatu 
przyrody, pozwolono wypasać krowy i owce na zasadzie eksperymentu, połączonego 
z koszarowaniem. W tym celu zmieniano położenie koszaru, na którym wypasało się 
200 owiec. Eksperyment był prowadzony wzdłuż warstwicy 1450 m n.p.m. w latach 
1920-1932 i potwierdził, że ta metoda wraz z gnojowaniem i nawożeniem wpływa 
pozytywnie na wzrost traw na połoninie. Jednocześnie na połoninie prowadzono 
badania chemicznych cech gleb, których wyniki ukazały się drukiem w czasopiśmie 
instytutu w Puławach [Swederski 1931a, b, 1933a, b, c, 1934] i w innych czasopis-
mach, jak np. „Las Polski” [Zabłocki 1939a, b].

W okresie powojennym, po odnowieniu stacji biologicznych na połoninach 
Kwasiws’kyj Menczul (1954 r.) i Pożyżewskiej (1957 r.), można było rozszerzyć 
badania nad roślinnością masywu Czarnohory. Wielu badaczy, którzy w drugiej po-
łowie XX w. pracowali w Czarnohorze, przyczyniło się do ochrony tutejszej rzadkiej 
flory.

różnorodność i wyjątkowe cechy f lory czarnohory

Czarnohora charakteryzuje się wybitną różnorodnością florystyczną. Flora roślin 
naczyniowych tego pasma (o powierzchni około 900 km2) jest oceniana na ponad 
1000 gatunków i podgatunków. Wśród nich jest duża liczba taksonów rzadkich 
i zagrożonych, reliktowych, endemicznych i znajdujących na krańcach swojego zasię-
gu. Autor tego tekstu stwierdził występowanie rzadkich gatunków flory ukraińskich 
Karpat, odnotowanych przez poprzednich badaczy, których stanowisk w ostatnich 
dekadach nie znajdowano: Delphinium elatum L. [Müller 1863], Woodsia alpina (Bolton) 
S.F. Szary [Wagner 1876, K. Małynovs’kyj, lata 1970-te, inf. ustna, zbiór zielnikowy 
nie zostal zachowany], Salix reticulata L. [Herbich 1860, Witwicki 1865 manuskr., zob. 
zd. 5, Szafer 1921], Poa rehmannii (Ascherson et Graebner) Wołoszczak [M. Hirschfeld 
1927 KRAM, LW], Saxifraga oppositifolia L. [Rehman, KRAM; Kozij 1935, LWS), 
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Alchemilla zapałowiczii Pawł. [Pawłowski 1952, Pawłowski 1935, KRAM), Armeria po-
cutica Pawł. [Pawłowski 1962, Pawłowski i Mądalski 1935, KRAM], Aster bellidiastrum 
(L.) Scop. [Domin 1929; zbiór zielnikowy nieznany], Agrostis rupestris All. [Rehman 
i Zapałowicz 1904, KRAM], A. alpina Scop. [Mądalski 1927, KRAM] i in.

W ostatnich dekadach we florze Czarnohory zidentyfikowano szereg nowych 
taksonów dla flory Ukrainy lub ukraińskich Karpat, jak Pyrola carpatica J. Holub i Křisa 
[Holub i Křisa 1971], Alchemilla deylii Plocek [Soják 1983], A. hoverlensis M. Pawlus i O. 
Lovelius [Łovelius, Pawlus 1988], Callianthemum coriandrifolium Reichenb. [Szucki 1994, 
Kobiv, Nesteruk 1996], Cortusa matthioli L. subsp. pubens (Schott, Nyman et Kotschy) 
Jáv. [Kobiv 1999], Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gáyer [Mitka 2000, 2003], Ligularia 
sibirica (L.) Cass. [Kobiv 2005], Erigeron atticus Vill. [Kozij 1936, Kobiv 2008].

relikty flory karpackiej badali V. Czopyk [1976], K. Małynovs’kyj [1980] i inni 
floryści. W tej grupie występują relikty systematyczne (stare filogenetycznie gatunki) 
i relikty geograficzne i klimatyczne np.: relikty trzeciorzędowe (neogen) oraz plej-
stoceńskie (w tym glacjalne). Jak pokazują badania z ostatnich dziesięcioleci, geneza 
flory karpackiej wymaga dalszych badań. Szczególnie dyskusyjny jest moment wejścia 
do karpackiej flory elementów borealnych.

endemity. Zjawisko endemizmu w ukraińskiej części Karpat Wschodnich oma-
wia wielu badaczy [Pawłowski 1937, 1969, Czopyk 1976, Małynovs’kyj 1980, Stojko, 
Tasienkevycz 1991, 1993, Tasienkevycz 2005, 2006, 2014 i in.]. W Czarnohorze 
zanotowano następujące grupy chorologiczne endemitów:

endemity karpat Wschodnich (16 taksonów): Aconitum lasiocarpum (Re-
ichenb.) Gáyer subsp. lasiocarpum, Alchemilla deylii Plocek, Euphorbia carpatica Wo-
łoszczak, L., Heracleum carpaticum Porc., Heracleum sphondylium L. subsp. transsilvanicum 
(Schur) Brummitt, Pulmonaria filarszkyana Jáv., Saussurea porcii Degen, Centaurea phrygia 
L. subsp. carpatica (Porc.), Centaurea maramarosiensis (Jáv.) Czerep. i in.;i in.; in.;in.;.;

oraz 8 taksonów, których zasięg nie przekracza obszaru ukraińskich 
karpat: Aconitum anthora L. subsp. jacquinii (Reichenb. ex Beck) Domin, Ranunculus 
malinovskii A. Jelen. et Derv.-Sokol., Ranunculus kladnii Schur, Alchemilla szaferi Pawł., 
Alchemilla hoverlensis M. Pawlus et O. Lovelius, Armeria pocutica Pawł., Gentiana laciniata 
kit., Poa rehmannii (Ascherson et Graebner) Wołoszczak, ponadto kilka gatunków 
rodzaju Hieracium L., które wymagają szczegółowych badań;szczegółowych badań;ółowych badań;owych badań; badań;badań;ń;

endemity karpat zachodnich i Wschodnich (2 taksony)taksony)y) Alchemilla turku- turku-turku-
lensis Pawł., Galium anisophyllum anisophyllumanisophyllum Vill. subsp.. subsp.subsp.. bellatulum (Klokov) Dost.;Klokov) Dost.;) Dost.;Dost.;.;

endemity karpat Wschodnich i południowych (13 taksonów): Silene nutans 
L. subsp. dubia (Herbich) Zapał., Dianthus carthusianorum L. subsp. subalpinum (Reh-
mann) Májovský et Králik, Aconitum bucovinense Zapał., Ranunculus carpaticus Herbich, 
Chrysosplenium alpinum Schur, Primula elatior (L.) Hill subsp.Hill subsp. subsp.subsp.. poloninensis (Domin) Dostál,Domin) Dostál,) Dostál, 
Cortusa matthioliortusa matthioli matthiolimatthioli L. subsp.subsp.. pubens (Schott, Nyman et Kotschy) Jáv.,Schott, Nyman et Kotschy) Jáv.,, Nyman et Kotschy) Jáv.,Nyman et Kotschy) Jáv., et Kotschy) Jáv.,et Kotschy) Jáv., Kotschy) Jáv.,Kotschy) Jáv.,) Jáv.,Jáv.,áv.,v.,., Melampyrum saxosum saxosumsaxosum 
Baumg., Scabiosa lucida Vill. subsp. barbata E.I. Nyárády, Achillea oxyloba (DC.) Schultz 
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Bip. subsp. schurii (Schultz Bip.) Heimerl, Doronicum carpaticum (Griseb. et Schenk) 
Nyman, Carduus kerneri Simonkai, Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E.I. Nyárády) 
E.I. Nyárády i in.;i in.; in.;in.;.;

endemity karpat, czyli pankarpackie (7 taksonów): Salix kitaibeliana Willd., 
Minuartia verna (L.) Hiern subsp. gerardii (Willd.) Fenzl, Aconitum firmum Reichenb., 
Cardaminopsis neglecta neglectaneglecta (Schultes) Hayek, Pyrola carpatica carpaticacarpatica J. Holub et Křisa, Campanula 
carpatica Jacq., Festuca versicolor Tausch i in.i in. in.in.. 

subendemity, t.j. gatunki spotykane w jednym z przyleglych do Karpat regio-
nów górskich lub terenów nizinnych. Według dzisiejszego stanu wiedzy w Czarnoho-
rze występuje około 40 taksonów; większa ich część to subendemity karpacko-bał-
kańskie lub wschodnio-południowokarpacko-bałkańskie, a także kilka subendemitow 
karpacko-podolskich.

gatunki na granicy zasięgu. Ukraińskie Karpaty, w tym Czarnohora, stanowią 
północno-wschodnią granicę zasięgu przedstawicieli tych gatunków. Wiele rzadkichWiele rzadkich rzadkichrzadkich 
i zagrożonych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małych zagrożonych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychzagrożonych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychżonych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychonych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychgatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychów spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychw spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małych spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychspotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małych się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychw Czarnohorze w pojedynczych lub małych Czarnohorze w pojedynczych lub małychCzarnohorze w pojedynczych lub małych w pojedynczych lub małychw pojedynczych lub małych pojedynczych lub małychpojedynczych lub małychnczych lub małychczych lub małych lub małychlub małych małychmałychłychych 
populacjach, jak, jak Pinus cembra cembracembra L.,L.,., Salix retusa retusaretusa L.,L.,., Callianthemum coriandrifolium coriandrifoliumcoriandrifolium Reichenb.,Reichenb.,., 
Ranunculus thora thorathora L.,L.,., Sempervivum montanum montanummontanum L.,L.,., Saxifraga bryoides bryoidesbryoides L.,L.,., S. adscendens. adscendensadscendens L.,L.,., 
Hedysarum hedysaroides hedysaroideshedysaroides (L.) Schinz. i Thell.,L.) Schinz. i Thell.,.) Schinz. i Thell.,Schinz. i Thell., Bupleurum longifolium L. subsp. longifolium, 
Angelica archangelica L., Primula halleri J.F. Gmelin, Primula minima L., Leontopodium 
alpinus Cass. i in.

czynniki wpływające na populacje rzadkich i zagrożonych roślin 

Długotrwały proces gospodarowania odcisnął piętno na florze Czarnohory. 
Niekorzystny wpływ przyniosły przedłużające się wojny i intensyfikacja gospodarczej 
eksploatacji lasów i łąk.

Czynniki, które mogą negatywnie wpływać na populacje cennych roślin gór-
skich mają pochodzenie naturalne i antropogeniczne. Wśród naturalnych czynników, 
które mogą losowo zagrażać małolicznym populacjom, należy wymienić aktywność 
lawinową i osuwiska. 

Do czynników pochodzenia antropogenicznego zalicza się gospodarkę leśną, 
połonińską, rozwój turystyki, zbiór roślin do celów dekoracyjnych (bukiety, wysadza-
nie w ogródkach), stosowanie roślin w fitoterapii ludowej wśród ludnođci huculskiej, 
magiczne i świąteczne uroczystości itp. Gospodarka leśna w Czarnohorze była pro-
wadzona przez kilka ostatnich stuleci. Szczególnie duże wylesienia odnotowano od lat 
70. XVIII w. (przyłączenie do Cesarstwa Austro-Węgierskiego) do początku XXI w. 
Gospodarce połonińskiej począwszy od XV w., kiedy to miejscowi pasterze przejęli 
ją od wołoskiej ludności, towarzyszyło systematyczne niszczenie pokrywy roślinnej 
nie tylko poprzez wypas i deptanie przez bydło, owce, kozy, ale także przez wycinkę 
i wypalanie w celu rozszerzenia pastwisk.



Wyjątkowość florystyczna Czarnohory ... 63

Rozwój turystyki, w porównaniu z podobnymi górzystymi regionami Europy 
Środkowej, nie doprowadził w Czarnohorze do zniszczenia roślinności. Wyjątkiem 
były tu otoczenia najpopularniejszych tras turystycznych: na szczyty Howerli, Pietro-
sa, Popa Iwana czy do Jeziorka Niesamowitego. Większość stanowisk rzadkiej flory 
znajduje się w trudno dostępnych miejscach, które są znane tylko specjalistom, co 
sprzyjają ich ochronie. 

Z wielu gatunków naturalnej flory, które od dawna są wykorzystywane w hu-
culskim lecznictwie ludowym i w działaniach magicznych, większość z nich zosta-
ła zapomniana w ostatnich dziesięcioleciach, a tylko nieliczne są nadal stosowane 
w ludowej medycynie. Wśród roślin spotykanych w Czarnohorze, które są nadal 
intensywnie wykorzystywane do tych celów, to: Rhodiola rosea L., Gentiana lutea L., 
G. punctata L., Angelica archangelica L., niektóre gatunki Aconitum L. Ponieważ niekiedy 
rosną wzdłuż szlaków turystycznych, są albo całkowicie niszczone, albo zachowują 
się w pojedynczych egzemplarzach.

Od drugiej połowy XX w., po utworzeniu Karpackiego Państwowego Rezerwatu 
(1968 r.), późniejszemu włączonemu do Karpackiego Parku Narodowego (1980 r.) 
i Karpackiego Rezerwatu Biosfery (1993 r.), na dużej powierzchni pasma Czarnohory 
do głosu doszły procesy sukcesji wtórnej. Od tego czasu obserwuje się trzy główne 
trendy zmian w roślinności, a mianowicie: 

1) przesunięcie w górę górnej granicy lasu; 
2) zwiększenie zasięgu krzewów w strefie subalpejskiej, a częściowo i w alpejskiej; 
3) zwięszenie ogólnego pokrycia zbiorowisk roślinnych. 
Głównymi przyczynami tych zmian są: wprowadzenie systemu ochrony typu 

rezerwatowego w dużej części Czarnohory (KRB i KNPP), co doprowadziło do 
zaprzestania lub znacznego ograniczenia tradycyjnych form działalności gospodar-
czej, w szczególności wypasu na górskich łąkach. Zaobserwowano również spadek 
liczebności wypasanych zwierząt na obszarach, na których nie wprowadzono systemu 
ochrony, co jest związane z ogólnym kryzysem gospodarczym i częściowym upad-
kiem połoninnej gospodarki.

rośliny naczyniowe czar nohor y w czerwonych księgach i  na 
czerwonych listach gatunków zagrożonych

Duża część flory Czarnohory jest wymieniona w międzynarodowych, krajowych 
i regionalnych czerwonych księgach i na czerwonych listach.

Załącznik I do Konwencji Berneńskiej [Convention … 1979] wymienia 6 ga-
tunków flory Czarnohory; Europejska Czerwona Lista [European … 1991] – 8 
gatunków, Czerwona Lista IUCN [Walter, Gillett 1997] – 8 gatunków, a druga edy-
cja Europejskiej Czerwonej Listy [European … 2011] – 23 taksony z Czarnohory. 
W czerwonej liście Karpat [Tasienkevycz 2003] wymieniono 36 gatunków i podga-
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tunków, występujących w Czarnohorze, a w Czerwonej Liście ukraińskich Karpat 
[Małynovs’kyj, Caryk, Kyjak, Nesteruk 2002] wśród 408 gatunków i podgatunków 
251 jest spotykanych w Czarnohorze.

W ostatniej edycji Czerwonej Księgi Ukrainy [Diduch (red.) 2009] umiesz-
czono 114 taksonów (109 gatunków i 5 oddzielnych podgatunków) z Czarnohory. 
Jednocześnie wśród czarnohorskiej flory naczyniowej, która nie jest uwzględniona 
w trzecim wydaniu Czerwonej Księgi Ukrainy, ale która wymaga ochrony na poziomie 
krajowym, autor wskazał co najmniej 65 taksonów [Nesteruk 2014].

Według szacunków prawie 20% gatunków i podgatunków flory naczyniowej 
Czarnohory wymaga różnorodnych działań ochronnych, zarówno ochrony biernej, 
jak i czynnej [Nesteruk 2004, 2014].

Wybór gatunków i podgatunków roślin do krajowych i regionalnych czerwonych 
list jest zwykle wzorowany na kryteriach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyro-
dy IUCN [IUCN 2001, 2012]. Jednak w przypadku, lokalnych i regionalnych list, 
konieczne są modyfikacje kryteriów IUCN, biorące pod uwagę cechy geograficzne 
badanych terytoriów, rozmieszczenie gatunków, dynamikę wskaźników populacyjnych 
oraz regionalną specyfikę zagrożeń jakie występują w ostatnim czasie.

Główne kryteria wyboru taksonów z proponowanej czerwonej listy roślin na-
czyniowych Czarnohory, to:

1) zarówno w Czarnohorze, jak i na tle sąsiednich regionów florystycznych Kar-
pat Wschodnich;

2) stopień rzadkości w Czarnohorze i innych regionach ukraińskich Karpat;
3) dynamiczne zmiany wielkości populacji w Czarnohorze w ciągu ostatnich 

dziesięcioleci, a zwłaszcza w ciągu ostatnich 20 lat;
4) obecnie występujące zagrożenia, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne.
Pomimo wielu zagrożeń należy podkreślić, że obecna sytuacja w Czarnoho-

rze i innych regionach ukraińskich Karpat, jest bardziej korzystna zarówno pod 
względem możliwości biernej, jak i czynnej ochrony flory, niż w sąsiednich krajach 
karpackich.

W aktualnej czerwonej liście roślin naczyniowych Czarnohory uwzględniono 
180 gatunków z 6 odrębnymi podgatunkami (łącznie 186 taksonów) z 43 rodzin, 
które wymagają pilnych działań w celu ochrony ich populacji i biotopów [Nesteruk 
2014]. Według kategorii zagrożenia IUCN [IUCN 2001, 2011] wymienione rzadkie 
i zagrożone gatunki i podgatunki flory czarnohorskiej podlegają następującym ka-
tegoriom zagrożenia: EX – 7 taksonów, CR – 47, EN – 30, VU – 22, NT – 52, LC 
– 20, DD – 8. Zaktualizowana czerwona lista roślin naczyniowych Czarnohory stała 
się podstawą do podjęcia prac nad regionalną “Czerwoną Księgą Czarnohory. Rośliny 
naczyniowe” [Nesteruk 2011, 2014].
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Współczesny obraz roślinności połonin czarnohory

Czterokrotne badania szaty roślinnej w ramach projektu kierowanego przez 
prof. J. Gudowskiego były prowadzone na połoninach w grzbiecie Kukula: Zakukul, 
Kukul, Łabieska, Ozirna, Serednia, Hryhoriwka (lub Plechaniwka) i Kiernyczkie. 
Dwie z nich, Zakukul i Łabieska, są usytuowane na stokach basenu górnego Prutu, 
pozostałe po zakarpackiej stronie grzbietu Kukula, w basenie rzeki Łazeszczyna i jej 
prawobrzeżnych dopływów. W 2009 r. obserwacje prowadzono także na Połoninie 
Wesnarka, na północno-zachodnim krańcu pasma Kostrzycy, a w 2014 r. na Połoni-
nie Maryszewska. Ta ostatnia, po utworzeniu Karpackiego Państwowego Rezerwatu, 
została wyłączona z wypasu. Obecnie obserwuje się tam sukcesję wtórną, której 
głównymi promotowami są wysokie zioła i świerk.

Badania połonin kukulskich [Nesteruk 2004, 2011, 2014] wykazują, że w wyniku 
stałego użytkowania wymienionych połonin, co najmniej od końca XIX – początku 
XX w., około 70% ich powierzchni zajmują niskoprodukcyjne niemal monodomi-
nujące zbiorowisko bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta L.), z większym lub mniej-
szym udziałem śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.). Mniejszy 
obszar, który nie uległ tak silnej degradacji pastoralnej, jest zajęty przez zbiorowisko 
kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.), kilku gatunków wiechlin (Poa sp.), a w wilgot-
nych zagłębieniach zbiorowisko kosmatki olbrzymiej (Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 
kosmatki gajowej (Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott i turzyc (Carex L.). Na 
okołogrzbietowej części stoków na połoninach kukulskich wzrasta udział borówki 
czarnej (Vaccinium myrtillus L.), borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea L.) i borówki 
bagiennej (Vaccinium uliginosum L.).

W pobliżu obór i stajni pasterskich występują gęste agregacje szczawiu alpejskie-
go (Rumex alpinus L.), które przerzedzają się w miarę oddalania od zabudowań.

Wyniki obserwacji na poszczególnych połoninach na grzbiecie Kukula są na-
stępujące:

Na połoninie zakukul, która ma wystawę południową, przez co wyróżnia 
się wskaźnikami termicznymi, udział szczawiu alpejskiego jest niewielki. Szczaw jest 
natomiast obecny w dolnej części połoniny, w bezpośrednim otoczeniu obór. Najlicz-
niejsze są gatunki łąkowe, choć brakuje typowych gatunków subalpejskich. Korzystne 
warunki termiczne sprawiają, że można tu przedłużać wypas nawet o kilka tygodni. 
W dolnej części połoniny dominuje bliźniczka psia trawka (Nardus stricta L.), której 
obecność w miarę przesuwania się w górę wyraźnie maleje i w pobliżu linii grzbieto-
wej nie przekracza 5% pokrycia połoniny. Występuje ponadto kostrzewa czerwona 
(Festuca rubra L.), а oprócz traw spotykamy również dziurawiec czteroboczny (Hype-
ricum maculatum Crantz), koniczynę łąkową (Trifolium pratense L.) i in. 

połonina kukul. W pokrywie roślinnej prawie na całym stoku, od stajni do linii 
grzbietowej, dominuje bliźniczka psia trawka (Nardus stricta L.). Otoczenie licznych 
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obór jest pokryte przeciętnie w 50% przez szczaw alpejski (Rumex alpinus L.) – symp-
tom silnego nawożenia gleb w tej części połoniny, na skutek wieloletniego wypasu. 

połonina Łabieska. Jedyna z badanych połonin, która już 4 lata nie jest za-
gospodarowana. Skutkuje to wkraczaniem świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. 
Karst.). Towarzyszy temu zmniejszenie udziału szczawiu alpejskiego (Rumex alpinus 
L.), zwłaszcza w tej części połoniny, w której intensywnie pojawia się świerk. W szacie 
roślinnej połoniny dominują wiechliny (Poa sp.), z mniejszym udziałem kostrzewy 
czerwonej (Festuca rubra L.). Występowanie bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta L.) 
jest niewielkie. Wśród innych gatunków spotykamy tu przywrotnik (Alchemilla sp.), 
pięciorniki – złoty (Potentilla aurea L.) i gęsi (P. anserina L.), wężymord górski (Sco-
rzonera rosea Waldst. et Kit.), sit skucina (Juncus trifidus L.), fiołek wschodniokarpacki 
(Viola declinata Waldst. et Kit.) i wiele in. Na tej połoninie zwalczano systematycznie 
szczaw alpejski. Według wywiadu przeprowadzonego w 1999 r. z ówczesną właści-
cielką, wykaszano go dwukrotnie w ciągu dwóch sezonów przed dojrzeniem nasion, 
co powstrzymało jego ekspansję.

połonina seredne i połonina ozirna. Na obu tych połoninach przeważają 
zbiorowiska z dominacją kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) i wiechlin (Poa sp.). 
Udział bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta L.) w dolnych częściach tych połonin jest 
niski, ale wzrasta na obszarze między nimi oraz w ich górnej części, bliżej dawnej 
granicy polsko-czechosłowackiej. Płat ze szczawiem alpejskim (Rumex alpinus L.) 
ciągnie się pasem o szerokości od 10 m do 40 m poniżej stai na Serednem. Powyżej 
zabudowań szczaw występuje w formie płatów o powierzchni 1-2 m². W przeliczeniu 
na całkowity obszar połoniny pokrycie Rumex alpinus wynosi 1-5% jej powierzchni.

połonina hryhoriwka: w dolnej części połoniny występuje trawolośli z do-
minacją wiechlin (Poa sp.) i kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.), ponadto znaczny 
udział ma także śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.). W górnej 
części i dalej w kierunku południowo-wschodnim zwiększa się obecność bliźniczki 
psiej trawki (Nardus stricta L.), co oznacza, że w ostatnich dekadach ta część połoniny 
była intensywnie użykowana.

W środkowej części tej połoniny występują liczne zabagnienia ze źródełkami. 
W tych miejscach spotyka się płaty roślinnosci higrofilnej z dominacją situ roz-
piechłego (Juncus effusus L.), higrofilnych gatunków turzyc (Carex sp.), skrzypów (Equi-
setum L.) oraz kosmatek – olbrzymiej (Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin i gajowej (L. 
luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott). Szczaw alpejski bujnie porasta otoczenie stajni 
i obór, jego płat ma wymiary 20×50 m i w niższej części stoku zanika. W pobliżu 
stajni rośnie grupka osobników modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) nasa-
dzonego tutaj w celach ozdobnych.

połonina kiernyczkie jest oddzielona od innych połonin zakarpackiego stoku 
Kukula. Otoczona jest lasem świerkowym z biogrupami buka pospolitego (Fagus 
sylvatica L.). W roślinności występują głownie zbiorowiska wiechlin (Poa sp.) i ko-
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strzewy czerwonej (Festuca rubra L.), przy stosunkowo niskim udziale bliźniczki psiej 
trawki (Nardus stricta L.). W pokrywie roślinnej występują także gatunki o dobrych 
cechach pokarmowych dla bydła – pięciornik gęsi (Potentilla anserina L.), koniczyna 
łąkowa (Trifolium pratense L.), babka zwyczajna (Plantago major L.), stokrotka pospolita 
(Bellis perennis L.) i in. Zasięg szczawiu alpejskiego (Rumex alpinus L.) jest tu niewielki, 
ograniczony wyłącznie do okolicy obory. Według informacji właściciela obecna staja 
została zbudowana przed ponad trzydziestu laty. Poprzednia była usytuowana niżej, 
na tym samym stoku.

Wnioski

1) w składzie flory Czarnohory występują gatumki, które wymagają szczególnej 
uwagi;

2) z analizy dostępnego materiału wynika, że co najmniej 186 gatunków i podga-
tunków występujących w Czarnohorze wymaga czynnych lub biernych form ochro-
ny;

3) pomimo długiego okresu rozwoju turystycznego i gospodarczego w Czar-
nohorze, większość odnotowanych wcześniej stanowisk rzadkich składników flory, 
przetrwała do dziś;

4) rozwój sieci obszarów chronionych w ciągu ostatnich dziesięcioleci, przy 
jednoczesnym zaprzestaniu lub ograniczeniu działalności gospodarczej w Czarnoho-
rze, pomoże zoptymalizować strategię działań na rzecz ochrony populacji rzadkich 
i zagrożonych gatunków;

5) Czerwona lista roślin naczyniowych Czarnohory, która obejmuje 180 gatun-
ków z 6 odrębnymi podgatunkami (łącznie – 186 taksonów), powinna być pierwszym 
etapem dla prac nad utworzeniem regionalnej “Czerwonej księgi Czarnohory. Rośliny 
naczynione”.

6) wykorzystanie badanych połonin kukulskich dla wypasu bydła trwa co naj-
mniej od końca XIX w. Intensywny wypas spowodował degradację szaty roślinnej 
tych połonin, czego dowodem jest rozprzestrzenianie się bliźniczki psiej trawki (Nar-
dus stricta L.). Otoczenie budynków pasterskich jest zarośnięte szczawiem alpejskim 
(Rumex alpinus L.). W ostatnim dwudziestoleciu nie podejmowano działań mających 
na celu ograniczenie występowania tego gatunku.

literatura
Convention on the Conservation of  European Wildlife and Natural Habitats,, 1979. Bern, 19.IX.1979. Bern, 19.IX.1979. 

European Treaty Series, 104.
czopyk �.i., �.i.,�.i.,.i.,i.,., 1976, Vysokohirna flora �krajins�kych Karpat, flora �krajins�kych Karpat,flora �krajins�kych Karpat, �krajins�kych Karpat,�krajins�kych Karpat,s�kych Karpat,kych Karpat, Karpat,Karpat,, Naukova dumka, Kyjiv.Naukova dumka, Kyjiv. dumka, Kyjiv.dumka, Kyjiv., Kyjiv.Kyjiv..
diduch ja.p. ja.p.ja.p..p.p.. (red.), 2009,red.), 2009,.), 2009, Czervona knyha �krajiny. Rosłynnyj svit. �łobałkołsantynh, knyha �krajiny. Rosłynnyj svit. �łobałkołsantynh,knyha �krajiny. Rosłynnyj svit. �łobałkołsantynh, �krajiny. Rosłynnyj svit. �łobałkołsantynh,�krajiny. Rosłynnyj svit. �łobałkołsantynh,. Rosłynnyj svit. �łobałkołsantynh,Rosłynnyj svit. �łobałkołsantynh,łynnyj svit. �łobałkołsantynh,ynnyj svit. �łobałkołsantynh, svit. �łobałkołsantynh,svit. �łobałkołsantynh,. �łobałkołsantynh,�łobałkołsantynh,łobałkołsantynh,obałkołsantynh,łkołsantynh,kołsantynh,łsantynh,santynh,, Kyjiv.Kyjiv..



68 Jurij Nesteruk

domin k., k.,k.,., 1929, Annotationes ad florulam montis Pietro�� in Rossia Subcarpatica, ad florulam montis Pietro�� in Rossia Subcarpatica,ad florulam montis Pietro�� in Rossia Subcarpatica, florulam montis Pietro�� in Rossia Subcarpatica,florulam montis Pietro�� in Rossia Subcarpatica, montis Pietro�� in Rossia Subcarpatica,montis Pietro�� in Rossia Subcarpatica, Pietro�� in Rossia Subcarpatica,Pietro�� in Rossia Subcarpatica,�� in Rossia Subcarpatica,in Rossia Subcarpatica, Rossia Subcarpatica,Rossia Subcarpatica, Subcarpatica,Subcarpatica,, Spisy vydávané 
Přírodovědeckou fakultou Karlovy university, vol. 99.ol. 99.. 99.

European Red List of  �lobally Threatened Animals and Plants, 1991, United Nations, New York.
European Red List of  Vascular Plants, 2011 / Bilz, M., Kell, S. P., Maxted, N., Lansdown, R. V., 

Publications Office of  the European Union, Luxembourg.
Flora Europaea, 1964-1980, vols. 1-5, Eds. T.G. Tutin etc., University Press, Cambridge.University Press, Cambridge.
Flora Europaea, 1993, Vol. 1, ed. 2, Eds. T.G. Tutin, N.A. Burges, A.O. Chater etc., University UniversityUniversity 

Press, Cambridge.
hacquet B.,., 1796, Neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1794 und 95, Verlag der 

Raspischen Buchhandlung, Nurnberg.
herbich f., 1860, Beitrage zur Flora Galiziens, Verhandlungen der Kaiserlich-K�niglichen Zo-Verhandlungen der Kaiserlich-K�niglichen Zo-

ologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 10.10.
herbich f., 1861, �eber die Verbreitung in �alizien ung der Bukowina wildwachsenden Pflanzen, Ver-Ver-

handlungen der Kaiserlich-K�niglichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 11.11.
herbich f., 1865, Przyczynek do geografii roślin w �alicyi, // Rocznik c. k. Towarzystwa Nauko-

wego Krakowskiego, 33.
holub j., křísa B., 1971, Pyrola carpatica Holub et Křísa, a New Species among European Winter-

greens; with Remarks on the Name “Pyrola intermedia”, Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, 
6 (1).

I�CN Red List Categories and Criteria, Version 3.1, IUCN-SSC, 2001, http://www.redlist.org/, 2001, http://www.redlist.org/2001, http://www.redlist.org/http://www.redlist.org/
info/categories_criteria2001.html

I�CN Red List of  Threatened Species, Version 2012.2, http://www.iucnredlist.org
klášterský i.,i.,., 1929, Ad floram Carpatorossicum additamenta critica,floram Carpatorossicum additamenta critica, oram Carpatorossicum additamenta critica,Carpatorossicum additamenta critica,arpatorossicum additamenta critica,um additamenta critica,m additamenta critica,, Pars I, Preslia, 8.Pars I, Preslia, 8., 8.8.
klášterský i.,i.,., 1930, Ad floram Carpatorossicum additamenta critica,floram Carpatorossicum additamenta critica, oram Carpatorossicum additamenta critica,Carpatorossicum additamenta critica,arpatorossicum additamenta critica,um additamenta critica,m additamenta critica, Pars. II, Preslia, 9.Pars. II, Preslia, 9.
klášterský i.,i.,.,, 1931, Ad floram Carpatorossicum additamenta critica,floram Carpatorossicum additamenta critica, oram Carpatorossicum additamenta critica,oram Carpatorossicum additamenta critica,am Carpatorossicum additamenta critica,Carpatorossicum additamenta critica,arpatorossicum additamenta critica,um additamenta critica,m additamenta critica,, Pars III, Preslia, 10.Pars III, Preslia, 10.
kobiv yu.,u.,.,, 1999, Cortusa matthioli (Primulaceae) in the Chornohora Mts (�krainian Carpathians): 

distribution, ecology, taxonomy and conservation,, Fragmenta Floristica et Geobotanika, 44 (2).Fragmenta Floristica et Geobotanika, 44 (2).enta Floristica et Geobotanika, 44 (2). Floristica et Geobotanika, 44 (2).istica et Geobotanika, 44 (2). et Geobotanika, 44 (2).et Geobotanika, 44 (2).Geobotanika, 44 (2).anika, 44 (2).44 (2). (2).2).)..
kobiv yu.,u., 2005, Ligularia sibirica (L.) Cass. in the Chornohora Mountains (�krainian Carpathians),in the Chornohora Mountains (�krainian Carpathians),ountains (�krainian Carpathians), (�krainian Carpathians),, 

Polish Botanical Journal, 62 (3).ish Botanical Journal, 62 (3). Botanical Journal, 62 (3).ical Journal, 62 (3). Journal, 62 (3).al, 62 (3).62 (3). (3).3).)..
kobiv yu.,.,, 2008, Erigeron atticus Vill. (Asteraceae) in the �krainian Carpathians,. (Asteraceae) in the �krainian Carpathians,Asteraceae) in the �krainian Carpathians,) in the �krainian Carpathians,in the �krainian Carpathians, the �krainian Carpathians,the �krainian Carpathians, �krainian Carpathians,�krainian Carpathians, Carpathians,Carpathians,, Ukrajins’kyjUkrajins’kyj’kyjkyj 

botanicznyj żurnał, 65 (3). żurnał, 65 (3).urnał, 65 (3).ł, 65 (3).
kobiv ju.j., nesteruk ju.j., 1996. �nikalna populacija Callianthemum coriandrifolium Reichenb. 

(Ranunculaceae) u Czornohori (�krajins�ki Karpaty), Ukrajins’kyj botanicznyj żurnał, 53 (3).
kontny p., 1938, Materiały do historii lasów w Karpatach Wschodnich, 1, Sosna, limba i kosówka 

w �órach Pokuckich, Sylwan, Serja A, 56.
kozij g., 1936, Zapiski florystyczne z Karpat Pokuckich, Kosmos, 61 (4).
krajowa stacya doświadczalna botaniczno-rolnicza we lwowie, 1913, Sprawozdanie za 

czas od 1 lipca 1912 do 30 czerwca 1913, Nakładem Stacyi botanicznej we Lwowie, Lwów.
krajowa stacya doświadczalna botaniczno-rolnicza we lwowie, 1916a, Sprawozdanie za 

czas od 1 lipca 1913 do 30 czerwca 1916, zest. S. Krzenieniewski i K. Huppenthal, Lwów.
krajowa stacya doświadczalna botaniczno-rolnicza we lwowie, 1916b, Sprawozdanie za 

czas od 1 lipca 1914 do 30 czerwca 1916, zest. S. Krzenieniewski i K. Huppenthal. Lwów.
Łovelius o.l., pavlus m., 1988, Novyj vyd rodu Alchemilla L., Ukrajins’kyj botanicznyj żurnał, 

45 (1).



Wyjątkowość florystyczna Czarnohory ... 69

mądalski j., 1930, Notatki florystyczne, Kosmos, 55.
mądalski j., 1948, Notatki florystyczne (2), Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 19 (2).
małynovs’kyj k.a., 1980, Rosłynnist� vysokohirja �krajins�kych Karpat, Naukova dumka, Kyjiv.
małynovs’kyj k., caryk j., kyjak W., nesteruk j., 2002, Ridkisni, endemiczni, reliktovi ta 

pohranyczno-arealni vydy rosłyn �krains�kych Karpat, Liha-Pres, Lviv.
margittai a., 1933, Additamenta ad floram Carpatorum Septentrionali-orientalium, MagyarMagyar 

Botanikai Lapok, 32 (1-6), 95-104.
margittai a.,., 1935, A K�r�smezei (Jaszinai) Pietros-havasflór�ja,�r�smezei (Jaszinai) Pietros-havasflór�ja,r�smezei (Jaszinai) Pietros-havasflór�ja,�smezei (Jaszinai) Pietros-havasflór�ja,smezei (Jaszinai) Pietros-havasflór�ja, (Jaszinai) Pietros-havasflór�ja,Jaszinai) Pietros-havasflór�ja,) Pietros-havasflór�ja,Pietros-havasflór�ja,-havasflór�ja,havasflór�ja,ór�ja,r�ja,�ja,ja, Botanikai K�zlemények, 32, 75-91.Botanikai K�zlemények, 32, 75-91.
margittaj А., 1923, Vznosy k flore Podkarpatskoj Rusi. [w:] Kvartalnik IV seksij. Mukaczevo.
mazepa i., i.,i.,., 1927, Typy połonyn Pidkarpats�koji Rusi, połonyn Pidkarpats�koji Rusi,połonyn Pidkarpats�koji Rusi,łonyn Pidkarpats�koji Rusi,onyn Pidkarpats�koji Rusi, Pidkarpats�koji Rusi,Pidkarpats�koji Rusi,�koji Rusi,koji Rusi, Rusi,Rusi,, Zapysky Ukrajinśkoji HospodarśkojiZapysky Ukrajinśkoji Hospodarśkoji Ukrajinśkoji HospodarśkojiUkrajinśkoji Hospodarśkojiśkoji Hospodarśkojikoji Hospodarśkoji HospodarśkojiHospodarśkojiśkojikoji 

Akademii w Czechosłovaćkij Respublici, 1. w Czechosłovaćkij Respublici, 1.w Czechosłovaćkij Respublici, 1. Czechosłovaćkij Respublici, 1.Czechosłovaćkij Respublici, 1.łovaćkij Respublici, 1.ovaćkij Respublici, 1.ćkij Respublici, 1.kij Respublici, 1. Respublici, 1.Respublici, 1., 1.
mazepa i., 1929, Do pytannia pro fłoru połonyn na Pidkarpats�kij Rusi, Zapysky Ukrajins’koji 

Hospodars’koji Akademii w Czechosłovac’kij Respublici, 2 (3).
mirek z., piękoś-mirkowa h., zając a., zając m., z., piękoś-mirkowa h., zając a., zając m.,, piękoś-mirkowa h., zając a., zając m., h., zając a., zając m.,, zając a., zając m., a., zając m.,, zając m., m., 2002, Flowering plants and pteridophytes of  

Poland, A checklist, Biodiversity of Poland,, A checklist, Biodiversity of Poland, A checklist, Biodiversity of Poland,, Biodiversity of Poland, Biodiversity of  Poland,, 1, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy1, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy, W. Szafer Institute of Botany, Polish AcademyW. Szafer Institute of  Botany, Polish Academy 
of  Sciences, Kraków..

mitka j., 2000, Systematyka Aconitum subgen. Aconitum w Karpatach Wschodnich – wstępne wyniki 
badań, Roczniki Bieszczadzkie, 9.

mitka j., 2003, The genus Aconitum L. (Ranunculaceae) in Poland and and adjacent countries, 
Kraków.

mraz p.,  ronikier m., 2016, Biogeography of  the Carpathians: evolutionary and spatial facets of  
biodiversity,, Biological Journal of the Linnean Society 119 (3).Biological Journal of  the Linnean Society 119 (3).

m�ller B.,�ller B., 1863, Verzeichniss der im Jahre 1835 in der Marmaros gesammelten Phlanzen, Verhand-
lungen der Kaiserlich-K�niglichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 13.13.

nesteruk j., 2004, Antropogeniczny wpływ na stanowiska rzadkich roślin w Czarnohorze (Karpaty 
�kraińskie), Roczniki Bieszczadzkie, 13.

nesteruk j., 2011, Pro potrebu stvorennia „Rehionalnoji Czervonoji knyhy Czornohory, Sudynni rosły-
ny”, Zełeni Karpaty, 1-2.

nesteruk j., 2014, Rarytetne fłorystyczne riznomanittia Czornohory (�krains�ki Schidni Karpary: 
istorija doslidzeń, suczasnyj stan, ochorona, Visnyk Nacionalnoho naukovo-pryrodoznavczoho 
muzeju, 12.

olszański m., rymarowicz l., 1993, Powroty w Czarnohorę, Oficyna wydawnicza “Rewasz”, 
Pruszków.

pawłowski B., 1931, Dwie ciekawe turzycy z Czarnej Hóry, Sprawozdanie Komisji Fizjograficz-
nej, 65.

pawłowski B.,łowski B.,owski B., B.,B.,., 1937, Einf�hrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den �stkarpathen,�hrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den �stkarpathen,hrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den �stkarpathen, in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den �stkarpathen,in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den �stkarpathen, die Pflanzenwelt der Czarnohora in den �stkarpathen,die Pflanzenwelt der Czarnohora in den �stkarpathen, Pflanzenwelt der Czarnohora in den �stkarpathen,Pflanzenwelt der Czarnohora in den �stkarpathen, der Czarnohora in den �stkarpathen,der Czarnohora in den �stkarpathen, Czarnohora in den �stkarpathen,Czarnohora in den �stkarpathen, in den �stkarpathen,in den �stkarpathen, den �stkarpathen,den �stkarpathen, �stkarpathen,�stkarpathen,, Wyd-woWyd-wo-wowo 
Inst. Botanicznego UJ, Kraków.. Botanicznego UJ, Kraków.Botanicznego UJ, Kraków.ów.w.

pawłowski B.,, 1952,1952, Alchemillae carpaticae et balcanicae novae,, Bulletin de l’Académie PolonaiseBulletin de l’Académie Polonaiseetin de l’Académie Polonaise 
des Sciences et des Lettres, Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles, Série B, 
Sciences Naturelles, 1.1.

pawłowski B., 1962, Armeria pocutica B. Pawł., Fragmenta Floristica et Geobotanica, 8 (4).enta Floristica et Geobotanica, 8 (4). Floristica et Geobotanica, 8 (4).istica et Geobotanica, 8 (4). et Geobotanica, 8 (4).anica, 8 (4)., 8 (4).
pawłowski B.,łowski B.,owski B., B.,B.,., 1969, Der endemismus inder flora der Alpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirge endemismus inder flora der Alpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirgeendemismus inder flora der Alpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirge inder flora der Alpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirgeinder flora der Alpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirge flora der Alpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirgeflora der Alpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirge der Alpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirgeder Alpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirge Alpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirgeAlpen, der Karpaten und der Balkanischen gebirge, der Karpaten und der Balkanischen gebirgeder Karpaten und der Balkanischen gebirge Karpaten und der Balkanischen gebirgeKarpaten und der Balkanischen gebirge und der Balkanischen gebirgeund der Balkanischen gebirge der Balkanischen gebirgeder Balkanischen gebirge Balkanischen gebirgeBalkanischen gebirge gebirgegebirge 

im verh�ltnis zu den Pflanzengesellschaften, verh�ltnis zu den Pflanzengesellschaften,verh�ltnis zu den Pflanzengesellschaften,�ltnis zu den Pflanzengesellschaften,ltnis zu den Pflanzengesellschaften, zu den Pflanzengesellschaften,zu den Pflanzengesellschaften, den Pflanzengesellschaften,den Pflanzengesellschaften, Pflanzengesellschaften,Pflanzengesellschaften,, Mitteilungen Ostalpin-Dinarischen Pflanzensozi-Mitteilungen Ostalpin-Dinarischen Pflanzensozi- Ostalpin-Dinarischen Pflanzensozi-Ostalpin-Dinarischen Pflanzensozi--Dinarischen Pflanzensozi-Dinarischen Pflanzensozi- Pflanzensozi-Pflanzensozi-
ologischen Arbeitsgemeinschaft, Camerino, 9. Arbeitsgemeinschaft, Camerino, 9.Arbeitsgemeinschaft, Camerino, 9., Camerino, 9.Camerino, 9., 9.



70 Jurij Nesteruk

rehman a., 1873, Materyały do flory Wschodnich Karpat, zebrane w r. 1871 i 1872, Sprawozdanie 
Komisji Fizjograficznej, 7. 

rehmann a., 1868, Botanische Fragmente aus Galizien, Verhandlungen der Kaiserlich-K�nigli-
chen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 18.

ronikier m., 2011, Biogeography of  high mountain plants in the Carpathians: an emerging phylogeo-
graphical perspective, Taxon 60.

soják j.,ák j.,k j., 1983, Einige Bemerkungen zur Flora der UdSSR (2), Sborník Národního muzea(2), Sborník Národního muzea, Sborník Národního muzea 
v Praze, 39 (1).39 (1). (1).1).)..

środoń a., 1936, Rozmieszczenie limby w Polskich Karpatach i jej ochrona, Ochrona przyrody, 16.
stojko s.m., tasenkevich l.o.,s.m., tasenkevich l.o.,.m., tasenkevich l.o.,m., tasenkevich l.o.,., tasenkevich l.o.,tasenkevich l.o., 1993, Some aspects of  endemism in the �krainian Carpathians, 

Fragmenta Floristica et Geobotanica, 1 (Suppl. 2).
stojko s.m., tasienkevycz l.o., s.m., tasienkevycz l.o.,s.m., tasienkevycz l.o.,.m., tasienkevycz l.o.,m., tasienkevycz l.o.,., tasienkevycz l.o.,tasienkevycz l.o., l.o.,l.o.,.o.,o.,., 1991, Spysok endemicznych rosłyn Karpat, �krajins�ki Karpaty endemicznych rosłyn Karpat, �krajins�ki Karpatyendemicznych rosłyn Karpat, �krajins�ki Karpaty rosłyn Karpat, �krajins�ki Karpatyrosłyn Karpat, �krajins�ki Karpatyłyn Karpat, �krajins�ki Karpatyyn Karpat, �krajins�ki Karpaty Karpat, �krajins�ki KarpatyKarpat, �krajins�ki Karpaty, �krajins�ki Karpaty�krajins�ki Karpaty�ki Karpatyki Karpaty KarpatyKarpaty 

[w:]w:]:] Zapovidni ekosystemy Karpat, ekosystemy Karpat,ekosystemy Karpat, Karpat,Karpat,, Lviv.Lviv..
swederski W., 1928, Sprawozdanie Stacji Doświadczalnej Botaniczno-Rolniczej we Lwowie, Nakł. 

PINGW, Puławy.
swederski W., 1931a, Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich, Cz. 1, �leby północno-

zachodniej części pasma Czarnohory, Pam. Państw. Inst. nauk. gosp. wiejskiego w Puławach, 
12 (1).

swederski W., 1931b, Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich, Cz. 2, Stężenie jonów 
wodorodowych w glebach połonin wschodniokarpackich, Ibid., 12 (1).

swederski W., 1933a, Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich, Cz. 3, Zmiany w cha-
rakterze gleb połonin w zależności od reljefu, Ibid., 14.

swederski W., 1933b, Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich, Cz. 4, Badania nad 
składem prochnicy oraz stosunkiem C:N w różnych typach gleb górskich, Ibid., 14.

swederski W., 1933c, Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich, Cz. 5, � rozkładzie 
glinokrzemianów w różnych typach gleb górskich, Ibid., 14.

swederski W., 1934, Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich, Cz. 6, � przebiegu nitry-
fikacji w glebach połonin wschodniokarpackich, Ibid. 15 (1).

swederski W., szafran B., 1931, Typy florystyczne połonin w Karpatach Wschodnich, Ibid., 12 (1).
swederski W., szafran B., 1932, Badania nad podniesieniem produkcji roślinnej na pastwiskach 

górskich i łąkach podgórskich w Karpatach Wschodnich, Ibid. 13.
swederski W., szafran B., 1936, Dalsze badania nad podniesieniem wydajności połonin wschodnio-

karpackich, Ibid., 16 (2).
szafer W., 1921, Salix L., Wierzba, Flora Polska, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 

Kraków, 2.
szafran B., 1933, Badania nad trawami pasternymi Karpat Wschodnich, Ibid. 14.
szucki p., 1994, Nowy gatunek flory Czarnohory, Płaj: Almanach karpacki, 8.
szulc k., 1911, Spostrzeżenia meteorologiczne na połoninie Pożyżewskiej w pasmie Czarnohory, kos-

mos, 36.
szulc k., 1912, Spostrzeżenia meteorologiczne na połoninie Pożyżewskiej w pasmie Czarnohorskim 

w Karpatach Wschodnich w roku 1911, Ibid. 37.
szyszyłowicz i., 1909, Połoniny Bukowinka, Touste, Sychółka, Hordje i Pereslip, ich opis oraz projekt 

zagospodarowania, Krajowa Stacja Doświadczalna Botaniczno-Rolnicza we Lwowie, Lwów.



Wyjątkowość florystyczna Czarnohory ... 71

tasenkevich l., 2003, Vascular Plants [w:] Witkowski, Z.J. (ed.),(ed.),ed.),),, Carpathian List of  Endangered 
Species,, Vienna, Austria & Kraków, Poland.Vienna, Austria & Kraków, Poland.

tasienkevycz l.o., l.o.,l.o.,.o.,o.,., 2005, Areałohiczna struktura flory sudynnych rosłyn �krajins�kych Karpat,łohiczna struktura flory sudynnych rosłyn �krajins�kych Karpat,ohiczna struktura flory sudynnych rosłyn �krajins�kych Karpat, struktura flory sudynnych rosłyn �krajins�kych Karpat,struktura flory sudynnych rosłyn �krajins�kych Karpat, flory sudynnych rosłyn �krajins�kych Karpat,flory sudynnych rosłyn �krajins�kych Karpat, sudynnych rosłyn �krajins�kych Karpat,sudynnych rosłyn �krajins�kych Karpat, rosłyn �krajins�kych Karpat,rosłyn �krajins�kych Karpat,łyn �krajins�kych Karpat,yn �krajins�kych Karpat, �krajins�kych Karpat,�krajins�kych Karpat,�kych Karpat,kych Karpat, Karpat,Karpat,, 
Naukovi zapysky Derżavnoho pryrodoznavczoho muzeju, 21. zapysky Derżavnoho pryrodoznavczoho muzeju, 21.zapysky Derżavnoho pryrodoznavczoho muzeju, 21. Derżavnoho pryrodoznavczoho muzeju, 21.Derżavnoho pryrodoznavczoho muzeju, 21.żavnoho pryrodoznavczoho muzeju, 21.avnoho pryrodoznavczoho muzeju, 21. pryrodoznavczoho muzeju, 21.pryrodoznavczoho muzeju, 21. muzeju, 21.muzeju, 21., 21.

tasienkevycz l.o., 2006, Pryrodna flora sudynnych rosłyn Karpat, Autoreferat dys. d-ra bioł. 
Nauk, Kyjiv., Kyjiv.Kyjiv..

tasienkevycz l., l.,l.,., 2014, Endemizm flory Karpat – ekołohiczni ta chorołohiczni osobłyvosti, flory Karpat – ekołohiczni ta chorołohiczni osobłyvosti,flory Karpat – ekołohiczni ta chorołohiczni osobłyvosti, Karpat – ekołohiczni ta chorołohiczni osobłyvosti,Karpat – ekołohiczni ta chorołohiczni osobłyvosti, – ekołohiczni ta chorołohiczni osobłyvosti,ekołohiczni ta chorołohiczni osobłyvosti,łohiczni ta chorołohiczni osobłyvosti,ohiczni ta chorołohiczni osobłyvosti, ta chorołohiczni osobłyvosti,ta chorołohiczni osobłyvosti, chorołohiczni osobłyvosti,chorołohiczni osobłyvosti,łohiczni osobłyvosti,ohiczni osobłyvosti, osobłyvosti,osobłyvosti,łyvosti,yvosti,, Praci 
Naukovoho Tovarystva imeny Szevczenka, 19, Ekołohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemy Tovarystva imeny Szevczenka, 19, Ekołohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemyTovarystva imeny Szevczenka, 19, Ekołohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemy imeny Szevczenka, 19, Ekołohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemyimeny Szevczenka, 19, Ekołohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemy Szevczenka, 19, Ekołohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemySzevczenka, 19, Ekołohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemy, 19, Ekołohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemyEkołohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemyłohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemyohicznyj zbirnyk “Suczasni probłemy zbirnyk “Suczasni probłemyzbirnyk “Suczasni probłemy “Suczasni probłemySuczasni probłemy probłemyprobłemyłemyemy 
doslidżennia ta zbereżennia riznomanittia”, Lviv.żennia ta zbereżennia riznomanittia”, Lviv.ennia ta zbereżennia riznomanittia”, Lviv. ta zbereżennia riznomanittia”, Lviv.ta zbereżennia riznomanittia”, Lviv. zbereżennia riznomanittia”, Lviv.zbereżennia riznomanittia”, Lviv.żennia riznomanittia”, Lviv.ennia riznomanittia”, Lviv. riznomanittia”, Lviv.riznomanittia”, Lviv.”, Lviv.Lviv..

Wagner l., 1876, A megye n�vényzetének [w:] Sziládyi I. (ed.), (ed.),ed.),),, M�ramaros v�rmegye egyetemes leir�sa, 
Budapest.

Walter k.s., gillett h.j., gillett h.j. gillett h.j. (eds.), 1998, 1997(eds.), 1998, 1997eds.), 1998, 1997.), 1998, 1997, 1998, 1997 I�CN Red List of  Thereatened Plants, IUCN Gland, 
Switzerland and Cambridge, UK.

Wilczyński t., 1923, Zapiski florystyczne z Karpat Pokuckich (I),florystyczne z Karpat Pokuckich (I), Rozprawy i wiadomości z Mu-
zeum im. Dzieduszyckich, 9.

Wilczyński t., 1924, Zapiski florystyczne z Karpat Pokuckich (II), Rozprawy i wiadomości z Mu-
zeum im. Dzieduszyckich, 10.

Wołoszczak e., 1888a, Przyczynek do flory Pokucia (I), Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej, 
21.

Wołoszczak e., 1888b, Drugi pryczynek do flory Pokucia (II), Sprawozdanie Komisji Fizjogra-
ficznej, 22.

Wołoszczak e., 1890, Trzeci przyczynek do flory Pokucia, Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej, 
25.

zabłocki j., 1939a, �ospodarstwo połoninowe w Karpatach Wschodnich, Las polski, 19 (1-2).
zabłocki j., 1939b, Sposoby podnoszenia wydajności połonin, Las polski, 19 (4).
zapałowicz h., 1882, Przyczynek do roślinności Czarnej Hóry, Czywczyna i Alp Rodneńskich, spra-

wozdanie Komisji Fizjograficznej, 16.
zapałowicz h., 1889, Roślinna szata gór Pokucko-Marmaroskich, Sprawozdanie Komisji Fizjo-

graficznej, t. 24.
zapałowicz h., 1906, 1908, 1911, 1914, Krytyczny przegląd roślinności �alicji [Conspectus florae 

Galiciae criticus], Tt. 1-4, Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków.

ФлористичнА особливість чорногори (східні 
КАрпАти) нА Фоні зАгАльних змін рослинного 

поКриву

р����������
Чорногора – це �ні�а��н��� гір������ �а���� на �оні ��ор�����н��� ра��оні�� ���і�н����ні�а��н��� гір������ �а���� на �оні ��ор�����н��� ра��оні�� ���і�н���гір������ �а���� на �оні ��ор�����н��� ра��оні�� ���і�н����оні ��ор�����н��� ра��оні�� ���і�н��� ��ор�����н��� ра��оні�� ���і�н���а��оні�� ���і�н��� ���і�н��� 
Карпа�, �е ро��е ��е���а �і���і��� рі��і�н��� і �н��а����� ����і��, ен�е�і�і�� рі�н��� гр�про��е ��е���а �і���і��� рі��і�н��� і �н��а����� ����і��, ен�е�і�і�� рі�н��� гр�п��е���а �і���і��� рі��і�н��� і �н��а����� ����і��, ен�е�і�і�� рі�н��� гр�п 
пош�рення, я�і ро����� на порі��няно не��е������ п�о�а��. �я� ����і�� ��і�о�і � �� �о�а�і-на порі��няно не��е������ п�о�а��. �я� ����і�� ��і�о�і � �� �о�а�і-п�о�а��. �я� ����і�� ��і�о�і � �� �о�а�і-. �я� ����і�� ��і�о�і � �� �о�а�і-
�е�і��, ��же не��е������ �а ро��іра�� і ���е��ні��� о�об�н. І�н�є р���� по���по��ого 
��оро�ення �а по��ного �����рання ц��� �о�а�і�е�і�� �ере� і�н���і р���ні��ні �а��ор� 
пр�ро�ного �а ан�ропогенного по��о�ження. Поря� і� �ра��ці��н��� �ор�а�� ���-
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�ор���ання �е�е�� � гір������ ра��она��, �а����, я� �і�о��е і по�он�н���е го�по�ар����о, 
ре�реація, про�яго� о��анні�� �е�я���і�� і�н�є �агро�а ���ор�нної ���це�ії, �о �’я����а�я 
пі��я �апро��а�ження �апо��і�но��і �а ��ін �� �пра���інні �ер��оріє�.
Кл�чові слова: ��раїн���і ���і�ні Карпа��, Чорногора, ����нні ро���н�, �а��ор� 
��п�����, о��орона, �ер��он��� �п��о�, по�он�н���е го�по�ар����оо��орона, �ер��он��� �п��о�, по�он�н���е го�по�ар����о�ер��он��� �п��о�, по�он�н���е го�по�ар����о



Źródło: W. Swederski, 1928, Sprawozdanie Stacji Doświadczalnej Botaniczno-Rolniczej we Lwowie, 
Nakł. PINGW, Puławy

Wizytówka flory czarnohorskiej – subalpejski krzak o zasięgu wschodnio-południowokarpa-
cko-bałkańskim – różanecznik wschodniokarpacki (r. Kotczyego) lub Rhododendron myrtifolium 
Schott et Kotschy (fot. Jurij Nesteruk, 2009)



Szczaw alpejski (Rumex alpinus L.) obficie występujący w pobliżu staj pasterskich 
z powodu wysokiej nitryfikacji gleb (fot. Jurij Nesteruk, 2019).

Wtórne zarastanie połonin świerkiem pospolitym (Picea abies (L.) H. Karst.), 
typowe na połoninach, gdzie zaprzestano wypasu (Połonina Łabieska, fot. Jurij 
Nesteruk, 2019)



Unikat z dziejów badań flory Czarnohory – spis 
roślin, sporządzony przez proboszcza w Żabiem-
Ilci Sofrona Witwickiego dla Komisji Fizjograficznej 
Akademii Umiejętności w Krakowie (1865 r.)
Źródło: Archiwum Nauki PAU i PAN, Kraków;
http://www.archiwum-nauki.krakow.pl/pl/
prezentacje/komisja_fizjograficzna/index_html

Rutewnik jaskrowaty Callianthemum 
coriandrifolium Rchb. z jedynego sta-
nowiska w Czarnohorze pod szczy-
tem Brebeneskuła, unikatowego 
także dla Karpat Wschodnich. Po 
raz pierwszy znaleziony przez Pio-
tra Szuckiego podczas wyprawy 
Towarzystwa Karpackiego w Czar-
nohorę w lipcu 1991 r. (fot. Jurij 
Nesteruk, 2015)



Gatunek roślin do dziś używany w leczni-
ctwie ludowym Hucułów – różeniec górski 
Rhodiola rosea L., na stokach północnego 
kotła Howerli (fot. Jurij Nesteruk, 2015)

Goryczka żółta Gentiana lutea L., relikt filo-
genetyczny, słynna „dżyndżura” (huculsk.) 
– jeden z najcześciej używanych gatunków 
w lecznictwie ludowym Hucułów (fot. 
J. Nesteruk, 2009)



„Ludowy strój” hucuLski na Zakarpaciu
(we wsi Łazeszczyna i w osiedlu typu miejskiego jasinia�)

Katarzyna TUR-MARCISZUK�

Stowarzyszenie „Res Carpathica”, e-mail: katarzynaturmarciszuk@gmail.com

Tur-Marciszuk K., �019, „Ludowy strój” huculski na Zakarpaciu (we wsi Łazeszczyna i w osiedlu typu miejskiego 
Jasinia), „Czasopismo Geograficzne”, 90(2): 73-89.

streszczenie: 
Podejmując temat „stroju ludowego” należy na początku zaznaczyć, że przeżywa on w ostatnich cza-
sach odrodzenie. Interesują się nim naukowcy: etnografowie, etnolodzy i historycy sztuki, ale także 
styliści i przedstawiciele społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w Polsce i w Ukrainie. Efek-
tem są opracowania naukowe oraz same stroje, które są odtwarzane i stanowią przedmiot dumy ich 
właścicieli. 
W polskiej literaturze naukowej odczuwa się niedostatek szczegółowych analiz dotyczących zdob-
nictwa stosowanego w poszczególnych regionach i wsiach Huculszczyzny. Wśród współczesnych 
ukraińskich etnologów badania tradycyjnych ubiorów Huculszczyzny prowadzi dr Olena Kozakewycz 
(pracownik Instytutu Etnologii (Ludoznawstwa) Narodowej Akademii Nauk Ukrainy). Przybliżyła 
ona podstawowe zagadnienia stroju ludowego na Zakarpaciu, jednak większość jej prac opublikowa-
nych w języku polskim dotyczy przede wszystkim czepców i koronek.
W procesie rozpoznawania wartości i cech stroju huculskiego istotną rolę pełnią tematyczne wysta-
wy zbiorów znajdujących się w muzeach. Są one w ostatnich latach chętnie organizowane zarówno 
w Ukrainie jak i w Polsce. 
Autorka niniejszego tekstu nie miała możliwości prowadzenia systematycznych badań naukowych 
w terenie, ale interesując się od ponad 20 lat kulturą Huculszczyzny, zdecydowała się opisać swoje spo-
strzeżenia dokonane w 2019 r. w czasie kolejnego etapu badań pasterstwa na połoninach w grzbiecie 
Kukula w Czarnohorze. Nie omawia poszczególnych elementów ubioru huculskiego, ale przywołując 
prowadzone przez naukowców badania, analizuje jego rolę wśród współczesnej społeczności we wsi 
Łazeszczyna na Zakarpaciu. Relacjonuje poszukiwania pozostałości starych strojów ludowych i ich 
używania na połoninach, w cerkwi i w gospodarstwach, a także przedstawia dokumentację fotogra-
ficzną wykonaną w muzeum w Jasini oraz wskazuje cmentarz jako miejsce informacji o przedmio-
cie swoich zainteresowań. Podejmuje próbę charakterystyki haftów występujących na koszulach pod 
względem ich kolorystyki, budowy, rozmieszczenia i wykorzystywanych ornamentów oraz porównuje 
je z haftami z Kosmacza, które scharakteryzował w publikacji Kosmackie wustawki Grygorij Smolski.

słowa kluczowe: Zakarpacie, Łazeszczyna, Jasinia, sztuka ludowa, strój ludowy, hafty, kultura 
narodowa

1 Nazewnictwo na podstawie Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza 1:60 000, W. Krukar, 
M. Troll, Ruthenus Krosno 2010.

� Autorzy fotografii: nr 1: K. Tur-Marciszuk, Festiwal huculski w Kosowie, 1998 r.; nr 2-36 
ś.p. I. Marciszuk, wykonane na Połoninie Kukul, w Łazeszczynie, Jasini, Bukowcu i Iwano-
Frankiws’ku (d. Stanisławów) w 2018-19 r.
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Podejmując temat „stroju ludowego” należy na początku zaznaczyć, że przeży-
wa on w ostatnich czasach odrodzenie. Interesują się nim naukowcy: etnografowie, 
etnolodzy i historycy sztuki, ale także styliści i przedstawiciele społeczności wiejskich 
i małomiasteczkowych w Polsce i w Ukrainie. Efektem są opracowania naukowe 
oraz same stroje, które są odtwarzane i stanowią przedmiot dumy ich właścicieli. 
Jeszcze kilkanaście lat temu sytuacja była zupełnie inna i całkowicie różna w Polsce 
i w Ukrainie. Teraz w obu państwach „strój ludowy” budzi nie tylko zainteresowa-
nie, ale wręcz pożądanie. W obu krajach naukowcy zgłębiają wiedzę na jego temat 
i publikują swoje ustalenia. Nadal rzadko można spotkać teksty dotyczące badań nad 
zdobieniami poszczególnych części strojów na Huculszczyźnie, które odróżniają od 
siebie wioski i wyodrębniają charakterystyczne dla nich typy strojów huculskich.

Zakres tematyczny tekstu został ograniczony do prezentacji wyników rekone-
sansu badawczego dotyczącego obecności i recepcji stroju ludowego we wsi Łazesz-
czyna na Zakarpaciu i odniesienia obserwacji do wybranej specjalistycznej literatu-
ry naukowej. Skromny zakres pracy jest spowodowany wymaganiami redakcyjnymi 
Czasopisma.

Wśród współczesnych ukraińskich badaczy Huculszczyzny tematem tradycyj-
nych ubiorów zajmuje się między innymi dr Olena Kozakewycz (pracownik Instytutu 
Etnologii (Ludoznawstwa) Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), która uczestniczy 
w wielu konferencjach naukowych w Polsce i posługując się bardzo dobrze naszym 
ojczystym językiem publikuje również po polsku. Swoją uwagę skupia na wyrobach 
dziewiarskich i koronkarskich, prowadząc badania terenowe w rejonie Karpat (Hu-
culszczyzna, Bojkowszczyzna), w tym także na Zakarpaciu, a publikuje ich wyniki od 
2004 r. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu nie odniesiono się w tekście do 
prac ukraińskich autorów, którzy publikują w obcojęzycznych wydawnictwach (Білан, 
Стельмащук 2000, Матейко 1976, Матейко, Полянська 1987), pozostawiając to 
zagadnienie do opracowania w przyszłości. Cytowane prace Oleny Kozakewycz 
przytaczają rozległą literaturę tematu.

Pracą, która nie posiada walorów naukowych, ale może stanowić przedmiot 
porównań i źródło do analiz jest album Kosmackie wustawky, opublikowany w 2013 r., 
prezentujący hafty z Kosmacza, zbierane przez artystę Grigorija Smolskiego.

Jedną z ostatnich prac naukowych, które podsumowały wiedzę na temat źródeł 
ukształtowania i procesów przekształceń męskiego stroju ludowego na Huculszczyź-
nie jest artykuł Aleksandra Smolińskiego pt. „Fenomen huculskiego stroju męskiego 
od końca XIX w. do początków XXI w.” opublikowany w 2018 r., w zbiorze Dziedzi-
ctwo Kulturowe Karpat pod redakcją Krzysztofa Dudy i Jana Skłodowskiego, wydanej 
przez Collegium Ignacianum w Krakowie. Jest tam podana kompletna bibliografia 
dotycząca przedstawianego zagadnienia.

W procesie rozpoznawania wartości i cech stroju huculskiego istotną rolę pełnią 
tematyczne wystawy zbiorów znajdujących się w muzeach. Są one organizowane za-
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równo w Ukrainie, jak i w Polsce. Jednym z istotniejszych katalogów wystawowych, 
który jednocześnie stanowi podsumowanie projektu badawczego jest książka opubli-
kowana w 2012 r., autorstwa Alicji Woźniak pt. Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tra-
dycja i współczesność, wydana przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. 
Publikacja ta również zawiera bogatą bibliografię, której powtarzanie w niniejszym 
artykule nie jest konieczne.

Wymienione wyżej publikacje napisano na podstawie literatury, która powstała 
od końca XVIII w. do czasów współczesnych oraz badań terenowych prowadzonych 
przez wspomnianych wyżej autorów. Potwierdzają one, że zjawisko „stroju ludowe-
go” nie należy do przeszłości i należy kontynuować pracę w terenie, gdyż przynosi 
ona nowe ustalenia i jest niezbędna w dalszym poznawaniu Huculszczyzny.

Zainteresowanych omówieniem badań nad strojem ludowym na Huculszczyźnie 
i dotyczących tego zagadnienia publikacji można odesłać do wspomnianego wcześ-
niej artykułu Aleksandra Smolińskiego [Smoliński 2018], który kwestie te dokładnie 
zrelacjonował.

Autorka niniejszego tekstu nie miała możliwości prowadzenia systematycznych 
badań naukowych w terenie, ale interesując się od ponad 20 lat kulturą Huculszczyzny 
i wpływem tzw. „sztuki ludowej” na sztukę zwaną elitarną3, zdecydowała się opisać 
swoje spostrzeżenia dokonane w 2019 r. w czasie kolejnego etapu badań pasterstwa 
na połoninach w grzbiecie Kukula w Czarnohorze. Tytuł, jaki został przyjęty, ma za 
zadanie sprowokować do refleksji i zobrazować problem, z którym często spotykamy 
się w konfrontacji z tzw. sztuką ludową [Tur-Marciszuk 2016]. Wypowiadając słowa 
„strój ludowy” mamy nadzieję zmieścić w jednym określeniu bardzo dużo treści, 
a tymczasem udaje się tylko sprawić, że słuchacz uruchomi wyobraźnię, dzięki za-
kodowanym w pamięci obrazom. Wśród bywalców Huculszczyzny oraz wśród osób 
„buszujących” po Internecie zapewne wywoła on obraz podobny do takiego, jaki 
został pokazany na pierwszej ilustracji (fot. 1). Takie wyobrażenie stroju ludowego, jak 
i słowa, które je wywołały są skrótem myślowym, gubiącym mnóstwo treści i znaczeń, 
ograniczającym sens zjawiska do ulotnego wrażenia odczuwanego w czasie festiwali 
np. kapel ludowych, mniej lub bardziej przyjemnego dla czytającego i oglądającego. 
Nie można zaprzeczyć, że uczestniczenie w tego rodzaju imprezach i używanie ubioru, 
który jest demonstracją przynależności do określonej społeczności wynika obecnie 
z indywidualnych potrzeb, a nie jest narzucane przez jakąkolwiek władzę, jak bywało 
to w okresie komunizmu. Dlatego warto zadawać pytania o rolę takiego ubioru i jego 

3 chodzi o przeciwieństwo kultury masowej, najważniejszą część sztuki symbolicznej danego 
społeczeństwa, która korzysta z zasobów kultury narodowej i stanowi podstawę przekazu 
tradycji oraz dorobku społeczeństwa. Tworzą ją należące do inteligencji elity twórcze, skła-
dające się z osób nabywających kompetencje zarówno tworzenia, jak i odbioru sztuk drogą 
kształcenia się. 
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postrzeganie także w powszednich okolicznościach, a nie tylko w święta.
W niniejszym artykule nie omawiam poszczególnych elementów i części ubioru 

huculskiego, gdyż temat ten został wielokrotnie opisany w literaturze [Pobiegły 2009, 
Gołubiew, Kruk, Kapłon 2011]. Jeden z najdokładniejszych opisów z odwołaniami 
do publikacji znajduje się we wspomnianym wyżej opracowaniu autorstwa Alicji 
Woźniak pt. „Wyróżnienie strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność” [Woź-
niak 2012], a charakterystyka odrębności stroju na Zakarpaciu została kilkukrotnie 
przedstawiona w artykułach Oleny Kozakewycz [Kozakevych 2018]. Podstawową rolę 
w orientacji w temacie odgrywa wydawane od 1949 r. Wydawnictwo „Atlas Polskich 
Strojów Ludowych”, a uzupełnienie stanowi projekt Stowarzyszenia Pracownia Et-
nograficzna, w ramach którego została opracowana strona internetowa poświęcona 
strojom ludowym w Polsce, gdzie swoje miejsce znalazł również strój huculski.

Jakie treści chciała przekazać autorka niniejszego tekstu wypowiadając slogan 
„strój ludowy”? Zamierzałam przypomnieć, że sposób ubierania się mieszkańców 
wsi, szczególnie górskich, przyciągnął uwagę podróżników jeszcze w końcu XVIII, 
a potem w XIX i XX w. [Dawne Pokucie i Huculszczyzna … 2001]. Oni to swoimi 
przekazami sprawili, że zainteresowanie kolorowym wiejskim ubiorem rozwinęło 
się i nadal rozwija do takiego stopnia, że pozostał on zarówno znakiem tożsamości 
poszczególnych grup etnograficznych, jak i stał się intratnym produktem marketin-
gowym. Doprowadziło też do jeszcze większej nobilitacji odświętnego stroju górali 
i rozpoczęło proces wielorakiej interpretacji, który trwa aż do dnia dzisiejszego (bar-
dzo istotną rolę strój odgrywa w procesie kształtowania poczucia przynależności nie 
tylko regionalnej, ale i narodowej). 

W październiku 2019 r. w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie odbyła się 
konferencja etnologiczno-etnograficzna omawiająca m.in. współczesne zjawisko po-
wrotu do używania odtwarzanych strojów ludowych w poszczególnych regionach 
współczesnej Polski, a także w Ukrainie. Organizatorzy zwrócili uwagę, że „strój 
ludowy, czyli tradycyjny ubiór mieszkańców wsi i miasteczek, w ostatnich kilkudziesięciu latach 
stał się ważnym elementem tożsamości lokalnej i regionalnej. Powszechnie był on noszony na prze-
łomie XIX i XX wieku, jednakże już w latach międzywojennych w większości regionów Polski 
został zastąpiony tańszą i łatwiejszą w pozyskaniu odzieżą produkcji fabrycznej”. W okresie 
powojennym w obu krajach nastąpił proces transformacji. Szczególnie w Polsce spot-
kaliśmy się z folkloryzacją. Oznacza to, że strój był używany jako kostium w czasie 
widowisk, koncertów, czy festiwali. Stał się ważnym elementem podtrzymującym 
tożsamość regionalną wielu wspólnot z terenu całego kraju, ale także rekwizytem 
manipulacji i propagandy uprawianej przez komunistów. Powstające wówczas i apro-
bowane, a wręcz promowane zespoły pieśni i tańca starały się korzystać z zacho-
wanych w domach elementów strojów, ale też szyto nowe, jednak często znacznie 
skromniejsze. Kilkudziesięcioletni okres eliminacji strojów ze środowisk wiejskich 
sprawił, że zapomnieniu uległy ich części, np. czepce, pierścienie i dawne funkcje, 
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sposoby prawidłowego zakładania poszczególnych elementów, a dla niektórych spo-
łeczności lokalnych problematyczne stało się ustalenie jaki typ stroju występował na 
ich terenie i w jaki sposób można by było go odtworzyć. Należy zadać też pytanie, 
czy problem ten na pewno nie występuje na Huculszczyźnie?

Pojawia się także pytanie o potrzeby estetyczne ludzi, których spotykaliśmy 
na połoninach. Czy zostały one wyplenione przez komunizm? Czy instynkt sztuki 
[Dutton, 2019], o którym mówią filozofowie, tak silnie dający o sobie znać na Hu-
culszczyźnie przed wojną, zniszczyła ideologia?

Huculi, wychodząc co roku w góry, żeby wypasać bydło opuszczają na kilka 
miesięcy swoje domy i przenoszą się do prostych pasterskich budynków. Na połoni-
nach nie ubierają się w świąteczne stroje, ani tradycyjne, ani nowoczesne. Nie chodzą 
do cerkwi w niedzielę, chociaż modlą się codziennie. W rozmowach podkreślają, że 
na połoninie nie ma święta, każdego dnia trzeba krowy wydoić, a z mleka zrobić 
przetwory. Ubiór ich jest skromny, a nawet nieestetyczny.

Zastanawiając się nad tym zagadnieniem autorka odwołała się do przedwojen-
nych fotografii pasterzy. Większość zdjęć przedstawia osoby ubrane świątecznie lub 
sceny pozowane. Przyjrzyjmy się wielokrotnie publikowanej fotografii ze zbiorów 
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie przedstawiającej paste-
rzy przy wyrobie bryndzy, wykonanej w 1927 r. przez Mikołaja Seńkowskiego. Po-
równując ją ze zdjęciami, które nasz zespół badawczy robił w czasie systematycznie 
odbywających się od 1999 r. wyjazdów na połoniny Kukula, dostrzegamy, że różnią 
się one zasadniczo. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że na przedwojennej fotografii 
pasterze mają równie zgrzebne ubrania, co dzisiaj. Nie przypominają one osławione-
go „stroju ludowego”, ale kiedy przyjrzymy się dokładniej widzimy, że prawie wszyscy 
mają soroczki o charakterystycznym kroju czyli ozdobione haftem koszule i keptary. Są 
one znacznie skromniej zdobione niż odświętne. Starsi mężczyźni mają na wierzch 
nałożone kurty, przypominające sierak. Zasłaniają one niestety szczegóły koszul. 
Wszyscy sfotografowani noszą zgrzebne postoły, najprostsze obuwie, wykonane ze 
ściągniętych rzemykami lub wełną kawałków skóry.

Ubiór dzisiejszych pasterzy na Huculszczyźnie jest zupełnie współczesny, cho-
ciaż, mówiąc nieco ironicznie, nie możemy zaprzeczyć, że podobnie jak w okresie 
przedwojennym i dzisiaj jest on tradycyjny, a jego elementy są czerpane z „sąsiadu-
jących” (uwzględniając proces globalizacji) obszarów kulturowych. Wydaje się być 
zamerykanizowaną pozostałością po „czasach kołchozów”. Poważniej rzecz traktując, 
trzeba zauważyć, że musi być on przede wszystkim praktyczny, tani i wygodny. Na 
fotografiach wykonanych współcześnie przy pracy na połoninach, nie znajdziemy 
żadnego elementu regionalnego „stroju ludowego”. Jako ciche echo cenionej tradycji 
możemy uznać wiązaną pod brodą chustkę codziennie używaną przez starsze kobiety 
pełniące rolę watahów. W trakcie poprzednich badań stwierdzono, że na Huculszczyź-
nie kobiety niekiedy przyjmują rolę mężczyzny, m. in. jako wataha, czyli głównego 
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pasterza. Problematyka została omówiona w artykule „Kobieta na połoninie” za-
mieszczonym w publikacji „Pasterstwo w Czarnohorze” [Tur-Marciszuk 2016]. Na 
Huculszczyźnie powstała cała sztuka różnorodnych wiązań chustek na głowie. Na-
krycie głowy lub jego brak wskazywało na stan cywilny, na wioskę, w której mieszka 
kobieta, a także na panującą modę. Obecnie wypracowana tradycja różnorodnego 
upinania chust na głowie rozwija się przy okazji powstających prywatnych kolekcji 
i organizowania atrakcji turystycznych [Woźniak 2012].

Jedynym wspólnym elementem na naszych fotografiach i zdjęciu z 1927 roku 
jest błoto wokół stai. Powoduje ono, że współcześnie Huculi używają na co dzień 
gumiaków uważając, że są najwygodniejsze. Jednak odczuwanie wygody i praktyczno-
ści jest subiektywne. Autorka kilkakrotnie spotkała Hucułów, ale także mieszkańców 
miasta, którzy uważali postoły lub kierpce za najwygodniejsze i najpraktyczniejsze 
buty, co wyrażało się codziennym ich używaniem (przy koszeniu trawy, w czasie 
wycieczek w góry, jako obuwie zmienne w szkole).

Gdy w 2019 r. przybyliśmy na Połoninę Kukul, spotkaliśmy licznych gości, 
w tym dużą część rodziny Mariczki i Jurija – pasterzy. W odwiedziny do rodziców 
przyszli syn, córka, zięć i wnuki. Wszyscy ubrani byli w robocze, zgrzebne „chińskie” 
ubrania, a nawet w takie, które przywodzą na myśl minione czasy Związku Radzie-
ckiego. Udając się w góry żadna z tych osób nie przywiązywała chyba wagi do ubrania 
i swojego wyglądu. Ważne było to, aby nie było straty, gdy odzież zostanie zabrudzo-
na w czasie dojazdu do górskiego gospodarstwa po błotnistych drogach, pracy przy 
krowach, albo przy zbieraniu runa leśnego. Z okazji naszego przybycia na połoninę 
Mariczka przyszykowała małą ucztę. Na stole zjawiły się ziemniaki, wędlina, pasztet, 
sery wurda i budz, pomidory i ogórki oraz kulesza, czyli potrawa z kaszy kukurydzianej, 
a na koniec tort, który wprawił wszystkich w zachwyt. Okazało się, że ubiegłego dnia 
nasza gospodyni miała urodziny. Uczczono to odwiedzinami i świątecznym pożywie-
niem, ale nie strojem. Wszyscy byli ubrani nieelegancko (fot. 2). Uczta odbywała się 
w miejscu, gdzie byliśmy już wielokrotnie. Mariczka i Jurij od wielu lat gospodarują 
latem na Kukulu. Siedzieliśmy jakby w tym samym miejscu, w którym byliśmy pięć 
lat temu, ale jednak w innym. Chatczyna urządzona podobnie, ze stołem pod oknem, 
ale większym, z pryczami po bokach stołu, ale też tapczanem w miejscu, w którym 
poprzednio pradawnym zwyczajem umieszczone były ławy wzdłuż ściany. Przy tym 
samym piecu (wyremontowanym) sznurek na ubrania, ale izba znacznie większa, wy-
bita od wewnątrz ocieplaną srebrzystą folią aluminiową, a nie jak poprzednia deskami, 
podłoga to już nie odkryte deski, ale osłonięte wykładziną PCV. Poprzednia chata 
spaliła się w 2014 roku i w jej miejscu w ciągu paru dni wybudowano nową, jaśniej-
szą, przestronniejszą. Wyposażono ją w futrynę i drzwi, a także w kredens i półki. 
Wprawia w zdumienie fakt, że takie duże i ciężkie sprzęty wwieziono na połoninę 
drogami, które raz po raz zamieniają się w górskie potoki, a przy tym są miejscami 
bardzo strome, z koleinami półmetrowej głębokości, a nie przywiązuje się uwagi do 
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stroju, który jest znacznie lżejszy i łatwiejszy w dostarczeniu na połoninę. Pragnąc 
uzmysłowić sobie, jak wyglądało przed II wojną światową wnętrze huculskiej chaty 
sięgnijmy po cytat z dzieła Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie. Prawda starowie-
ku”: „W kleciach tych dziś jeszcze znajdziesz dostatek niemały. Wielkie stosy ubrań, wszystkie 
we własnej chacie sporządzone. Zwoje płótna, koszule wyrabiane zeń, wyszywane wzorami prostymi 
lub bogatymi i pstrymi, lecz pełnymi umiaru. Tkaniny wełniane, całe zwały liżników, serdaki, 
zapaski, gugle i manty. (…). Tam też w niejednej kleci leżą na dnie starych, rzeźbionych skrzyń 
zapylone i nieużywane dziś staroświeckie stroje: manty, opynki, peremitki. Na półkach stoją (…), 
a na ścianach i kołkach wiszą: bardki i laski (…), stare korale, paciorki i nawleczone na sznurki 
całe szeregi starych monet i krzyżyków, tak zwane – zgardy. (…) W niejednej komorze i teraz 
przechowuje się ( lub do niedawna jeszcze była) junacka broń: pistolety wykładane, rzeźbione 
krisy, topory bojowe, bałty, rohatyny, a także remizy, to jest mosiężne zdobione łańcuchy, w które 
stroili się opryszki”. [Vincenz 1980, s. 333]. Na połoninach wyposażenie chatczyn było 
zapewne dużo skromniejsze, tym bardziej, że gospodarzył tam mężczyzna watah, 
a nie jak dzisiaj kobieta. Jednak z pewnością przytoczony cytat w zestawieniu z za-
łączoną fotografią (fot. 3) oddaje różnicę między przedwojennymi i współczesnymi 
ubiorami Hucułów.

Wyposażenie chatczyny i ubiór Hucułów na połoninie nie wzbudzają dzisiaj en-
tuzjazmu w turystach, w przeciwieństwie do okresu końca XIX w. i dwudziestolecia 
międzywojennego, kiedy niemal kreowano wyobrażenie, że owce i krowy wypasają pa-
sterze wystrojeni w kolorowe, zachwycające keptary, jasne porkynecia i białe, haftowane 
soroczki. Dzisiejszy ubiór i otoczenie budynków na połoninach są zaniedbane i dużo 
im brakuje do zachwycającej niegdyś ludowej kultury. Obraz Hucułów, jaki przeka-
zują nam przedwojenne widokówki i inne materiały ikonograficzne z pewnością nie 
jest zgodny z ówczesną codziennością. W większości są to przykłady odświętnego 
stroju, a nie powszedniego, który był odmienny niż dzisiaj i o tym ubiorze najmniej 
zachowało się informacji i przekazów ikonograficznych. Muzea gromadzące ubiory 
poszukiwały i właściwie nadal są zainteresowane jedynie estetycznie atrakcyjnymi, 
co powoduje, że przekaz dotyczący huculskiej codzienności jest ograniczony [Woź-
niak 2012]. Dlatego zdecydowaliśmy się na relację z poszukiwań „stroju ludowego” 
odświętnego w Łazeszczynie, pokazanie współczesnego stroju codziennego i reakcji 
Hucułów na pytania o ten świąteczny, ludowy, stanowiący wyjątkowy element życia. 
Taka relacja może przyczynić się do wypracowania poglądu na współczesną rolę 
tradycyjnego „stroju ludowego” w społeczności Hucułów, a także na obserwowane 
w Ukrainie zjawisko „oznaczania” święta ubieraniem współczesnej odzieży szytej 
specjalnie na taką okazję i podkreślającej odrębność narodową.

Po przeprowadzeniu wywiadów na połoninach zespół przeniósł się do Łazesz-
czyny. Gospodarzom, u których gościliśmy, zadaliśmy pytanie czy we wsi ludzie mają 
jeszcze dawne, huculskie ubrania? W pierwszym odruchu odpowiedzieli, że nikt już 
ich nie ma i nie używa, ale po pewnym zastanowieniu okazało się, że w domu jest 
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„stary keptar”. Wyobraźnia podsunęła nam wizję wyszywanego kożuszka, co okazało 
się nieprawdą. Ze zdziwieniem oglądaliśmy dosyć długą, uszytą ze zbitego sukna, 
czarną kamizelkę haftowaną w kolorowe kwiaty. „Pracowałam kiedyś w turbazie i tam 
kupiłam go. Fotografowałam się w nim z turystami” opowiadała starsza kobieta. Zachęce-
ni przez nas gospodarze przebrali się, prezentując wszystkie elementy odświętnego 
stroju. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że kobiety nadal haftują samodzielnie soroczki. 
Babka ubrała się w ozdobioną przez siebie koszulę, wyszywaną nitką czarną i czer-
woną, a na głowę założyła chustkę. Młodsza przebrała się w mini sukienkę z płótna, 
obszytą maszynową lamówką przywodzącą na myśl krzyżykowy haft, a mężczyźni 
(mąż i syn) ubrali się w koszule przyozdobione przez kobiety niebieskimi koralikami. 
To zdobienie do złudzenia przypomina haft nitką. Zdumienie sięgnęło zenitu, gdy 
okazało się, że w domu jest jeszcze stary, haftowany, brązowy serdak, z kolorowymi 
chwostami i srebrzyste zapaski (fot. 4, 5, 6).

Nasze poszukiwania poszły teraz kilkoma drogami. Pierwszą udaliśmy się do 
całorocznego domu Mariczki w Łazeszczynie. Był to duży, piętrowy, murowany dom 
ogrodzony płotem z cementowych paneli. Czekali tam na nas znajomi z połoniny 
i gorący banusz, czyli kulesza na śmietanie. Trudno było poznać w schludnie ubranych 
osobach, spotkanych wcześniej zabłoconych połonińskich wędrowników. Mieszkanie 
urządzone na wzór miejski, z meblami, ścianami, dywanami i wykładzinami w róż-
norodne wzory. Obecny tam był charakterystyczny dla Huculszczyzny horror vacui 
- tendencja przejawiająca się w tworzeniu dekoracji zapełniających całą powierzchnię 
obiektu, bez pozostawiania pustego tła. Nie spodziewałam się, że w takim „miesz-
czańskim” domu zobaczę przedwojenny strój huculski. Przy zastawionym stole szybko 
nawiązywaliśmy rozmowę i porozumienie. Wkrótce z szaf  powyjmowano pięknie 
zdobione koszule (fot. 7). Mikołaj pokazał nam ich kilka. Najważniejsza była dla niego 
czarna. Twierdził, że jest najstarsza. Ale oprócz niej posiadał jeszcze kilka. To ubiór 
odświętny, używany do cerkwi, a także w czasie innych świąt kościelnych czy pań-
stwowych np. Dnia Niezależności, które przypada w Ukrainie 24 sierpnia. Zwykle jest 
to tzw. długi weekend i wtedy wszyscy Ukraińcy tańczą, śpiewają, wychodzą na ulice 
miast i każdy ubrany jest w świąteczny strój, na który składają się u mężczyzn koszula 
z krzyżykowo haftowaną stójką i otokiem przy rozcięciu na piersi, a u kobiet haftowa-
ne koszule, bluzki, spódnice i sukienki o charakterystycznym kroju. Każda zdobiona 
innym haftem. Chciałoby się powiedzieć, że są to współcześnie powstające ubiory 
inspirowane poczuciem przynależności narodowej, szyte i zdobione pod wpływem 
przekazu ideologicznego, czy politycznego, natomiast nie na podstawie naukowych 
badań stroju ludowego (fot. 8). Ubiory te budzą zainteresowanie obcokrajowców, ale 
nie dorównują pięknem i wykonaniem dawnemu strojowi ludowemu. Koszule, które 
pokazał nam Mikołaj nawiązują zdobieniem do tradycyjnych przedwojennych męskich 
soroczek, ale są już wytworem powojennych trendów, upraszczania stroju ludowego. 
Pracochłonny i precyzyjny haft krzyżykowy został zastąpiony innymi technikami, 
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m. in. wspomnianym wcześniej wyszywaniem plastykowymi koralikami. 
Widząc nasze zainteresowanie jedna z sióstr Mikołaja pokazała nam swoje zdję-

cia w stroju huculskim i obiecała, że następnego dnia ubierze się i pozwoli zrobić 
sobie fotografie. Podobnie jak u poprzednich gospodarzy doprowadzenie do tego, 
aby „z głębi skrzyni” wydobyć stare elementy stroju ludowego, wymagało czasu, 
rozmowy, zachwytów, robienia dokładnych fotografii, przyglądania się wzorom na 
prezentowanych częściach ubrania i omawiania ich.

Następnego dnia zobaczyłam siostrę Mikołaja – Anię w huculskim stroju. Nie 
mogłam się nadziwić, jak bardzo ten strój zmienia kobietę, ile dodaje jej godno-
ści, atrakcyjności, zalotności, a jednocześnie powabu i zdecydowania (fot. 9). Miała 
płócienną białą spódnicę, ozdobioną ręcznym haftem na łączeniu, na niej pięknie 
prezentowały się dwie zapaski, utkane przede wszystkim z nitek szarych, granatowych 
i niebieskich, z mniejszą ilością pomarańczowych i bordowych, w taki sposób, że 
tkanina miała odcień niebiesko-szary. Współczesna bluzka z bufiastymi rękawami, 
wykończona była szeroką lamówką na dole, przy rozcięciu na piersi oraz użytą jako 
mankiety. Ozdobą całości był keptar, o charakterystycznym zakarpackim wzorze 
zdobień. Była to biała z naturalnej skóry, z włosem od spodu, krótka kamizela, 
którą ozdobiono przy szyi oblamowaniem ze skórki królika lub innego zwierzęcia. 
Wierzch skóry był biały, dobrze wyprawiony i zdobiony w sposób charakterystycz-
ny dla Zakarpacia (fot. 10). Wzdłuż brzegu keptara oraz przy otworach na ramiona 
biegnie pasek plecionki z cienkich, płaskich paseczków skórzanych (przeplotka), obok 
niego pasek skórzany nabijany gęsto małymi okrągłymi, pustymi w środku mosięż-
nymi kapslami. Trzeci pasek to barwny haft w kolorach pomarańczowym, zielonym, 
czerwonym i fioletowym. Powstałe pola wypełnione są motywami abstrakcyjnymi 
przypominającymi bukiet kwiatów i parzenicę, a także koło z haczykowatymi zębami 
(zuci). Takie skórzane szponiaste zęby zdobią też górę kamizeli i podobnie jak inne 
skórzane elementy mają po sąsiedzku pasy włóczkowego ornamentu, uzupełnionego 
małymi czerwonymi pomponikami (kyłyci). Tego rodzaju upiększanie skórą i wełną 
zwane było przez Włodzimierza Szuchiewicza jerowaniem. 

Keptar, który prezentowała Anna był ilustracją opisu zamieszczonego przez 
Alicję Woźniak w opracowaniu „Wyróżnieni strojem” [Woźniak 2012]: „W niektórych 
wsiach, np. w Jasinie, charakterystycznym elementem zdobniczym były zwisające luźno na ple-
cach, na rzemieniach, kolorowe podłużne pompony w formie kutasików (darmowysy), w różnych 
kolorach np. od góry jeden bordowy, następnie pomarańczowy i zielony, u dołu w pasie bordowy, 
pomarańczowy i zielony. Takimi kutasami związywano także keptar u szyi.” (fot. 11). Anna 
nałożyła też wełniane skarpety i współcześnie wykonane skórzane postoły ozdobione 
kolorowymi, metalicznymi kwiatkami z celuloidu.

Głowę ozdobiła dużą chustką w kwiaty. Biała płócienna spódnica, zapaski i kep-
tar nosiły ślady wieloletniego używania, natomiast bluzka i chustka były niedawno 
kupione. Hucułka nie umiała układać i zawiązywać chustkim, tak jak robi to cho-
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ciażby wnuczka Romana Kumłyka w Werchowynie (Żabiem) lub inne kobiety, które 
pielęgnują tradycję w prywatnych muzeach na Huculszczyźnie. Ważne było jednak 
to, że czuła się dumna z posiadanego ubioru, widać było z jej postawy i sposobu po-
ruszania, że jest dla niej ważny, przywraca poczucie wartości, które zapewne zostało 
nadszarpnięte koniecznością zarabiania na życie poszukiwaniem pracy w Polsce. 

Na drugiej ścieżce poszukiwań strojów ludowych przewodnikiem była wspo-
mniana wcześniej właścicielka haftowanej kamizelki, z którą od chwili założenia już 
się nie rozstawała. Nosiła ją ostentacyjnie prowadząc nas przez wieś do znajomej 
posiadającej huculskie ubranie. Na spotkanie wyszła nam kobieta w czarnym obci-
słym dresie, czarnej czapce na głowie i z grubymi okularami na nosie. Po krótkim 
namawianiu wyniosła przed dom swoje skarby. Były to srebrzyste zapaski, biała 
płócienna spódnica, adamaszkowa koszula z bufiastymi długimi rękawami zebra-
nymi w wyszywane mankiety, z takimi wstawkami w górnej części rękawów; keptar 
o analogicznym zdobieniu jak ten, który oglądałam u Anny, ale bez zdobień ze 
skóry nabijanej metalowymi kółeczkami, tylko cały zdobiony kolorowym haftem, 
z niewielkimi skórzanymi wstawkami. Jako element dekoracyjny wykorzystano w nim 
perłowe kuleczki. Postoły, które wkrótce kobieta nałożyła na białe skarpety (nazy-
wała je kapczurami) z owczej wełny, zawiązała czarnymi długimi sznurówkami. Były 
wykonane z pociemniałej skóry. Z rozmowy wynikało, że jej matka, która zmarła 
miesiąc temu była wesołą osobą, bardzo hardą i z godnością noszącą huculski ubiór. 
Nakazała dzieciom, żeby nie oddawały nikomu keptara, tylko przekazywały kolejnym 
pokoleniom. W czasie rozmowy wywiązał się nawet ostry spór między naszą gospo-
dynią a jej bratem, dążącym do tego, żeby sprzedać nam ten kożuszek, albo oddać do 
muzeum, co spotkało się z ostrym sprzeciwem ze strony siostry, która kilkakrotnie, 
dobitnie powtórzyła matczyny testament (fot. 12, 13, 14).

Kolejna ścieżka poszukiwań zaprowadziła mnie do cerkwi w Łazeszczynie i na 
cmentarz. W czasie naszego pobytu w Łazeszczynie były dwa dni świąteczne: nie-
dziela i wspomnienie św. Anny. Wszystkie kobiety (mężczyzn można było policzyć na 
palcach jednej ręki) w cerkwi ubrane były świątecznie i miały na głowach chustki (fot. 
15). Wśród nowoczesnych strojów dostrzegłam starszą kobietę ubraną w wyszywaną 
koszulę i przepasaną krajką, spódnicę miała już współczesną i zwykłe, płytkie gumia-
ki. Po nabożeństwie zapytałam, czy można zrobić jej zdjęcie. Nie protestowała, chęt-
nie pozowała do fotografii i z dumą mówiła, że sama wyszywała bluzkę. Na pytanie 
czy ma w domu też keptar odpowiedziała, że jej mama została pochowana w całym 
swoim huculskim ubraniu, a ona już sobie nie mogła sprawić nowego, tylko wyszyła 
koszulę i zdobyła krajkę. W trakcie rozmów z innymi mieszkańcami wsi ustaliliśmy, 
że obyczaj chowania zmarłych w ich tradycyjnych odświętnych strojach stosowany 
jest do dnia dzisiejszego. Świadczy to o głębokim, niemal podświadomym poczu-
ciu przynależności do huculskiej kultury, którego nie zniszczyły czasy komunizmu. 
Idąc przez dzisiejszą zakarpacką wieś nie podejrzewamy, że w szafach, bo nawet już 
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nie w skrzyniach, leżą starannie ułożone kolorowe pamiątki po minionych czasach 
i wystarczy tylko trochę zachęty, a huculska duma i poczucie tożsamości wydobywa 
je na światło dzienne.

Kolejnym miejscem, gdzie spotkaliśmy stroje ludowe były huculskie nagrobki. 
Z zaciekawieniem oglądaliśmy fotografie wykonane na porcelanie i umieszczone przy 
kommemoratywnych napisach na krzyżach i stelach. Znajdują się one na grobach 
osób zmarłych w latach 50. XX w. i ok. 1998 r. Zwykle są to zdjęcia portretowe, na 
których widać fragment odzieży: wyszywaną stójkę koszuli, fragment keptara, pas 
tabiwki, kapelusz, czy chustkę na głowie (zawiązana z tyłu z ominięciem brody, albo 
z końcami chustki przeciągniętymi pod brodą i zawiązanymi z tyłu głowy). Ale spot-
kaliśmy też fotografię całej postaci i podwójny portret (fot. 16,17,18). Współczesne 
nagrobki nie są zdobione fotografiami, ale również znajdują się na nich wizerunki 
zmarłych ubranych po huculsku, wykonane techniką graficzną na czarnym marmurze. 
Jak wynika z wywiadów Huculi bardzo przywiązywali, a niektórzy nawet współcześ-
nie przywiązują wagę do tego, jak zostaną pochowani. Ponieważ w Ukrainie nie jest 
jeszcze rozpowszechniona kremacja, przygotowanie ubrania do trumny jest istotnym 
elementem kultury. Sama ceremonia pogrzebu, mimo, że już znacznie uproszczona 
nadal zachowuje elementy dawnej uroczystości. Do dnia dzisiejszego można spotkać 
w górach kondukt pogrzebowy, w którym uczestnicy niosą chorągwie i feretrony, po-
siłek w postaci kołaczy, idąc przed lub za trumną i wiekiem, które są przytwierdzone 
do długich kołków. (fot. 19).

Wymienione wyżej zjawiska świadczą o wyjątkowo żywym i pielęgnowanym 
poczuciu tożsamości etnicznej, które jest w sposób szczególny akcentowane i kulty-
wowane w działaniach związanych ze śmiercią i pogrzebem.

Alicja Woźniak twierdzi, że tradycja na Huculszczyźnie wyraża się dzisiaj m.in. 
poprzez używanie stroju ludowego co stało się zewnętrznym wyznacznikiem tożsa-
mości, identyfikacyjnym symbolem narodowym i znakiem rozpoznawczym regionu. 
Pełni on różne role, w zależności czy wkładany jest przez mieszkańców w czasie 
ważnych dla nich świąt, czy też w czasie licznych festiwali, kiedy animatorzy wykorzy-
stują go w tworzeniu i odtwarzaniu kultury. Wtedy jego zadaniem jest przenoszenie 
wartości historycznych na nowe formy działań kulturalnych. Będąc obecnym w zbio-
rach muzealnych, „stanowi historyczny obraz możliwości artystycznego rzemiosła tkackiego, 
krawieckiego, hafciarskiego i zdobniczego. Jest podstawowym elementem folkloru i jednocześnie 
atrakcją turystyczną, a także inspiracją dla współczesnej twórczości artystycznej.” [Woźniak 
2012, s. 67-68].

Wróćmy jeszcze do wątku oddawania strojów do muzeum. W czasie rozmów 
z mieszkańcami Łazeszczyny na temat posiadania strojów nieustannie przewijało się 
utyskiwanie, że różne jego części pożyczono do szkoły i już nie wróciły, albo oddano 
je świadomie do muzeum. Dlatego też udaliśmy się do historyczno-krajoznawczego 
muzeum w Jasini. 
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Na Huculszczyźnie w ostatnich latach powstało bardzo dużo prywatnych inicja-
tyw, które pomysłodawcy określają mianem muzeów nadając im profile działalności 
związane z tradycyjną kulturą Huculszczyzny. Odwiedziliśmy placówkę prowadzoną 
przez samorząd Jasini, zwracając uwagę jedynie na przechowywane tam stroje.

W takich miejscach najważniejsza jest nie scenografia, z czym często spotykamy 
się w nowoczesnych ekspozycjach, ale eksponaty. W mniejszych, trochę zaniedbanych 
miejscowościach byłego Związku Radzieckiego można znaleźć jeszcze takie perełki. 
Nie wiem, czy mają one magazyny, ale z pewnością nie mają pieniędzy na aranżacje 
i dzięki temu autentyczny zabytek gra tutaj pierwszoplanową rolę. Jak ocenić tę sytu-
ację? Z jednej strony panujący wcześniej system polityczny dyskredytował poczucie 
tożsamości mniejszych grup etnicznych używając do tego sposobów, których nie 
można inaczej określić jak manipulacja i propaganda, a z drugiej strony dzięki takim 
składnicom zostały uratowane autentyczne przedmioty, dzięki którym przybysze 
mogą poznać prawdziwe, dawne rękodzieło, a miejscowi – jeżeli narodzi się w nich 
taka wola – poszukiwać utraconych wartości (fot. 20). 

Sala ekspozycyjna została wystylizowana na wnętrze huculskiej chaty o ścianach 
z bierwion. Pod oknem ława nakryta liżnikiem, na którym stały pasy – riemieni, jak je 
określiła kobieta sprzedająca bilety, mimo, że wszystkie były wysokie i zapinane na 
kilka metalowych klamer. Najmniejszy na trzy, a największy na sześć, czyli według 
nomenklatury z XIX w. powinna je określać mianem czeresy. Wszystkie były zdobio-
ne przy pomocy tłoczenia w horyzontalne pasy oraz „inkrustowane” plecionką ze 
skórzanych rzemyków o innym odcieniu skóry, układającą się wzdłuż brzegów oraz 
wzdłuż zapięcia w romby, jodełkę i stylizowane kielichy. Dodatkowo jeden z nich 
zdobiony był metalowymi kapslami w kształcie serc i kół (fot. 21). Obok pasów 
leżał świąteczny kapelusz z kolorowymi sznurkami (bajorkami) na otoku – kresania. 
Był też kapelusz kniazia, czyli pana młodego lub drużby weselnego, z drzewkiem, 
wykonanym z kolorowych szkiełek (wesilietko), serdaki brązowe z bogato zdobionymi 
kołnierzami, wykończonymi czerwoną, ale i zieloną nicią. Muzeum posiada też krasza-
niak. Keptary, które oglądałam w muzeum były bardzo do siebie podobne, prezento-
wały zakarpacki styl zdobienia, nie do pomylenia z innym regionem Huculszczyzny. 
Zapaski powieszone jedne na drugich trudne były do rozpoznania. Ich kolorystyka 
była podobna, ale nie zdążyliśmy zaobserwować jakiejś ogólnej tendencji zdobienia, 
poza wrażeniem ciemnego brązu. Wśród postołów niezdobionych, codziennych zacie-
kawienie wzbudziły metalowe. Niestety nie wiemy w jakich okolicznościach używano 
takiego obuwia. Na Zakarpaciu spotyka się wyjątkowe chustki, o nieco metalicznym, 
ciemnoróżowym odcieniu, zdobione długimi, cienkimi, kolorowymi frędzlami. Taka 
chustka jest prezentowana w muzeum jako charakterystyczna dla tego regionu (fot. 
22). Nie zabrakło też besahów wykonanych z tkaniny w kratę.

Muzeum posiada spory zbiór haftowanych damskich i męskich soroczek, niestety 
w żaden sposób nie opisanych. Nie wiadomo z jakiej wsi pochodzą, ani z jakiego 
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czasu. Opierając się na informacjach z przeprowadzonych wywiadów oraz na analizie 
eksponatów można przypuszczać, że pochodzą z okolicznych wsi na Zakarpaciu.

Olena Kozakewycz scharakteryzowała krój i zdobienia koszul na Zakarpaciu, 
zwracając uwagę, że ich odrębności kształtowały się pod wpływem działania szeregu 
czynników [Kozakewycz 2018]. Tradycyjne koszule żeńskie są bardziej urozmaicone 
niż męskie, ich krój i ozdoby ulegały zmianom w ciągu XIX oraz XX w. Koza-
kewycz wyróżnia dwa typy: „właściwy „huculski”, dominujący w strojach Hucułek 
z Rachowa i okolic oraz „wołoski”, przejęty przez mieszkanki Byczkowa Wielkiego 
i części ośrodka rachowskiego, gdzie można zauważyć wpływy rumuńskie w tam-
tejszych strojach ludowych. Badaczka opisując cechy stroju kobiecego z przełomu 
XIX i XX w., wymienia także kobiece koszule typu huculskiego, które szyto z płótna 
domowej roboty, charakteryzujące się długością mniej więcej do połowy łydki. Były 
one zwane „dodilne”. (fot. 23) Od przodu, na piersi robiono niegłębokie rozcięcie 
zwane pazuchą, a marszczenie przy szyi na oczkur. „Od początków XX w. marszczenie 
(„zbryżky”, „morszczynki”) podobnie jak w koszulach męskich było mocowane do wąskiego 
kołnierzyka („oszyjok”, „oszyjnyk”, „obszywka”), który był związywany nieszerokimi, kupo-
wanymi w jarmarcznych kramach wstążkami („oszczinki”, „uszczinki”). Dolną część rękawa 
również marszczono w nieszeroki haftowany mankiet „dudy”. Od początku XX w. koszule 
kobiece coraz częściej są szyte z tkaniny przemysłowej („jedwab”, „sztuczny jedwab”), jednoko-
lorowej, białej, często mającej stylizowany roślinny wzór (powstający drogą łączenia błyszczących 
i matowych płaszczyzn). Z pojawieniem się i rozpowszechnieniem takich wyrobów po części zmienił 
się również ich krój. Koszula składa się z dwóch części – górnej (właściwej koszuli) z tkaniny 
jedwabnej i dolnej – spódnicy („pidtyczki”, „pidszytki”, „pidszywki”), która często była szyta 
z czterech odcinków płótna domowej roboty. Łączono te części dekoracyjnymi ściegami hafciarskimi 
(cyrkuwano „cyrką”).” [Kozakewycz 2018, s. 269-270]. Cytowany opis można odnieść 
do zasobu muzeum w Jasini. Nie znaleźliśmy w nim drugiego typu koszul, czyli 
„wołoskich”. Różnią się od wcześniej opisanych koszul krojem i ozdobami. „Są one 
długie „dodilni”, zszyte z kilku prostokątnych kawałków płótna. W odróżnieniu od huculskich 
– bez kołnierza, z kwadratowym dekoltem Na części piersiowej, po linii wszycia rękawa i w 
dolnej części rękawa koszula jest rzęsiście marszczona, co nie jest charakterystyczne dla tradycyj-
nych koszul Huculszczyzny. Rękaw kończy się również dekoracyjnym marszczonym mankietem 
(„fodry”, „fodrosz”), wytwarzanym techniką marszczenia, z jednego kawałka płótna. Inny sposób 
wykonywania mankietu to przyszywanie szerokiego pasa koronki, często produkcji przemysłowej 
do podstawowej płaszczyzny rękawa.” [Kozakewycz 2018, s. 271]. Charakterystyczną cechą 
„wołoskich” koszul były koronkowe, dekoracyjne wstawki (robione szydełkiem lub 
z kupowanej koronki) w połączeniu z haftem obecnym na części piersiowej, czasami 
też na górnej naramiennej części rękawa. Koronkami również ozdabiano dolną kra-
wędź mankietów. Tym elementem dekoracyjnym był ozdobny, najczęściej trójdzielny 
pas, w połączeniu z haftem. Jego szerokość dochodziła do 15 cm, i dzielona była 
na trzy części, w środku część wyszywana na płótnie, po bokach pasy koronkowe. 
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W odróżnieniu od geometrycznego ornamentu północno-środkowej Rachowszczy-
zny haft na koszulach „wołoskich” miał cechy fitomorficzne. Spotykane są motywy 
kwiatowe z liściem – realistyczne lub stylizowane. Koronki praktycznie powtarzają 
motywy haftu, o ile pozwala na to technika szydełkowania. Autorka przypomina, że 
na całej Huculszczyźnie można wyróżnić cztery rodzaje rozłożenia haftu na koszuli 
kobiecej. Pierwszy to haft przy szyi, na przodach wzdłuż rozcięcia, na przyramkach, 
wykończeniu dołu rękawa i dole (ten występuje na koszulach zebranych w muzeum 
w Jasini). Drugi: haft przy szyi, wzdłuż rozcięcia z przodu i na przodach w pewnej 
odległości od rozcięcia oraz równomiernie wypełniający całość długich rękawów. 
Trzeci: haft przy szyi, na przodach wzdłuż rozcięcia, na rękawach o kompozycji dia-
gonalnej, na wykończeniu rękawów oraz u dołu. Czwarty: haft wypełniający całość 
widocznej koszuli [Woźniak 2012].

Koszule męskie mają skromniejszy zakres zdobień i bardziej prosty krój. W wy-
niku swoich badań Olena Kozakewych zauważa, że przez cały wiek XIX do pierwszej 
połowy XX w. na Rachowszczyźnie noszono trzy podstawowe typy koszul męskich. 
Były to koszule najstarsze, tradycyjne, nowe i fabryczne. Szyto je w domu i przezna-
czano na nie kawałek domowej roboty płótna z włókien konopi lub lnu i krojonego 
„wperekyd”. Z przodu koszuli robiono pośrodku wycięcie na dekolt i niegłębokie wer-
tykalne rozcięcie. Dawniejsze wyroby nie miały kołnierzyka, a rękawy w ich dolnych 
częściach były szerokie. Stójka oraz wąskie mankiety („dudy”) pojawia się w koszulach 
z końca XIX i początków XX w. [Kozakewycz 2018, s. 268]. Korzystając z tego opisu 
można stwierdzić, że posiadane przez muzeum w Jasini koszule są dwudziestowieczne. 
Ich zdobienia haftem są rozłożone po linii ramienia powyżej miejsca wszycia rękawa, 
na dole rękawa i na kołnierzyku, co według ustaleń Kozakewycz świadczyłoby o po-
chodzeniu z pocz. XX w. (fot. 24), nie mają natomiast haftów w postaci dwóch wer-
tykalnych pasów na piersiach, które pojawiały się od lat dwudziestych i trzydziestych 
XX w., o czym pisze cytowana autorka: „Te ornamentowane pasy były najczęściej jednakowe 
zdobione, ale czasami haft na części piersiowej („nahrudnyk”) różnił się pod względem rozmiaru 
(był szerszy) i ułożenia motywu wzoru. Rozpowszechniony był wzór „sosnówka” („sosniwka”) 
– łamane zygzakowate linie, urozmaicony układ których tworzył różne warianty kompozycji 
ornamentu.” [Kozakewycz 2018, s. 268]. Wśród koszul w muzeum znalazła się taka, 
której haftowane zdobienie było odmienne od pozostałych. Przywodzi ono na myśl 
wymieniane (i zobrazowane przez fotografię) przez cytowaną badaczkę motywy wy-
szywane na męskich skarpetach kapczurach z oczkami (fot. 25). Być może był to jeden 
z elementów całego stroju dekorowanego takim samym motywem.

Koszule ponadto miały dekoracyjnie zdobione kolorowe szwy biegnące po 
wierzchu łączeń, czyli cyrkuwano szwy boczne i dolną część ubrania (fot. 26). Noszono 
koszule, wypuszczając je na płócienne spodnie - gacie (gaczi), opasając się bajurom 
lub rzemieniem skórzanym. Od lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku koszule 
zaczęto nosić wpuszczając je w spodnie. 
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Zwiedzając muzeum zrobiliśmy ponad 50 fotografii haftów (3 długie koszule 
damskie, 3 krótkie, 4 koszule męskie, i 3 dziecięce) dzięki czemu mogę określić ich 
kolorystykę, którą różnią się poszczególne wsie na Huculszczyźnie. Temat ten jest 
niedostatecznie jeszcze przedstawiony w polskojęzycznych publikacjach. W boga-
tej literaturze dotyczącej Huculszczyzny znajdujemy często informacje, że miejsce 
pochodzenia ubranego w tradycyjny strój Hucuła można odróżnić dzięki lokalnym 
odmianom kolorystyki i ściegów hafciarskich, pisze o tym również Alicja Woźniak 
wskazując na przykład Kosmacza, którego hafty dobrze udokumentował Smolski. 
W Kosmaczu dominującym kolorem jest żółty, odcienie pomarańczowego i czer-
wonego, natomiast w Krzyworówni, Bereźnicy i Werchowynie spotykane są kolory 
chłodne, z wybijającymi się niebieskim, czerwonym i zielonym. Autorka uważa, że 
barwy różowe z niebieskim, z niewielką ilością koloru fioletowego charakterystyczne 
są dla Jasini i okolic. [Woźniak 2012, s. 35].

Porównując hafty z Jasini z haftami z Kosmacza, czy Werchowyny (Żabiego) za-
uważamy wyraźne różnice. Kolorystyka haftów w Kosmaczu, oprócz wielu przekazów 
ikonograficznych, została opisana i udokumentowana przez ukraińskiego artystę Gri-
gorija Smolskiego (fot. 27, 28) [Smolski 2013], natomiast kolorystyka z Werchowyny 
(Żabiego) jest najbardziej utożsamiana z Huculszczyzną i powszechnie „cytowana”. 

W muzeum w Jasini w większości haftów, zarówno na damskich, jak i męskich 
koszulach, przeważało wrażenie barw zimniejszych z powodu wybijającego się koloru 
niebieskiego w zestawieniu z różowym i liliowym. Po przeanalizowaniu jakie kolory 
nitek zostały użyte można stwierdzić, że jako dominantę stosowano zestawienie nie-
bieskiego (ciemnego bądź jasnego) z pomarańczowym (fot. 29, 30), był też liliowy 
z pomarańczowym i towarzyszyły im delikatniej użyty żółty, czerwony, zielony (fot. 
31), czarne tło było mało dostrzegalne, podobnie jak stosowanie delikatnego białego 
konturu.

Wzory na przyramkach koszul kobiecych, widniejące w miejscu połączenia 
rękawa z częścią okrywającą korpus, układały się pasowo, ułożone na zasadzie: 
½ wzoru, wąska listwa, 1 wzór, wąska listwa, ½ wzoru (fot. 32, 33). Najbardziej 
charakterystycznym motywem są romby i stylizowane kwiaty. W przeciwieństwie do 
haftów z Kosmacza, haft nie układa się w „rzekę” drobnych motywów, ale układa 
się w wyraźnie akcentowane większe elementy (najczęściej romby). Od omawianych 
eksponatów odstaje, długa do połowy łydki koszula dodilna, z haftowanym przyram-
kiem w odcieniu różowym. Środkowy geometryczny pas jest flankowany listwami 
z kolorowych kwiatów i gałązek.

Wzory na przyramkach koszul męskich są znacznie węższe niż w kobiecych 
(fot. 34, 35). Mieszczą nie dwa rozdzielone wąską listwą lustrzane odbicia wzorów, 
ale jeden podzielony tą listwą na dwie części. Najbardziej charakterystyczny motyw 
to stylizowany mniej lub bardziej geometrycznie kwiat wpisany w rąb, oddzielony 
połówkami rombów z kolorowym, geometrycznym wypełnieniem. 
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Na koniec wrócę jeszcze do cerkwi w Łazeszczynie. Przypadkiem trafiliśmy 
tam na wyjątkową uroczystość. Ślub. Ale nie była to huczna ceremonia. Brali w niej 
udział tylko państwo młodzi, świadkowie, kobieta prowadząca modlitwę i duchowny. 
Tak skromnego ślubu nie widziałam jeszcze nigdy, a tym bardziej w naszych czasach. 
Nie miał nic wspólnego z wystawnymi imprezami, z których słynie Huculszczyzna 
i które niejednokrotnie są opisywane. Nie brały w niej udziału strojne kobiety w ko-
szulach wyszywanych całkowicie koralikami, według najnowszej, miejscowej mody 
i zapaskach przetykanych srebrną nitką. Ujął nas jednak za serce szczerością swojego 
wyrazu i zagadkowością. Uduchowionej pannie młodej i panu młodemu w sandałach 
i czerwonym T-shircie życzyliśmy w myślach szczęścia. (fot. 36)
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ГуцульСьКий „нарОдний ОдяГ” на ЗаКарПатті
(у С. лаЗещина та в СМт яСіня)

резюме
Роз�лядаю�и тему “народно�о одя�у”, насамперед слід зазна�ити, що протя�ом 
останньо�о �асу він переживає відродження. Традиційне вбрання зараз є предметом 
зацікавлення для науковців: етно�ра�ів, етноло�ів та мистецтвознавців, а також стилістів 
і представників �ромадськості сіл та місте�ок у Польщі та в Україні. Результатом цьо�о 
є наукові дослідження та самі костюми, які створюють і які є предметом �ордості їхніх 
власників.
У польській науковій літературі спостері�ається відсутність детально�о аналізу 
орнаментів, які застосовуються в окремих ре�іонах та селах Гуцульщини. Серед су�асних 
українських етноло�ів дослідження традиційно�о �уцульсько�о одя�у проводить д-
р Олена Козакеви� (співробітник �нституту народознавства НАН України). Вона 
дослідила основні риси традиційно�о вбрання на Закарпатті, проте, більшість її 
наукових праць, опублікованих польською мовою, стосуються переважно �оловних 
уборів та мережива.
У процесі пізнання цінностей та особливостей �уцульсько�о одя�у важливу роль 
віді�рають темати�ні виставки одя�у з музейних колекцій. Протя�ом останніх років 
вони з великим успіхом пройшли як в Україні, так і в Польщі.
Автор цьо�о тексту не мала можливості провести системати�ні наукові дослідження 
на місцевості, але понад 20-рі�не зацікавлення культурою Гуцульщини дає можливість 
подати свої спостереження, зроблені в 2019 р. під �ас �ер�ово�о етапу дослідження 
полонинсько�о �осподарства на полонинах, що в масиві Кукула в Чорно�орі. У цьому 
дослідженні ми не деталізуємо окремих елементів �уцульсько�о одя�у, проте, маємо на 
меті подати свої ба�ення про вже проведені науковцями дослідження, аналізую�и роль 
традиційно�о �уцульсько�о одя�у у середовищі �ромади села Лазещина на Закарпатті. 
Ми ставили на меті представити результати своїх пошуків традиційно�о �уцульсько�о 
вбрання та їх застосування на полонині, в храмі і в повсякденному побуті, а також 
показати �отодокументацію, зроблену в музеї смт Ясіня. Також подаємо ін�ормацію 
про кладовища як ще один предмет своїх зацікавлень. Зроблена спроба аналізу вишивок 
на соро�ках з по�ляду їхньої колористики, структури, розташування та використання 
орнаментів, а також їх порівняння з вишивками з Косма�а, ін�ормацію про які подав у 
своєму дослідженні Гри�орій Смольський у публікації «Космацькі вуставки».

Ключові слова: Закарпаття, Лазещина, Ясіня, народне мистецтво, традиційний одя�, 
вишивка, національна культура
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zagórowska A., Rostropowicz-Miśko M., 2019, Migracje absolwentów szkół wyższych a kształtowanie się 
kapitału ludzkiego w województwie opolskim, „czasopismo Geograficzne”, 90(2): 91-110.

Streszczenie: 
województwo opolskie to region silnie zdeterminowany demograficznie szczególnie proce-
sami migracyjnymi o różnorodnych implikacjach społecznych i ekonomicznych. intensywne 
migracje obok dywersyfikacji etnicznej ludności składają się na specyfikę regionu i powodują, 
że problemy związane z ruchem wędrówkowym nabierają istotnego znaczenia w kontekście 
jego dalszego rozwoju. kapitał ludzki zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym 
stanowi kluczowy endogeniczny czynnik rozwoju każdego obszaru decydujący o jego poten-
cjale rozwojowym, dlatego też stały odpływ dobrze wykwalifikowanej kadry – absolwentów 
szkół wyższych za granicę, który obserwujemy nie tylko w regionie, ale również w całym kraju 
przyczynia się do jego znacznego pomniejszenia. celem artykułu jest ukazanie skali odpływu 
migracyjnego, zwłaszcza ludzi młodych i dobrze wykształconych, za granicę i poza region 
wraz z wynikającymi zeń zagrożeniami dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego woje-
wództwa opolskiego.        

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, migracje zagraniczne, absolwenci szkół wyższych

Wstęp

w bogatej literaturze dotyczącej kapitału ludzkiego podkreśla się jego kluczową 
rolę w rozwoju na każdym poziomie i w każdym wymiarze. w Europie regionów 
szczególne znaczenie odgrywa on w budowaniu ich trwałości i konkurencyjności. 
województwo opolskie, jako region charakteryzujący się intensywnymi procesami 
migracyjnymi – zagranicznymi i wewnętrznymi, w sposób szczególny narażone jest 
na stały odpływ kapitału ludzkiego. wskazują na to wyniki narodowych spisów 
powszechnych, według których udział osób z wykształceniem wyższym w ostatnich 
latach znacznie się zwiększył. w roku 1988 i 2002 wynosił on 3,8%, natomiast 
w 2011 r. emigranci z województwa opolskiego z wykształceniem wyższym stanowili 
prawie 17%, a najliczniejszą grupą wiekową wśród nich były osoby młode w wieku 
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20-29 lat1. Dane te świadczą o „wypłukiwaniu” regionu z ludzi młodych i dobrze 
wykształconych, co jest równoznaczne z ubytkiem kapitału ludzkiego. celem arty-
kułu było ukazanie skali odpływu migracyjnego, zwłaszcza ludzi młodych i dobrze 
wykształconych, za granicę i poza region wraz z wynikającymi zeń zagrożeniami dla 
dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa opolskiego.

Kapitał ludzki i jego rola w regionie

kapitał ludzki stanowi przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych co 
sprawia, że jest pojęciem/koncepcją bardzo pojemną, szeroko dyskutowaną i różnie 
definiowaną. we wszystkich uwypukla się jego znaczenie jako czynnika rozwoju 
zarówno w skali makro, mezo i mikro. zainteresowanie kapitałem ludzkim sięga po-
czątków historii myśli ekonomicznej. w makroekonomicznym ujęciu kapitał ludzki 
pojawia się już w XV w. u w. petty, choć za podstawowe czynniki wpływające na 
bogactwo narodowe uznawał ziemię i pracę. A. smith − jeden z twórców klasycznej 
ekonomii dostrzegał konieczność pozostawienia państwu obowiązków w zakresie 
szkolnictwa i ochrony zdrowia.

kapitał ludzki, a zwłaszcza takie jego elementy jak: wykształcenie, doświad-
czenie, umiejętności i ich wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy od dawna były 
przedmiotem zainteresowań ekonomistów. Jednak wiedza na ten temat została upo-
rządkowana i ugruntowana dopiero w latach 60. ubiegłego wieku. Dzięki badaniom 
t.w. schulza, J. Mincera i G.s. Beckera został wniesiony ważny wkład w rozwój teorii 
ekonomii wyjaśniający źródła wzrostu gospodarczego, a na podstawie ich dokonań 
powstała teoria kapitału ludzkiego [kwiatkowski, Roszkowska 2012: 11-15]. od 
jej powstania dostarczano coraz więcej argumentów świadczących o rosnącej jego 
roli w każdej aktywności gospodarczej i społecznej odnoszącej się do różnych skal 
przestrzennych od lokalnej poprzez subregionalną, regionalną po ogólnokrajową 
[Gałązka 2011: 35-45] stając się tym samym ważnym elementem teorii wzrostu en-
dogenicznego. potwierdzają to teorie rozwoju regionalnego, jak na przykład teoria 
centrum i peryferii, biegunów wzrostu, teoria regionalnych systemów innowacji [tu-
ziak 2017: 106-112], w których eksponuje się innowacje z ich nośnikiem, jakim jest 
czynnik ludzki. z punktu widzenia organizacji (skala mikro) kapitał ludzki i jego rola 
najczęściej definiowane są jako wiedza, umiejętności, możliwości oraz potencjał do 
rozwoju i wprowadzania innowacji przez jej pracowników [Baron, Armstrong 2018: 
8]. przytoczone wybrane ujęcia kapitału ludzkiego potwierdzają, iż kapitał ludzki 
jako czynnik rozwoju jest zarówno w teorii, jak i w praktyce trudny do zdefiniowania 

1 Dane za 2011 r. zebrane były jedynie dla 16,6 tys. osób, co stanowiło 16,4% emigrantów 
z województwa opolskiego w wieku 13 lat i więcej, a więc nie odzwierciedlały rzeczywistej 
skali migracji osób z wykształceniem wyższym, jednak tendencja rosnąca jest wyraźna. 
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[Florczak 2006: 51-67]. Niejednoznaczność i złożoność tego pojęcia sprawia, że jego 
pomiar jest skomplikowany, zaś przyjęte wskaźniki opisujące poszczególne składowe 
będą dawały różne rezultaty w przypadku stosowania mierników syntetycznych. 

wymogi konkurencyjności równoznaczne z unowocześnianiem gospodar-
ki warunkowane są inwestycjami, zwłaszcza w człowieka, wśród których edukacja 
w formalne wykształcenie na wszystkich poziomach, w szczególności wyższym, oraz 
migracje ludności w celu znalezienia lepszej pracy mają istotne znaczenie dla budo-
wania kapitału ludzkiego [popiel 2015: 301-313, Domański 1993: 9]. traktowanie go 
w literaturze przedmiotu jako zasobu, dobra, bogactwa czy też aktywa użytecznego 
w gospodarce [Jaźwiński 2007: 113-121], świadczy o niekwestionowanej już obec-
nie roli kapitału ludzkiego jako jednego z kluczowych endogenicznych czynników 
rozwoju społeczno–gospodarczego regionów. stąd też dużej wagi nabiera określanie 
nawet pojedynczych jego elementów [Legutko-kobus 2011: 64-72]. komponentem 
kapitału ludzkiego pojawiającym się niemal we wszystkich definicjach jest wykształ-
cenie wyższe [zdrojewski, zdrojewski 2015: 135-156]. położenie akcentu na ten 
składnik kapitału ludzkiego jest uzasadnione również członkostwem polski w Unii 
Europejskiej i realizacją strategii „Europa 2020” [Strategia na rzecz…], której jednym 
z dwóch głównych celów w obszarze edukacja jest osiągnięcie w docelowym roku 
wartości odsetka osób z wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej 40% 
osób w wieku 30-34 lata. szczególna rola przypada w tym zakresie szkolnictwu 
wyższemu związanemu z badaniami naukowymi i innowacyjnością poprzez jego 
wkład w rozwój indywidualny i społeczny, kształcącemu wysoko wykwalifikowanych 
pracowników oraz aktywnych obywateli. Utrata ludzi wykształconych w wyniku ich 
odpływu za granicę lub do innych jednostek terytorialnych stanowi zagrożenie dla 
możliwości dalszego rozwoju obszarów odpływu. w regionie, w którym oferuje się 
wyższe płace obserwuje się napływ netto kapitału ludzkiego, wzrasta populacja, in-
westycje w wiedzę, a w konsekwencji produktywność. korzysta on zatem z efektów 
zewnętrznych [Bartnik 2016: 16].

śląsk opolski rozumiany jako województwo opolskie należy postrzegać przez 
pryzmat zjawiska histerezy. Burzliwe losy tego regionu związane ze zmianami przy-
należności państwowej nie pozostawały bez wpływu na kształtowanie się liczby 
i struktur ludności tam zamieszkałej. Rok 1945 zapisał się w historii jako powrót 
śląska opolskiego do polski w ramach tzw. ziem odzyskanych po ii wojnie świato-
wej, w wyniku czego obszar ten stał się największą na skalę europejską areną ruchów 
wędrówkowych, które wytworzyły silne powiązania, zwłaszcza z niemieckim rynkiem 
pracy. Modernizacja demograficzna wraz z transformacją społeczno-gospodarczą 
i otwarcie rynków pracy krajów Unii Europejskiej po przystąpieniu do niej polski 
zmieniały w istotny sposób demograficzny obraz polski, a zwłaszcza opisywanego 
województwa poprzez kumulację czynników o charakterze ogólnopolskim i specy-
ficznych dla tego województwa.
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z jednej strony województwo opolskie wchodzące w skład historycznego wiel-
kiego regionu jakim jest śląsk − wyodrębniony w oparciu o czynniki historyczne, 
polityczne i gospodarcze odgrywał i odgrywa znaczną rolę w rozwoju społeczno-
gospodarczym kraju, tworzy wraz z województwami śląskim i dolnośląskim obszar 
o dużej aktywności gospodarczej. Ludność tam zamieszkała stanowiła w 2017 r. 23% 
ludności kraju, uczestniczyła niemal w takim samym stopniu w tworzeniu produktu 
krajowego brutto (pkB) polski [Regiony Polski: 10 i 30], czerpie rentę położenia (wraz 
z województwem śląskim i dolnośląskim), na którą składają się m.in.: 
− skrzyżowanie ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i mię-

dzynarodowym,
− otwartość obszaru dzięki przynależności do Unii Europejskiej,
− położenie w obszarze tranzytowym w układzie północ-południe Europy i za-

chód–wschód Europy [korenik i in. 2014: 207-2015].
z drugiej strony województwo opolskie jako najmniejsza jednostka terytorial-

na poziomu NUts ii w polsce, z najmniejszą liczbą ludności i poziomem pkB 
na 1 mieszkańca poniżej wartości dla kraju cechują wysoka dynamika depopulacji, 
masowe migracje zarobkowe oraz drenaż mózgów − intensywne zasysanie zasobów 
ludzkich do innych ośrodków zarówno zagranicznych, jak i pozawojewódzkich, w tym 
do wielkich ośrodków metropolitalnych, zwłaszcza do wrocławia. skutkuje to najniż-
szym w polsce udziałem ludności z wyższym wykształceniem, niskimi wskaźnikami 
uczestnictwa w formalnym kształceniu ustawicznym, względnie niską popularnością 
kierunków technicznych.

Udział w tworzeniu wiedzy należy do najniższych w kraju wziąwszy pod uwagę 
niskie wydatki na działalność B+R (publiczne i prywatne) oraz niskie zaangażowanie 
zespołów badawczych w realizację programów Ramowych Unii Europejskiej. wiąże 
się to z dwukrotnie niższym niż przeciętnie w polsce udziałem zatrudnionych w B+R 
wśród pracowników.

procesy te postępują mimo, iż w kluczowych dokumentach strategicznych zapisano 
działania mające wyhamować niekorzystne tendencje w kształtowaniu kapitału ludzkie-
go zarówno od strony ilościowej − przeciwdziałanie depopulacji, jak i strony jakościo-
wej − przeciwdziałanie „wypłukiwaniu” regionu z ludzi młodych i dobrze wykształ-
conych. permanentny ubytek kapitału ludzkiego stanowi bowiem istotną przeszkodę 
w przejściu od kapitału adaptacyjnego do kapitału rozwojowego. ten pierwszy wyraża 
w aspekcie gospodarczym egalitaryzm, bezpieczeństwo, przystosowanie, opiekuńczość 
i roszczeniowość, w politycznym bierność i apatię, brak poszanowania prawa, afirmację 
prywatności i dystans wobec państwa, w kulturowym kolektywizm, oportunizm i kon-
formizm, ksenofobię. Drugi charakteryzowany jest w poszczególnych aspektach przez 
merytokrację, ryzyko, innowacyjność, samoodpowiedzialność, sukces (gospodarczy), 
obywatelskie uczestnictwo, legalizm, lojalność obywatelską (polityczny), indywidualizm, 
krytycyzm, otwartość i tolerancję (kulturowy) [stolarczyk-szwec 2013: 1-23].
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Ludność z wykształceniem wyższym w Polsce i  województwie 
opolskim

Jednym z założeń teorii kapitału ludzkiego jest to, że jednostki będą inwestować 
w kapitał ludzki jeżeli ich prywatne zyski przewyższą poniesione przez nie koszty, do-
konując tych inwestycji do momentu, w którym krańcowy zysk zrówna się z krańco-
wym kosztem [Baron, Armstrong 2018: 8]. Ma to związek z podejmowaniem decyzji 
o długości kształcenia przez jednostkę, a suma podobnych decyzji przekłada się na 
wskaźniki skolaryzacji. wśród cech opisujących zasoby kapitału ludzkiego k. Janc 
wymienia poziom wykształcenia ludności mierzony udziałem osób z wykształceniem 
wyższym, a do nakładów na kapitał ludzki zalicza między innymi saldo migracji we-
wnętrznych i zagranicznych na 1000 ludności oraz saldo migracji osób z wyższym 
wykształceniem na 1000 ludności [Janc 2009: 39]. zastosowanie ich w odniesieniu do 
województwa opolskiego jest szczególnie uzasadnione co wykazano powyżej. 

Na przestrzeni lat nastąpił w polsce znaczny wzrost liczby osób z wykształ-
ceniem wyższym, co uznać należy za zjawisko niezwykle pozytywne, świadczące 
o rozwoju kapitału ludzkiego. zaznaczyć należy, że tendencja ta widoczna jest w od-
niesieniu do wszystkich poziomów wykształcenia. według danych ze spisów po-
wszechnych w roku 1988 liczba osób z wykształceniem wyższym w polsce wynosiła 
1,8 mln (6,5% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej), natomiast w 2011 r. 5,7 mln 
(17%), co stanowiło pawie czterokrotny jej wzrost. ogromne znaczenie miał rozwój 
szkolnictwa wyższego w polsce, a zwłaszcza uczelni niepublicznych, których liczba 
w drugiej połowie lat 90. XX w. bardzo szybko wzrastała. w roku akademickim 
1997/98 wynosiła 146, a dziesięć lat później osiągnęła apogeum − 324. w kolejnych 
latach nastąpił nieznaczny jej spadek – w roku akademickim 2014/15 wynosiła 302 
[Szkoły wyższe…: 31]. 

wraz z rosnącą liczbą szkół wyższych wzrastała liczba studentów. w latach 
2004-2009 utrzymywała się ona na bardzo wysokim poziomie – ponad 1,9 mln 
osób, jednakże od roku 2010 obserwuje się systematyczny spadek studiujących. taka 
sama tendencja w zakresie kształtowania się liczby studentów miała miejsce także 
w województwie opolskim. Ma to swoje odzwierciedlenie w wartości współczynni-
ka skolaryzacji netto w polsce2, który w roku akademickim 1990/91 wynosił 9,8%, 
a w szczytowym okresie 40,8%. wraz ze spadkiem liczby studiujących, a przede 
wszystkim w wyniku pogarszania się sytuacji na rynku pracy osób legitymujących się 
dyplomem ukończenia szkoły wyższej (zwłaszcza pochodzących z najliczniej repre-
zentowanych kierunków kształcenia), następowało sukcesywne obniżanie wartości 
tego współczynnika do 37,8% w roku akademickim 2014/15 [Szkoły wyższe…: 29].

2 stosunek liczby osób uczących się w nominalnym wieku kształcenia na danym poziomie do 
ogółu ludności w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia.
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Ryc. 1. Liczba studentów kształcących się na uczelniach wyższych w polsce 
i w woj. opolskim w latach 2002-2017 na 10 tys. osób w wieku 20-24 lata

Fig. 1. Number of  students studying at universities in poland and the voivodeship 
opole in the years 2002-2017 out of  10,000 people aged 20-24.

Źródło: GUs Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl
source: sp Local Data Bank, www.stat.gov.pl

wzrostowi liczby studiujących, a tym samym liczby absolwentów szkół wyż-
szych towarzyszył wzrost udziału kobiet legitymujących się wykształceniem wyższym. 
z końcem lat 80. ubiegłego wieku odsetek kobiet z wyższym wykształceniem stano-
wił jedynie 5,9%, natomiast według spisu powszechnego z 2011 r. wynosił już 19% 
i był wyższy od udziału mężczyzn o 4,5%. kolejną pozytywną zmianą w omawianym 
okresie był znaczny wzrost udziału osób z wyksztalceniem wyższym zamieszkałych 
na wsi. według danych ze spisów powszechnych w 1988 r. ich odsetek wynosił je-
dynie 1,8%, natomiast w 2011 r. prawie 10%.

w strukturze wieku osób z wykształceniem wyższym w polsce wyraźnie widać 
skutek boomu edukacyjnego, który zapoczątkowała transformacja społeczno–gospo-
darcza, gdyż najwyższy ich odsetek występuje wśród osób młodych w wieku 25-39 
lat, co obrazuje ryc. 23.

 Dzięki tej swoistej „rewolucji” edukacyjnej radykalnie zmieniła się pozycja 
polski na tle pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej w zakresie udziału 
ludności w wieku 30-34 lata z wykształceniem wyższym. w świetle danych statystycz-
nych przedstawionych na ryc. 3 polska zalicza się do państw, w których odsetek ten 
jest wysoki (45,7%).

3 według Eurostat odsetek osób z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 30-34 lata 
w 2011 r. wyniósł 36,5%. Rozbieżności wynikają z zastosowania różnej metodologii badań: 
w Nsp 2011 próba wynosiła 16,4% dla woj. opolskiego i 20% dla polski, natomiast Eurostat 
gromadzi dane w oparciu o statystyki krajowe.
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powyższe wartości wyraźnie wskazują natomiast na fakt osiągnięcia z nawiązką 
przez polskę celu strategicznego w zakresie odsetka osób z wyższym wykształceniem 
w wieku 30-34 lata z docelowego 2020 r. zawartego w „Strategii Europa 2020” .

pozytywne przemiany w zakresie poziomu wykształcenia ludności zaobserwo-
wano także w województwie opolskim. w świetle danych zawartych w poniższej 
tabeli mieszkańcy regionu są coraz lepiej wykształceni. Dzięki zasilaniu regionu przez 
kolejne roczniki absolwentów szkół wyższych, głównie zlokalizowanych na terenie 
województwa (ryc. 4), nastąpił wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym z 8% 
w 2002 r. do 13,6% w 2011 r., (w 1988 r. osoby te stanowiły jedynie 5%); z wykształ-
ceniem średnim ogólnokształcącym – wzrost z 6,8% do 10,3%. cechą subpopulacji 
osób z wyższym wykształceniem na opisywanym obszarze (podobnie, jak w całym 
kraju) jest przewaga kobiet z wyższym wykształceniem nad mężczyznami w obu ba-
danych okresach wynosząca odpowiednio 8,4% w 2002 r. i 15,2% w 2011 r. Mimo 
pozytywnych zmian w poziomie wykształcenia ludności województwa opolskiego 
w dalszym ciągu odsetek osób z wyższym wykształceniem w tym regionie należy do 
najniższych w kraju. przyczyny tego stanu są złożone lecz niewątpliwie istotny wpływ 
na jego wartość mają migracje wewnętrzne i zagraniczne. 

Tabela 1. Ludność województwa opolskiego w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem wyż-
szym, średnim ogólnokształcącym i zasadniczym zawodowym w 2002 i 2011 r. (w %)
Table 1. population of  the opolskie Voivodeship aged 13 and more with higher education, 
general secondary and basic vocational education in 2002 and 2011 (in %)

wyszczególnienie

poziom wykształcenia

wyższe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe

2002 2011 2002 2011 2002 2011

ogółem 8,0 13,6 6,8 10,3 26,0 23,9

Mężczyźni 7,6 11,8 4,2 7,7 34,2 31,4

kobiety 8,4 15,2 9,2 12,0 18,5 17,0

Źródło: dane Narodowego spisu powszechnego z roku 2002 i 2011.
source: data National census 2002 and 2011.
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Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem osób z wykształceniem 
wyższym

współczesne migracje zagraniczne mają podłoże ekonomiczne. czynniki wypy-
chające z regionu to przede wszystkim bezrobocie – szczególnie wśród osób młodych 
i niskie płace, co znacznie ogranicza możliwości usamodzielnienia się. Natomiast wyższe 
zarobki za granicą to główny czynnik przyciągający do kraju docelowego. Już na począt-
ku lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to nastąpił intensywny rozwój procesów migracyjnych 
w regionie, jednym z poważniejszych problemów społecznych było wysokie bezrobocie. 
podjęcie decyzji o wyjeździe w celach zarobkowych ułatwiało podwójne obywatelstwo 
(polskie i niemieckie) oraz liczne powiązania rodzinne i sąsiedzkie z osobami, które wy-
jechały do Niemiec na stałe. z każdym rokiem liczba osób przebywających czasowo za 
granicą była coraz wyższa, w 1988 r. wynosiła 53 tys., w 2002 r. – 105,2 tys. a w 2011 r. 
− 108 tys. warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że dane statystyczne nie ukazują 
stanu rzeczywistego, szczególnie na obszarach wiejskich województwa opolskiego, gdyż 
występuje nierejestrowana emigracja stała i zarobkowa [Jończy 2010: 123-126]. problem 
braku danych odzwierciedlających rzeczywisty stan liczby ludności województwa opol-
skiego wskazał R. Jończy. w swoich licznych badaniach udowodnił istnienie emigracji 
zawieszonej obejmującej osoby, które wyemigrowały za granicę na stałe, ale nie doko-
nały wymeldowania ze swojego miejsca zamieszkania w polsce [Jończy 2003: 168-171; 
idem 2010: 156-161]. Jednakże opierając się na oficjalnych danych statystycznych także 
można dokonać ogólnej charakterystyki migracji czasowych z regionu.
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Emigranci ze śląska opolskiego podejmowali zatrudnienie głównie w Niem-
czech i Holandii – dotyczy to w szczególności ludności o wieloletnich tradycjach 
migracyjnych. Natomiast osoby wyjeżdżające za granicę po przystąpieniu polski do 
Unii Europejskiej kierowały się przede wszystkim do wielkiej Brytanii i irlandii. 
według danych z 2011 r. emigranci najliczniej wyjeżdżali do Niemiec – 61,7%, na-
stępnie do wielkiej Brytanii – 11,4%, Holandii – 11,3% i irlandii – 3,7% [Migracje 
zagraniczne i wewnętrzne…: 42]. w skali całego kraju emigracja zagraniczna odbywała 
się natomiast na pierwszym miejscu do wielkiej Brytanii, co potwierdza specyfikę 
procesów migracyjnych w województwie opolskim.

 Migracje czasowe z województwa opolskiego cechuje długookresowość – 74,5% 
wszystkich wyjeżdżających stanowiły osoby, które przebywały za granicą powyżej 12 
miesięcy. o ile w przypadku wyjazdów zarobkowych ludności śląskiej do Niemiec 
czy Holandii można mówić o emigracji czasowej, tak emigracja na wyspy Brytyj-
skie miała tendencję do przekształcania się w definitywną. istnieje zatem wyraźne 
zróżnicowane w ruchach migracyjnych na śląsku opolskim, co ma ścisły związek 
z pochodzeniem regionalnym i etnicznym ludności.

Emigrowały głównie osoby młode. Analiza struktury wieku migrantów poka-
zuje, że udział tych osób w badanym okresie utrzymywał się na bardzo wysokim 
poziomie. wśród ogółu migrantów czasowych w 2002 r. osoby w wieku 15-49 sta-
nowiły 75,3% (79,3 tys.), a w 2011 r. – 74,2% (80,0 tys.). wśród tej grupy najliczniej 
emigrowały osoby w wieku 25-29 lat – 12,1% w 2002 r. i 15,5% w 2011 r.; 30-34 
lata – odpowiednio 12,0% i 15,7%; 35-39 lat – 13,5% i 11,7%. szczegółowe dane 
prezentuje rycina 5.

zarobkowy charakter migracji zagranicznych był i jest nadal wiodący. według 
danych ze spisu powszechnego z 2002 r. dla prawie 38% emigrantów czasowych 
z województwa opolskiego praca była głównym motywem wyjazdu, a 35% wskazy-
wało sprawy rodzinne [Narodowy Spis Powszechny…:10]. Rosnące znaczenie podejmo-
wania pracy z granicą pokazały wyniki spisu powszechnego z 2011 r. − dla prawie 
74% emigrantów praca stanowiła główną przyczynę emigracji [Migracje zagraniczne 
i wewnętrzne…:102]. podobnie kształtowały się wyniki w tym zakresie dla całego kra-
ju: około 73% emigrantów czasowych z polski deklarowało pracę, jako przyczynę 
wyjazdu, a około 16% sprawy rodzinne [Migracje zagraniczne ludności…: 179]. czynnik 
ekonomiczny we współczesnych procesach migracyjnych potwierdzony jest także 
licznymi badaniami nad procesami migracyjnymi nie tylko w województwie opolskim, 
ale także w całym kraju [Jończy, kubiciel 2007: 23-27, korczyńska 2003: 135-136, 
Rostropowicz-Miśko 2007: 165-166].
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Ryc. 5. struktura wieku migrantów czasowych z województwa opolskiego w 2002 i 2011 r.*
Fig. 5. Age structure of  temporary migrants from the opolskie Voivodeship in 2002 and 2011
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego spisu powszechnego 

z roku 2002 i 2011.
source: own elaboration based on the data of  the National census from 2002 and 2011.

Niezwykle istotną kwestią w kontekście kształtowania się i jakości kapitału 
ludzkiego są migracje zagraniczne osób z wykształceniem wyższym. warto w tym 
miejscu wskazać, że wśród emigrantów czasowych nastąpił znaczny wzrost udziału 
osób z wykształceniem wyższym – z 3,7% w 2002 r. do 16,9% w 2011 r. co oznacza, 
że następował systematyczny odpływ kapitału ludzkiego, który nie został wchło-
nięty przez regionalny rynek pracy i uznać należy to bardzo niekorzystną tenden-
cję. porównując średnie roczne zarobki osób z wykształceniem wyższym w krajach 
Unii Europejskiej (ryc. 6), do których najczęściej migrują obywatele polscy wyraźnie 
widać, że są one znacznie wyższe niż w polsce. według danych Eurostatu w roku 
2014 średnie zarobki takich osób w polsce wynosiły 16 574 euro i były kilkakrotnie 
niższe niż w krajach docelowych. Jak wynika z badań zawartych w Diagnozie społecznej 
2013 i 2015, wśród czynników wymienianych jako najważniejsze w pracy zawodowej 
w województwie opolskim, jak i pozostałych regionach kraju odgrywała odpowiednia 
płaca (67% wskazań w 2015 r . wobec 60,7% w 2013 r.) [Kapitał ludzki…: 229].
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widoczny stały odpływ dobrze wykwalifikowanej kadry za granicę, który po-
twierdzają w ostatnich latach migracje zarobkowe osób młodych są zjawiskiem stałym 
nie tylko w regionie, ale również w całym kraju. problem emigracji osób wykształco-
nych określa się jako „drenaż mózgów” (brain drain). o ile jednak osoby wyjeżdżające 
za granicę zdobywają nowe umiejętności, doświadczenie, a następnie wracają i wy-
korzystują je w regionie, to można uznać to za zjawisko pozytywne, w przeciwnym 
razie następuje marnotrawstwo kapitału ludzkiego, gdyż znaczna część absolwentów 
szkół wyższych nie pracuje w zawodach zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami. 
p. kaczmarczyk i J. tyrowicz twierdzą, że „zagrożeniem, na które trudno nie zwrócić 
uwagi, jest jednak fakt, iż duża część migrantów z polski – przynajmniej w początko-
wej fazie wyjazdu – pracuje poniżej swojego poziomu kompetencji. Badania wskazują, 
że – w zależności od kraju przyjmującego – dotyczy to od 40% do 80% polskich 
emigrantów. w konsekwencji osoby, które uzyskały relatywnie wysokie wykształcenie 
w polsce, są narażone na stopniową utratę kompetencji i, tym samym, pogorszenie 
swoich szans – zarówno na wysyłającym, jak i przyjmującym rynku pracy. takie mar-
notrawienie kompetencji (brain waste) związane jest przede wszystkimi z masowymi 
wyjazdami młodych absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy napotykając 
na barierę zatrudnienia odpowiadającego ich aspiracjom w polsce decydowali się 
na podjęcie jakiejkolwiek pracy za granicą” [kaczmarzyk, tyrowicz 2008: 7]. Jest to 
poniesiony nakład na kształcenie, który nie zwróci się w postaci wartości dodatko-
wych, jak też koszt utraconych korzyści wynikających z roli kapitału ludzkiego jako 
czynnika rozwijającego klasę kreatywną regionu.

Duże znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego w województwie opolskim mają 
również migracje wewnętrzne, szczególnie do regionów ościennych, w których znaj-
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dują się liczne ośrodki akademickie i bogate w oferty pracy rynki. w latach 2002-2015 
aż 33,5% opuszczających region osiedliło się w województwie dolnośląskim, a 25,8% 
w województwie śląskim, co pokazuje ryc. 7.
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Fig. 7. internal migrations from the opolskie Voivodeship in the years 2002-2015 in %

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu statystycznego w opolu.
source: own elaboration based on data from the statistical office in opole.

z badań przeprowadzonych w województwie opolskim wśród maturzystów 
oraz mieszkańców tego regionu – studentów pierwszego roku, którzy podjęli studia 
stacjonarne poza opolem (na Uniwersytecie Ekonomicznym we wrocławiu) wy-
nika natomiast, że aż 53,7% maturzystów pragnie kontynuować naukę na studiach 
wyższych poza województwem, a jedynie 28,8% na uczelniach wyższych w regionie 
[Jończy i in 2013.: 30]. Najchętniej wybieranym miastem akademickim był wrocław, 
na który wskazało 66,6% badanych. ponad 52% respondentów deklarowało również, 
że docelowo planują zamieszkać poza województwem opolskim (w regionie tylko 
21,6%), a docelowym miastem najczęściej obierany był wrocław – 63,3%. inne 
ośrodki uzyskały znacznie mniej wskazań: kraków – 12,9%, poznań – 6,1%, 5,3% 
warszawa [ibid.: 37].

przytoczone powyżej wyniki badań pokazują, że sąsiadujące z województwem 
opolskim województwa dolnośląskie i śląskie o prężnych gospodarkach, z dużymi 
ośrodkami akademickimi, o dużej mocy przyciągania z uwagi na ilość miejsc pracy, 
bogatą ofertę edukacyjną i renomę uczelni dla wielu mieszkańców opolszczyzny 
stanowiły i dalej stanowią docelowe miejsce wyjazdów poza region, zwłaszcza ich 
stolice − stały się miejscem koncentracji kreatywnej klasy regionu (jej rdzeń stanowią 
naukowcy, inżynierowie, nauczyciele akademiccy, pisarze, artyści, aktorzy projektanci). 
Jest to równoznaczne z utratą siły sprawczej rozwoju opisywanego regionu [Florida 
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2003: 3-19]. siła przyciągania najsilniej odczuwana jest przez lokalne jednostki znaj-
dujące się w bliskiej odległości od metropolii wrocławskiej czy konurbacji górno-
śląskiej, której świadectwem jest chociażby zapis w strategii Rozwoju Gminy Nysa 
na lata 2014–2023 „Nysa rywalizuje z najbliżej położonymi aglomeracjami (opolską, 
wrocławską, śląską), które m.in. zasysają kapitał ludzki i biznes, pogarszając trudną 
sytuację demograficzną i ekonomiczną gminy”. wyjaśnia to m.in. teoria dystrybucji 
kapitału ludzkiego G. Myrdala [Bartnik 2016: 1], z której wynika, że regiony o ko-
rzystniejszych uwarunkowaniach rozwojowych przyciągają kapitał i ludność z rów-
noczesnym efektem wymywania zasobów z regionów słabiej rozwiniętych. 

Bezrobocie, problem ze znalezieniem pierwszej pracy przez osoby młode, ni-
skie zarobki skłaniają zatem do podjęcia decyzji migracyjnej. potwierdzają to dane 
z opolskiego rynku pracy (tab. 2). 

Tabela 2. Bezrobotni według wieku w województwie opolskim w latach 2000-2017
Table 2. Unemployed persons by age in the opolskie Voivodeship in years 2000-2017 

wiek
2000 2005 2010 2015 2017

ogółem % ogółem % ogółem % ogółem % ogółem %
24 i mniej 19 797 28,6 14 256 20,5 10 828 22,2 5 079 14,0 3131 12,0
25-34 18 039 27,5 18 237 26,3 10 479 21,5 9 435 26,1 7094 27,2
35-44 17 055 24,6 14 868 21,4 7 475 15,3 7 090 19,6 5402 20,7
45-54 12 773 18,4 17 689 25,5 10 124 20,8 7 074 19,5 4834 18,5
55 lat i więcej 1 647 2,4 4 346 6,3 5 875 12,0 7 525 20,8 5605 21,5
razem 69 311 100,0 69 396 100,0 48 775 100,0 36 203 100,0 26 066 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu statystycznego w opolu i Banku 
Danych Lokalnych.
source: own elaboration based on data from the statistical office in opole and Local Data Bank.

Analizując strukturę wieku osób bezrobotnych zauważyć można, iż w roku 
2000 wśród ogółu bezrobotnych osoby w wieku do 44 roku życia, a więc w wieku 
produkcyjnym mobilnym stanowiły wysoki odsetek [Markowski 2008: 38-40]. w ko-
lejnych latach ich udział malał, a w 2010 r. znacząco się obniżył w porównaniu do 
roku 2000. Jednym z czynników wpływających na ten stan były wyjazdy zarobkowe 
za granicę, gdyż, jak wcześniej wykazano, najliczniejszą grupę migrantów stanowiły 
osoby w wieku 20-49 lat. 

z punktu widzenia budowania i wykorzystania kapitału ludzkiego nie bez zna-
czenia jest poziom wykształcenia ludności, w tym także tej pozostającej bez pracy. 
w województwie opolskim według danych statystycznych, w latach 2000-2017 nastą-
pił pięciokrotny wzrost odsetka bezrobotnych z wykształceniem wyższym (z 2,5% do 
12,6%) przy jednoczesnym spadku udziału bezrobotnych z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym [Rostropowicz-Miśko 2013: 18-32, Rauziński 2009: 72]. Jednakże ci 
ostatni wraz z osobami bezrobotnymi z wykształceniem gimnazjalnym i niższym i tak 
stanowią łącznie około 60% ogółu bezrobotnych w całym analizowanym okresie.
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problem pogarszającej się sytuacji na rynku pracy osób z wykształceniem wyż-
szym zauważalny był w polsce już w drugiej połowie lat 90. XX w. w latach 1997-2001 
ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł z 2,2% w 1997 r. do 4,7% w 2001 r. 
[kryńska 2004: 242-245].
Tabela 3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia w województwie opolskim w latach 
2000-2017
Table 3. Unemployed persons by education level in the opolskie voivodship in the years 
2000-2017

poziom wykształcenia
2000 2005 2010 2015 2017

ogółem % ogółem % ogółem % ogółem % ogółem %

wyższe 1 741 2,5 3 366 4,9 4 383 9,0 4 250 11,8 3 291 12,6

policealne i średnie 13 977 20,2 14 121 20,3 9 704 19,9 6 951 19,2 5 040 19,3
średnie
ogólnokształcące 4 848 7,0 4 598 6,6 4 950 10,1 3 467 9,6 2 584 10,0

zasadnicze zawodowe 25 762 37,2 22 720 32,7 14 318 29,4 10 450 28,9 7 222 27,7
Gimnazjalne, 
podstawowe 
i niepełne podstawowe

22 983 33,2 24 591 35,0 15 420 31,6 11 085 30,6 7 929 30,4

razem 69 311 100,0 69 396 100,0 48 775 100,0 36 203 100,0 26 066 100,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu statystycznego w opolu i Banku 
Danych Lokalnych.
source: own elaboration based on data from the statistical office in opole and Local Data Bank.

szczególną uwagę należy zwrócić na problem bezrobocia wśród osób mło-
dych, do 27 roku życia legitymujących się wykształceniem wyższym, które stanowią 
znaczny udział w ogólnej liczbie bezrobotnych, co pokazuje ryc. 8. wynika z niej, 
iż w okresie 2005-2010 następował systematyczny wzrost odsetka bezrobotnych 
z wykształceniem wyższym.

Ryc. 8. Udział osób do 27 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych z wykształceniem 
wyższym w woj. opolskim w latach 2005-2014

Fig. 8. share of  persons up to 27 years of  age in the total number of  the unemployed 
with higher education in the opolskie voivodeship in the years 2005-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu statystycznego w opolu.
source: own elaboration based on data from the statistical office in opole.
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ten niekorzystny trend wynikał z faktu, iż rynek pracy województwa opolskie-
go nie był w stanie wchłonąć rosnącej liczby absolwentów szkół wyższych. Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedostosowanie profilu kształcenia do po-
trzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. tym bardziej, że jak można wyczytać 
w opracowaniu GUs pt. Kapitał ludzki z cytowanej tam Diagnozy społecznej 2013 i 2015 
zmalało znaczenie stabilności zatrudnienia (52,3% w 2015 r. w stosunku do 55,1% 
w 2013 r.), a wzrosła waga pracy zgodnej z umiejętnościami (24,6% w 2015 r., 22,2 
% w 2013 r.), co niewątpliwie ma związek z poprawą w ostatnich latach sytuacji na 
rynku pracy. Nowoczesny rynek pracy wymaga obecnie nie tylko wysokich kwali-
fikacji. Młodzi pracownicy muszą wykazywać chęć stałego rozwoju, dokształcania 
się, otwarcia na innowacje, a w tym aspekcie notuje się coraz bardziej niepokojące 
dane wynikające z relatywnie małego odsetka osób biorących udział w permanen-
tnym kształceniu. w 2016/2017 wyniósł on w polsce ok. 4,1%, a w województwie 
opolskim 2,8%, co w porównaniu z rokiem akademickim 2007/2008 oznaczało 
dodatkowo w obu przypadkach znaczny spadek odpowiednio z 4,5% i 3,4% [Kapitał 
ludzki…: 229]. R. Rauziński twierdzi, że „inwestowanie w jakość kapitału ludzkiego 
nie może być już traktowane jako koszty ekonomiczne, musi zostać uznane za aktywa 
pomnażające jego wartość” [Rauziński 2009: 80]. w kolejnych latach odsetek osób 
bezrobotnych do 27 roku życia znacznie zmalał, jednak należy mieć na uwadze fakt, 
iż równocześnie wzrastał udział osób młodych z wykształceniem wyższym wśród 
wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych, a także powiększała się liczba 
osób młodych opuszczających region w celu podjęcia studiów i/lub podjęcia pracy 
w sąsiednich województwach (ich stolicach).

znaczną przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia przez absolwentów szkół wyż-
szych jest także brak umiejętności praktycznych oraz jakiegokolwiek doświadczenia 
zawodowego. zatem osoby te w sposób szczególny dotyka problem bezrobocia, 
gdyż z jednej strony wiele lat poświęciły na naukę, a drugiej brak pracy znacząco 
ogranicza możliwość usamodzielnienia się (zakupu mieszkania, założenia rodziny). 
innym problemem jest fakt podejmowania pracy niezgodnej z posiadanymi kwalifi-
kacjami lub poniżej kwalifikacji. Aczkolwiek według badań pARp [Bilans kapitału…] 
w opinii większości polaków ciągle najbardziej przydatne w pracy zawodowej są wie-
dza i umiejętności nabyte na studiach, a 75% badanych z wyższym wykształceniem 
twierdzi, że wykonuje pracę zgodną z ich wykształceniem. Dotyczy to zwłaszcza 
osób w starszych grupach wieku, mężczyzn po kierunkach technicznych i ścisłych 
oraz kobiet z wykształceniem humanistycznym i społecznym.
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Zakończenie

województwo opolskie odznacza się najwyższą dynamiką depopulacji oraz rela-
tywnie wysokim poziomem migracji zagranicznych i wewnętrznych, które powodują, 
że jego trwanie i dalszy rozwój jest silnie warunkowany demograficznie i zależy od 
stosowania szerokiego wachlarza rozwiązań, do których należy głównie wzmacnianie 
i odpowiednie wykorzystanie kapitału ludzkiego, a w szczególności zapobieganie jego 
nadmiernemu odpływowi. Mimo, że udział osób z wyższym wykształceniem jest rosną-
cy, to i tak stanowi najniższy odsetek w kraju z uwagi na fakt spowalniania jego wzrostu 
migracjami. pozbawia to region znacznej części czynnika kreatywnego stymulującego 
jego rozwój społeczno–gospodarczy, zmniejsza udział w tworzeniu wiedzy, a ośrodek 
akademicki opola położony między silnymi ośrodkami naukowymi wrocławia i ka-
towic ma mniejsze szanse na wzmocnienie swojej pozycji na mapie kraju i tym samym 
większe oddziaływanie na gospodarkę regionu. przyczynami takiego stanu rzeczy jest 
z jednej strony relatywnie mało atrakcyjny regionalny rynek pracy, zwłaszcza w po-
równaniu z sąsiednimi województwami śląskim i dolnośląskim, z drugiej (jako problem 
szerszy) niedostosowanie kształcenia do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku 
pracy. Należy zatem zgodzić się z k. Heffnerem, że zmniejszenie skali odpływu mi-
gracyjnego zależy od odbudowy regionalnego rynku pracy w wyniku m.in. rozwoju 
działalności produkcyjnej w sferze usług wyższego rzędu, a także wysokiej dostępności 
regionu [Heffner 2016: 65]. wiedza, umiejętności i wysokie kwalifikacje stanowią istot-
ny czynnik rozwoju każdego regionu, a oferta inwestycyjna samorządów jest atrakcyjna 
dla potencjalnych inwestorów wtedy, gdy oferuje również zasoby dobrze wykształconej 
i wykwalifikowanej kadry. Dlatego dalszy odpływ dobrze wykształconych osób z woje-
wództwa opolskiego do innych regionów lub za granicę wiąże się z ogromnymi stratami 
społecznymi, demograficznymi i gospodarczymi oraz grozi narastaniem centryfikacji 
i peryferyzacji, która jest równoznaczna z pogłębianiem dysproporcji rozwojowych 
w układzie regionalnym i lokalnym. przeciwdziałanie im jest warunkiem jego dalszego 
rozwoju, gdyż permanentny ubytek kapitału ludzkiego stanowi istotną przeszkodę 
w przejściu od kapitału adaptacyjnego do kapitału rozwojowego.
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Abstract

MIGRATIONS OF UNIVERSITY GRADUATES AND THE FORMATION OF 
HUMAN CAPITAL IN THE OPOLE VOIVODESHIP

opolskie Voivodeship is a region particularly strongly determined by a demographically di-
verse migration processes of  social and economic implications. intensive migrations, along 
with the diversification of  the ethnic population, contribute to the specificity of  the region 
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and make the problems associated with the migration more important in the context of  
its further development. Human capital, both in quantitative and qualitative terms, is a key 
endogenous factor in the development of  each area that determines its development poten-
tial, which is why the constant outflow of  well-qualified staff  - university graduates abroad, 
which we observe not only in the region, but also across the country, leads to its significant 
reduction. the purpose of  the article is to show the scale of  the migration outflow, especially 
of  young and well-educated people, abroad and outside the region, together with the resulting 
threats to further socio-economic development of  the opolskie Voivodeship. 

Key words: human capital, foreign migrations, university graduates
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streszczenie: 
System gospodarki odpadami w Polsce przechodzi w ostatnich latach znaczące zmiany. 
Największy wpływ na jego funkcjonowanie wywarła Ustawa z 2012 roku o odpadach, tzw. 
„ustawa śmieciowa”. Jej konsekwencją jest m.in. nowy podział kraju na regiony gospodarki 
odpadami komunalnymi (RGOK), a co za tym idzie zmieniona organizacja odbioru i za-
gospodarowywania odpadów. Funkcjonowanie gospodarki odpadami od 2012 roku odbywa 
się w obrębie RGOK lub w granicach województwa. Model organizacyjny w obecnie funk-
cjonującym podziale na RGOK jest niespójny. Badania w skali Polski w tym zakresie są nie-
wystarczające, dlatego przedmiotem analizy przedstawionej w artykule jest ocena delimitacji 
RGOK oraz zbadanie uwarunkowań funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Badania 
ujawniły problemy związane z organizacją systemu, wynikające głównie z przyjęcia różnych 
modeli przestrzennych w poszczególnych województwach.   

słowa kluczowe: gospodarka odpadami w Polsce, region gospodarki odpadami komunalny-
mi, RGOK, RIPOK

Wstęp

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zależy od wielu czynników 
zmiennych w czasie i przestrzeni. Wśród nich można wymienić: dostępność prze-
strzenną na linii podmiot wytwarzający odpady – podmiot odbierający odpady 
– podmiot zagospodarowujący/ przetwarzający odpady, stopień centralizacji bądź 
decentralizacji systemu, gęstość zaludnienia, świadomość ekologiczną społeczeństwa, 
organizację odbioru i transportu odpadów, masę wytwarzanych odpadów. W Polsce 
wykształciły się ponadto różne modele gospodarki odpadami w zależności od wo-
jewództwa, co jest następstwem zmian ustawowych w zakresie organizacji systemu 
gospodarki odpadami i braku precyzyjnych wytycznych w delimitacji Regionów Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK).
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Działania dążące do uporządkowania gospodarki odpadami powinny wykraczać 
poza cele, które wpisane są w ramy dyrektyw unijnych, strategii krajowych i woje-
wódzkich. Generalnie, działania te powinny uwzględniać czynności umożliwiające 
transformację gospodarki z linearnej na okrężną, a więc taką, w której cykl życia 
produktu jest zamknięty a odpady powstające wskutek produkcji bądź konsumpcji 
zostają powtórnie wykorzystane. Jednym z takich działań jest odpowiednie zarządza-
nie systemem gospodarki odpadami, którego zasady zawarte są w Ustawie z 2012 
roku o odpadach, czyli tzw. „ustawie śmieciowej”. Najistotniejszym, z przestrzennego 
punktu widzenia, elementem gospodarki odpadami jest odpowiednia optymalizacja 
funkcjonowania systemu, na co składa się:
• delimitacja Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK),
• rozmieszczenie instalacji odbierających odpady od podmiotów wytwarzających 

odpady,
• rozmieszczenie instalacji zagospodarowujących i przetwarzających odpady,
• zróżnicowanie ilości wytwarzanych odpadów w przestrzeni.

Przedstawione w artykule badanie opiera się na ww. czynnikach. Celem opraco-
wania jest ocena podziału kraju na poszczególne RGOK-i oraz zidentyfikowanie róż-
nic występujących pomiędzy nimi w kontekście wymienionych czynników. Dokonano 
wektoryzacji RGOK na podstawie danych dostępnych w planach gospodarki odpa-
dami województw. Analizy przeprowadzono przy pełnej świadomości zróżnicowania 
wielkości jednostek referencyjnych, co było zabiegiem zamierzonym, umożliwiającym 
ocenę poszczególnych RGOK. Odrębnym zagadnieniem jest natomiast ocena spraw-
ności (efektywności) funkcjonowania systemu. Rozważań na ten temat nie podjęto 
w zaprezentowanej pracy i skupiono się na zróżnicowaniu jednostek referencyjnych 
w skali kraju. Artykuł został podzielony na cztery zasadnicze części: 1) przegląd 
badań z zakresu gospodarki odpadami, 2) opis uwarunkowań prawnych, 3) część 
analityczną składającą się z opisu metod i przedstawienia wyników 4) wnioski.

przegląd badań

Gospodarka odpadami jest ważnym tematem w kontekście polityki Unii Eu-
ropejskiej, biznesu, ale przede wszystkim jakości życia i poprawy stanu środowiska. 
Problem wytwarzania kwalifikuje się do rangi krajowej a nawet globalnej [Łuniewski 
2015]. Pomimo bogatej literatury zagranicznej, która coraz częściej podejmuje temat 
gospodarki bezodpadowej, cyrkularnej (zwanej także gospodarką o obiegu zamknię-
tym, okrężną), polskie badania są wciąż niewystarczające i ograniczają się do wybra-
nych aspektów, a przestrzennie – do wybranych obszarów, najczęściej pojedynczych 
województw lub gmin. Można wśród nich znaleźć opracowania poświęcone ocenie 
możliwości lokalizacji instalacji przetwarzających odpady [Wota i Woźniak 2008, 
Zemanek i in. 2009, Kolendo i Kolendo 2013], badaniom ilości produkowanych 
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odpadów [Malinowski i in. 2009a, Malinowski i in. 2009b] optymalizacji transportu 
odpadów [Malinowski i Woźniak 2011], analiz porównawczych systemu gospodarki 
odpadami w Polsce do innych krajów UE [Plewa i in. 2014]. Generalnie prace sku-
piają się na optymalizacji systemu gospodarki odpadami (dostaw, przetwarzania) przy 
wykorzystaniu narzędzi GIS i najczęściej dotyczą wybranego regionu. W literaturze 
istnieje niewiele artykułów naukowych poświęconych planowaniu gospodarki odpa-
dami w przestrzeni w skali Polski. Do takich zaliczyć można opracowanie Z. Grzy-
mały [2015] dotyczące zdolności finansowych polskiego społeczeństwa wobec zmian 
organizacji systemu gospodarki odpadami oraz pracę K. Kukuły [2014] poświęconą 
analizie regionalnej w skali kraju w kontekście relacji gospodarki odpadami i zanie-
czyszczenia środowiska.

Badania gospodarki odpadami prowadzono już w latach 80. XX wieku. Polscy 
badacze doszukiwali się wówczas możliwości powtórnego wykorzystania odpadów 
i stosowali termin „gospodarki okrężnej”. Ważnymi pracami w tym zakresie były 
publikacje wydawane w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN, między innymi poświęcone problemom ochrony środowiska człowieka [Lesz-
czycki 1974, Kamiński i Szyrmer 1981a], modelom przepływów odpadów [Kamiński 
i Szyrmer 1981b] czy też gospodarki bezodpadowej w kontekście technologii bezod-
padowych – „tbo” [Cała 1985]. Obecnie termin gospodarki okrężnej jest powszech-
nie stosowany w kontekście rozwoju gospodarki odpadami [np. Tundys 2015, Szyja 
2016, Turoń i Golba 2016, Pieńkowski i Kośmicki 2016]. Wiele uwagi gospodarce 
okrężnej zostało poświęcone w literaturze zagranicznej [np. Lacy i Rutqvist 2015, 
Haas i in. 2015, Singh i Ordoñez 2016, Tisserant i in. 2017, Malinauskaite i in. 2017, 
Winans i in. 2017 i wielu innych]. Rozwój badań poświęconych tej tematyce jest 
z jednej strony efektem postępu technologicznego w zakresie możliwości zagospo-
darowywania i przetwarzania odpadów, czego efektem są nowe produkty (recykling), 
z drugiej zaś znaczący wpływ na wprowadzenie tego pojęcia do języka naukowego 
wywierają środowiska proekologiczne. Termin gospodarki o obiegu zamkniętym 
utożsamiany jest z nową jakością i kojarzony z oszczędnością zasobów, a więc jest 
zjawiskiem pozytywnym a nawet przełomowym. Trudno jest wskazać prekursorów 
tej koncepcji, niemniej jednak jej powstanie datuje się na lata 70. XX wieku [Winans 
i in. 2017]. Rozwój gospodarki okrężnej uzależniony jest jednak od funkcjonowania 
systemu segregacji odpadów, ponieważ zazwyczaj tylko takie odpady nadają się do 
powtórnego wykorzystania. Poza regulacjami prawnymi i „wymuszaniem” segregacji 
odpadów na mieszkańcach przez ustawodawcę, np. poprzez zwiększanie opłat za 
odbiór odpadów niesegregowanych, istotne jest kreowanie postaw ekologicznych 
i ukształtowanie na stałe świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Gospodarka okrężna ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, co 
przekłada się na jakość naszego życia. Dlatego też tematyka ta jest szeroko komen-
towana w środowisku politycznym i mediów, lecz także wśród naukowców reprezen-
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tujących różne dziedziny. Badania nad ochroną środowiska i dyscyplin pokrewnych 
są efektem odpowiednich postaw intelektualnych i świadomości społeczeństwa [Cała 
1985]. Wyróżnia się 3 postawy intelektualne: 1) katastroficzna, czyli nic nie da się 
zrobić; 2) „laisser faire”, oznaczająca, że rozwiązania same się znajdą; 3) aktywna, 
zakładająca poszukiwanie odpowiedzi na postawione wyzwanie [Cała 1985]. Dzięki 
tej trzeciej zrodziła się m.in. koncepcja technologii mało- i bezodpadowej (tbo) oraz 
dokonały się znaczne zmiany w prawie w wielu krajach na świecie. Najważniejsze 
z nich zaszły w latach 70. XX wieku, kiedy to zaczęto znacząco usprawniać sy-
stem legislacyjny. Wówczas w Polsce uchwalono najważniejszą i uznawaną za jedną 
z najbardziej nowatorskich w tamtych czasach, Ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r. 
o ochronie i kształtowaniu środowiska. Wszelkie zmiany w prawie jak i w badaniach 
naukowych były m.in. konsekwencją, krytykowanego skądinąd, I Raportu Klubu 
Rzymskiego z 1972 r. [Cała 1985]. Ówczesne zmiany dały początek badaniom nie 
tylko nad ochroną organizmów żywych, obszarów cennych przyrodniczo, lecz rów-
nież nad gospodarką odpadami i gospodarką okrężną. Można te zmiany określić jako 
działania inicjujące cały proces usprawniania prawa, nauki i postaw społecznych na 
rzecz poprawy jakości środowiska i życia.

Przedstawione przykłady z literatury krajowej i zagranicznej reprezentują po-
stawę aktywną. Celem badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki jest iden-
tyfikacja problemów i sformułowanie rekomendacji dla instytucji prawodawczych 
i zarządzających systemem ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Przykładem 
takiego opracowania jest praca A. Woty i A. Woźniaka [2008] poświęcona metodyce 
lokalizacji składowisk odpadów przy pomocy GIS (Systemów Informacji Geograficz-
nej). W modelu ujęte zostały czynniki społeczne, przestrzenne, ekonomiczne, infra-
strukturalne i przyrodnicze. Jest to przykład rozwiązania rekomendowanego samorzą-
dom i instytucjom odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów. M. Malinowski 
i A. Woźniak [2011], również w oparciu o rozwiązania GIS, opracowali metodę 
optymalizacji transportu odpadów uwzględniając lokalizacje klientów (podmiotów 
wytwarzających odpady) i docelowe miejsca zagospodarowania tychże odpadów. Jest 
to z kolei przykład wdrożonego rozwiązania usprawniającego rzeczywiste planowa-
nie logistyczne firmy funkcjonującej w Krakowie. Przytoczone przykłady świadczą 
o wysokim potencjale aplikacyjnym badań przestrzennych w zakresie gospodarki 
odpadami. Niemniej jednak modelowe rozwiązania powinny mieć zastosowanie nie 
tylko na poziomie lokalnym, lecz także krajowym. Wobec ciągłego udoskonalania 
systemu gospodarki odpadami przez ustawodawcę, zrodziła się pilna potrzeba badań 
na szczeblu krajowym w celu nie tylko weryfikacji jego funkcjonowania, lecz w dal-
szych krokach także przedstawienia modelowych rozwiązań. Dopiero odpowiednie 
zoptymalizowanie procesów segregacji i odbioru odpadów pozwoli na sprawniejsze 
wdrażanie rozwiązań ekoinnowacyjnych związanych z gospodarką okrężną. Istotnym 
czynnikiem inicjującym rozwój innowacji w zakresie gospodarki okrężnej jest bowiem 
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dostarczenie odpowiedniej jakości surowca, który ponadto będzie tani oraz zapew-
niona będzie jego wystarczająca ilość. Efekty uzależnione są zatem od organizacji 
odbioru odpadów, przepustowości instalacji zagospodarowujących i przetwarzających 
odpady oraz optymalizacji całego systemu w przestrzeni. Te czynniki wpływają na 
koszty działalności podmiotów będących elementami tego systemu, następnie pośred-
nio na cenę surowca i w efekcie na cenę produktu wytworzonego z przetworzonych 
odpadów.

Uwarunkowania prawne

Pomimo podejmowanych badań nad gospodarką bezodpadową przez polskich 
badaczy już w latach 80., dopiero po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w 
zasadzie w ostatnim dziesięcioleciu) podjęto bardziej szczegółowe analizy. W tym 
też czasie wdrożone zostały zmiany prawne zobowiązujące Polskę do spełniania 
określonych poziomów recyklingu itd. [Dyrektywa 2008/98/EC, Krajowy Plan Go-
spodarki Odpadami 2022]. W celu zapoczątkowania jakichkolwiek działań w tym 
kierunku potrzebne były zasadnicze zmiany legislacyjne w polskim prawie, między 
innymi nałożenie obowiązku segregacji odpadów na mieszkańców i ich odpowied-
niego zagospodarowania przez podmioty zajmujące się odbiorem i przetwarzaniem 
odpadów. Najważniejszą zmianą w polskim prawie w tym zakresie była Ustawa o odpa-
dach z dnia 14 grudnia 2012 roku [Dz. U. 2013 poz. 211. Państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, zgodnie między innymi z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego (Dy-
rektywa 2008/98/EC)], powinny dążyć do przejścia z systemu gospodarki liniowej 
(linearnej) do gospodarki okrężnej (ang. circular economy). Polskie przepisy, nawiązując 
do unijnych wytycznych, wprowadzają wykaz procesów mających na celu redukcję 
ilości powstających odpadów oraz ich jak najefektywniejsze wykorzystanie. W ustawie 
można odnaleźć następujące cele zestawione w sposób hierarchiczny:
1) Zapobieganie powstawaniu odpadów,
2) Przygotowanie do ponownego użycia,
3) Recykling,
4) Inne procesy odzysku,
5) Unieszkodliwianie.

Wymienione powyżej działania nie wymagają w tym miejscu komentarza. Istotne 
jest tylko zrozumienie, że uzależnione są ściśle od organizacji systemu składającego 
się z 5 zasadniczych elementów pomiędzy którymi występują różne relacje (ryc. 1). 
Poszczególne zasady działania systemu reguluje polskie prawo, a najważniejsze in-
formacje można odnaleźć we wspomnianej już Ustawie z 2012 roku. Ustawodawca 

1 zmieniona w 2018 r. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 1592
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nałożył obowiązek realizacji działań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów na samorządy gminne. Gminy mają prawo do zrzeszania się w ramach 
umów partnerskich w celu realizacji powierzonych im zadań. Do takich zadań należy 
odbiór odpadów od podmiotów wytwarzających odpady, zagospodarowanie tychże 
odpadów w taki sposób, by wypełnić limity udziału odpadów poddanych recyklin-
gowi. Samorządy gminne zazwyczaj zlecają zadania odbioru i zagospodarowania od-
padów prywatnym przedsiębiorstwom, które w sposób zdecydowanie bardziej efek-
tywny, jak wynika z komunikatu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami z 2007 r. [Ocena 
funkcjonowania… 2007], wypełniają nakładane na samorządy normy. Zatem samorząd 
gminny wyłania w drodze przetargu wykonawcę usługi oraz obliguje mieszkańców 
gminy do uiszczania opłaty zgodnie z deklaracją o liczbie członków gospodarstwa 
domowego oraz sposobie segregacji odpadów. Samorząd gminny zobligowany jest 
ponadto do prowadzenia rejestrów danych o sposobie i ilości zagospodarowanych 
i przetworzonych odpadów w instalacjach oraz do sporządzania sprawozdania do 
właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Zadaniem Urzędu Marszałkowskiego jest 
z kolei sporządzenie i opublikowanie do wiadomości publicznej sprawozdania zbior-
czego o gospodarce odpadami w województwie (tzw. Sprawozdanie z realizacji Planu 
Gospodarki Odpadami).

ryc. 1. System gospodarki odpadami w Polsce. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2022 i Ustawy z 2012 r. o odpadach

fig. 1. Waste management system in Poland. Source: own study based on the National 
Municipal Waste Management Plan 2022 and the Act of  2012 on waste
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System gospodarki odpadami, według Ustawy (2012), powinien „zamykać się” 
w obrębie regionu, który jest „producentem” odpadów, czyli innymi słowy odpady 
wytwarzane w danym województwie muszą zostać zagospodarowane również na 
terenie tego województwa. Mówi o tym art. 20 ust. 1 Ustawy o odpadach (2012), 
w którym to wskazuje się na zasadę bliskości (rozdział 3 Ustawy), lecz dotyczy jedy-
nie wybranych frakcji o których mowa w art. 20. ust. 3 i 4. Ustawa dopuszcza zatem 
wyjątki, lecz przy uwzględnieniu hierarchicznie skonstruowanych zasad postępowa-
nia, które wymieniono wcześniej. Takie zapisy skutkują tym, że większość odpadów 
pozostaje na terenie województwa, z którego pochodzą, lecz część z nich może 
być zagospodarowana gdzie indziej. Widoczne jest to między innymi na przykła-
dzie delimitacji RGOK, która została zaprezentowana na poniższej rycinie (ryc. 2). 
Art. 20 ust. 7 Ustawy mówi o zakazie przetwarzania poza RGOK 1) zmieszanych 
odpadów komunalnych, 2) pozostałości z sortowania oraz przetwarzania odpadów, 
3) odpadów zielonych. Natomiast wyznaczenie transgranicznych RGOK umożliwia 
transfer odpadów z gmin z sąsiedniego województwa do instalacji znajdującej się 
najbliżej lub tam gdzie są wystarczające moce przerobowe. Rozmieszczenie instala-
cji zagospodarowania odpadów, ilość wytwarzanych odpadów związana z gęstością 
zaludnienia oraz decyzje organów zarządzających systemem, czyli samorządów gmin-
nych, wymuszają poniekąd wyznaczenie transgranicznych RGOK. W związku z tym, 
że w ustawie dopuszczono takie działania, możliwe jest zoptymalizowanie systemu 
gospodarki odpadami niezależnie od sztucznie wyznaczonych granic województw. 
Daje to możliwość podjęcia próby badawczej w celu sprawdzenia stanu i funkcjono-
wania istniejącego systemu.

Regiony gospodarki odpadami komunalnymi obejmują średnio 34 gminy, przy 
czym wyznaczone są w zróżnicowany sposób. W województwie małopolskim funk-
cjonuje jeden RGOK obejmujący całe województwo, a także 3 gminy województwa 
śląskiego: Jaworzno (miejska na prawach powiatu), Miedźna (wiejska, powiat pszczyń-
ski) i Wilamowice (miejsko-wiejska, powiat bielski). Łącznie RGOK województwa 
małopolskiego obejmuje 185 gmin, poza tym liczba ta waha się od 10 w regionie II 
w województwie wielkopolskim do 145 w regionie zachodnim województwa mazo-
wieckiego. W delimitacji regionów gospodarki odpadami istotnym czynnikiem jest 
liczba ludności oraz jej rozmieszczenie, gdyż wpływa to na lokalizację odpowiedniej 
infrastruktury. Największą liczbą ludności cechuje się region zachodni województwa 
mazowieckiego (prawie 4 mln mieszkańców) oraz region województwa małopol-
skiego (uwzględniając również 3 gminy z województwa śląskiego). Dysproporcje 
w liczbie ludności oraz powierzchni RGOK są dość wyraźne, co jest konsekwencją 
przyjęcia różnych modeli zarządzania systemem zagospodarowania odpadów w po-
szczególnych województwach.
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ryc. 2. Lokalizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 
oraz podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK). Województwa 

zostały przedstawione metodą chorochromatyczną. Źródło: opracowanie własne
fig. 2. Location of  regional municipal waste treatment installations (RIPOK) and division 

into municipal waste management regions (RGOK). Voivodships are presented using 
the chorochromatic method. Source: own study

Na terenie RGOK zlokalizowane są instalacje do przetwarzania lub składowa-
nia odpadów o statusie RIPOK (instalacja regionalna). Rolą RIPOK-ów, jak wynika 
z Ustawy, jest poddanie odpowiednim procesom odpadów zebranych z obszaru 
RGOK w celu minimalizacji masy składowanych odpadów oraz zwiększenia ilości 
odpadów poddawanych recyklingowi. Według ww. ustawy RIPOK musi dysponować 
mocą przerobową odpowiednią do obsługi obszaru o liczbie 120 tys. mieszkańców. 
Jednocześnie zaleca się wyznaczenie RGOK o liczbie ludności co najmniej 150 tys. 
co powoduje, że instalacji o takim statusie powinno być więcej, lub powinny posiadać 
wyższą moc przerobową niż dopuszczalna wartość minimalna. Uważa się, że insta-
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lacje o takim statusie powinny przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz do 
obniżenia lub uniknięcia kar płaconych obecnie za niewypełnienie unijnych zobowią-
zań (Grzymała 2015). Jednakże obecnie wiele instalacji jest w fazie modernizacji lub 
budowy, w związku z czym nie uzyskały jeszcze statusu RIPOK. Te modernizowane 
i rozbudowywane są z kolei instalacjami zastępczymi dla RIPOK.

Materiały źródłowe i metody badań

Zbiorcze bazy danych poświęcone RGOK i RIPOK nie istnieją, w związku 
z czym konieczne było pozyskanie informacji o regionach i infrastrukturze na po-
trzeby badania. W tym celu dokonano kwerendy planów gospodarki odpadami 16 
województw, które zestawiono w tabeli poniżej (tab. 1).
tabela 1. Dokumenty planów gospodarki odpadami województw
table 1. Waste management plans documents for provinces

Nazwa dokumentu Lata obowiązywania

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2016-2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2022 2016-2022

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem In-
westycyjnym w zakresie odpadów komunalnych – projekt (lubuskie) 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024 2018-2024

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa dla Województwa Opolskiego 
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. Projekt 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego 2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022. 
Projekt 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa dla Województwa Śląskiego na 
lata 2016-2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa dla Województwa Świętokrzy-
skiego 2016-2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa dla Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2016-2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa dla Województwa Wielkopol-
skiego na lata 2016-2022 wraz z Planem Inwestycyjnym (Projekt) 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 2016-2022
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Ww. plany pozwoliły na zestawienie wszystkich instalacji o statusie RIPOK (przy-
jęto, że te instalacje będą najlepszym wyznacznikiem rozwoju infrastruktury gospo-
darki odpadami w poszczególnych RGOK) oraz zwektoryzowanie granic RGOK 
wraz z danymi o liczbie ludności. Uznano, że najlepszą metodą, dającą możliwości 
porównawcze wskaźników o różnych miarach będzie wielowymiarowa analiza porów-
nawcza WAP (Pluta 1977). Po normalizacji wskaźników daje ona możliwość obliczenia 
wskaźnika syntetycznego, którego wynik mieści się w przedziale 0-1. Na potrzeby 
analizy przyjęto cechy, które świadczą zarówno o rozwoju infrastruktury (wskaźnik 
W1 i W4), optymalizacji przestrzeni (W2) jak również poziomie segregacji i ilości 
wytwarzanych odpadów przez mieszkańców (W3, W5). Informacje o infrastrukturze 
ograniczono do instalacji o statusie RIPOK, ponieważ muszą one spełniać określone 
kryteria wynikające z Ustawy (2012). Wskaźniki zestawiono w tabeli poniżej (tab. 2).

Do oceny funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w podziale na RGOK 
posłużono się następującymi wzorami (Pluta 1977):
Normalizacja danych:

𝑦𝑦′� =
𝑦𝑦��

max 𝑦𝑦��
, 𝑗𝑗 ′ ∈ 𝑆𝑆, 𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑛𝑛 

 𝑦𝑦′� =
min 𝑦𝑦��
𝑦𝑦��

, 𝑗𝑗 ′ ∈ 𝐷𝐷, 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚 

 gdzie:
y`S – wartość stymulanty po standaryzacj
y`D – wartość destymualnty po standaryzacji
yij – wartość wskaźnika w j-tej jednostce przestrzennej
max yij – najwyższa wartość wskaźnika
min yij – najniższa wartość wskaźnika
Obliczanie wskaźnika sumarycznego:
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 W związku ze specyfiką prawno-administracyjną w badaniu należało przyjąć 
pewne założenia. Zatem podstawowymi jednostkami poddanymi analizom są RGOK-
i, natomiast z uwagi na zróżnicowane podejście w delimitacji wskaźniki zostały obli-
czone na podstawie danych dla gmin. Odległości do instalacji RIPOK obliczono na 
podstawie odległości euklidesowej od centroidów geometrycznych gmin.
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tabela 2. Wskaźniki wykorzystane w analizie
table 2. Indicators used in the analysis

L.p. Cecha Wskaźnik
uzasadnienie 

wyboru 
wskaźnika

rodzaj 
wskaźnika Źródło (rok)

W1

Występowanie 
3 typów 
instalacji (do 
przetwarzania 
mechaniczno-
biologicznego, 
bioodpadów, 
składowisk) 
w RGOK

3 typy instalacji w RGOK – 3, 
2 typy instalacji w RGOK – 2, 
1 typ instalacji w RGOK – 1, 
brak instalacji w RGOK – 0;
Liczbę instalacji ogółem 
mnoży się razy liczbę 
punktów i dzieli przez 
powierzchnię RGOK

Wyższy 
wskaźnik 
świadczy o 
kompleksowej 
obsłudze 
RGOK

Stymulanta

Plany 
gospodarki 
odpadami 
województw

W2 Położenie 
instalacji

Średnia odległość centroidów 
gmin w obrębie RGOK do 
instalacji RIPOK w km

Lepsza 
dostępność 
z obszarów 
gmin w RGOK 
do instalacji 
zapewnia 
większą 
efektywność 
obsługi systemu

Destymulanta

Plany 
gospodarki 
odpadami 
województw

W3

Ilość 
odpadów 
zbieranych 
w sposób 
selektywny

Udział masy odpadów 
zebranych selektywnie w 
odpadach komunalnych z 
gospodarstw domowych 
ogółem

Wskaźnik 
opisuje 
świadomość 
ekologiczną 
mieszkańców

Stymulanta GUS (2017)

W4 Wydolność 
RIPOK

Suma mocy przerobowych 
instalacji do przetwarzania 
mechaniczno-biologicznego, 
bioodpadów oraz pojemności 
pozostałej składowisk 
wyrażonych w Mg na rok 
2014 podzielona przez 
liczbę mieszkańców RGOK; 
wskaźnikiem jest średnia dla 
RGOK

Większa gęstość 
zaludnienia jest 
czynnikiem 
utrudniającym 
efektywne 
zarządzanie 
systemem

Stymulanta

Plany 
gospodarki 
odpadami 
województw 
(2014)

W5
Ilość 
wytworzonych 
odpadów

Odpady komunalne w tonach 
na 100 mieszkańców

Wskaźnik 
opisuje 
generowaną 
masę odpadów 
ogółem 
przypadającą 
na liczbę 
mieszkańców

Destymulanta GUS (2017)
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ocena uwarunkowań funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
w polsce – wyniki

Zamknięcie obiegu odpadów w RGOK zależy od dostępności do instalacji 
przetwarzania odpadów wszystkich możliwych frakcji na terenie danego regionu. 
Pierwsze co zwraca uwagę to brak instalacji w regionie północnym zachodnim w wo-
jewództwie lubelskim (patrz ryc. 2). Jednakże istnieje wiele regionów, które posiadają 
1 lub 2 typy instalacji o statusie RIPOK, a także kilka, na których terenie występuje 
wiele instalacji o takim statusie (np. region południowy w województwie śląskim). 
Większa liczba instalacji zazwyczaj występuje w regionach silniej zurbanizowanych, tj. 
okolice Wrocławia czy Górny Śląsk. Występują jednak wyjątki, np. okolice Poznania 
czy Łodzi. Zróżnicowanie wskaźnika W1 przedstawia rycina 3.

ryc. 3. Wskaźnik występowania 3 typów instalacji (do przetwarzania mechaniczno-
biologicznego, bioodpadów, składowisk) w RGOK (znormalizowany). Źródło: 

opracowanie własne
fig. 3. Indicator of  the occurrence of  3 types of  installations (for mechanical and 

biological processing, bio-waste, landfills) in RGOK (standardized). Source: own study

Kolejnym istotnym problemem w delimitacji RGOK jest lokalizacja RIPOK 
względem podmiotów wytwarzających odpady. Z uwagi na fakt, że instalacje RI-
POK mają szczególne znaczenie w systemie gospodarki odpadami, zarówno ich 
moce przerobowe jak również lokalizacja powinny być jak najlepiej zoptymalizowane 
w celu zapewnienia jak najlepszej efektywności transportu i możliwości przetwarzania 
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odpadów. Instalacje do przetwarzania odpadów, w szczególności te o statusie RI-
POK, powinny być zlokalizowane w jak najmniejszej odległości od „producentów” 
odpadów a jednocześnie odpowiednio daleko od zabudowań mieszkalnych, by nie 
powodować konfliktów przestrzennych związanych z uciążliwością ich funkcjono-
wania. Traktując (umownie), że „producentem” odpadów jest gmina, średnie odle-
głości od centroidów tych jednostek do instalacji RIPOK powinny być optymalne 
dla każdej z nich. Wskaźnik odległości przedstawia rycina 4. Paradoksalnie, jeden 
z największych obszarów jakim jest region II w województwie mazowieckim cechuje 
się jednym z najniższych wskaźników. Największe odległości do RIPOK występują 
w regionie małopolskim, południowym mazowieckim oraz w województwie łódzkim, 
zachodniopomorskim i kilku innych regionach. Wpływają na taką sytuację między 
innymi następujące czynniki: koncentracja instalacji, ich niedostateczna liczba oraz 
zbyt duża powierzchnia RGOK.

ryc. 4. Średnia odległość centroidów gmin w obrębie RGOK do instalacji RIPOK w km 
(znormalizowany). Źródło: opracowanie własne

fig. 4. Average distance of  commune centroids within the RGOK to the RIPOK 
installation in km (normalized). Source: own study

Kolejną istotną determinantą wpływającą na funkcjonowanie systemu gospo-
darki odpadami jest ilość odpadów. W przypadku odpadów zbieranych selektywnie 
istotnym czynnikiem jest wysokość opłaty za odbió r. Teoretycznie zachęta finansowa 
za posegregowanie odpadów powinna pozytywnie wpływać na relacje ilości odpadów 
segregowanych w stosunku do odpadów zmieszanych. Według badań Z. Grzymały 
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(2015) niższe opłaty za odbiór odpadów występują w Polsce Centralnej (za wyjątkiem 
północno-zachodniej części województwa mazowieckiego) i Wschodniej. Częściowo 
pokrywa się to z osiągniętym wynikiem dla wskaźnika W3 (ryc. 5), lecz nie można 
tu mówić o znaczącej korelacji. Najwyższą wartość odnotowano w regionie północ-
no-zachodnim województwa lubelskiego oraz w kilku innych jednostkach w woje-
wództwach: lubelskim, podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim, świętokrzyskim, 
opolskim i śląskim. Najniższą wartość osiągnęły regiony w Polsce Zachodniej oraz 
w części północno-wschodniej kraju.

ryc. 5. Udział odpadów zebranych selektywnie w odpadach zebranych ogółem 
z gospodarstw domowych (wskaźnik znormalizowany). Źródło: opracowanie własne

fig. 5. Share of  waste collected selectively in total household waste (standardized 
indicator). Source: own study

Jak pokazują ryciny 6 i 7, regiony o wysokiej gęstości zaludnienia oraz wyso-
kiej liczbie ludności cechują się niskim wskaźnikiem mocy przerobowej wyrażonej 
w Mg/1 mieszkańca RGOK. Pomimo wysokiej liczby instalacji przetwarzania i skła-
dowania odpadów komunalnych w województwie śląskim, wszystkie trzy regiony na 
jego obszarze nie posiadają zbyt wysokich mocy przerobowych. W regionie mia-
sta Poznania, Rzeszowa czy Białegostoku istnieje niewiele instalacji, więc wskaźnik 
mocy przerobowej dla tych obszarów jest najniższy w kraju. Pomimo braku instalacji 
o statusie RIPOK (w okolicach Poznania istnieje np. jedynie składowisko odpadów 
o takim statusie), w obrębie RGOK mogą być wyznaczone instalacje zastępcze do 
odbioru odpadów. Różnicą, która wynika z Ustawy (2012), jest jednak to, że instalacje 
zastępcze oraz wszelkie pozostałe instalacje na obszarze RGOK nie muszą spełniać 
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limitów mocy przerobowych, które są wyznaczone dla RIPOK w celu zapewnienia 
efektywnej obsługi obszaru. Efektem tego, że wiele instalacji niezbędnych do obsługi 
RGOK nie spełnia kryteriów ustanowionych dla instalacji o statusie RIPOK jest 
stworzenie ryzyka spadku efektywności funkcjonowania systemu obsługi w zakresie 
zagospodarowania odpadów na danym obszarze. Ponadto ważnym czynnikiem są 
koszty obsługi obszarów o niskiej gęstości zaludnienia, które – przez rzadszą sieć 
osadniczą – są dużo wyższe niż na obszarach gęściej zaludnionych (Malinowski 
i Woźniak 2011). Stąd też istotna jest, w kontekście lokalizacji instalacji (patrz ryc. 2), 
optymalizacja transportu odpadów.

ryc. 6. Gęstość zaludnienia i liczba mieszkańców RGOK. Źródło: opracowanie własne
fig. 6. Population density and population of  RGOK. Source: own study

Masa odpadów zebranych ogółem w RGOK (wskaźnik W5) może świadczyć 
o wysokiej bądź niskiej efektywności systemu ich odbioru. Wskaźnik ten jest jednym 
z najważniejszych w kontekście planowania systemu gospodarki odpadami. Najmniej-
sza masa odpadów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców RGOK generowana jest 
w Polsce Wschodniej, ze szczególnym wyróżnieniem zachodniej części województwa 
świętokrzyskiego oraz w regionie południowym województwa kujawsko-pomorskie-
go. Zauważalny jest podział województwa mazowieckiego, gdzie wschodnia część, 
która jest słabiej zurbanizowana, charakteryzuje się mniejszą masą odpadów w przeli-
czeniu na liczbę mieszkańców. Niski wskaźnik W5 (0-0,4) odnotowano w pozostałych 
regionach włącznie z jednostkami w Polsce Wschodniej, w których położone są mia-
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sta wojewódzkie: Białystok, Lublin oraz Rzeszów. Wyniki mogą być skorelowane ze 
stopniem urbanizacji obszarów, gdyż miejski model życia jest utożsamiany z wyższym 
poziomem konsumpcjonizmu. Z kolei na obszarach wiejskich istnieje ryzyko, że część 
odpadów nie trafia do obiegu w celu ich przetworzenia, lecz jest spalana na posesjach 
lub w domowych piecach w celach grzewczych. Może to implikować wyższy wynik 
wskaźnika W5 dla regionów Polski Wschodniej, gdzie stopień urbanizacji jest niski.

ryc. 7. Wskaźnik mocy przerobowej instalacji przy uwzględnieniu liczby ludności RGOK 
(znormalizowany). Źródło: opracowanie własne

fig. 7. Installation capacity indicator taking into account the population of  RGOK 
(normalized). Source: own study

Baza infrastrukturalna, zróżnicowanie pod względem liczby ludności w obrębie 
RGOK, jak również aspekty przestrzenne związane z dostępnością do poszczegól-
nych instalacji o statusie RIPOK, wskazują na potrzebę opracowania nowej deli-
mitacji regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Wynik w postaci wskaźnika 
syntetycznego unormowanego (WSU) wskazuje, że regiony o mniejszej powierzchni 
charakteryzują się korzystniejszymi uwarunkowaniami funkcjonowania systemu go-
spodarki odpadami (ryc. 9). Jednakże nieliczne regiony uzyskały wskaźnik powyżej 
0,5 co oznacza, że system zagospodarowania odpadów w regionach małych i śred-
nich pod względem powierzchni wciąż funkcjonuje przeciętnie. Brakuje regionów 
charakteryzujących się wyraźnie korzystnymi uwarunkowaniami.
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ryc. 8. Odpady komunalne w tonach na 100 mieszkańców (wskaźnik znormalizowany). 
Źródło: opracowanie własne

fig. 8. Municipal waste in tonnes per 100 inhabitants (standardized indicator). Source: own 
study

ryc. 9. Wskaźnik syntetyczny unormowany (WSU). Źródło: opracowanie własne
fig. 9. Standardized synthetic indicator (WSU). Source: own study
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Wnioski

Uwarunkowania gospodarowania odpadami w Polsce są zróżnicowane. Pośrednio 
wynika to z nieprecyzyjnych zapisów dotyczących organizacji systemu lub braku regu-
lacji, natomiast bezpośrednich przyczyn należy upatrywać m.in. w niejednolitych mode-
lach przestrzennych w każdym z województw oraz nierównomiernym rozmieszczeniu 
infrastruktury spełniającej określone wymogi. Podział na RGOK jest niejasny. Nie wy-
nika on chociażby z uwarunkowań demograficznych czy dostępności do infrastruktury. 
Wielkość tych regionów, a co za tym idzie ich liczba w poszczególnych województwach, 
jest bardzo zróżnicowana. Ponadto niektóre gminy się włączone są do RGOK-ów 
sąsiednich województw. Należy przy tym zaznaczyć, że kryterium administracyjne nie 
powinno być obligatoryjne z uwagi na inne obiektywne czynniki, takie jak dostępność 
transportowa, gęstość zaludnienia, bariery przestrzenne czy powiązania funkcjonalne.

Problematyka rozwoju systemu gospodarki odpadami jest wieloaspektowa. 
Zarówno czynniki infrastrukturalne jak i społeczne muszą być dokładnie zbadane 
w aspekcie przestrzennym. Poznanie zróżnicowania przestrzennego w podziale na 
RGOK umożliwiło sformułowanie wniosków odnoszących się do skali makro. Zaob-
serwowane różnice wynikają z różnych przyczyn, przez co opracowanie jednolitego 
modelu dla całego kraju będzie trudne. Odpowiednio zoptymalizowane modelowe 
rozwiązanie podziału na RGOK może mieć jednak znaczący udział w rozwoju go-
spodarki okrężnej w Polsce.

W związku z przeprowadzoną analizą można wymienić następujące rekomen-
dacje dla rozwoju systemu gospodarki odpadami w Polsce:
• regiony o dużej powierzchni powinny posiadać odpowiednio rozwiniętą sieć in-

frastruktury o statusie RIPOK,
• rozwój infrastruktury powinien zakładać mniejszy udział składowisk odpadów, 

natomiast większy udział zakładów przetwarzania, sortowni,
• regiony o dużej powierzchni powinny zostać podzielone,
• regionalizacja kraju na RGOK powinna zostać ujednolicona w celu prowadzenia 

efektywnej polityki planowania gospodarki odpadami w skali makro,
• należy wzmacniać świadomość ekologiczną mieszkańców w celu zwiększenia 

udziału odpadów segregowanych w ogólnej masie odpadów oraz redukcji ich 
całkowitej masy.
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Abstract

conditions for fUnctioning of waste management system 
in poLAnD – sociAL, spAtiAL AnD inFrAstrUctUrAL FActors

Waste management system in Poland passes significant changes in recent years. The most impor-
tant impact on the functioning of  this system was made by the 2012 Act on waste, the so-called 
“junkyard act.” Its consequence is, among others a new division of  the country into communal 
waste management regions (RGOK), and thus a changed organization of  waste collection and 
management. The functioning of  waste management since 2012 takes place within the RGOK or 
within the voivodship. Organizational model is inconsistent in the current division into RGOK. 
However, research on the Polish scale are insufficient, therefore, the subject of  the analysis pre-
sented in the article is the delimitation of  RGOK and research on conditions for functioning of  
waste management. The research revealed problems related to the organization of  the system, 
resulting mainly from the adoption of  various spatial models in each voivodship.

key words: waste management in Poland, region of  communal waste management, RGOK, 
RIPOK
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streszczenie: 
Jakkolwiek wraz z dynamicznym rozwojem sektora gier wideo na świecie rośnie liczba i zakres 
prowadzonych badań naukowych, to jednak nadal obserwować można istnienie szeregu deficytów 
wiedzy w obrębie zjawisk rozwojowi temu towarzyszących. W szczególności dotyczy to podejść 
uwzględniających przestrzeń, w tym związki sektora gier wideo z kształtowaniem zróżnicowań prze-
strzennych poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego, a także rozwoju działalności o charakterze 
kreatywnym (twórczym).         
Celem pracy było określenie struktury rodzajowej oraz identyfikacja prawidłowości w przestrzennym 
rozmieszczeniu podmiotów gospodarczych produkujących gry wideo w Polsce, a także zbadanie 
zależności tego rozmieszczenia z lokalizacją  wybranych działalności kreatywnych. Uwzględniono 
przy tym liczbę pracowników, rok rozpoczęcia działalności, kategorie oraz platformy produkowa-
nych gier. Zakres przestrzenny pracy objął obszar Polski, w badaniu wzięto pod uwagę podmioty 
gospodarcze funkcjonujące według stanu na 12 grudnia 2017 r. Podstawą badania były bazy produ-
centów gier wideo tworzone przez internetowe społeczności sieciowe zweryfikowane i uzupełnione 
z wykorzystaniem innych źródeł internetowych (w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego).     
Przeprowadzone badania pokazały, iż rynek producentów gier wideo znajduje się na wstępnym etapie 
rozwoju, liczba podmiotów gospodarczych z tego zakresu była stosunkowo nieliczna, niewielka była 
też skala zatrudnienia. W wymiarze przestrzennym zaobserwowano silną koncentrację producentów 
gier wideo, głównie w największych ośrodkach metropolitalnych kraju, ich rozmieszczenie nawiązy-
wało przy tym do hierarchii sieci osadniczej. Stwierdzono również istnienie wyraźnego i statystycznie 
istotnego związku z rozmieszczeniem podmiotów gospodarczych wybranych działalności kreatyw-
nych obejmujących działalność wydawniczą, tworzenie oprogramowania, produkcję, postprodukcję 
i dystrybucję filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Słowa kluczowe: producenci gier wideo, działalności kreatywne, zróżnicowania przestrzenne, 
Polska

Wprowadzenie

Rynek gier wideo stanowi jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospo-
darki światowej, jego wartość w 2018 r. wyniosła około 138 miliardów USD a według 
prognoz w 2021 r. przekroczy łączną wartość przemysłu muzycznego i radiowego 
[Newzoo 2018]. Granie w gry wideo stało się jednym z najpopularniejszych sposo-
bów spędzania wolnego czasu [Gentile 2011], w tym coraz młodszych oraz starszych 
grup wiekowych ludności [Prescott, Boggs 2014]. W znacznej mierze przyczyniła 
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się do tego rewolucja technologiczna związana z upowszechnieniem tanich (a także 
darmowych) narzędzi do projektowania gier oraz możliwości swobodnej ich dys-
trybucji z wykorzystaniem m.in. internetowych platform cyfrowych. W znaczący 
sposób ograniczyło to koszty wejścia na rynek oraz koszty dalszego funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych sektora gier. Ponadto wynika to z dynamicznego wzrostu 
potencjalnej grupy odbiorców w związku z rozwojem rynku urządzeń mobilnych 
(np. smartfonów czy tabletów). Polski rynek gier wideo w 2018 r. wyceniany był na 
około 546 mln USD [Newzoo 2018]. Jego znaczenie wzrosło głównie za sprawą 
międzynarodowych sukcesów komercyjnych pojedynczych producentów, takich jak 
CD Projekt RED (głównie dzięki grze „Wiedźmin 3”), Techland („Dying Light”, „Call 
of  Juarez”) czy 11 bit studios („This War of  Mine”).

Literatura przedmiotu dotycząca problematyki gier wideo jest bardzo obszerna 
i ze swej natury multidyscyplinarna. Można wyróżnić przy tym trzy zasadnicze kie-
runki prowadzonych badań: badania samych gier, skutków ich upowszechniania oraz 
jednostek je wytwarzających (osób, firm lub instytucji). Bardzo ważnym nurtem były 
także analizy związków sektora gier z sektorem kreatywnym [Kline et al. 2003]. W skali 
Polski istniejące dotychczas ujęcia koncentrowały się głównie na ogólnej charaktery-
styce największych podmiotów gospodarczych, liczby zatrudnionych osób [np. Krok 
2016, Bobrowski et al. 2017] oraz analizach wartości rynku (PricewaterhouseCoopers 
2018). Podkreślić należy generalny niedostatek prac uwzględniających przestrzenny 
wymiar zjawisk związanych z sektorem gier, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu 
regionalnego i lokalnego, w efekcie czego istnieje istotna luka poznawcza związana z 
określeniem ich wpływu na szeroko rozumianą przestrzeń społeczno-ekonomiczną. 

Cel, zakres, metoda badania  

Głównym celem pracy było określenie struktury rodzajowej oraz identyfikacja 
prawidłowości w przestrzennym rozmieszczeniu podmiotów gospodarczych pro-
dukujących gry wideo w Polsce, a także zbadanie zależności tego rozmieszczenia 
z lokalizacją wybranych działalności kreatywnych. Uwzględniono przy tym liczbę 
pracowników, rok rozpoczęcia działalności, a także kategorie oraz platformy pro-
dukowanych gier.

Zakres przestrzenny pracy objął obszar Polski, w badaniu wzięto pod uwagę 
podmioty gospodarcze funkcjonujące według stanu na 12 grudnia 2017 r. Przyjęcie 
ściśle określonego punktu czasowego wynikało z daty pozyskania stosownych baz 
danych, stanowiących podstawę badania. 

Z uwagi na przyjęty cel w pracy uwzględniono podmioty gospodarcze, które 
główną siedzibę posiadały w Polsce. Dotyczyło to także sytuacji, w których ich 
główna siedziba znajdowała się w Polsce, a oddziały były zlokalizowane poza gra-
nicami. Pominięto natomiast jednostki, które na terenie kraju posiadały jedynie od-
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działy, a siedziba główna była zlokalizowana w krajach trzecich. Wynikało to z braku 
możliwości pozyskania wiarygodnych informacji o tego typu podmiotach zwłaszcza 
w sytuacji, w której firmy zagraniczne podzlecały opracowanie poszczególnych kom-
ponentów gier polskim osobom fizycznym lub prawnym. 

Jako producentów gier uznano podmioty gospodarcze oznaczające każdego ak-
tywnego uczestnika procesów gospodarczych, niezależnie od jego formalnego statusu 
prawnego, który w momencie badania zajmował się produkcją gier wideo. Podstawą 
badania była opracowana przez studio CHV’OK strona „Baza Polski GameDev”1, 
która zawiera listę producentów gier wideo funkcjonujących na terenie kraju. Baza 
funkcjonuje od lutego 2015 r. i jest aktualizowana co miesiąc. Należy przy tym za-
strzec, iż ma ona charakter niezależny, a osoby zajmujące się tworzeniem i uaktualnia-
niem danych robią to na zasadzie wolontariatu, stąd część zawartych w niej informacji 
może być nieaktualna. Istotnym problemem jest także to, iż szereg producentów 
gier nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie figuruje w związku z tym 
w oficjalnych rejestrach. W celu ograniczenia ryzyka z tym związanego informacje 
o każdym podmiocie pozyskane z powyższego źródła były w dalszym etapie badań 
weryfikowane oraz w szeregu przypadków poszerzane przez autorów w oparciu 
o serwisy internetowe: np. GRY-OnLine.pl2, Polygamia.pl3, Linkedin4, strony Poznań 
Game Arena5, fora internetowe poświęcone grom6, strony własne badanych firm oraz 
ich profile na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube). Zakres 
weryfikowanych informacji obejmował: nazwę firmy, adres, liczbę pracujących, rok 
powstania oraz kategorie i platformy produkowanych gier. Z badania wykluczono 
firmy, które nie wykazywały żadnej aktywności od przynajmniej 2 lat, zawiesiły swoją 
działalność albo były w stanie upadłości. 

Informacje na temat lokalizacji siedzib firm pozyskano z ich oficjalnych stron 
internetowych (w tym także społecznościowych) oraz fanpage’ów. W przypadku 
braku stosownych danych w pracy uwzględniano fizyczny adres rozliczeniowy lub 
kontaktowy zawarty na stronach internetowych Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG7) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS8). 
W zdecydowanej większości wypadków umożliwiało to pozyskanie pełnego adresu 
oraz roku założenia. Zebrane dane zostały zgeolokalizowane w oparciu o posiadane 
dane adresowe.

1 http://polskigamedev.weebly.com/
2 https://www.gry-online.pl/
3 https://polygamia.pl/
4 https://pl.linkedin.com/
5 https://www.gamearena.pl/pl/
6 np. https://www.indiedb.com/
7 https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx 
8 http://www.krs-online.com.pl/ 
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Najczęściej spotykane problemy związane z pozyskiwaniem informacji obejmo-
wały sytuacje, w których:

oficjalna rejestracja firmy następowała znacznie wcześniej, zanim faktycznie zaczy-
nała ona działalność oraz wchodziła z określonym produktem na rynek, 
oficjalna rejestracja była poprzedzona działalnością nieformalną (czasami nawet 
wieloletnią),
nastąpiły zmiany dominującego profilu działalności firm powodujące, iż produ-
cenci gier w rejestrach publicznych przypisani byli do innych podklas działalności 
(np. produkcja komputerów, sprzedaż oprogramowania). 

W powyższych wypadkach jako początek rozpoczęcia działalności przyjmowano 
zawsze rok pierwszych przejawów funkcjonowania, niezależnie od tego, czy miały 
one formalny, czy też nieformalny charakter.

Istotnym problemem było określenie liczby osób pracujących w poszczegól-
nych jednostkach. W szeregu wypadkach wynikało to np. z braku precyzyjnej infor-
macji, podawanej jedynie w określonych przedziałach. Prawdopodobne stanowiło 
to odzwierciedlenie relatywnie dużej zmienności liczby pracowników. Należy przy 
tym mieć na uwadze, iż podana liczba nie zawsze oddawała rzeczywistą skalę osób 
zaangażowanych w produkcję gier, ze względu na często praktykowaną współpracę 
nieformalną względnie współpracę opartą o umowy zlecenia czy o dzieło z osobami 
trzecimi (co jest zresztą cechą charakterystyczną działalności twórczych). Z tego też 
względu przyjęto następujące założenia:

jeżeli liczba pracowników była określona przedziałem – przyjmowano środkową 
wartość takiego przedziału,
jeżeli w jednostce posiadającej wiele lokalizacji podano tylko ogólną liczbę pracu-
jących, rozdzielano ją proporcjonalnie do liczby oddziałów,
jeżeli zatrudniane były okresowo osoby na umowę zlecenie – pomijano je 
i uwzględniano tylko liczbę pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę 
o pracę.

W pracy zastosowano istniejący podział przedsiębiorstw ze względu na liczbę 
pracujących określony w stosownych przepisach dotyczących definicji małych i śred-
nich przedsiębiorstw (OJ L 124, 20.05.2003): firmy jednoosobowe (1 osoba), mikro-
przedsiębiorstwa (2-9 osób), małe przedsiębiorstwa (10-49), średnie przedsiębiorstwa 
(50-249) oraz wydzielone dodatkowo duże przedsiębiorstwa (powyżej 250). 

Na potrzeby analizy zaproponowano także podział gier wideo na kategorie 
i platformy oparty o klasyfikacje stosowane w literaturze przedmiotu oraz przez 
uczestników rynku gier wideo (tab. 1). 

Pierwsze trzy kategorie wydzielono na podstawie wykorzystywanego sprzętu 
(hardware), natomiast trzy kolejne – na podstawie oprogramowania koniecznego do 
korzystania z gier (software). Z kolei podział na platformy bazował tylko na oprogra-
mowaniu. W kategorii gry komputerowe uwzględniono przy tym trzy najpopular-

–

–

–

–

–

–
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niejsze systemy operacyjne (Windows, Mac OS i Linux) oraz 5 platform dystrybucji 
cyfrowej (Steam, Origin, Desura, Windows Store, GOG). W kategorii konsol wzięto 
pod uwagę produkty najważniejszych producentów konsol (w tym konsol prze-
nośnych). W grupie urządzeń mobilnych (smartfony) znalazły się główne systemy 
operacyjne funkcjonujące na rynku (np. Android, iOS). 

Tabela 1. Klasyfikacja kategorii i platform gier wideo – stan w 2017 r.
Table 1. Classification of categories and platforms for video games – as of 2017Classification of  categories and platforms for video games – as of  2017
Podstawa wydzielenia Kategorie gier Platformy gier

Sprzęt komputerowy 
(hardware)

Komputerowe Windows, Mac, Linux, Steam, Origin, Desura, 
Windows Store, GOG

Konsolowe
PS, PS2, PS3, PS4, PSP, PS Vita, Xbox, Xbox 360, 
Xbox One, Game Boy Advance, Nintendo DS, 
Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo WiiU

Mobilne Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry 
World, Amazon, Meego, Symbian

VR VR (Steam)

Oprogramowanie 
(software)

Przeglądarkowe bazujące na multimedialnych wtyczkach do 
przeglądarek, Kongregate, Spilgames, Gamedesire

Społecznościowe Facebook, Odnoklassniki, VK&OK, NK

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

Kategorie gier przeglądarkowych i społecznościowych potrzebują do działania 
przeglądarki internetowej, przy czym dodatkowo gry społecznościowe wymagają 
założenia własnego konta (np. na Facebooku) i posiadania przynajmniej jednej osoby 
w sekcji „znajomi”. Z kolei kategoria Virtual Reality (VR) obejmuje gry wykorzystują-
ce najnowocześniejszą technologię w postaci tzw. rozszerzonej rzeczywistości. Przyję-
ta klasyfikacja obejmuje zdecydowaną większość rynku i pomija kategorie i platformy 
o marginalnym udziale (np. historyczne produkty firm Amiga, Spectrum czy Atari). 

Do analizy działalności kreatywnych wykorzystano dane o lokalizacji oraz domi-
nującej działalności podmiotów gospodarczych określone według Polskiej Klasyfika-
cji Działalności 2007 (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885), pozyskane z baz Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej według stanu na koniec 2018 r. 

Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora gier wideo

Literatura przedmiotu z zakresu gier wideo jest bardzo obszerna i sytuuje się na 
pograniczu nauk społecznych (m.in. ekonomii, geografii społeczno-ekonomicznej, 
socjologii), humanistycznych i ścisłych [Surdyk 2009]. Prowadzone dotychczas bada-
nia w tej ostatniej grupie dotyczyły m.in. funkcjonowania przemysłu gier [Tschang 
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2007, Teipen 2008], jego znaczenia dla współczesnej gospodarki [Crandall et al. 2006, 
Bobrowski et al. 2017], wielkości rynku [Newzoo 2018; PricewaterhouseCoopers 
2018], kształtowania marketingu związanego z grami [Williams 2002, Liboriussen 
2016], zagadnień psychologicznych i socjologicznych [Gentile 2011, Ivory 2013, 
Greitemeyer, Mügge 2014, Krawczyk 2015], różnych aspektów pedagogiki [Connol-
ly 2012]. Efektem bardzo szerokiego zainteresowania środowiska naukowego jest 
niebywała różnorodność realizowanych badań, co wprawdzie pozwala uwzględniać 
bardzo różne punkty widzenia, podejścia koncepcyjne oraz stosowane metody na-
ukowe, ale jednocześnie istotnie utrudnia dokonanie syntezy uzyskanych wyników. 
Należy także zauważyć, iż w pracach poświęconych tematyce gier relatywnie rzadko 
uwzględniany był wymiar przestrzenny [m.in. Cornford, Naylor, Driver 2000, Te-
ipen 2008, Plum, Hassink 2014, Storz, Riboldazzi, John 2015], przy tym głównie 
dotyczył skali ogólnokrajowej i porównań międzynarodowych. Powoduje to istnienie 
luki poznawczej w zakresie wpływu rozwoju sektora gier na przestrzeń w układach 
regionalnych i lokalnych. 

Należy przy tym zauważyć, iż w literaturze przedmiotu w odniesieniu do sek-
tora gier używane są różne określenia, np. gry komputerowe, gry wideo, gry cyfro-
we [Kuipers 2010, Pitrus 2012]. Najczęściej są one traktowane jako równoważne; 
z uwagi na powszechność stosowania w literaturze zagranicznej określenia „video 
games” zostało ono przyjęte w pracy. Istotnym problemem jest także brak ujedno-
liconych systemów klasyfikacyjnych gier, metod badania oraz samej definicji gier 
wideo. W tym kontekście przyjęto bardzo pojemną definicję Smed i Hakonen [2003], 
w której są to po prostu gry realizowane za pomocą programu komputerowego. 
Z kolei za Ząbeckim [2015] przyjęto definicję geografii gier wideo, jako zajmującą się 
przestrzenną analizą zróżnicowania i funkcjonowania sektora gier, w tym produkcją 
i konsumpcją gier. 

W terminologii związanej z rynkiem gier na określenie producentów gier sto-
sowane jest określenie Gamedev. Wywodzi się ono z angielskiego skrótu Video Game 
Development i w zależności od podejścia oznacza studio lub zespół, który zajmuje się 
produkcją danej gry [Pulsipher 2009] lub „sumę” wszystkich działalności związanych 
z jej wytworzeniem i późniejszym rozwojem [O’Donnell 2012a]. W tym ostatnim 
przypadku obejmuje ona m.in.: programowanie [np. skrypty, kody źródłowe], grafi-
kę i animacje, tworzenie ścieżki dźwiękowej, design [np. projektowanie poziomów, 
mechanika] oraz scenariusze [Tonina 2009]. Jak wskazuje Aoyama i Izushi [2008] 
błędne jest przy tym założenie, iż produkcja gier ogranicza się tylko i wyłącznie do 
studia lub wąskiej grupy osób ją tworzących. Ważnym elementem procesu tworzenia 
gier stają się bowiem także konsumenci. Poprzez systemy interakcji producentów 
z użytkownikami np. w ramach beta testów [badanie jakości, wydajności i stabilności 
gry przed jej finalnym wydaniem] lub w ramach dystrybucji gier na zasadach wczes-
nego dostępu, użytkownicy mogą formułować uwagi i wskazówki odnośnie dalszego 
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rozwoju produktu. Są one z reguły [przynajmniej częściowo] uwzględniane, ponie-
waż przyczyniają się istotnie do ich udoskonalenia i przekładają się na zwiększenie 
zysków ze sprzedaży [Aoyama, Izushi 2008]. Szereg gier sukces rynkowy uzyskało 
już na etapie wczesnego dostępu [np. Minecraft, PlayerUnknown’s Battlegrounds, 
Subnautica, Prison Architect] a według szacunków Lin, Bezemer, Hassan [2018] 
około 15% gier na platformie cyfrowej Steam korzysta z tej strategii sprzedaży co 
powoduje, iż sztywna granica między twórcami gier a ich konsumentami w wielu 
wypadkach się zaciera. 

Istotne znaczenie z punktu widzenia formalnego przypisania producentów gier 
do określonych form aktywności (np. w ramach statystycznej klasyfikacji działalno-
ści gospodarczej we UE) odgrywa fakt, iż w szeregu wypadkach wyewoluowali oni 
z podmiotów zajmujących się wcześniej inną działalnością np. produkcją podze-
społów do konsol czy komputerów, produkcją oprogramowania, sprzedażą sprzętu 
komputerowego, itd. [Humphreys et al. 2005]. Ponadto problemem jest także to, 
iż część z twórców gier na wczesnym etapie swojej aktywności nie zgłasza jej do 
rejestrów publicznych (np. statystycznych czy podatkowych), a część (np. działająca 
hobbistycznie, doraźnie czy z pobudek ideologicznych9) nie zgłasza jej w ogóle. 

Wielkość firm zajmujących się produkcją gier ściśle związana jest z ekonomicz-
nymi aspektami funkcjonowania (np. możliwościami pozyskania kapitału), ale także 
stanowi konsekwencję szeregu różnych uwarunkowań, np. pozycji na rynku, rodzaju 
dostarczanego produktu, liczby obsługiwanych platform czy istniejących przepisów 
prawnych. Z punktu widzenia oferowanego produktu wyróżnia się trzy główne ka-
tegorie gier [Bobrowski et al. 2015]: 

„AAA”, wymagające najwyższych nakładów finansowych związanych z produk-
cją oraz marketingiem. Zazwyczaj są one tworzone przez bardzo duże zespoły 
współpracujące z wieloma firmami zewnętrznymi, tworzony produkt z założenia 
przeznaczony jest na rynek globalny i dostępny przeważnie na wielu platformach 
[Bobrowski et al. 2015],
gry niskobudżetowe, stanowiące bardzo niejednorodną grupę pod względem pono-
szonych nakładów finansowych czy wielkości zespołów je opracowujących. Z uwagi 
na olbrzymią konkurencję tylko nieznaczna część z nich odnosi sukces rynkowy,
gry niezależne („Indie Games”). Najczęściej produkowane bez udziału wydawcy 
i publikowane samodzielnie za pośrednictwem Internetu; zespoły je opracowujące 
są z reguły bardzo małe – od jednej do 10 osób [Rose 2011].

Nieborg i de Kloet [2013] wskazuje na kluczowe wydarzenia, które przyczyniły 
się do rozwoju przemysłu gier w skali Europy: szybkie upowszechnienie smartfo-
nów, tabletów i mediów społecznościowych, ułatwienie dostępu do taniego, szero-

9 dotyczy to np. części producentów zakładających pełną i niczym nieograniczoną swobodę 
twórczą (np. w segmencie gier niezależnych – Indie Games)

–

–

–
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kopasmowego i mobilnego Internetu, wprowadzenie technologii obsługujących gry 
do przeglądarek internetowych (np. HTML5, Adobe Flash Player) oraz powstanie 
sklepów cyfrowych wykorzystujących płatności elektroniczne. Należy mieć przy tym 
na uwadze złożony sposób uzyskiwania przychodów przez firmy związane z sekto-
rem gier wideo. Składają się na niego przychody ze sprzedaży detalicznej, zakupów 
w grach (tzw. in-app purchases), w tym w szczególności w grach darmowych (free-to-play), 
abonamentu w grach typu pay-to-play, udostępnienia gier na portalach społecznoś-
ciowych, sprzedaży dystrybucji cyfrowej na komputery i konsole, materiałów wideo 
z gier (tzw. stream10 z gaming video content – GVC), e-sportu11 (sponsoring, reklama, 
sprzedaż biletów, gadżetów) oraz wpływy związane z wirtualną rzeczywistością (VR, 
AR, MR12). Według prognoz najbardziej dynamiczny wzrost przychodów powinien 
się w przyszłości wiązać z grami na urządzenia mobilne (smartfon, tablet) oraz 
z GVC, e-sportu i wirtualnej rzeczywistości [SuperData Research 2017a, 2017b]. 

Należy mieć także na uwadze obserwowaną zmianę modelu dystrybucji gier. 
W latach wcześniejszych wiązała się ona z zakupem licencji wyłącznego prawa do 
dystrybucji gry w danym kraju. Towarzyszyło temu „place branding”, czyli dostosowanie 
produktu do lokalnego rynku, np. poprzez opracowanie stosownej wersji językowej 
czy odrębne działania marketingowe. Aktualnie dominuje model sprzedaży gotowych 
produktów bez ograniczeń krajowych, w dużej mierze tylko w wersji elektronicznej 
za pomocą platform dystrybucji cyfrowej (np. Steam, Origin, Uplay, Battle.net, GOG, 
PlayStation Network, Xbox Live, Google Play). Jednocześnie sektor produkcji gier 
rozwija się bardzo nieregularnie w wymiarze przestrzennym. Cyfrowa dystrybucja gier 
wprawdzie nie wiąże się z barierami geograficznymi, jednakże z uwagi na nierówno-
mierny dostęp do Internetu i silnie zróżnicowaną przepustowość połączeń w różnych 
układach terytorialnych [por. Johns 2005, Janc 2017] przekłada się na pogłębianie 
różnic w możliwościach rozwoju sektora gier. W związku z popularyzacją narzędzi 
umożliwiających tworzenie gier oraz mnogość platform do ich dystrybucji obserwo-
wać można dynamiczny wzrost liczby twórców gier, czemu towarzyszy jednocześnie 
spadek jakości oferowanych przez nich produktów. Jak podkreśla Prescott i Boggs 
[2014] zauważalna jest jakościowa „wtórność” większości gier polegająca na opieraniu 
się na już istniejących pomysłach, rozwiązaniach technologicznych i modach. W efek-
cie wiele z nich oferuje bardzo podobny rodzaj rozgrywki np. w zakresie tematyki, 
mechaniki oraz sposobu interakcji.

10 Stream rozumiany jako przesyłanie obrazu video oraz dźwięku przez Internet w czasie 
rzeczywistym – [Hilvert-Bruce et al. 2018].

11 e-Sport, czyli sporty elektroniczne, których istotą jest rywalizacja między zawodnikami. Roz-
grywka może odbywać się poprzez Internet lub lokalną sieć komputerową (LAN) [Hutchins 
2008].

12 VR – virtual reality (rzeczywistość wirtualna), AR – augmented reality (rzeczywistość roz-
szerzona), MR – mixed reality (rzeczywistość mieszana / hybrydowa) [Kurilovas 2016]
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Producenci gier wideo a sektor kreatywny

Wydaje się, iż z punktu widzenia badań nad sektorem gier wideo kluczową rolę 
w pełnym zrozumieniu i wyjaśnieniu jego rozwoju może mieć koncepcja sektora kre-
atywnego13 [Stachowiak 2015]. Wiąże się to z faktem, iż kreacja towarzyszy w zasadzie 
całemu procesowi tworzenia gier, od pojawienia się pierwotnego pomysłu, poprzez 
jego techniczne opracowanie, komercjalizację, aż do fazy funkcjonowania gry na 
rynku związanej z tworzeniem relacji ze społecznościami sieciowymi. 

Jak zauważa Potts et al. [2008] stosowane w literaturze przedmiotu definicje sek-
tora kreatywnego generalnie nawiązują do pierwotnego podejścia zaproponowanego 
przez Brytyjski Departament ds. Kultury, Mediów i Sportu [DCMS, 1998]. W tym 
ujęciu są to działalności mające swoje źródła w kreatywności jednostek, w ich umiejęt-
nościach i talencie, które poprzez tworzenie i wykorzystywanie własności intelektualnej 
stanowią podstawę do tworzenia bogactwa oraz powstawania miejsc pracy. Rozwój 
działalności kreatywnych związany jest ze wzrostem znaczenia wiedzy we wszystkich 
aspektach produkcji gospodarczej, dystrybucji i konsumpcji oraz rosnącą rolą sektora 
usług [Kotylak 2013]. Stachowiak [2015] wyróżnił przy tym następujące poziomy anali-
zy w badaniach sektora kreatywnego: jednostki ludzkie (kreatywność ludzi), pojedyncze 
podmioty gospodarcze, branże lub zbiory branż (np. branża gier wideo), miasta lub 
regiony (np. miasto kreatywne, region kreatywny), gospodarka (np. analizy makro-
ekonomiczne). Wskazał jednocześnie, iż w literaturze przedmiotu dominują analizy 
branż (np. przemysł muzyczny, filmowy) [Stachowiak 2015]. Wzrost znaczenia sektora 
kreatywnego przejawia się podjęciem szeroko zakrojonych badań w zakresie geografii 
gospodarczej i organizacji przestrzennej gospodarki [Plum, Hassink 2014].

Istotnym problemem związanym z zagadnieniem sektora kreatywnego jest prak-
tyczna operacjonalizacja tego pojęcia. Jak zauważa Namyślak [2013] w ogólnym ro-
zumieniu za kreatywne można uznać te działalności, które zajmują się wytwarzaniem 
lub wykorzystywaniem wiedzy i informacji opierając się na własności intelektualnej. 
Niektórzy proponują nawiązanie w tym wypadku do sektora kultury [Hesmondhalgh 
2002] lub kreatywnej ekonomii [Howkins 2002]. Liczne próby usystematyzowania 
sektora kreatywnego (m.in. DCMS 1998, Economic Review Committee… 2002, Analiza 
potrzeb… 2009] nie dają przy tym jednoznacznej odpowiedzi, jak powinno się ujmo-
wać gry wideo w tym kontekście. Wynika to z faktu, iż tworzenie gier wideo z reguły 
stanowi syntezę szeregu bardzo różnych działalności twórczych, jak np. programowa-
nie komputerowe, muzyka, film, fotografia, działalność literacka, działalność wydaw-

13 W literaturze przedmiotu stosowane są w tym kontekście pojęcia przemysłu kreatywnego, 
przemysłu kultury oraz sektora kreatywnego. Nie wdając się w bardzo obszerną dyskusję 
w ich zakres znaczeniowy w pracy przyjęto pojęcie sektora kreatywnego [por. Kotylak 2013, 
Stachowiak 2015]. 
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nicza, itd. W szeregu przypadkach produkcja gier wiąże się z tworzeniem zupełnie 
nowych, niewystępujących w innych segmentach gospodarki stanowisk pracy, np. level 
editor (edytor poziomów), storyteller (narrator), concept artist (grafika koncepcyjna), game 
designer (projektant). Ponadto efektem dynamicznego rozwoju tego sektora jest duża 
zmienność zjawisk w nim zachodzących związanych m.in. z rewolucją technologiczną 
[LaViola 2008], sposobami interakcji [Natkin 2006], wpływem gier na budowanie 
kapitału ludzkiego i społecznego [m.in. Connolly et al. 2012], zachowania społeczne 
[Greitemeyer, Mügge 2014], sposoby spędzania wolnego czasu [Cummings, Van-
dewater 2007]. Wiąże się z tym także obserwowane zacieranie się granic pomiędzy 
poszczególnymi działalnościami kreatywnymi np. grami i filmem [Başcı, Tanakıncı 
2019] czy grami i sztukami plastycznymi [Smuts 2005]. 

W praktyce w stosowanych klasyfikacjach sektora kreatywnego obserwować 
można przypisanie sektora gier wideo do bardzo różnych kategorii lub subkategorii 
(tab. 2). W zależności od stosowanych założeń stanowiły one przy tym jedynie ich 
element składowy np. w ramach nowych mediów, oprogramowania, mediów cyfro-
wych. Jedynie podejście zaproponowane przez DCMS [1998] w Wielkiej Brytanii 
wyodrębniło odrębną subkategorię dedykowaną grom.

Cechą charakterystyczną producentów sektora gier wideo jest funkcjonowanie 
ściśle w oparciu o podejście projektowe (project-based) i wysoką elastyczność pro-
dukcji, co może przekładać się na, nie zawsze pożądane, zjawisko ograniczania proce-
su standaryzacji produktów i kodyfikacji wiedzy [Sorenson et al. 2006]. Podejście takie 
umożliwia jednak tworzenie nowych, bardziej złożonych technologicznie gier przy 
udziale większej liczby partnerów, w tym także konsumentów [Balland et al. 2012]. 
W tych warunkach, jak zauważa Izushi i Aoyama [2006], kluczowym elementem 
wpływającym na sukces rozwoju sektora producentów gier wideo w poszczególnych 
układach terytorialnych jest zdolność gospodarki do międzysektorowego transferu 
umiejętności. Uwarunkowana jest ona wieloma czynnikami, np. siłą obecnych prze-
mysłów (sektorów gospodarki), statusu społeczno-ekonomicznego przedsiębiorców 
lub obecności firm pionierskich. Na podstawie doświadczeń z Montrealu Granda-
dam et al. [2013] wyróżnił trzy poziomy takiej współpracy w ramach sektora gier: 
najniższy poziom (np. pracownicy) skupia się na poszukiwaniu wiedzy i rozwiązań, 
średni (np. profesjonalne i publiczne organizacje, galerie, stowarzyszenia) zajmuje się 
poszukiwaniem inspiracji z niższego poziomu oraz dbaniem o pogłębianie wzajem-
nych relacji, najwyższy poziom natomiast (firma główna oraz np. startupy, dostawcy 
oprogramowania, agencje szkoleniowe, konsultanci i usługodawcy) nakierowany jest 
na twórcze wykorzystywanie zasobów stworzonych „poniżej”. W tym kontekście 
Grandadam et al. [2013] jako najważniejsze czynniki rozwoju firm tego typu wskazuje 
silną współpracę międzysektorową oraz przyjazną politykę publiczną. 

W badaniach podkreśla się także znaczenie czynników związanych z instru-
mentami wsparcia finansowego, kosztami wynajmu, otwartości społeczeństwa czy 
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wysokiej jakości życia [Dyer-Witheford, Sharman 2005; Tremblay, Rousseau 2005]. 
Ponadto zwraca się uwagę na znaczenie wykwalifikowanych osób nie będących bez-
pośrednio związanych z tym sektorem, ale pełniących dużą rolę w procesie genero-
wania oraz rozprzestrzeniania wiedzy i innowacji [Aoyama, Izushi 2003; Arvidsson 
2007]. Oprócz tego jako bardzo ważny czynnik lokalizacyjny wskazywane są koszty 
pracy oraz wsparcie publiczne Kerr [2012]. Znaczenie pomocy publicznej wydaje 
się szczególnie istotne, ponieważ może znacząco ograniczać ryzyko prowadzenia 
działalności gospodarczej o kreatywnym charakterze, które z zasady ryzykiem takim 
jest obarczone [Tschang 2007]. Szereg badań zwraca także uwagę na powiązania prze-
strzenne sektora gier z innymi działalnościami kreatywnymi, co umożliwia osiągnięcie 
znaczącego efektu synergii. Dotyczy to m.in. przemysłu filmowego i muzycznego [Pi-
lon, Tremblay 2013] a także mangi (komiksy) i filmów animowanych [Soken 2001]. 

Tabela 2. Wybrane klasyfikacje działalności kreatywnych według wydzielonych 
kategorii i subkategorii podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 
związaną z grami wideo
Table 2. Selected classifications of  creative activities by identified categories and 
subcategories of  economic entities conducting activities connected with video games

Twórca klasyfiakcji działalności 
kreatywnych

Kategorie związane 
z grami wideo

Subkategorie związane 
z grami wideo

Departament Kultury, Olimpiady, Mediów 
i Sportu (DCMS) (Wielka Brytania)

Interaktywne 
oprogramowanie 
rekreacyjne

Oprogramowanie 
komputerowe
i konsolowe

Ministerstwo Handlu i Przemysłu 
(Singapur) Media Media cyfrowe

Ministerstwo Gospodarki oraz Edukacji, 
Kultury i Nauki (Holandia)

Kreatywne usługi 
biznesowe Nowe media i gry

KEA European Affairs (Belgia) Przemysły kultury Gry wideo

Światowa Organizacja Własności 
Intelektualnej (WIPO) (Szwajcaria)

Podstawowe prawa 
autorskie Oprogramowanie

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. 
Handlu i Rozwoju (UNCTAD) (Szwajcaria) Kreacje funkcjonalne Nowe media

ECORYS (Polska)  Informacja
i Komunikacja

Działalność 
wydawnicza w zakresie 
gier komputerowych

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

Prowadzone badania wskazują na silną koncentrację przestrzenną producentów 
gier – np. pod względem zatrudnienia Los Angeles obejmowało ok. 40% wielkości 
całego zatrudnienia w skali USA [Pilon, Tremblay 2013]. Z kolei w Wielkiej Brytanii 
19% rynku pracy związanego z grami skoncentrowana była w Londynie, 18% w jego 
bezpośredniej bliskości, a 30% – w okolicach Liverpoolu oraz Manchesteru [Skillset 
2009]. Bardzo silna koncentracja firm tego sektora obserwowana była także w Danii 
(Kopenhaga – 70%) [The Danish… 2011], a częściowo także w Niemczech, gdzie 
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najwięksi producenci gier zlokalizowani byli głównie w stolicach landów [Liebe, 
Tielebier 2014]. 

Badania sektora kreatywnego z punktu widzenia przestrzeni gospodarczej wska-
zują na dużą rolę klastrów w kształtowaniu się wyspecjalizowanych rynków pracy 
oraz tworzeniu się sieci powiązanych ze sobą firm o określonej lokalizacji geogra-
ficznej np. muzycznych, graficznych i filmowych [Storper, Christopherson 1987; 
Christopherson, Storper 1989; Power 2002; Power, Scott 2004]. Należy przy tym 
podkreślić, iż czynniki determinujące powstawanie i ekspansję podmiotów gospodar-
czych są odmienne w zależności od jednostki terytorialnej, wielkości firm, etapu ich 
rozwoju itd. Natomiast w wymiarze ogólnym głównymi generatorami podmiotów 
kreatywnych są duże miasta i to one gwarantują dostęp do nowych rynków oraz 
zasobów [Kourtit, Nijkamp 2013].

Należy mieć na uwadze, iż szereg czynników rozwojowych firm, w tym m.in. 
osiągane wyniki organizacyjne, rozwój nowych produktów, wielkość inwestycji w ba-
dania i rozwój jest uzależnione także od długości ich funkcjonowania na rynku 
[Hansen 1999, García-Quevedo et al. 2014]. Wiek firm przekłada się także na sposób 
uczenia się (zdobywania doświadczenia) i proces starzenia się technologii. W firmach 
młodych zjawiska te przebiegają z większą intensywnością, natomiast w jednostkach 
starszych – wolniej i jednocześnie bardziej stabilnie. W efekcie działania inwestycyjne 
młodych firm charakteryzują się większym ryzykiem, podczas gdy starszych – mniej-
szym, opartym o zdobyte doświadczenie w zakresie wdrażania innowacji [Sørensen, 
Stuart 2000, Criscuolo et al. 2012].

W skali Polski można obserwować brak ukształtowanych, sformalizowanych sie-
ci współpracy pomiędzy instytucjami związanymi z grami wideo, jedynym z niewielu 
prób tego rodzaju jest Digital Entertainment Cluster w Krakowie [Micek, Piziak 2017]. 
Brak jest również widocznych, ukierunkowanych narzędzi wsparcia publicznego dla 
przedsiębiorców z zakresu produkcji gier wideo [Liebe, Tielebier 2014]. W wymia-
rze międzynarodowym pewnym atutem Polski są relatywnie niskie koszty pracy, co 
jednak głównie może mieć przełożenie na rozwój oddziałów firm zagranicznych 
wykonujących wybrane komponenty finalnego produktu.

Producenci gier wideo w Polsce – wyniki badań 

W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano łącznie 621 podmiotów 
produkujących gry wideo na obszarze Polski. Ze względu na przyjęte w pracy zało-
żenia z dalszej analizy zostały wykluczone jednostki, których główna siedziba znajdo-
wała się poza granicami kraju (8 % podmiotów), w stosunku do których nie można 
było pozyskać żadnych szczegółowych informacji – np. w wyniku zaprzestania lub 
zawieszenia działalności (7 %) lub określić fizycznego adresu (6 %). Ostatecznie do 
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dalszych etapów badania zakwalifikowano 489 podmiotów gospodarczych. Przy tym 
w uwzględnionych jednostkach w stosunku do 5 % nie udało się określić roku roz-
poczęcia działalności, a 18% – liczby pracowników. Natomiast wszystkie podmioty 
udało się zaklasyfikować do przyjętych kategorii i platform. 

Badania pokazały, iż zdecydowana większość podmiotów (ponad 60%) produ-
kowała gry tylko w ramach jednej kategorii. Przy tym 62% jednostek produkowało 
gry mobilne, 58% komputerowe, 20% przeglądarkowe, 7% VR oraz 5% społecznoś-
ciowe. Obserwowana struktura była prawdopodobnie efektem preferowania kategorii 
najbardziej popularnych wśród użytkowników, o najmniejszych barierach wejścia na 
rynek związanych z łatwo dostępnymi (w tym darmowymi) narzędziami do produk-
cji gier oraz sposobami dystrybucji, np. w ramach dystrybucji cyfrowej (mobilne, 
komputerowe). 

Biorąc pod uwagę liczbę pracujących dominowały mikroprzedsiębiorstwa (2-9 
pracujących) – stanowiły one ponad 51% ogółu badanej populacji. Małe jednostki 
(10-49) obejmowały około 28%, średnie nieco ponad 5%, a duże zaledwie 0,3%. 
Przy tym zdecydowanie najliczniejsze były firmy zatrudniające jednego lub dwóch 
pracowników (ryc. 1), a wraz ze wzrostem liczby pracujących udział firm wyraź-
nie malał. Wskazuje to, iż sektor producentów gier wideo w Polsce był bardzo 
rozdrobniony i zdominowany przez jednostki niewielkie, mające z reguły skromne 
możliwości inwestycyjne i ograniczone możliwości ekspansji. Ich istnienie wiązało się 
bardzo często z niewielką liczbą oferowanych gier (często była to tylko jedna gra), 
z tego względu cechowały się prawdopodobnie nieustabilizowaną strukturą przycho-
dów uzależnionych od mocno zmiennej w czasie popularności ograniczonej liczby 
produktów. Część z tych firm miała prawdopodobnie charakter efemeryczny, na co 
wskazuje stosunkowo liczna w pozyskanej bazie grupa jednostek nieaktywnych oraz 
duża zmienność w czasie firm zawartych w historycznych bazach GameDev. 

Można przy tym zauważyć, iż wraz z wielkością badanych podmiotów zwięk-
szała się liczba platform, dla których oferowały one produkowane gry. Wydaje się to 
naturalne i było związane z posiadanymi zasobami (ludzkimi, sprzętowymi, kosztami 
oprogramowania, itd.), koniecznymi dla poszerzania grupy potencjalnych odbiorców. 
Prawdopodobnie wiązało się przy tym ze stosowaną strategią szeregu producentów 
polegającą na opracowaniu produktu na jedną – dwie najpopularniejsze platformy 
i uzależnienie dalszego zwiększenia ich liczby od ewentualnego sukcesu rynkowego. 
Pewną rolę mogła odgrywać także chęć specjalizacji niektórych firm na wybranej 
platformie ze względu na dążenie do zapewnienia najlepszej jakości swoich produk-
tów. Należy także mieć na uwadze zjawisko wywierania wpływu ze strony wytwórców 
sprzętu (np. konsole) na niektórych producentów gier zmierzające do tego, aby ich 
produkty były dostępne tylko na wybranej platformie, zapewniając jej ekskluzywność 
i wzrost zainteresowania klientów (Egenfeldt-Nielsen et al. 2015). Dotyczyło to jed-
nak z reguły najbardziej popularnych gier, głównie typu „AAA”. 
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Ryc. 1. Struktura firm produkujących gry wideo w Polsce według liczby pracowników 
– stan w końcu 2017 r.

Fig. 1. The structure of  video games producers in Poland by the number of  employees 
– as of  the end of  2017

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

Biorąc pod uwagę rok powstania badanych podmiotów zauważalna była zdecydo-
wana przewaga liczby jednostek powstałych w ostatnich latach (ryc. 2). Można wyróż-
nić przy tym trzy zasadnicze okresy: 1990-2001 charakteryzujący się bardzo niewielką 
skalą powstawania nowych podmiotów w poszczególnych latach; 2002-2007 z nieco 
większymi przyrostami liczby firm rzędu 2-3% obecnego stanu rocznie; 2008-2017 
z bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem producentów gier, w tym kulminacją 
w roku 2014. Wskazane zmiany w upowszechnianiu się poszczególnych kategorii na-
wiązywały do obserwowanych przełomów technologicznych dotyczących sektora gier 
i związane były z pojawieniem się i rozwojem Internetu w Polsce w latach 90. XX w., 
rozpoczęciem działalności pierwszej globalnej platformy dystrybucji cyfrowej „Steam” 
w 2003 roku, premierami konsol kolejnych generacji (np. Nintendo SNES – 1990, Sony 
PlayStation – 1994, PlayStation 2 – 2000, PlayStation 3 – 2006, PlayStation 4 – 2013), 
dynamicznym rozwojem rynku smartfonów (od przełomowego w tym zakresie Apple 
iPhone – 2007) w powiązaniu z pojawieniem się systemu Android (2008), rozwojem 
rynku tabletów (Apple iPad – 2010), premierą urządzeń VR (np. Samsung Gear – 2014). 
Po roku 2014 obserwowany był spadek liczby nowo powstających podmiotów gospo-
darczych. Ze względu na dynamiczny rozwój sektora gier wideo na świecie trudno 
uzasadnić to czynnikami popytowymi (np. nasyceniem rynku). Prawdopodobnie więc 
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było to uwarunkowane ograniczonymi możliwościami powstawania nowych jednostek 
wiążącymi się np. z niedostatkiem odpowiednich zasobów ludzkich. 
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Ryc. 2. Struktura firm produkujących gry wideo według klasy wielkościowej oraz roku 
powstania – stan w końcu 2017 r.

Fig. 2. The structure of  video games producers by size class and the year of  establishment 
– as of  the end of  2017

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

Można zauważyć także, iż w gronie podmiotów najstarszych występował naj-
większy odsetek firm średnich i dużych, praktycznie nie odnotowano natomiast firm 
jednoosobowych oraz mikroprzedsiębiorstw. Wynika to z faktu, iż od rozpoczęcia 
swojej działalności albo rozwinęły się one w jednostki większe, albo zakończyły 
funkcjonowanie. Jakkolwiek więc w ogólnej strukturze podmiotów gospodarczych 
dominowały jednostki bardzo małe, to w większości wypadków w dłuższym hory-
zoncie czasowym alternatywą dla nich był bądź dalszy rozwój i zwiększenie skali 
działalności, bądź wypadnięcie z rynku. Rozwiązaniem tego dylematu w obrębie 
firm najmniejszych mogło być poszukiwanie formuły funkcjonowania w ramach 
powiązań sieciowych (np. klastry), ale z uwagi na bardzo słaby poziom rozwoju 
klastrów cyfrowych w Polsce (przynajmniej w instytucjonalnym, sformalizowanym 
wymiarze), były one zdane przede wszystkim na siebie. Symptomatyczny wydaje się 
także brak powstających nowych firm średnich i dużych (po 2012 r. w ogóle takich 
przypadków nie odnotowano). Wskazuje to, iż prawdopodobnie zdecydowana więk-
szość producentów gier przechodziła ewolucję od działalności w skali mikro, do 
kategorii większych. Natomiast jak dotychczas nie obserwowano praktyki budowania 



146 Paulina Miodońska, Andrzej Raczyk

od razu większych zespołów producenckich, skupionych wokół realizacji określo-
nych projektów. Wydaje się, iż świadczy to o względnej słabości sektora, związanej 
z niechętnym angażowaniem się dużych podmiotów innych branż w przedsięwzięcia 
tego typu, prawdopodobnie ze względu na wysokie ryzyko ekonomiczne związane 
z działalnością kreatywną oraz z uwagi na problemy z ograniczoną dostępnością do 
odpowiedniej klasy specjalistów. 

Spośród badanych jednostek około 7% posiadało więcej niż jedną lokalizację. 
W grupie tej dominowały firmy o jednym oddziale poza siedzibą główną (6,5%). 
Pozostałe podmioty o wielooddziałowym charakterze odgrywały bardzo nieznaczną 
rolę. Posiadanie odrębnych oddziałów wiązało się najczęściej albo z chęcią dostępu 
do kadry specjalistów, albo było efektem wcześniejszych przejęć lub fuzji. Relatywnie 
niewielka liczba firm tego typu wskazuje na brak wyraźnych oznak konsolidacji rynku 
producentów gier co stanowi potwierdzenie, iż znajduje się on raczej na wstępnym 
etapie kształtowania. 

W wymiarze przestrzennym najbardziej atrakcyjne lokalizacje dla rozwoju sek-
tora gier związane były z największymi ośrodkami metropolitalnymi pełniącymi 
istotne funkcje w przestrzeni społeczno-ekonomicznej oraz działalności badawczej 
i naukowej (ryc. 3). Ogólnie w skali Polski producenci gier występowali w zaledwie 
81 gminach (co stanowiło niespełna 3,3 % gmin w kraju). W tym w Warszawie 
skoncentrowane było prawie 27% wszystkich podmiotów, w Krakowie – 12,5%, 
we Wrocławiu – 9,6%, a w Poznaniu – 6,5%. W pozostałych gminach występowała 
bardzo niewielka liczba firm tego typu, z reguły był to tylko jeden podmiot go-
spodarczy. Oszacowana łączna liczba pracujących w sektorze gier wideo wyniosła 
około 5,5 tys. osób. Przestrzenne struktury pracujących były przy tym analogiczne, 
jak w przypadku rozmieszczenia firm, z dominacją Warszawy, Krakowa, Wrocławia, 
Poznania oraz Gdańska. W wymiarze ogólnym nawiązywały one wyraźnie do hie-
rarchii osadniczej kraju. 

W pracy dokonano także sprawdzenia, na ile lokalizacja podmiotów sekto-
ra gier nawiązywała do lokalizacji innych działalności kreatywnych, wskazywanych 
w literaturze przedmiotu jako pośrednio związanych z rozwojem tego sektora. Op-
arto się przy tym na klasyfikacji działalności kreatywnych zaproponowanej przez 
Namyślak (2013), uwzględniającej podejście DCMS w Wielkiej Brytanii (por. tab. 2) 
oraz badania Stryjakiewicza i Stachowiaka (2010). Klasyfikacja ta w oparciu o Polską 
Klasyfikację Działalności (2007) wyróżniła łącznie 35 działalności kreatywnych. Spo-
śród nich do dalszego badania wybrano siedem działalności, potencjalnie związanych 
z sektorem gier (tab. 3):

działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyj-
nych,

–
–
–
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działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi,
działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyj-
nych,
działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
działalność związana z oprogramowaniem.

Ryc. 3. Przestrzenne rozmieszczenie producentów gier wideo w Polsce 
– stan w końcu 2017 r.

Fig. 3. Spatial distribution of  video game producers in Poland 
– as of  the end of  2017 

Źródło: opracowanie własne / Source: own study
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Tabela 3. Związki lokalizacji producentów sektora gier wideo z wybranymi działalnościami 
kreatywnymi w gminach Polski – stan w końcu 2017 r.
Table 3. The interrelations between the location of  video games producers and selected 
creative activities in Polish communes – as of  the end of  2017

Działalności kreatywne 
wyróżnione na poziomie 

podklas PKD 2007

Liczba gmin 
ogółem, 

w których 
wystąpiła dana 

działalność

Udział gmin 
posiadających 

podmiot 
gospodarczy 
sektora gier, 

wktórych 
wystąpiła dana 
działalność (%)

Wartość 
testu chi-
kwadrat

Istotność 
statystyczna 

testu chi-
kwadrat

Współ-
czynnik 

zależności 
fi (ϕ)

Działalność wydawnicza 
w zakresie gier 
komputerowych

90 54,3 398,5 <0,001 0,398

Działalność w zakresie 
nagrań dźwiękowych 
i muzycznych

287 80,2 305,3 <0,001 0,348

Działalność wydawnicza 
w zakresie pozostałego 
oprogramowania

285 71,6 238,9 <0,001 0,308

Działalność związana 
z dystrybucją filmów, 
nagrań wideo i 
programów telewizyjnych

22 22,2 227,7 <0,001 0,301

Działalność 
postprodukcyjna związana 
z filmami, nagraniami 
wideo i programami 

308 65,4 177,7 <0,001 0,266

Działalność związana 
z produkcją filmów, 
nagrań wideo i 
programów telewizyjnych

902 88,9 88,8 <0,001 0,188

Działalność związana 
z oprogramowaniem 1923 100 21,4 <0,001 0,092

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

Ze względu na obserwowaną małą liczbę gmin posiadających zlokalizowane 
podmioty gospodarcze w obrębie poszczególnych działalności kreatywnych prze-
prowadzono tylko badanie jakościowe współzależności występowania między produ-
centami sektora gier wideo a poszczególnymi kategoriami kreatywnymi. Uwzględniło 
ono tylko fakt ich występowania, bądź braku występowania. Do analizy istnienia 
współzależności zmiennych nominalnych zastosowano test chi-kwadrat, a do pomia-
ru siły zbieżności – wskaźnik phi (ϕ) (Bedyńska, Cypryańska 2013). 

Wyniki testu chi-kwadrat pokazały, na wysokim poziomie istotności (0,001), 
iż w odniesieniu do wszystkich przyjętych wskaźników można odrzucić hipotezę 
zerową mówiącą o niezależności zmiennych i przyjąć hipotezę o istnieniu związku 
między nimi a zmienną dotyczącą występowania producentów gier (tab. 3). Wska-
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zuje to, iż w gminach, a których zlokalizowani byli producenci gier występowała 
tendencja do współlokalizowania się wszystkich wybranych działalności kreatyw-
nych. Największą siłę takiego związku mierzoną wskaźnikiem phi (ϕ) zaobserwo-
wano w stosunku do działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych, 
działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalności wydawni-
czej w zakresie pozostałego oprogramowania oraz związanej z dystrybucją filmów, 
nagrań wideo i programów telewizyjnych. Należy przy tym zauważyć, iż uzyskane 
wyniki nie przesądzają w żaden sposób, czy stwierdzone zależności mają charak-
ter przyczynowo-skutkowy (typu: obecność twórców muzycznych lub filmowych 
wpływa na powstawanie gier), czy też są jedynie odzwierciedleniem innych zjawisk, 
m.in. przestrzennej koncentracji działalności kreatywnych w największych ośrodkach 
miejskich lub korzyści aglomeracji. 

Podsumowanie 

Z uwagi na obserwowane tempo zmian w obrębie sektora gier uwarunkowania 
oraz konsekwencje jego rozwoju nie zostały jak dotychczas w zadowalający sposób 
wyjaśnione. Wiąże się to z występowaniem szeregu problemów o bardzo różnorakim 
charakterze: związanych z samą nazwą (gry wideo, gry komputerowe), wielością sto-
sowanych definicji, systemów klasyfikacyjnych, brakiem gromadzenia odpowiednich 
informacji w ramach statystyki publicznej. Istotne wyzwania wiążą się z funkcjonowa-
niem sektora w znacznej mierze w przestrzeni cyfrowej, bardzo trudnej do zbadania 
i wymagającej zredefiniowania szeregu stosowanych dotychczas pojęć – np. wobec 
zacierania się granic między grami a innymi działalnościami kreatywnymi (np. film, 
muzyka), czy producentami gier a ich konsumentami. Szczególnie duże problemy 
stwarza uwzględnienie przestrzennego wymiaru zjawisk związanych z rozwojem sek-
tora gier wideo. 

Przeprowadzone badania pokazały przy tym, iż jakkolwiek sektor gier funk-
cjonuje w znacznej mierze w przestrzeni cyfrowej, to jednak poszczególne jego 
wymiary wykazują bardzo silną koncentrację w przestrzeni fizycznej. W odniesieniu 
do producentów gier wideo wiązało się to z lokalizacją w głównych ośrodkach metro-
politalnych kraju. Liczba podmiotów tego typu była relatywnie mała (489), głównie 
obejmowała mikroprzedsiębiorstwa, mała była też ogólna skala zatrudnienia (ok. 
5,5 tys. pracowników). Występowanie podmiotów sektor gier wykazało przy tym wy-
raźny i statystycznie istotny związek z rozmieszczeniem innych, wybranych działalno-
ści kreatywnych obejmujących działalność wydawniczą, tworzenie oprogramowania, 
produkcję, postprodukcję i dystrybucję filmów, nagrań wideo, programów telewizyj-
nych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. Ze względu na stwierdzone powiązania 
rozmieszczenie producentów gier wideo odzwierciedlało więc silnie zróżnicowane 
i ograniczone do kilkudziesięciu jednostek zdolności układów przestrzennych do 
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rozwoju nowoczesnych działalności kreatywnych. Biorąc pod uwagę opisany w litera-
turze złożony, wieloaspektowy i bardzo wyraźny wpływ gier na szereg dziedzin życia 
społeczno-ekonomicznego (Cornford et al. 2000) powodowało to powstawanie silnej 
asymetrii w układzie: przestrzeń tworzenia gier a przestrzeń ich konsumpcji. 

Można przypuszczać, iż dalszy rozwój technologiczny, w tym oferowane na 
rynku narzędzia sztucznej inteligencji oraz kreatory gier w powiązaniu z nieskrępo-
wanymi sposobami ich dystrybucji będą dalej znacząco zmniejszać barierę wejścia 
na rynek przez nowych twórców co może nawet prowadzić do osłabienia związku 
gier z działalnością kreatywną. Wydaje się jednak, iż nadal odniesienie sukcesu ko-
mercyjnego oraz wpływ gier na sferę społeczną wiązać się będzie w znacznej mierze 
z zainwestowanym kapitałem intelektualnym. Być może to sektor gier, stanowiący 
z natury syntezę bardzo różnorodnych działalności twórczych (np. programowanie, 
literatura, sztuki wizualne, muzyka), powinien być brany pod uwagę w prowadzonych 
badaniach naukowych jako wyznacznik działalności kreatywnych. 
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Abstract
Video games Producers in Poland

Together with the dynamically expanding market for video games, the number and scope 
of  research studies worldwide has been growing as well. However, there are still numerous 
knowledge deficits concerning the accompanying phenomena. This in particular relates to 
spatial approaches, including the relations between the video games sector and the shaping of  
spatial discrepancies in the level of  socio-economic development, as well as the development 
of  creative activities. 
The objective of  the study was to identify regularities in the structure and spatial distribution 
of  economic entities producing video games in Poland as well as their influence on distribu-
tion of  selected creative activities. To this end, the study took into consideration the number 
of  employees, the year of  commencing the economic activity, categories and platforms of  
the produced games. The spatial scope of  the study covered the territory of   Poland, and the 
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timeframe – economic entities active as of   December 17th 2017. The study relies on the 
bases provided by video games producers created by  online network communities verified 
and completed using other online sources (including Central Registration and Information on 
Business and National Court Register). 
The conducted studies showed that the market of  video games producers is at an early stage 
of  development, the number of  economic entities in this field is relatively small, as is the 
scale of  employment. As regards the spatial dimension, a strong concentration of  video ga-
mes producers has been observed, mostly in the largest metropolitan centres of  the country, 
with their distribution corresponding to the hierarchy of  a settlement network. Moreover, 
there is a clear and statistically significant correspondence with the distribution of  economic 
entities of  selected creative activities including the publishing activity, software development, 
production, postproduction and distribution of  films, video recordings, TV programmes as 
well as sound and musical recordings. 

Key words: Video games producers, creative activities, spatial diversity, Poland.
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abstract: 
Intermodal transport in Poland plays an increasingly important role. It develops despite diffi-
culties it encounters. This article presents results on research conducted on development of  
intermodal transport in Greater Poland region, where the majority of  intermodal terminals 
in Poland operate. The majority of  intermodal terminals would not be open without financial 
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derived from infrastructural barriers or low-cost advantage over the road transport, but also 
because of  low awareness of  the environmental issues among customers of  transport ser-
vices. As a result, small and medium-sized road haulers dominate the Polish market. Poland 
has the largest fleet of  road freight vehicles in the EU. Only entrepreneurs implementing the 
corporate social responsibility policy deliberately choose intermodal transport. One can iden-
tified four basic business models of  intermodal terminals in Greater Poland region. While 
all business models form part of  the logistics market, it is important to develop regional and 
transport policy of  the State in this regard, supporting particular model(s) of  intermodal ter-
minals’ development. In the same time, helping to better focus the European Union funds.

Key words: intermodal freight, regional transport policy, regional development, supply 
chains, EU funds,

introduction

Intermodal transport of  goods, defined as a means of  delivering goods using two 
or more transport modes without any handling of  the goods itself  when changing 
modes, is a phenomenon that has gained global importance since half  a century. This 
was due to containerisation. Packaging standardisation has facilitated transhipment 
between different modes of  transport. Containers emerged in Europe in the 1960s. 
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In 1966, ship called Fairland arrived to Europe from USA bringing 226 containers. 
This date is considered to be the beginning of  the container loading process in Eu-
rope [Johnson, Garnett, 2017]. The phenomenon of  containerisation has come to 
Poland with some delay and at that time publications were aimed at popularising the 
technology itself  [Gęsiarz, 1976, Krasucki, Neider, 1986]. However, the containers 
were a niche solution for a long time. Wagons and trailers suitable for transportation 
of  loose and specialised materials dominated the transport. Acceleration of  containe-
risation and intermodal transport within it associated was a period of  economic and 
political transformation in Poland that led to enhanced interconnectivity of  Polish 
economy with global markets.

Since the Second World War, the railway freight network in Poland developed to 
supply hard coal form Silesia region to power plants and marine ports and to im-
port iron ore. Trains did not have to reach high speeds. Underinvestment of  railway 
infrastructure that had occurred in eighties of  XX c. (before the transformation of  
the Polish economy), diminished the prospects of  railway freight. The railway infra-
structure used to transport the Warsaw Pact troops to the West was an exception. As 
a result, the railway business experienced a systematic decapitalization and decline in 
the average speed of  freight trains to the level of  about 20-25 km/h observed in the 
last decade, although for intermodal trains it is about 20% higher, due to data from 
the Office of  Rail Transport (UTK). All these factors have significantly curbed the 
development of  intermodal transport. 

Significant acceleration of  the intermodal transportation development in Poland took 
place during the second budget perspective of  the European Union (2007-2013). The 
EU funds stimulated investments in intermodal terminals and the rolling stock neces-
sary to provide services. At the same time, the EU investments have put competitive 
pressure on rail transport. On the one hand, loose bulk transport decreased, for exam-
ple due to a significant reduction in hard coal exports. Between 2004 and 2016, the 
share of  hard coal rail freight transport (calculated in ton kilometre) decreased from 
39.0% to 29.6%. On the other hand, the fast-moving road network quickly expan-
ded. According to General Directorate for National Roads and Highways (Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - GDDKiA) data, there were only 367 km of  
motorways and express roads in 1989. It increased to 727 km in 2004 (the year of  
the Poland’s accession to the European Community). In the mid-2017 total length 
motorways and express roads in Poland reached 3252 km. Prior to the accession to the 
European Union, the competitive position of  the railways was slightly offset by poor 
road conditions [Waters, 1999]. The railway carriers were forced to find new business 
models due to increasing competitiveness of  road transport. Intermodal transport is 
one of  the opportunities for the railways [Meers, Macharis, 2015].
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Global market conditions gave additional impetus for intermodal transport develop-
ment. Poland is perceived as key country on the New Silk Road. Poland is on the 
northern transportation route from China through Russia and Belarus, as well as 
on the southern one, leading from China through Central Asia, Azerbaijan, Georgia 
and Ukraine. Cooperation with China results in regular transit connections as well as 
the one targeted on Poland [Szczudlik-Tatar, 2015]. All the above-mentioned factors 
lead to a question about the recent condition of  the intermodal transport in Poland 
and its perspective.

literature overview

Most of  the research on Polish economic transformations analysed the deindustriali-
sation and the tartarisation of  the economy and the issue of  its networking [Holman 
1998; Stryjakiewicz 2002; Stryjakiewicz 2005; Žídek 2011; Gierańczyk, Rachwał 2012; 
Gorzelak 2013]. The above-mentioned works only reflected to a small extent the 
impact of  economic transformations on the transport sector, especially on the imple-
mentation of  new technologies and new rules of  organisation of  logistics processes.

Scientific works dedicated to transport have focused to a large extend on the analysis 
of  issues and processes occurring on railroads in the period of  economic transfor-
mation [Engelhardt 1998; Taylor, Ciechański 2006; Taylor 2006], marginalising issues 
related to intermodal transport. They assumed that more important issues have oc-
curred in rail transportation, such as transformation of  the state-owned Polish State 
Railways in a group of  companies or liquidation of  certain railways and the issue of  
the so-called transport exclusion.

Intermodal transport in Poland has returned on the scientific agenda quite recently. 
Therefore, there is not too much works on this issue. The majority of  works concern 
functioning or proposed technical solutions in intermodal transport [Mindur, Wronka 
2005; Medwid, Cichy 2009]. Another group of  works concentrate on the statistical 
data analysis at national or European level or analysing intermodal transport in the 
context of  logistic systems [Stokłosa 2011, Nowakowski et al. 2010]. The above-
mentioned data is the basis of  discussions on the role of  intermodal transport in 
Poland [Wiśnicki 2001, Chwesiuk et al. 2008].

The atypical situation occurred in Poland, as companies participating in the global 
economy transfer the West European technical solutions to Poland, being ahead 
of  the Polish scientific research in this area. Scholar books try to fill in this gap by 
addressing current state of  art to the wide audience. There is lack of  Polish publi-
cations of  the basic research character on the development of  intermodal transport 
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technology and the importance of  this branch of  transport for the state economy 
and regional development.

The research presented in this article aims to fill in this gap. The benchmark for 
the 2014-2016 analyses in Greater Poland was the relation between the construction 
of  intermodal terminals and regional development, especially spatial development. 
Greater Poland region was selected because it has the largest number of  intermodal 
terminals in its territory. The key research question concerned the development of  
policy for the intermodal terminals’ network. As noted [Santos et al., 2015, Meers 
et al., 2018], the optimisation of  the intermodal terminals and their associated fixed 
rail links contributes to the attractiveness of  this form of  transport. Poland does not 
have strategy in place for this form of  transport. Regional governments in Poland 
have not developed the appropriate strategy.

The aim of  this article is to find the answer to the question about the directions of  
future intermodal policy of  the voivodship (regional authority) and the state. The 
work has focused on identification of  terminal location determinants, factors affec-
ting the size of  an intermodal terminal or interconnections between the terminal 
operator and other entities in the supply chain. At the same time, the impact of  ex-
ternal factors on the potential attractiveness of  intermodal transport was investigated. 
The analyses concerned both the impact of  the European Union funds and the cost 
factors determining inter-branch competition [Macharis et al., 2010]. 

Although they argue [Wessel et al., 2016] that from the macroeconomic and insti-
tutional perspective, the exchange rate stability, corruption, the rules of  law, play a 
significant role in the functioning of  logistics, including intermodal transport, in the 
context of  increasing institutional stability in Poland, resulting from participation 
in European structures, plays an increasingly important role in i.e. infrastructural 
and spatial issues. These issues are related to the path of  regional development of  
Poland. Social, economic and environmental factors in regional development policy 
were indicated [De Jong et al., 2016]. 

definition of  research problem and purpose of  work

Due to the limited number of  primary studies on the intermodal freight system in 
Poland, the authors decided to look at the problem comprehensively, going beyond 
the existing canon of  descriptions and analyses. Based on one of  the Polish voi-
vodships, we combined in our research the theoretical and practical knowledge about 
intermodal transport with recent statistical data. The tool used in the research was 
rarely used in Poland so far - interviews conducted directly with entities involved 
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in the development and functioning of  intermodal transport, representing different 
elements in the „supply chain”. 

The main goal of  this research is to identify development factors and barriers of  
intermodal freight transport in Poland. On this basis, guidelines for transport policy 
have been prepared. The study was conducted on the example of  one region – Gre-
ater Poland, however, the results apply to the entire country.

The Greater Poland region was chosen as the research area. It was considered as 
good and reasonably representative research area within the national dimension. This 
is the second largest by area (29,826 km2) and the third largest by population (3,48 
million inhabitants) province in Poland. It is one of  the most economically developed 
regions of  the country, both in terms of  gross domestic product (197 billion PLN) 
and growth dynamics (7.1%, 2017/2016). 

Very high transport accessibility, favourable transport location, proximity to the we-
stern national border, fairly good access to the capital of  Poland and to the seaport 
of  Szczecin-Świnoujście are indicated in cyclical research conducted by the Institute 
for Market Economics (Instytut Badań and Gospodarką Rynkową) as the most 
important advantages of  this region among investors [Szultka et al., 2016]. These 
attributes are partly due to the organisational culture being the legacy of  cultural 
heritage of  its affiliation to Germany in the nineteenth and early twentieth centuries. 
It has been the historical distinction of  the region in Poland.

A significant number of  intermodal terminals in the country are concentrated in 
the region - 8 out of  nearly 50 functioning in Poland (Fig. 1), which makes them 
representative for the research. The provincial city (Poznań, 536,400 inhabitants; 
2018) is located about 300 km from the sea, which, in the opinion of  entrepreneurs 
operating in the region, makes it possible to use intermodal transport, although in 
the literature longer distances, e.g. 500 miles are also indicated as suitable [Resor et 
al. 2004]. It is also important that Greater Poland does not have national borders. 
The example of  the intermodal terminal located in German city Frankfurt (Oder) 
operated by the Polish company PCC Intermodal S.A. shows that, depending on the 
benefits, entrepreneurs can choose investment areas each side of  the border.

The authors adopted three levels of  analysis of  the functioning and development 
of  intermodal transport:

1) Cognitive - identification of  the impact of  the EU funds on the development 
of  intermodal transport in Poland. The impact of  the EU funds should be 
seen in two areas: direct - for intermodal terminals and the associated infra-
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structure and indirect - regarding the impact of  investments in different modes 
of  transport on intermodal transport.

2) Applicable - interactions of  terminals with the environment, including their role 
in creating industrial zones. At the same time, this paper aims at outlining possible 
scenarios for future state policies in the field of  intermodal transport develop-
ment, analysing the potential benefits and risks in the light of  current practice.

3) Theoretical - classification of  existing intermodal terminals and creation of  
a model of  their functioning in Poland.

1 - Gądki (POLZUG), 2 - Kalisz, 3 - Koło, 4 - Poznań Franowo, 5 - Poznań Junikowo, 
6 - Swarzędz, 7 - Szamotuły, 8 - Kobylnica, 9 - Gądki (Gargosped), 10 - Poznań Garbary

Fig. 1. Intermodal terminals in Poland
ryc. 1. Terminale intermodalne w Polsce

Source: own elaborations based on The Office of  Rail Transport (UTK) and companies’ 
information.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) 
oraz informacji przedsiębiorstw
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In the literature, most of  the papers deal with econometric models that set the 
threshold for the efficiency and appropriateness of  an investment. This issue seems 
to be well explored and recognised, for example by models that consider fuel price 
increases [Macharis et al., 2015], calculating comparable combined internal and ex-
ternal costs of  intermodal and road freight transport networks [Janic, 2007]. Analy-
sis of  mode variable choice in short-distance intermodal freight [Reis, 2012]. Such 
research is difficult to replicate in Polish conditions, as under the conditions of  high 
competition and price pressures, road transport companies keep their actual costs as 
commercial secret. Conducting research in the Polish context also hinders the policy 
of  the infrastructure manager, who can significantly differentiate track access prices 
in the following years. Hence, the focus was on the terminals themselves and the 
models of  their functioning.

methodology

Poland neither Greater Poland region do not have an intermodal policy. Local go-
vernments provide in spatial development plans a very large supply of  space for 
the functioning of  logistic services. Therefore, there are no significant regulatory 
restrictions on the development of  intermodal terminals. It was crucial to know what 
motivate entrepreneurs investing in this sector. We perceived direct interviews as the 
most evident way of  getting this knowledge.

Our basic research focused on in-depth interviews with main actors of  intermodal 
freight on all supply chain. We concentrated on companies with high demand on 
transport, shippers, intermodal terminals and railways. In addition, representatives 
of  local authorities and trade unions were consulted. A total of  56 in-depth inter-
views were conducted between 2013-2014. Due to confidentiality of  business data, 
summaries of  survey’s outcome are presented in an anonymous way. As part of  the 
study, we also visited all intermodal terminals in Greater Poland.

These studies were supplemented with the use of  EU funds from the financial 
perspectives 2004-2006 and 2007-2013. Expenditure up to 2013 may be borne by 
the end of  2015 and finally cleared in 2016. The conclusions of  these studies were 
supplemented by analyses of  data from The Central Statistical Office (Główny Urząd 
Statystyczny – GUS), Ministry of  Development (Ministerstwo Rozwoju – MR), EU-
ROSTAT public statistics and state transport offices and agencies, such as: The Of-
fice of  Rail Transport (Urząd Transportu Kolejowego – UTK), General Directorate 
for National Roads and Highways (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
– GDDKiA) and railway infrastructure manager (PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
– PKP PLK SA). Such a combination of  data sources and research methods allowed 
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for comparison of  statistical data with business perception of  the situation by entities 
and companies involved in the operation of  intermodal transport.

Interviews were conducted with two groups of  interlocutors. The one with clients 
of  the transport system aimed to identify their needs for transport service. The one 
with transport sector aimed to identify conditions and barriers to the intermodal 
services development, as well as their capabilities and development plans.

In the structural and territorial selection of  respondents’ efforts were made to reflect 
the specificity of  the Greater Poland economy. In-depth interviews varied, covering 
from a few to a dozen of  questions, depending on the interlocutors’ group. Que-
stions cover issues on: state intermodal transport policy, changes in the industry in 
recent years, choice of  mode of  transport and determinants of  this choice.

changes in the polish transport after 1989

In the Polish People’s Republic, the car - like many other products - was an expensive 
and regulated commodity, available to selected people. Free access to cars, which was 
obtained at the beginning of  the political transformation, led to significant increase 
in the number of  cars in Polish. There were 128 cars per 1,000 inhabitants in 1989. 
This proportion increased to 314 in 2004 and 586 in 2017. It makes the fourfold 
increase. Transport of  goods was regulated similarly to other sectors of  the centrally 
planned economy. Efforts have been made to limit the carriage of  goods by road and 
to maximise the use of  rail. In 1988 the road transport law was deregulated, which 
contributed to dynamic development of  this sector. Similarly to the passenger cars, 
the number of  trucks increased on Polish roads.

There were investments in roads but decrease of  investments in rail infrastructure. 
While the length of  railways operated in Poland amounted to 26 644 km in 1989, it 
decreased to 20,250 km in 2004 and only 19,231 km in 2015 (Fig. 2). Within 25 years, 
Poland lost 1/4 of  its railway infrastructure. Local lines were firstly not operated and 
then decommissioned. It reduced the availability of  railways in Poland. The changes 
had not only quantitative but also qualitative effect. The scale of  regression is difficult 
to estimate precisely. There is no detailed statistics on the number of  sidings to be 
dismantled, short passes, etc. The problem of  freight traffic was noticeable even in 
the local press, which published protests not only of  passengers, but entrepreneurs 
as well. Additionally, there is about 1500 km of  lines officially operated but with 
maximum speed 0 km/h.
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Fig. 2. Comparison of  lengths of  railway lines and high-speed roads (motorways, 
expressways) between 1989-2018

ryc. 2. Porównanie długości linii kolejowych oraz dróg szybkiego ruchu (autostrady, drogi 
ekspresowe) w latach 1989-2018

Source: own elaboration based on GUS / Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS

The lack of  financial resources on railways made it difficult for the infrastructure 
manager - Polish State Railways (PKP) and later Polish Railway Lines (PKP PLK 
SA) - to maintain acceptable parameters not only in passenger traffic (maximum 
speeds), but also in freight traffic (permissible axle loads) even on major routes and 
sections of  the network of  significant importance for the country. It is estimated 
that Poland’s railways are lagging behind the railway in EU-15, and the distance to 
make-up is estimated at 30 years [Bartosik, Wiak 2016].

The consequence of  the deterioration of  technical state of  infrastructure is the 
systematic increase in driving time for passenger and freight trains. The situation on 
the main routes improved only after repairs made with the support of  EU funds. 
In years 2004-2015 the share of  the fastest lines, with maximal speed 120 km/h or 
higher has been doubled, from 17,6% up to 31,2%. Considering additional factors, 
such as a significantly higher priority in routing passenger then freight trains and lack 
of  high-speed routes for freight resulting in very low average speed of  freight trains, 
the road cargo increased its importance.

Road carriers quickly exploited the poor situation on rail. They began to dynamically 
gain market share and develop their fleet of  vehicles considerably (Fig. 3). They got 
importance not only on the national but also the European market. While there 
were 1,010 million registered trucks in 1990, the number increased to 3,429 million 
in 2015. As a result of  this 25-years’ change in the transport market, Poland has 
become one of  Europe’s leading supplier. It achieved leading position on the regi-
stration of  road tractors (280 thousand in 2013), and second behind Germany on 
the registration of  semi-trailers (277 thousand in 2012), due to EUROSTAT.  The 
dynamic development of  this industry took place after the accession of  Poland to 
the EU, as Polish companies gained access to the common EU market.
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Fig. 3. Distribution of  freight between rail and road transport in Poland 
[million of  tonne-kms]

ryc. 3. Podział zadań przewozowych w transporcie towarowym w PolscePodział zadań przewozowych w transporcie towarowym w Polsce 
między transport kolejowy i drogowy (miliony tonokilometrów).

Source: own elaboration based on GUS. / Źródo: opracowanie własne na podstawie GUS
The long-term transport investments were the reason of  dynamic development of  
motorisation in Poland. The similar length of  the road network (i.e. motorways, ex-
pressways and other main roads) and the railway lines (about 20 thousand km) allow 
for comparisons (Fig. 4). The amount of  177 billion PLN spent on roads from the 
National Road Fund between 2004-2016. In the same time 46 billion PLN was spent 
on railway lines (one billion PLN spent by the independent railway infrastructure 
manager was excluded).

Fig. 4. Expenditure on investments on national roads and railways in 2004-2018 
(in million PLN).

ryc. 4. Nakłady inwestycyjne na drogi krajowe oraz linie kolejowe w latach 2004-2018 
(w milionach PLN)

Source: own elaboration based on data of  GDDKiA and PKP PLK SA
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA oraz PKP PLK SA
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The White Paper on Transport (2011) proposed division of  investment spending be-
tween rail and roads in proportion of  60/40. The execution of  spending reveals that 
the proportion was 20/80 in the period between 2004 and 2018. Therefore, contrary 
to the provisions of  key strategic documents, investment spending diminishes the 
role of  rail. At the time of  Poland’s accession to the EU (2004), there were 785 km 
of  motorways and express roads. After 12 years the length of  the highest category 
of  roads has increased to 3430 km. The increase was fourfold. At the same time, 35 
km of  new railway lines were built, including 18 km of  the Pomeranian Metropolitan 
Railway (PKM), an independent railway infrastructure manager.

Intermodal transport was seen as the factor of  growth for rail transport. Despite 
the increasing share of  intermodal transport in rail freight, it continued to play a 
smaller role than in Western Europe. According to the Transport Office, intermodal 
transported 0.85 million tonne-kilometres in 2003 (1.7%). In 2015 it was already 3.72 
million tonne-kilometres (7.3%). The increase in volume was largely attributable to 
non-PKP carriers. This demonstrates how important market liberalisation is. Altho-
ugh rates for access to railway infrastructure are only part of  intermodal transport 
costs, a change in the policy of  the national infrastructure manager - PKP PLK is 
also visible. Between 2005 and 2009, there was a preferential rate of  access to train 
infrastructure. The intermodal transport was similar to that of  passenger trains 
(Fig. 5). In subsequent years, the scope of  the reduction was considerably reduced 
– only 25% of  the cost of  access to full-line warehousing was granted.

Fig. 5. Average rates for access to railway infrastructure (in PLN for 1 km)
ryc. 5. Średnie stawki dostępu do infrastruktury kolejowej (w PLN/km)

Source: own elaboration based on PKP PLK SA data
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK SA
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The outcome of  many activities undertaken in order to develop the intermodal trans-
port, like the social campaign “Trucks on Railways”, was more on the social nature. 
They did not show real logistical solutions that could be implemented in enterprises 
in the supply chains of  goods.

Seven core barriers to the development of  intermodal transport at European level 
have been identified in the SPIN Research Project commissioned by the European 
Commission [Tsamboulas et al. 2007]:

Different rail gauges between terminals and networks, or between neighbouring 
countries;
Freight pricing system is not harmonised across Member States especially for 
rail / terminal / port operations;
Railway operation and management is not always effective under the control 
of  the government and the operational costs are also high;
Different labour practices are in terminal operations across Member States;
Diesel fuel tax different in different EU countries;
Lack of  flexibility regarding the cut-off  time of  the services;
Terminal location is not always financially and operationally viable.

At the same time, several barriers hindering the development of  intermodal transport 
has been identified [Mindur 2010]:

The technical condition of  the line does not correspond to the requirements 
of  the AGTC;
Poor quality of  train services - too long transport time, frequent delays, too 
long time of  stopping of  trains at the border;
Lack of  price competitiveness of  intermodal transport in relation to road trans-
port;
Lack of  logistics centres, which has caused dispersed distribution of  the load 
stream, making it difficult to start full-service connections in the intermodal 
transport system;
Lack of  regulations and comprehensive and effective instruments promoting 
intermodal transport within the framework of  the state transport policy;
The unfavourable image of  combined transport in Poland - insufficiently tech-
nically flexible, too slow and unreliable in terms of  delivery time, not a viable 
alternative to road transport, expensive and difficult to assess, difficult to assess 
in terms of  cost and benefits for the entrepreneur.

Comparison of  the lists shows that intermodal transport in Poland lags behind its 
European peers, having also different problems at stake.
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intermodal terminals in the greater poland region

The official database operated by the Railway Transport Authority contains data on 
36 intermodal terminals in Poland. Unfortunately, this database does not include all 
terminals, so the actual number is estimated at nearly 50. However, part of  them 
is inactive, even in locations considered as attractive. There is no way to accurately 
classify them based on other sources. There were seven terminals operating in the 
Greater Poland region (2013-2015), serving intermodal transport: Gądki, Kalisz, Po-
znań-Franowo, Poznań-Rudnic, Swarzędz and Szamotuły. Following the closure and 
settlement of  the 2007-2013 EU financial perspective, new (eight in Greater Poland) 
terminal was created in 2016 in Koło. Plans for the construction of  the terminal in 
Konin were not executed. Apart from Koło and Kalisz, other terminals are located 
in the Poznań agglomeration. The location of  the terminals is shown in Fig. 1 and 
the characteristics are shown in Table 1.

At the same time, the necessary terminal infrastructure is also located in three other 
locations in the Poznan agglomeration, i.e. in terminals with are not operational 
(Gądki, Kobylnica and Poznań-Garbary). Paradoxically, they were the oldest terminals 
in the voivodship. They existed in the 1990s. The suspension of  operations in the 
first two locations was due to the fact that the PKP Cargo Group was commissioned 
to operate a modern terminal in Poznań Franowo. Liquidation of  the terminal in 
the third location - in the centre of  Poznan - was the result of  plans to change the 
destination of  the land - the realisation of  residential and office buildings.

The scale of  operations varies. The largest terminal in Gądki operates the cargo 
volume of  385,400 TEU per year. Some terminals operate only several thousand 
TUE per year. Diverse scale of  operations is the result of: particular business model, 
acquired EU funds and particular competitive conditions. Dominant position of  
POLZUG in Gądki derives from the fact that it is a hub for all other terminals of  
the company in Poland.

A notable feature of  Greater Poland terminals is that none of  them are equipped 
with overhead cranes. The entire handling is done exclusively with reach stackers. 
The lack of  investment in rail cranes can be interpreted as a feeling of  instability 
in the intermodal transport market. Terminals equipped with reach stackers are an 
exception also outside Greater Poland (eg Kutno, two overhead cranes with a maxi-
mum terminal volume of  250,000 TEU per year).

The terminal’s capacity limitations are imposed mainly by the capacity limitations of  
the sidings/transhipment track sub-system rather than by the handling equipment 
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given that there are technical solutions to provide the required support for the han-
dling operations [Ballis, Golias, 2002]. Meanwhile, only two terminals (Gądki and 
Swarzędz) have extended tracks, more sidings or long sidings (Table 1).

table 1. Characteristics of  intermodal terminals in the Greater Poland region
tabela 1. Charakterystyka terminali intermodalnych w Wielkopolsce

Container 
terminal

(localization 
in Fig. 1)

Operator 
Year of  

commencement

Annual 
transhipment 

capacity
(TEU) 

Terminal 
equipment and 

facilities

Main directions of  operation 
freight and other considerations

1. Gądki 
(POLZUG) 

POLZUG 2011 385 400 

railways 4x 610 m, 
6 x reachstaker, 
2 x terminal 
tractors

Ports in Hamburg, Bremerhaven, 
Rotterdam, Trójmiasto, other 
terminals of  POLZUG in Poland 
(Kąty Wrocławskie, Dąbrowa 
Górnicza, Pruszków), and 
terminals in Russia 

2. Kalisz Ost-Sped 2013 about 10 000 

1 x reachstaker, 
in-load place 
is used as the 
terminal 
infrastructure

No fixed connections, 
Connections open on customer’s 
request.

3. Koło
Laude 
Smart 
Intermodal 

2016 about 10 000

1 x reachstaker, 
in-load place 
is used as the 
terminal 
infrastructure

Terminal Laude.pl in Zamość 
(near LHS) 

4. Poznań 
Franowo 

PKP Cargo 
Connect

2013 117 000 
railways 2x 610 m, 
3 x reachstaker

Gdańsk, Gdynia 

5. Poznań 
Rudnicze 
(Junikowo) 

Loconi 2012 40 000 
railways 2x150 m, 
2 x reachstaker, 
1 x forklift

Gdańsk, Gdynia

6. Swarzędz CLIP 
2012 / 

extension 2015 

250 000 
(before 

extension 

Siding 4,5 km with 
branches, 
3 x reachstaker

Krefeld, Rotterdam, Milan

7. Szamotuły Ost-Sped 2015 15 000 
2 x reachstaker, 
railways 3 x 300 m

Gdańsk, Gdynia, Hamburg

8. Kobylnica 
PKP Cargo 
Connect

90th of  XX c. 20 000 railways 3x300 m terminal in 2016 not used 

9. Gądki 
(Cargosped) 

PKP Cargo 
Connect

90th of  XX c. 30 000 railways 1x748 m terminal in 2016 not used

10. Poznań 
Garbary 

Spedcont 90th of  XX c. 30 000 railways 3x150 m terminal in 2016 not used

Source: own elaboration, using the data of  the Railway Transport Authority
Źródło: opracowanie własne, przy wykorzystaniu danych Urzędu Transportu
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Factors determining the choice of  intermodal transport

Intermodal transport operators have confirmed during the survey the dominance 
of  road transport in business service. Among the above respondents there are three 
main groups.

The first is the large entities that consciously form a network of  logistics links. 
They often use dedicated rail connections, which are included in a fixed timetable. 
In the second group there are medium-sized entities operating on a regional, natio-
nal or European scale. These entities do not necessarily aspire to become leaders 
in the market. This group can be described as dominant among small and medium 
enterprises. The third group are innovative entities that implement corporate social 
responsibility (CSR). With regard to them, it is difficult to identify the specific nature 
of  the industry (various sectors). Typically, this group includes branches of  foreign 
companies or Polish entities strongly cooperating with foreign companies.

A common feature in the field of  transport and distribution services is to entrust 
this area to specialised entities. The criteria for the selection of  partners are varied. 
The emphasis is on price and long-term, good cooperation. In some cases the out-
sourcing of  the transport service of  the entity was so strong that it was difficult 
to find a person who would be able to provide more information on the perceived 
perspective of  the development of  intermodal transport.

In the first group, the scale of  operations was conducive to the selection of  railways, 
both in the form of  dedicated connections and intermodal connections. This was 
especially the case when the directions of  economic links coincided with the network 
of  intermodal connections. These entrepreneurs were particularly sensitive to costs 
and were able to accept a change of  mode of  transport if  rail or intermodal con-
nections would be more expensive than road connections.

Among the entities from the second group low level of  knowledge related to inter-
modal transport prevailed. This was largely due to the satisfaction of  the current si-
tuation, where all of  the external transport was handled satisfactorily by car transport. 
Final price and on time delivery was more important form them that other factors. 
Environmental issues did not play a significant role. Moreover, some companies 
mentioned temporary shortages of  specialist rolling stock, which forced the use 
of  intermodal solutions as hindering their business. Those entrepreneurs endowed 
intermodal transport with less confidence than road freight, due to involvement of  
railways in the logistics chain.
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Due to their scale of  activities and digressive unit costs, large entities use railways 
for transport of  materials, components and products. Smaller entities showed their 
interest in intermodal transport. Entities that enclose corporate social responsibility 
in their business strategies also enclose long-term social effectiveness into manage-
ment decisions.

Corporate social responsibility is a prerequisite for decision-making by a third group of  
entities. These entities or their contractors undertake activities related to the protection 
of  the environment, including the protection of  the climate. As a proof  of  their attitude 
they obtain appropriate certificates as well. These entrepreneurs have full knowledge 
of  the logistics process and are critical of  the state’s transport policy. They are looking 
forward to expanding the scope of  intermodal services to include new directions and 
improving the attractiveness of  these services, especially shortening delivery times.

Significant development of  logistic services based solely on road transport consti-
tutes a barrier to better development of  inter-branch freight transport. Distribution 
centres and storage areas are located in places that do not have access to the railway 
network and have convenient access to the road network. Amazon Fulfilment Poland 
in Tarnowo Podgórne, which serves customers in Germany is an example. Their 
development means that investments in intermodal distribution centres using rail 
transport, including intermodal fixed-frequency trains, do not have a satisfactory rate 
of  return. This problem affects both new entrants in the logistics market as well as 
the old ones. Poczta Polska S.A., which completely abandoned rail transport in 2011 
is best example to proof  this statement.

To conclude, there are a number of  conditions that the development of  intermodal 
transport will have to fulfil. One of  them is the economic justification for choosing 
intermodal transport rather than road. The importance concerns here the unit costs 
and the long transport distances. Competitive pricing of  intermodal transport is also 
important in relation to road transport or rail only throughout the route, shorter 
delivery times, time flexibility and volume of  goods transported. These conditions 
are particularly important for large load streams, where high frequency, regularity and 
timeliness are important, especially for block trains [see Wiśnicki, 2001].

assessment of  the transport policy from the intermodal 
perspective

Due to suppliers and recipients of  goods, it is difficult to create a multimodal long-
distance transport chains with the use of  rail transport. Intermodal transport also 
creates barriers, due to shipping companies [see Mindur, 2010]. The positive image 
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of  this transport is the undeniable advantage. The campaign „Trucks-on-Railways” 
prepared by the Institute of  Citizens Affairs (Instytut Spraw Obywatelskich), emer-
ged as giving fully impression about intermodal transport, even among people not 
related with the logistics industry.

At present, attempts are being made to step up the perennial negligence in the 
development of  railway infrastructure. This causes problems in the smooth flow 
of  cargo. Even respondents from the railway environment perceive some of  these 
phenomena. Lack of  time synchronisation of  particular investments in the tracks is 
the most destructive. Investments on parallel communication railways in the same 
direction are often carried out. This results in difficult access to the Baltic ports in 
the Tri-City region (metropolis consisting of  three cities: Gdańsk, Gdynia and Sopot). 
As an example, at the end of  the EU financial perspective 2007-2013, simultaneous 
modernisation work on all railway lines departing from the Tri-City was carried 
out. This was significant for Greater Poland intermodal business, despite the great 
distance from this region.

The respondents agree that the intensive development of  intermodal transport in 
Greater Poland would not be possible without the support of  EU funds. For many 
entrepreneurs, the possibility of  obtaining external financing was a direct impulse 
for an investment decision. The respondents emphasised that intermodal transport 
is an investment of  very uncertain return. Banks are also reluctant to provide loans 
if  the intermodal terminal operator does not have EU funding or does not link the 
business to other activities, such as rail transport. Intermodal terminal operators 
have criticised the formalities involved in acquiring these funds, such as the lack of  
flexibility in the applications submitted to meet the needs of  a changing market or 
the lack of  funds allocated at regional level.

Respondents also pointed to the lack of  consistent state policy on the development 
of  intermodal terminals. A decisive decision at the state level is whether public 
support should develop a large network of  small intermodal terminals or several 
large ones, for example 1 or 2 in the region. Factors limiting the demand for small 
intermodal terminals are: the location of  the industry in the largest agglomerations 
and the cost of  operating terminals. High potential was seen at the terminal providing 
integrated logistics services.

According to the respondents, rail investments in recent years have not always favoured 
the development of  intermodal transport. An example is the shortening of  tracks on 
stations due to the development of  crossings with a larger arc radius. They allow higher 
speed travel to the direction of  return, which is desirable from the point of  view of  
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passenger traffic. This, however, causes difficulties in freight traffic, as the shorter tracks 
at the stations make the standard 600 m trains in Poland do not fit within the station. 
This has important implications for the traffic management of  these trains.

The problem is also the elimination of  sidings during modernisation of  the line. The 
reason for this is the search for savings in the investment process. From the point of  
view of  entrepreneurs planning to develop logistics activities, the barriers are dispro-
portionately high costs of  building new turnouts for sidings and incorporating them 
into rail traffic control systems. This problem mainly concerns modernised railway 
lines with the support of  EU funds in recent years.

Planning the development of  intermodal transport makes it difficult to calculate the 
cost of  access to railway infrastructure. Preferential rates are set each year. These are 
usually set only a few weeks in advance. Lack of  stability of  costs in this respect, with 
a slight difference in the cost of  intermodal transport compared to road transport, 
cast doubt on the viability of  investment plans.

Infrastructure barriers in the development of  intermodal transport are not only 
found in rail transport but also in road transport. On national roads higher load 
sections are interlaced with sections with poorer quality parameters. This makes it 
difficult to overcome the so-called “last mile”. During modernisation, their full load 
capacity is not performed. They do not achieve the required load of  11.5 tonnes 
per axle. The European Commission expects Poland to adjust its national roads to 
a capacity of  11.5 tonnes per axle. Due to GDDKiA, the estimated costs are about 
50 billion PLN. This cost seems too high for the government. The construction of  
motorways and express roads has become a priority. These priorities have been set 
in 2015 by the Resolution of  Polish Government on National Road Construction 
Program. It is expected socially, especially by car drivers. An extensive network of  
top-class roads is treated as an antidote to all transport problems in the country.

Freight forwarders are expected to introduce a standard load capacity of  11.5 tonnes 
per axle also in relation to voivodeship roads and selected district roads. From the 
point of  view of  transporting goods, priority is given to ring of  the cities’ roads. 
High-speed roads (expressways and highways) are not a priority. Businesses using 
intermodal transport have pointed out that the lack of  effective control of  axle 
loads leads to unfair competition on the part of  road transport. This is despite the 
established mass controls on port departure.

Representatives of  intermodal terminals pointed out the need to protect the planning 
of  industrial and logistic areas from uncontrolled suburbanisation. The presence of  
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logistic facilities lowers the value of  neighbouring land, which favours speculation 
on the real estate market. This encourages the acquisition of  land for the purpose 
of  housing development and starting court dispute procedure against operators of  
intermodal terminals due to noise. In the Polish conditions it is very difficult to 
achieve the profitability of  intermodal terminals when they are not working in the 
24 hour system, all days of  the week.

eu support as a stimulus for the intermodal transport 
development

Intermodal transport in Poland has been gradually developing since the 1990s. Since 
1993, the rolling highway has been operating for several years between Hanover and 
Gądki. But its significance was niche. Poland’s accession to the European Union and the 
associated possibility to use EU aid funds has reinforced the development of  intermodal 
transport. This support was of  direct relevance, i.e. for the development of  intermodal 
transport as such, as well as indirect, as the overall improvement in the quality of  railway 
infrastructure has influenced the attractiveness of  this type of  transport.

In the first period after the accession of  Poland to the European Union, four pro-
jects have been implemented to support intermodal transport under the Sectorial 
Operational Program “Transport” for 2004-2006 (subsidy granted at national level, 
EU budget 2000-2006). All were located outside of  Greater Poland region, at the 
natural interconnection points of  different modes of  transport: in the Baltic sea 
port or in places with access to wide-gauge railway lines. In the period immediately 
after the accession of  Poland to the European Union, four intermodal projects were 
implemented: two projects in Sławków (LHS terminal) with total value exceeding 
110 million PLN and ERFF subsidy at 20.8 million PLN (18.63%), Małaszewicze 
terminal of  total value of  PLN 57 million and ERDF support of  PLN 6.5 million 
(11.36%), as well as in the port of  Świnoujście with the total value of  PLN 21 
million, and the ERDF support of  PLN 12.7 million (60.28%). Beneficiaries were 
companies totally or partially state-owned. Between 2004 and 2006, there was no 
possibility of  supporting intermodal transport with EU funds at regional level.

In the next financial perspective of  the European Union (2007-2013), there have 
been significant changes in the scope of  implemented investment projects in the 
field of  intermodal transport. Besides investments located at interconnection points 
of  various transport modes, investments in new areas commenced. Diversification 
supported projects provided stimulus for development of  logistic services also in the 
areas previously legged behind. It has led to the creation of  more coherent transport 
network in Poland.
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The European Union Cohesion Fund, provided within the Operational Program 
“Infrastructure and Environment” for the period 2007-2013 (distributed at national 
level), co-financed a total of  26 projects concerning intermodal transport, amoun-
ting in total of  PLN 2 309 million (the EU support of  PLN 628 million, 27.2%). 
Among these projects, three were done in the Greater Poland region, as indicated 
in Table 2.

table 2. Intermodal investments in the Greater Poland region, co-financed with the EU funds
tabela 2. Inwestycje w transport intermodalny w Wielkopolsce, współfinansowane z funduszy 
UE

Name of the project Date of 
finalisation Beneficiary

Total value 
of the project 

(PLN)

Social Fund 
contribution 

(%)
Operational Program “Infrastructure and Environment” 

– project conducted in Greater Poland region 
Construction and equipment 
of the intermodal railway 
terminal at Poznan station 
Franowo-Stage IA

2015 PKP Cargo SA 31 647 457 36,49%

Construction of an intermodal 
container terminal in Jasin 
near Poznan

2015
Centrum Logistyczno 
Inwestycyjne Poznań 
II Sp. z o.o.

73 676 271 32,45%

Construction of an intermodal 
terminal in Kórnik near 
Poznań

2012 HHLA Intermodal 
Polska Sp. z o.o. 165 399 804 33,43%

Total 270 723 532 33,52%

Multilocation projects, partly located in the Greater Poland region (values of whole projects)
Purchase of shunting 
locomotives for operation of 
intermodal terminals

2015 POLZUG 38 266 900 24,36%

Purchase of new and used 
sub-container platforms 
(intermodal wagons) to handle 
selected intermodal routes

2015 POLZUG 135 713 027 24,37%

Increasing the competitiveness 
of intermodal transport by 
using wagon for transporting 
heavy containers

2015
Laude Smart 

International Sp. z 
o.o.

44 847 842 20,83%

Total 218 827 769 23,63%
Source: own elaboration based on the Ministry of  Development data
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju

Out of  the total amount of  expenditure on projects supporting the development of  
intermodal transport, one third of  the EU funds went to coastal locations, half  to 
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terminals located in the interior of  the country and the remaining funds were used 
by applicants for purchase of  rolling stock. The average share of  the EU Cohesion 
Fund in the projects supporting the development of  intermodal transport reached 
just over 27%, while it was lower - at the level of  24% - in the case of  rolling stock 
projects (Table 3).

There is a relatively high concentration of  intermodal terminal investments in the 
Greater Poland region. The region accounts for 14.35% of  investment expenditures 
for intermodal terminals, within the Operational Program “Infrastructure and Envi-
ronment” for the period 2007-2013. Excluding investments in the seaports, the share 
of  the region is up to 31.24%. This demonstrates the very good perception of  the 
region by investors as a stable distribution base with high economic potential.

table 3. Investments in the development of  intermodal transport realised with the financial 
support from the EU funds (in million PLN).
tabela 3. Inwestycje w transport intermodalny zrealizowane ze wsparciem funduszy UE 
(w milionach PLN)

Sectorial Operational 
Program Transport 2004-

2006

Operational Program 
Infrastructure and Envi-

ronment 2007-2013

Other operational pro-
grams, including the re-
gional level (2007-2013)

Total 
expenditures

The EU 
support

Total 
expenditures

The EU 
support

Total 
expenditures

The EU 
support

Total support, incl.: 189.6 39.9 2309.9 628.9 145.7 48.3

terminals, incl.: 189.6 39.9 1886.6 527.5 65.3 22.7

seaside 21.0 12.6 1020.1 254.6 - -

inland 168.6 27.3 866.5 272.9 65.3 22.7

rolling stock - - 423.3 101.4 - -
Source: own elaboration based on the Ministry of  Development data
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju

It is important to point out that it is difficult to identify projects from which inter-
modal transport contributes which are not strictly focused on this sector. For many 
investments, information is provided that does not allow for a clear qualification of  
the project. However, there is a very wide range of  thematic projects implemented 
by intermodal sector entities. They use inter alia resources for the development of  
information systems, where specialised B2B software is purchased, from the funds 
for the implementation of  technological innovations and even for their patent pro-
tection. This demonstrates not only the great needs of  the industry, but also the great 
flexibility and creativity in search for external funding.
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A significant change in the period of  2007-2013 is also the possibility of  applying 
for financial support from the EU for the purchase of  rolling stock and the support 
for intermodal projects from the Regional Operational Programs. It draws attention 
to the diversity of  projects of  this type. The projects included both rail container 
platforms, shunting locomotives and interchangeable bodywork. Divergence of  pro-
jects co-financed by the EU funds leads to two significant, although at the first sight 
contradictory conclusions. First of  all, it demonstrates the huge investment needs 
arising from the existing shortcomings in many areas of  intermodal transport. Se-
condly, it points to the lack of  strategy for the development of  intermodal transport, 
allowing for a more precise allocation of  resources.

It is emphasised in the literature that at the initial stage of  development of  inter-
modal transport, investment support is an important factor in the formulation of  
development strategies. At the same time, this may lead to the appearance of  small 
terminals that are unable to cope with competition [Liedtke et al., 2012]. Compari-
son of  the German and Polish market in this area indicates slightly different trends 
of  development. The emergence of  small terminals, using even fairly degraded 
infrastructure, reflects the high absorption of  intermodal services from the market. 
At the same time, large terminals are being developed, whose impact on the socio-
economic environment is multiplied. This is because of  the far greater complexity 
of  the services they can offer.

The expansion of  large intermodal terminals takes place with the use of  the EU 
funds. It allows the use of  natural competitive advantages of  specific locations and 
strengthens development potential. Based on the research conducted, two scenarios 
can be identified at this stage of  intermodal transport development. Firstly, the 
appearance of  small intermodal terminals based on existing railway infrastructure 
(sidings, station tracks) and based on the minimisation of  initial expenditure. Their 
emergence is sometimes related to the provision of  intermodal service to the par-
ticular business entity. Secondly, the development of  large intermodal terminals, 
providing more comprehensive services, with a diversified portfolio of  partners and 
taking advantage of  their locations. In this case, investment costs are bigger, which 
is linked to the use of  bigger support from the EU funds.

Both of  these situations occurred in Greater Poland region. The genesis of  the first 
path of  development is flexibility. The genesis of  the second path is stability. In some 
cases, small terminals also benefit from the EU funding. According to respondents, 
due to the fact that intermodal transport for many entrepreneurs in Poland is at the 
verge of  profitability, the availability of  the EU funds was an additional impetus for 
engaging in this activity.
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Diversification of  projects financed by the EU funds raises the question about the 
possibility of  systematic approach to the intermodal transport development policy. 
The examples form other EU countries (Germany, Belgium) mentioned in this pa-
per show that a consistent and rational policy towards the location of  intermodal 
terminals allows for the multiplication of  its effects. In the light of  the experience 
of  Greater Poland region, it can be stated that appropriate policy stimulates the de-
velopment of  intermodal transport, supports specific types of  terminal equipment 
or provides financing to investments only is specific locations. This kind of  support 
contributes to the development policy that creates nationwide network of  intermodal 
terminals. It enhances intermodal transport development by stable connections be-
tween the major economic centres of  the country and links these areas with seaports 
and key industrial centres abroad. However, it would be necessary to have an in-depth 
diagnosis of  the needs and directions of  intermodal transport development. 

Also, intermodal transport is supported using EU funds for Poland for 2014-2020. 
Initially, the amount of  approx. PLN 1.1 billion has been allocated in the Operational 
Program “Infrastructure and Environment”. The results of  the first call have been 
scheduled for the fourth quarter 2018 but finally were presented in October 2019. 
Only 12,25% of  funds were allocated to investments in the construction or deve-
lopment of  terminals. Nine terminals received financial support. None of  them are 
located in Greater Poland. The rest was allocated to the purchase of  rolling stock 
(spine cars, locomotives, semi-trailer). CLIP is among this group of  beneficiaries. The 
purchase of  spine care was granted with 43 146 500 PLN, flatcars for transport of  
semi-trailers – 27 817 000 PLN and compatible semi-trailers – 5 586 000 PLN.

In addition, depending on the efficiency of  absorption of  EU funds, it is possible 
to double the budget. If  this happened, the second call will be announced in 2020 
or 2021. It is worth to mention, the Greater Poland Regional Operational Program 
2014-2020 does not provide any financial support for intermodal freight.

In spite of  the various barriers to get the EU financing or the methodological doubts 
about the direction of  optimal support for intermodal transport from the public 
funds, more and more entities develop intermodal terminals with the EU financial 
support. An example from Greater Poland region is Laude.pl and one of  the projects 
- a new terminal in Koło (co-financing from the Operational Program “Infrastructure 
and Environment” for the years 2014-2020, under measure 3.2 Development of  
maritime transport, inland waterways and connections multimodal).
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business models of  intermodal terminals

Due to our research, Greater Poland region has great potential in intermodal trans-
port development. On the one hand, it is influenced by a dynamically developing 
regional economy, operating on the basis of  international relations. On the other 
hand, the advantage lies in its location as in the centre of  transportation network. The 
role of  intermodal transport is however limited. Entrepreneurs do not appreciate its 
benefits. There is a large dichotomy in the choice of  means of  transport. Relatively 
few, but at the same time large entities are willing to use full-line transport directly 
to the siding of  the plant instead of  intermodal transport.

At the other end of  the spectrum there are smaller entities, among which road 
transport prevails. The factor that may influence that company to choose intermodal 
transport is the strategy of  corporate social responsibility. Under this strategy, the 
selection of  contractors is done not only on the cost-effective, but also environmen-
tal measures. That strategy may influence the decision-making process of  freight 
forwarders, shippers, couriers or final customer. The concept of  decision-making 
process in this regard is indicated below (Fig. 6).

Fig. 6. Decision making process (not applicable if  company uses a railway siding).
ryc. 6. Proces decyzyjny (nie dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorstwo korzysta z bocznicy).

Source: Beim et al. (2015)
Żródło: Beim i in. (2015)
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There are four general business models of  intermodal terminals (Fig. 7). In the first 
one, intermodal terminal is part of  the sea port’s business. Such terminal is an ex-
tension for services provided by the sea port, being part of  the logistic chain inland. 
The vast majority of  connections take place between the port and the region. The 
POLZUG terminal in Gądki and the Locini terminal in Janikowo (Poznań) are the 
examples. This business model works when terminal is in the same capital group as 
the sea port, as well as it is owned by other entity. 

In the second model, intermodal transport becomes an extension of  the freight 
railways’ offer. Although the terminal remains independent as a railway service in-
frastructure (in line with the EU railway regulatory package), but is in fact regarded 
as a competitive advantage for the railway company. This segment is controlled by 
PKP Cargo Group companies (PKP Cargo Connect and Cargosped, to which some 
terminals were transferred in 2016) in Greater Poland region.

Considering the stimulation of  economic growth, the third business model is the 
most interesting - complementing the offer of  an industrial park or a special eco-
nomic zone. Potential investors benefit from comprehensive support, including in 
the intermodal transport segment. One example from Greater Poland region is the 
Logistics and Investment Center Poznań, located in Swarządz. It is operated by CLIP 
Logistics. This center is an immanent element of  the economic zone and is the most 
advanced one of  this type in Poland. 

In the last model terminals are located near transport-intensive industrial plants. In 
the last two decades many companies have not established their own siding. Simple 
intermodal terminals are designed for their needs, often low budget, using existing 
unloading yards. In Greater Poland region, these are mainly the terminals in Szamo-
tuły (Ost-Sped company working for the Samsung factory in Wronki) and in Koło 
(Laude Smart Intermodal company serving mainly the Geberit porcelain factories). 
Coexistence of  all four intermodal transport business models can be observed in 
Greater Poland region [Beim et al., 2017]. 

Regardless of  the support for the development of  transport from European Union 
funds, in recent years another strong impulse for the development of  intermodal 
services has been created. Poland, along with Greater Poland, are located on the main 
route of  the Silk Road, which is an element of  the Chinese Belt and Road Initiative. 
Since 2015 the number of  container trains has been growing rapidly [Jakóbowski et 
al. 2018]. Most of  trains go via Russia, Belarus, Poland (corridor Brest – Warszawa 
– Poznań – Frankfurt an der Oder) to other EU countries. Transit dominates at 
present. More and more Polish companies are interested in reloading trains or other 
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services related to imported or exported goods. Perhaps, in the near future a new 
type will develop new – the fifth one – type of  terminals related to the service of  
the Silk Road. Expectations regarding the development of  intermodal terminals serv-
ing the trade with China are formulated by Polish politics as well. In the politicians’ 
opinions, Poland would become a logistics centre serving the countries of  Central 
Europe [Bartosiewicz Szterlik 2019; Beim 2018].

Fig. 7. Business models of  intermodal terminals – four existing models 
and one expected by politics

ryc. 7. Modele biznesowe terminali intermodalnych – cztery istniejące 
i jeden oczekiwany przez politykę

Source: own elaboration on base Beim et al. (2017)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Beim i in. (2017)

The challenge remains, how to wisely support them from the public funds. Essential 
questions of  the transport policy as well as of  the regional policy is, to what extend 
the support should be focused on one or all of  these business models? Large in-
vestments in intermodal terminals, including the creation of  a logistics centre that 
complements the industrial park portfolio, are the result of  the availability of  the 
EU funds and allocating them to areas with natural advantages in regard to location. 
These advantages are due to the proximity of  the western border, the Baltic coast 
and the internal market. At the same time, there are small terminals in Greater Po-
land region, aimed at providing services to specialised customers. It confirms the 
flexibility of  this sector.

discussion about development of  intermodal policy

Empirical studies in various European countries indicate that development of  inter-
modal transport policy at national level is a key issue. It optimises transport costs 
while minimising the share of  road transport [Santos et al., 2015]. Optimising the 
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deployment and size of  intermodal terminals, while enabling the creation of  a high-
frequency rail network at all key transport links in the region, under market con-
ditions, is a difficult task. Poland, seeking to increase the importance of  intermodal 
transport, must adopt directional approaches to the model of  intermodal transport 
development. According to the research, national and regional authorities in Poland 
have a powerful tool of  EU funds, which may give impetus for the development of  
intermodal transport.

Based on the research carried out by the authors, it can be stated that among en-
trepreneurs using intermodal transport and shippers, there are two visions of  the 
organisation of  intermodal transport in Greater Poland region and in Poland. The 
first is based on centralised system consisting of  one to three large terminals in each 
region. The second is based on more dispersed system in which each region has up 
to ten intermodal terminals of  different size. 

In the first variant, emphasis is put on development up to three large intermodal 
terminals in the region. The number depends on the economic potential of  each 
province. According to the respondents, two or three terminals would be needed in 
the Greater Poland province, located in the Poznań agglomeration. In this concept, 
thanks to concentration of  load and infrastructural potential, the scale cannot only 
ensure a stable economic position, but also regular use of  trains. These trains would 
provide transport services not only in some of  the most important directions of  
commodity exchange, but would also provide services in directions that are currently 
underperforming and the dispersal of  service providers makes it impossible to create 
an attractive offer for market participants.

The concept of  distributed intermodal terminal system was pointed out among re-
spondents. This concept was indicated as interesting by a minority of  respondents. 
The strongest argument for this concept was to strengthen competition both in the 
intermodal terminals and in rail transport markets. Respondents pointed out that the 
development of  railways would not have been possible without demonopolisation. 
In addition, solutions were invoked from Germany and Switzerland, where there are 
relatively many terminals in relation to the size of  the country. It was also pointed 
out that it is a chance for smaller terminals, located outside the agglomeration of  
Poznań, as the ones existing in Kalisz and Szamotuły or planned in Zbąszyń. Smal-
ler terminals located outside agglomerations are more beneficial for the balanced 
development of  the region.

Due to respondents transporting mainly highly processed goods, but in smaller 
quantities, not only the location and size of  terminals will matter, but their opera-
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tion model as well. In its view, road haulage at distribution points must be based on 
“door-to-door” transport (regular arrivals to terminals) and intermodal transport 
should include smaller loads than containers (e.g. several or more pallets). In this 
approach, it is assumed that costs of  intermodal services will be calculated on the 
lump sum, kind of  monthly fee (subscription fee), and only a portion will depend 
on the work done. Organising such a distribution requires awareness, organisational 
capacity of  the intermodal centre and limited distances, whose radius will be limited 
by the driver’s ability to leave the centre and return to it within one day with handling 
of  several unloading and loading areas along the way. In practice, it is a radius of  
30-40 km from the base with a small number of  vehicles in the fleet and 50-70 km 
in large fleets where directional optimisation can be made.

Respondents in favour of  the concept of  distributed terminals indicate that the 
concept of  terminal centralisation is based on an erroneous assumption that in such 
a concept road distribution from such intermodal centres is easier. The weakness of  
the concept of  large intermodal centres is the fact that road transport, as well as rail, 
is characterised by a strong increase in mileage rates over short distances. The longer 
the distance in the straight line from the transhipment centre, the more difficult it is 
to complete the load to fill the car. And then the key factor of  transport reliability 
and the resulting economic calculation based on predictability of  costs are dropped. 
In the model of  few large terminals, intermodal transport is strictly limited to the 
transport of  whole containers or semi-trailers.

summary

Both public and private sector respondents agreed that the development of  inter-
modal transport is one of  the key challenges determining the competitiveness of  
the Polish economy. A large number of  intermodal terminals in the Greater Poland 
region are the result of  a combination of  relatively good transport network para-
meters and a favourable location for trans-European supply chains. The relatively 
high organisational culture of  the regional economy was an important factor. It was 
a cultural legacy of  the region’s membership to Germany in the nineteenth and early 
twentieth centuries. These conditions had relevance in all areas of  economic life. 
These conditions were also repeatedly emphasised by the respondents.

Research shows that the main impetus for the development of  intermodal terminals 
is the possibility of  receiving European Union funding. It reduces the investment 
risk of  the developing branch of  transport. Among the barriers to the development 
of  intermodal transport are the railroad situation and the low-price advantage of  
intermodal transport over road transport. This advantage can change at any time to 
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the detriment of  intermodal transport. As such, the development of  intermodal ter-
minals is possible in combination with other economic activities. In Greater Poland 
region, four major models have been identified in this area. Terminals operate in 
conjunction with seaports, as an extension of  the railway’s portfolio, as an additional 
service within industrial parks, or as an alternative to the lack of  a railway siding 
for businesses using transport to large extend. Each of  these models have found 
its market niche. However, it does not create an integrated system of  intermodal 
terminals.

An important condition for the development of  intermodal transport is the creation 
of  a long-term governmental strategy for the development of  rail freight transport, 
including intermodal transport. Such a strategy should be very strongly linked with 
the economic realities of  Poland and consistently implemented by successive go-
vernments. This solution must have a systemic character, consisting of: the spatial 
planning of  the location of  intermodal terminals, the definition of  the main railway 
routes serving intermodal terminals with their qualitative parameters, the long-term 
nature of  the economic solutions supporting intermodal transport, interested parties, 
cooperation with the domestic industry and public authorities and promoting the 
importance of  intermodal transport for sustainable development of  the country. 
The shaping of  entrepreneurs’ awareness is a very important task in Greater Poland 
region as well as throughout the country.

According to the authors, the perspective area of  research is the increasing impor-
tance of  corporate social responsibility and its impact on decisions made within 
transport and logistic sectors. The logistic industry is prone to introducing corporate 
social responsibility. This policy can give additional value for their customer. There 
is also a gradual development of  a legal and regulatory framework for corporate 
social responsibility. It should be noted that the degree of  perception of  the sig-
nificance of  this issue is different. In particular, developing countries like Poland 
continue to outweigh the importance of  short-term financial benefits at the expense 
of  long-term development. Formal declarations of  implementation of  corporate 
social responsibility are in many cases rather vague, as they do not have reference 
in day-to-day business.

In the longer term, the success of  intermodal transport will not be achieved in 
Poland without the involvement of  numerous road transport operators in Poland. 
Although the research did not directly reveal it, the fate of  the owners of  these 
companies and drivers is a very sensitive political issue.
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streszczenie

czynniKi rozwoju transportu intermodalnego w wielKo-
polsce. w poszuKiwaniu optymalnej polityKi publicznej

Transport intermodalny w Polsce odgrywa coraz większą rolę. Rozwój następuje to mimo 
licznych trudności, jakie napotyka. Artykuł prezentuje wyniki badań nad transportem inter-
modalnym w województwie wielkopolskim, w którym funkcjonuje najwięcej terminali spo-
śród polskich regionów. Większość terminali nie zostałaby otwarta, gdyby nie wsparcie finan-
sowe ze środków Unii Europejskiej. Transport intermodalny jest postrzegany jako inwestycja 
mało rentowna i obciążona ryzykiem. Ryzyko wynika nie tylko z barier infrastrukturalnych 
czy niewielkiej przewadze kosztowej nad transportem drogowym, ale również z niewielkiej 
świadomości ekologicznej przedsiębiorców zlecających usługi transportowe. W rezultacie na 
polskim rynku dominują mali i średni przewoźnicy drogowi, a w Polsce jest największa w UE 
flota ciągników siodłowych. Transport intermodalny świadomie wybierają tylko przedsiębior-
cy kładący nacisk na CSR. Można zidentyfikować cztery zasadnicze modele funkcjonowania 
terminali intermodalnych w Wielkopolsce. Choć wszystkie modele znajdują miejsce na rynku 
usług logistycznych, koniecznością jest wypracowanie polityki regionalnej i państwowej oraz 
modelu wsparcia terminali intermodalnych środkami unijnymi. 

słowa kluczowe: transport intermodalny, regionalna polityka transportowa, rozwój regional-
ny, łańcuchy dostaw, fundusze unijne
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Abstract: 
The text concerns the results of  long-term field studies of  students of  the Faculty of  Geo-
graphy and Regional studies in the commune of  Leoncin, Mazowieckie Province. The main 
purpose of  the work was to investigate whether residents of  the commune lying between 
protected areas considered this location as an advantage or a barrier to the economic deve-
lopment of  the commune. in addition, it was interesting to examine what natural resources 
commune citizens would be willing to sacrifice to create more jobs on site. Basically, the ans-
wer was obtained that the residents would not like too much changes in the commune where 
they live with joy. on the other hand, the lack of  a clear economic development prevents 
them from improving economic conditions. The most anticipated investments include the 
extensive road, sewage and sports infrastructure.

Key words: naturbanization, protected areas, naTuRa 2000, field work studies, economicnaturbanization, protected areas, naTuRa 2000, field work studies, economic 
studies, socio-economic geography

Introduction

This paper concerns the social perception of  environmental protection among the 
inhabitants of  environmentally valuable areas, who live in protected areas or in their 
direct neighbourhood. The main research focus lies in the ambivalent standpoint of  
the local communities towards their place of  living, reaching from the admiration 
for the beauty of  nature and pride in living in a unique area on the one hand, and 
the necessity to look for sources of  income as a prerequisite for the emergence of  
the former viewpoint on the other hand.

The concept of  development of  urbanization processes in the neighborhood or in 
areas covered by some form of  nature protection is both fascinating and problema-
tic for a number of  researchers from around the world. They were looking to the 
issue from various perspective. some of  them focus much more on environmental 
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perspective [ex. Turner et al. 2004, Bradley &altizer 2007, Mcdonald 2008, elmqvist 
et a. 2013, cumming et al. 2014 and many more]. another’s are more careful abo-
ut human aspects, especially policy issue [ex. Benfield et al. 1999, Machlis & Field 
2000, swyngedouw & kaika 2000, swyngedouw 2010, kaika & swyngedouw 2011 
and others]. among the spanish-speaking authors, it is an extremely interesting and 
current problem [Prados 2009, escudero et al. 2012; czerny & castillo 2014, Lima 
& Valdiviezo 2015]. 

in Poland, the issue of  the clash of  the interests of  nature and societies living near 
protected nature areas is of  interest to representatives of  many scientific discipli-
nes, from naturalists to architects, economists and geographers [ex. Leszczycki, & 
kobendza et al. 1979, szymańska 2005, szymańska & Biegańska 2011, Pajnowska 
2006, Falkowski & Brodowski 2008, czerny & Łęcka et al. 2009, Popławski, 2009, 
Ratajczyk et al. 2010, Miciukiewicz 2011, Degórska 2012, 2017, Drapella-Hermans-
dorfer 2014, Dziekańska 2015 and more].

in this text, the theme is focused on the broad concept of  naturbanization. “By na-
turbanization we understand the identification and analysis of  urbanization processes 
on rural areas close to and/or inside protected areas of  specific natural values. The 
process of  urbanization are understood in the widest sense, and include divers driving 
forces of  rural and landscape change. it is possible to mention, among others,

the arrival of  new inhabitants that live in an area where the quality of  the envi-
ronment is a concrete fact;
the re-activation of  traditional economic activities;
its influence upon the promotion of  new activities to the consumption of  nature 
and heritage;[...]
changes in land cover - land use of  agriculture land. “ [Prados 2009, p. 5-6].

The current research took place in the Leoncin commune in the Mazowieckie 
Voivodeship, nowodwory district, where numerous student internships of  the Fa-
culty of  Geography and Regional studies at the university of  warsaw have been 
organized since 1990’s. Throughout many years, the program of  the internship 
included not only the environmental research, but also the economic conditions of  
the inhabitants that have been dynamically changing as a result of  the economic 
transformation after the year of  1989 and Poland’s adaptation to the requirements 
of  the european union in the field of  environmental protection. it needs to be po-
inted out that the commune can be proud of  unique microclimatic qualities (among 
others, the high content of  essential oils in the air) and environmental richness that 
is unique in europe. in the area of  the Leoncin commune, the following territories 
have been created:

–

–
–

–
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a) kampinos national Park (1959) and its buffer zone. a part of  this area has been 
added to unesco’s list of  biosphere reserves in 2000;

b) natura 2000 special Protection areasnatura 2000 special Protection areas1: “kampinos Forest2” (PLc 290001) special 
area of  conservation (sac), “Middle Vistula River Valley” (PLB 140004) special 
Protection area (sPa) and “kampinos Vistula Valley” (PLH 140029) special area 
of  conservation (sac);

c) wikliny wislane and Zakole Zakroczymskie nature Reserves (1998); 
d) environmental Protection area of  the warsaw Protected Landscape area 

(1997). 

Today, the areas where the commune villages are located, stretch out between natura 
2000 special Protection areas i.e. the kampinos Forest and the Vistula Valley (Map 1).i.e. the kampinos Forest and the Vistula Valley (Map 1). 
These areas have been officially recognized since 2008 and 2011 as sites of  com-
munity importance (sci), (natura 2000, map: PL.ZiPoP.1393.n2k.PLc140001, 
http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k). as a result, the inhabitants are 
required to adapt to clearly formulated principles of  environmental protection which 
at the same time limit their economic activities. However, according to the opinion 
of  the regional civil servants from the Mazowieckie Province office, this situation 
has also positive aspects, because “new natural habitats provide the municipalities 

1 Directive 2009/147/ec of  the european Parliament and of  the council of  30 november 
2009 on the conservation of  wild birds and Council Directive 92/43/EEC of  21 May 
1992 on the conservation of  natural habitats and of  wild fauna and flora made it 
obligatory “for the member states of  the european union to introduce legislative basis for 
the development of  network of  areas that protect endangered flora and fauna species, as 
well as natural habitats at a european scale. These two directives aim at creating a system 
of  areas that constitute a functionally coherent network – the european ecological net-
work natura 2000 which makes it possible to implement a coherent policy of  protection 
of  environmental resources in the area of  the european union, which is created within 
the frames of  special Protection areas (sPa) and special areas of  conservation (sac) 
indicated in the Directive 2009/147/ec on the conservation of  wild birds and Council 
Directive 92/43/EEC on the conservation of  natural habitats and of  wild fauna 
and flora. The obligation to indicate the Natura 2000 Special Protection Areas is the 
same for all EU member countries, and therefore, also for Poland”.
[natura 2000 w europie, http://natura2000.gdos.gov.pl/natura-2000-w-europie].

2 The area constitutes a part of  the international “kampinos Forest Biosphere Reserve”. 
among others, it encompasses a bird sanctuary of  the european rank e 45. in the bird 
sanctuary, over 150 bird species have been reported. The fauna of  the kampinos Forest 
is estimated to include approximately 16 000 species. among the vertebrates, there are: 13 
species of  amphibians, 6 species of  reptiles, 52 species of  mammals including 3 species 
after a successful reintroduction, i.e. an elk (1951), a beaver (1980) and a lynx (1992) [natura 
2000, http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k].
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with the opportunity of  promotion in the field of  agritourism and ecotourism. This 
situation also gives an opportunity to develop smalls-size entrepreneurship and it 
offers an excellent location for scientific research” [Mazowiecki urz�d wojewódzkiMazowiecki urz�d wojewódzki 
w warszawie, obszary natura 2000 na Mazowszu].].

Map 1. Leoncin commune and its surroundings (source: on the basis natura 2000, map: 
PL.ZiPoP.1393.n2k.PLc140001, http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k).

Mapa 1. Gmina Leoncin i jej otoczenie (Źródło: na podstawie natura 2000, mapa: 
PL.ZiPoP.1393.n2k.PLc140001, http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k).

when it comes to the problems related to living in the area of  the kampinos na-
tional Park (among others, in the villages of  Górki, Zamość, D�browa stara and 
D�browa nowa), the local community and the commune authorities have been 
familiar with them for over 40 years. However, further limitations in the field of  en-
vironmental protection linked to the creation of  the natura 2000 special Protection 
area only recently did surprise the inhabitants of  the commune. in the years 2013-
2014, the concerns expressed during the meetings of  the inhabitants and regional 
civil servants with the Regional Directorate for environmental Protection in relation 
to the preparation of  the plan for protective tasks in the area of  the kampinos 
Vistula Valley referred to:

the lack of  proper social consultations and general difficulties in the cooperation 
between the authorities supervising the environmental protection on the one hand, 

–
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and the municipalities located in the neighbourhood of  the kampinos Vistula 
Valley on the other hand,
a general character of  maps and a laconic tone of  documents presented on the 
websites of  the General Directorate for environmental Protection, which makes 
it impossible for the authorities of  municipalities to properly prepare for the 
upcoming changes in the field of  land management.

Relatively late, only during these meetings, the participants started to discuss the prac-
tical problems in the everyday life of  inhabitants because of  the newly created area of  
protected environment (Ra�ort � �rugiego s�ot�ania �ys�usyjnego... 2013). it needs to be 
emphasized that the area of  the kampinos Vistula Valley has been proposed by the 
Polish decision-makers in the second, follow-up phase of  creating the natura 2000 
special Protection areas. However, according to the Ministry of  the environment, 
the process of  social consultations was conducted in the proper way, according to 
article 27, Paragraph 2 of  the Act of  16 April ���4 on the �rotection of  nature. The 
response of  the secretary of  state at the Ministry of  the environment, on behalf  
of  the Minister, to the interpellation no. 1576 concerning the conflict generating 
circumstances of  adding the area of  the kampinos Vistula Valley to the natura 2000 
Program (while referring to the stance represented by the european commission) 
was as following: “While referring to the social and econo�ic justifications that influenced assign�
ing the area in question, I would li�e to infor� that the selection of  the given areas qualified to be 
added to the Natura ���� networ� ta�es place only on the basis of  scientific criteria�� Econo�ic, 
social, regionally con�itione� an� local criteria have to be treate� as a secon��im�ortant �riority” 
[odpowied�� sekretarza stanu w Ministerstwie �rodowiska... 2012].odpowied�� sekretarza stanu w Ministerstwie �rodowiska... 2012].2012].

Definition of  naturbanization

The analyzed topic constitutes a part of  the naturbanization concept, defined anew 
by Prados [2009] in a voluminous publication devoted to this thematic field.

Methodology

The beauty of  the commune landscape, and most of  all, the conflict resulting from its 
location and referring to the environmental care on the one hand, and the economic 
activities of  its inhabitants on the other hand, has motivated the researchers to concen-
trate exactly on this aspect of  naturbanization. since the beginning of  the 21st century, 
the research has been carried out on the following topics: professional activities of  
the inhabitants, commune administration in the conditions of  transformation and the 
subsequent adaptation to the requirements of  the european union, as well as real and 
expected availability of  services and the urban s�rawl [czerny et al. 2009]. However, the 

–
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aim of  research introduced in 2007, and subsequently in the years 2013-2014 and 2017 
was to find the answer to the question whether the inhabitants are satisfied with living 
in the vicinity of  the protected areas, in this case between the kampinos national Park 
(with which they have been familiar since many years) and the natura 2000 special 
Protection area (a new area), or perceive it as an imposed and difficult neighbourhood. 
The detailed questions have been formulated in the following way:

1. Do you enjoy living in the Leoncin commune?
2. Do you perceive the neighbourhood of  the kampinos national Park as an 

advantage or a disadvantage?
3. Do you perceive the neighbourhood of  the natura 2000 special Protection 

area as an advantage or a disadvantage?
4. would you like to move to the city?
5.  would you like to see the Leoncin commune expand?
6. would your family members like to become involved in the development/ex-

pansion of  the commune?
7. in which way would you like to become involved in the development of  your 

commune?
8. From which environmental resources would you be ready to resign to the 

benefit of  naturbanization?
9. would you give your consent to the environmental degradation of  the com-

mune in case of  various investments (indicated in the survey)?
10.  would you prefer the environmental protection laws to be harsher or milder?

The research was carried out in 2007 and it was repeated in the years 2013-2014 
and 2017 (always in the last days of  June) as a part of  the internship in the field of  
socio-economic geography organized for the students of  the Faculty of  Geography 
and Regional studies at the university of  warsaw. each time, the basis for research 
constituted a similar set of  open questions in the questionnaire implemented in the 
face to face encounters. each year, apart from 2017, the survey was conducted on 
saturday, i.e. on a holiday, so that the respondents were likely to be at home, also 
those working outside the commune.

The results obtained during the 2007 research (the so called “primary research”) 
were linked to the first attempts to designate the natura 2000 special Protection 
areas in Poland. The results of  the surveys from 2013-2014 and 2017 came from 
the so called “secondary research” and they refer to the period of  time when the 
functioning of  the natura 2000 special Protection area became a legal fact. This 
legal decision was put into practice in the area of  Leoncin commune after 2008, 
while 2013 marked the beginning of  the phase of  arguments with the Regional Di-
rectorate for environmental Protection in warsaw, which supervises these areas. in 
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the primary research, 384 questionnaires have been collected, while the secondary 
research resulted in 577 questionnaires from the years 2013-2014 and 78 follow-up 
questionnaires in 2017. in the questionnaire from 2017, not all questions from the 
previous questionnaires have been repeated.

in none of  the survey phases the representative sample has been identified, so that 
the obtained results refer only to the analyzed group of  respondents of  the Leoncin 
commune. The results need to be treated as an outline of  the naturbanization prob-
lem at the local scale. The results have been processed with the use of  the sPss and 
excel packages. 

in a broader context, the collected results are linked to the level of  the socio-econo-
mic development of  the commune and the professional activities of  its inhabitants. 
it can be assumed that the low level of  economic development of  the commune and 
the lack of  workplaces might influence the low level of  satisfaction represented by the 
inhabitants and the radicalization of  their opinions regarding the need to follow the 
rules of  the environmental protection of  environmentally valuable areas in their com-
mune. in fact, the rules in question are those that limit their economic activities.

Socio-economic characteristics of  the Leoncin commune

The Leoncin commune is located within the distance of  approximately 45 km north-
west from warsaw. it encompasses the area of  159 km2, whereby 97 km2 is covered 
by the area of  the kampinos national Park which was created in 1959. The half  of  
the commune area (50%) encompasses forests and forest lands, whereas agricultural 
land occupies 38% of  its total area [Statystyc�ne Vade�ecu� Sa�or�ądowca�� Leoncin 2017]. 
There are 32 villages in the commune [�lan Odnowy Miejscowo�ci LEONCIN w G�inie 
Leoncin na lata ���������]. The past of  the Leoncin village has been immortalized in 
the memoirs of  one of  the most important writers of  the 20th century isaac Bashevis 
singer, who was awarded the nobel Prize in Literature 1978 and wrote his works in 
Yiddish language, as well as in the books of  his brother israel Joshua singer. They 
were born in a densely populated Jewish community in Leoncin (isaak Bashevis singer 
in 1904), that remained only a memory, just like this whole community of  writers in 
Leoncin from these times3. However, Leoncin is sometimes visited by tourist groups 
of  Jewish communities who mainly live outside Poland.

3 The commune also appeared in a movie. its environmental and cultural richness were appreci-
ated by the distinguished Polish director andrzej wajda, who was awarded with the honorary 
oscar for his contribution to world cinema, in the movies “The Birch Woo�” and “Pan Ta�eus��� 
The Last Foray in Lithuania”, which became classics of  the Polish cinematography. 
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More heritage has been preserved from the Dutch and German settlements that 
were established in the 2nd half  of  the 18th century with the permission of  the king 
stanisław august Poniatowski on the wetlands of  the village wilków in the vicinity of  
the Vistula river, which belonged to the commune. at that time, a linear village was 
created and its cultural landscape has been preserved in a relatively good condition 
until today. unfortunately, the traditional wooden architecture linked to the Dutch 
settlement is in decline. in order to preserve the memory about the previous settlers, 
the wooden evangelical church of  the augsburg confession from 1923 located in 
this area has been renovated. Moreover, an asphalt road has recently been created on 
the flood bank, which connect the post-Dutch settlements located in the vicinity of  
the Vistula river. Maybe these steps will support the development of  the agritourism 
farms, which partly make use of  the old, wooden buildings. There are already two 
agritourism farms located in this area: “Dom między wisł� a kampinosem” (“The 
House between Vistula and kampinos”) and “Domek nad ł�kami. Między wisł� a 
kampinosem w nowym secyminie” (“The House over the Meadows. Between Vistula 
and kampinos in nowy secymin” (Booking.com).Today Leoncin is a rural commune. 
its current economic development is shaped, however, not by agriculture, but through 
the house building sector and recreation building sector. The number of  population is 
constantly growing. within 10 years it has grown by approximately 600 persons, which 
might indicate a systematic influx of  new inhabitants interested in living in an ecologi-
cally clean and beautiful area (Table 1).in the documents of  the local area development 
plan in the Leoncin commune, it has been agreed that the priority task in this area is 
the protection of  the environmental richness, especially the landscape beauty, as well 
as the natural and unique way in which the settlements have been created. in the areas 
covered with various forms of  environmental protection, which are the most valu-
able from the environmental perspective, the legally valid documents that regulate the 
development methods and inhabiting these areas, are in power: [D�ienni� Ur�ędowy 
Wojewód�twa Ma�owiec�iego, Uchwała Nr XIX/1�5/16 � dnia �4 lutego ��16].

The restoration plan of  the Leoncin commune (Restoration plan of  the Leoncin 
settlement in the Leoncin commune for the years 2010-2017) stipulates the improve-
ment of  life conditions and security of  the inhabitants of  this village and the increase 
of  attractiveness of  this settlement. out of  16 detailed points, the preservation of  
the environmental heritage, i. e. the increase of  inhabitant’s knowledge about the 
need to preserve the environmental heritage and marking valuable and interesting 
environmental sites, was mentioned down on the list as point no. 14. Meanwhile, as 
pointed out by the authorities of  Leoncin in 2010, there have been negative circum-
stances noticed in the area of  the commune, such as: the high level of  poverty and 
exclusion, high rate of  long-term unemployment, low number of  registered busi-
ness entities, as well as a low level of  education and a visible deficit of  professional 
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qualifications among the inhabitants. The preferred organic farming in the area of  
the commune is not cost-effective due to the lack of  favorable soil conditions and 
specialized knowledge among the commune inhabitants.

Table 1. Leoncin commune: selected statistical data from the years 2006 and 2014-2016Leoncin commune: selected statistical data from the years 2006 and 2014-2016
Tabela 1. Gmina Leoncin: wybrane dane statystyczne dla roku 2006 i lat 2014-2016

selected statistical data 2006 2014 2015 2016

Population 5095 5532 5556 5548

Population density (km²) 32 35 35 35

women per 100 men 101 102 102 102

non-working age population per 100 persons of  working age 36,9 58,6 59,2 60,4

Total revenue of  the commune budget per capita in PLn nd.* 3230 3653 3415
Total expenditure of the commune budget per capita in PLN nd. 2918 4091 3495
Employed persons per 1000 persons 122 125 124 132
Registered unemployment as a percentage of the population 
of working age 5,1 5,8 4,2 4,0

Business entities in the National Official Business Register 
per 10 000 persons of working age nd.* 1296 1313 1353

Flats handed over for use to the commune inhabitants 
per 10 000 people nd.* 38 43 90

*nd. – no data
source: statystyczne Vademecum samorz�dowca. Leoncin, 2017, Gus, https://warszawa.stat.gov.
pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portrety_gmin/nowodworski/1414032_leoncin.pdf; Bank 
Danych Regionalnych Gus (Leoncin), www.stat.gov.pl

some employment opportunities for the commune inhabitants are provided by local 
companies, such as the printing house ViLPoL which was established in 1991 and 
hires over 200 people; grocery shops, a bakery shop, cooperative of  Machinery Rings, 
Production cooperative RYTM, District Motor Vehicle inspection station, installation 
and construction company Michałów, etc. However, most inhabitants are forced to look 
for work in warsaw, Łomianki, sochaczew and nowy Dwór Mazowiecki. self-employed 
inhabitants make up a small percentage of  the population. even though at a slow pace, 
the employment rate is constantly growing, while the unemployment rate is sinking and 
gradually more business entities are being registered in the national official Business 
Register. Most business entities operate within the field of  wholesale and retail trade, 
automobile and motorcycle repair, as well as construction. However, the inhabitants of  
the commune are growing older and the groups of  population which are not of  working 
age are increasing. This is partly due to the fact that people who migrate from the city to 
the commune are of  retirement age and they would like to enjoy a beautiful surrounding 
in their autumn years. This situation is indicated by a high growth of  number of  flats 
handed over for use in the recent years, as well as many implemented housing invest-



198 I�abella Łęc�a, Anna Dude�, Marta �aniows�a

ments in close neighbourhood of  the kampinos national Park (Table 1). Permanent 
residence registrations boomed in 2012, and in 2016 a visible decrease in the migration 
balance has been noticed [Statystyc�ne Vade�ecu� Sa�or�ądowca�� Leoncin, 2017]. 

Survey results

in 2007, 384 surveys were conducted, while 328 of  them were used for the purpose 
of  the further analysis. 52% of  respondents were female [Brzuska 2008]. The biggest 
group of  respondents consisted of  persons aged 46-65 (30%), followed by persons 
above 65 years old (21%). The majority (39%) obtained the level of  secondary edu-
cation. a slightly smaller group of  respondents (27%) obtained a primary education 
level and has been living in the commune throughout its whole life (39%) or over 20 
years (39%). almost the half  of  the respondents (49%) own an agricultural holding. 
The average amount of  persons in the agricultural holdings of  the respondents 
amounted to 4.2 and in every family there was one child at school age on average. 
The majority of  respondents (76%) stated that they have a family member who 
works outside the agricultural sector, and in this group of  respondents, 67% stated 
that this person works outside the commune.

83% of  the respondents were satisfied with living in the Leoncin commune and to 
justify this point of  view, they mentioned the following benefits: peace and quiet, secu-
rity, personal attachment to their local area, clean air and living in the neighbourhood 
of  environmental sites. The unsatisfied respondents amounted to 15%. as a reason 
for their discontent they mentioned: difficulties with commuting to warsaw, lack of  
activities and perspectives for a better life for children and teenagers, as well as lack 
of  employment opportunities in the commune. almost 90 % of  the respondents 
stated that they would not like to move to the city. However, the definite majority 
of  the respondents (85%) would like to see the Leoncin commune develop and for 
this purpose, they would be ready to resign from the benefits of  the environment 
and security to the benefit of  naturbanization. in this group, the majority (27% of  
respondents) would be ready to resign from some green areas; 15% respondents could 
resign from peace and quiet and 8% from fresh air; 20% of  respondents stated that 
they could sacrifice the feeling of  security; 3% indicated that they could resign from 
other benefits, e.g. giving their permission to the sale of  commune grounds to the 
benefit of  new housing construction. However, 185 respondents (42%) would not 
like to resign from any aspects of  the environmental richness in their commune.

The biggest group of  the survey respondents in 2007 was made up of  persons who 
would give their consent to the environmental damage to the benefit of  development 
and the improvement of  road infrastructure (27%), construction of  sport and recreation 
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facilities (22%), construction of  waterworks and sewage system network (20%), constru-
ction of  residential housing (11%) and the construction of  a supermarket (8%). in order 
to justify their readiness to sacrifice the environmental richness, the respondents pointed 
to the possibility of  reaching a better life standard and the influx of  new inhabitants. 
They highlighted the opinion that the commune should develop and new investments 
are indispensable. Those against such changes claimed that such steps would cause noise 
pollution, overpopulation and will be linked to the lack of  security.

From the point of  view of  the most respondents (72%), the neighbourhood of  
the kampinos national Park is an advantage. only 12% of  all respondents stated 
that it is a disadvantage, and 41 persons did not have an opinion on that matter. a 
similar set of  answers was given in regard to the natura 2000 special Protection 
area, whereby slightly more persons thought that the presence of  this area in the 
commune is a disadvantage (18%).almost the half  of  respondents (49%) was for 
milder regulations concerning the environmental protection. 39% of  them stated 
that they would welcome harsher regulations and pointed towards illegal dumps and 
a lack of  system for punishing the culprits.The majority of  the respondents (65%) 
would like to contribute to the development and expansion of  the commune. The 
highest number of  respondents (24%) would like to become involved in the agri-
tourism and catering sector (17%), establish a stud farm (15%), run a boarding house 
(12%), establish an entertainment center (11%), a sport equipment rental (8% of  
all respondents) or a golf  course (5%). The respondents also pointed out to other 
ideas that could support the development and expansion of  the village, such as: the 
kindergarten, parking lots, car rental, tourist information center, football pitch, swim-
ming pool, playground for children, pub, coffee shop, or even a cinema or a theatre 
(Brzuska 2008).in the years 2013-2014, 577 respondents took part in the survey 
and approximately 52% of  them were female. in the most recent survey, which was 
conducted in 2017, there were 78 respondents, among them 41% were female. The 
biggest group of  respondents both in the years 2013-2014 and 2017 were persons 
at the age of  46-65 (30% and 37% respectively), followed by persons over 65 years 
old (19% and 24% respectively). The majority of  respondents from the years 2013-
2014 obtained secondary education (35%) or vocational education and have been 
living in the Leoncin commune since their birth (31%) or for 21-30 years (15%)4 . 
almost the half  of  the respondents (42%) own an agricultural holding. However, 

4 in 2017, 39% of  respondents obtained vocational education, and slightly less (36%) of  them 
obtained secondary education. almost 20% have been living in the commune since their 
birth, and 37% of  respondents for less than 20 years. such representation of  respondents 
might have resulted from the day of  the week on which the survey was conducted. it was 
the only year in which the survey was conducted on a workday and not on saturday.



200 I�abella Łęc�a, Anna Dude�, Marta �aniows�a

the majority of  the respondents said that their family members work outside the 
agricultural sector (77%), and in this group of  respondents, 74% work outside the 
commune, while the others in the area of  the commune.

The further part of  the conducted survey aimed at showing whether the inhabitants 
of  the Leoncin commune are satisfied with their living area and how they perceive 
the neighbourhood of  the protected area. in this group of  respondents, over 83% 
stated that they are satisfied with their living area. in 2017, as many as 91% of  the 
respondents claimed that they are happy with living in their commune, but this group 
also included a higher percentage of  new inhabitants. among the enlisted reasons for 
this perception were: a good village mayor, peace and quiet, green area and the nei-
ghbourhood of  the kampinos national Park. it is interesting that among the reasons 
for the positive evaluation of  the commune, an important role was ascribed to a non-
environmental factor – the activities of  local authorities were positively assessed.

when the respondents were directly asked whether they perceive the neighbourhood 
of  the kampinos national Park as an advantage or disadvantage, the majority (68%) 
claimed that the vicinity of  this area is an advantage (Fig. 1, 2). The same percenta-
ge of  respondents gave a positive answer to this question in 2017. The mature age 
respondents, i.e. over 45 years old, were those who most frequently perceived the 
neighbourhood of  the kampinos national Park as an advantage, whereby gender 
did not play any role in this group. among the reasons for the positive answers, the 
following aspects have been enlisted: vicinity of  environmental sites, clear air, peace 
and quiet. some persons perceived the opportunity to pick mushrooms and berries as 
an advantage of  their commune. at the same time, as many as 15% of  respondents 
perceived such a localization as a disadvantage. The arguments for this perception 
included: construction limitations, harsh environmental protection laws, including 
animal protection and practices relating to the resettlement of  people.

The neighbourhood of  the natura 2000 special Protection area was perceived 
among 46% of  the surveyed inhabitants of  the Leoncin commune in the years 
2013-2014 as an advantage, while 16% of  them saw it as a disadvantage. in 2017, 
the neighbourhood of  the natura 2000 areas was perceived as an advantage by a 
bigger group (68%) of  respondents (this group consisted of  a higher percentage of  
new inhabitants), and by a smaller group (7%) as a disadvantage, while almost one 
third of  respondents did not have an opinion on this topic.

The majority of  respondents in the years 2013-2014 (almost 85%) stated that they 
would not like to move to the city, but they would like to see their commune expand 
(78%). in this group, 61% of  respondents would be willing to become involved 
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in the development of  the commune, preferably through their involvement in the 
agritourism sector (56%) and catering sector (34%) (Fig. 3). a much lower amount 
of  respondents pointed out to other possibilities mentioned in the survey. similar 
answers were selected in 2017. 79% of  respondents would like to see their commune 
expand, whereby 60% of  them would like to become actively involved in this deve-
lopment, and 57% of  respondents pointed to the agritourism sector.
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Fig. 1. answers of  respondents in the years 2013-2014 to the question: Do you perceive 
the neighbourhood of  the kampinos national Park as an advantage or a disadvantage?

Ryc. 1. odpowiedzi respondentów w latach 2013-2014 na pytanie: czy postrzegasz 
s�siedztwo kampinoskiego Parku narodowego jako zaletę czy wadę?

source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne
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Fig. 2. answers of  respondents in the year 2017 to the question: Do you perceive the 
neighbourhood of  the kampinos national Park as an advantage or a disadvantage?

Ryc. 2. odpowiedzi respondentów w 2017 roku na pytanie: czy postrzegasz s�siedztwo 
kampinoskiego Parku narodowego jako zaletę czy wadę?
source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne
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Fig. 3. answers of  respondents in the years 2013-2014 to the question: in which way 
would you like to become involved in the development of  your commune?

Ryc. 3. odpowiedzi respondentów w latach 2013-2014 na pytanie: w jaki sposób 
chciałbyś zaangażować się w rozwój swojej gminy?

source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne

when it comes to the urbanization process, equally in the years 2013-2014 and in 
2017 the respondents would be most willing to resign from the so called other ele-
ments, such as barren areas and, in general, green areas (Fig. 4).

it might be assumed that the richness of  green areas in the commune motivated 
the respondents to think that that resigning from a bit of  green resources would 
seemingly not result in the visible decrease of  their life quality. The respondents 
were the least ready to resign from such aspects as clean air and security. However, 
their answers depended on their age and gender (Fig. 5).Peace and quiet are mostly 
appreciated by elderly inhabitants over 65 years old (Fig. 5), and when it comes to the 
gender division, by women (Fig. 6). The 2017 survey has shown that young inhabitants 
below 25 years old value peace and quiet the least, and young women are frequently 
more ready to resign from this aspect (Fig. 7). security is appreciated more by mature 
persons (but the differences between age groups are quite invisible), and when it co-
mes to the gender division in general, by women. interesting preferences have been 
presented among the respondents above 45 years old in the years 2013-2014 and in 
2017. a surprisingly considerable group of  respondents chose the category “other” 
and mostly justified this choice with the words that they would not like to resign from 
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any enlisted aspects. it might be that the sentiment towards their commune might 
be the reason behind this answer, which naturally deserves further research. it also 
needs to be indicated that as many as 16% of  the respondents did not answer to this 
question. among those who could most easily resign from the present environmental 
resources are persons from the age group 35-45 and it might be presumed, that they 
work during the majority of  their time outside their commune (Fig. 8).
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Fig. 4. answers of  respondents in the years 2013-2014 to the question: From which 
environmental aspects would you be ready to resign to the benefit of  naturbanization?
Ryc. 4. odpowiedzi respondentów w latach 2013-2014 na pytanie: Z jakich aspektów 

środowiskowych byłbyś gotowy zrezygnować na rzecz urbanizacji?
source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne
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Fig. 5. answers of  respondents in the years 2013-2014 (according to the age group) to the 
question: From which environmental aspects would you be ready to resign to the benefit 

of  urbanization?
Ryc. 5. odpowiedzi respondentów w latach 2013-2014 (według grupy wiekowej) na pytanie: 

Z jakich aspektów środowiskowych byłbyś gotowy zrezygnować na rzecz urbanizacji?
source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne



204 I�abella Łęc�a, Anna Dude�, Marta �aniows�a

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

green
resources

clean air peace and
quiet

security others

Pe
rc

en
t o

f r
es

po
nd

en
ts

Environmental aspects

men

women

Fig. 6. answers of  respondents in the years 2013-2014 (according to the gender) to the 
question: From which environmental aspects would you be ready to resign to the benefit 

of  naturbanization?
Ryc. 6. . odpowiedzi respondentów w latach 2013-2014 (według płci) na pytanie: Z jakich 

aspektów środowiskowych byłbyś gotowy zrezygnować na rzecz urbanizacji?
source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne
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Fig. 7. answers of  respondents in 2017 (according to the age group) to the question: 
From which environmental aspects would you be ready to resign to the benefit of  

naturbanization?
Ryc. 7. odpowiedzi respondentów w 2017 roku (według grupy wiekowej) na pytanie: 
z jakich aspektów środowiskowych byłbyś gotowy zrezygnować na rzecz urbanizacji?

source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne

when asked which kind of  investments were positively assessed by the local com-
munity, even if  their implementation was linked to the environmental degradation, 
pragmatic answers have been given. The construction of  indispensable infrastructure 
in the commune, i.e. the construction of  roads or sewage system and waterways or 
sport facilities were accepted most easily (Table 2). However, none of  the proposed 
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investments was given the full consent of  the respondents, if  it had to devastate 
the environmental richness. it is interesting that establishing telephone network was 
not accepted as a good idea (as many as 83% expressed their lack of  consent). Very 
similar answers were given during the 2017 survey. it needs to be pointed out that 
it was a multiple choice question and that only 5 persons (out of  577 in the years 
2013-2014) did not choose an answer to this question.
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Fig. 8. answers of  respondents in 2017 (according to the gender) to the question: From 
which aspects would you be ready to resign to the benefit of  the urbanization process?

Ryc. 8. odpowiedzi respondentów w 2017 roku (według płci) na pytanie: z jakich 
aspektów byłbyś gotowy zrezygnować na korzyść procesu urbanizacji?

source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne
Table 2. answers to the question in the years 2013-2014: would you give your consent to 
the environmental degradation of  the commune in case of  various investments (indicated 
in the survey)?
Tabela 2. odpowiedzi na pytanie zadane w latach 2013-2014: czy wyraziłbyś zgodę na de-
gradację środowiska przyrodniczego gminy w przypadku wprowadzenia różnych inwestycji 
(wskazanych w ankiecie)?

name of  investment

number of  
respondents 

who said 
“Yes”

number of  
respondents 

who said 
“no”

number of  
respondents 

who said 
“Yes” in %

number of  
respondents 

who said 
“no” in %

1. Development and improvement of  
road infrastructure 402 170 70% 30%

2. construction of  waterways and sewage 
system network 337 235 59% 41%

3. establishing telephone network 95 477 17% 83%

4. construction of  residential housing 151 421 26% 74%

5. construction of  supermarkets 142 430 25% 75%
6. construction of  sport and recreation 
facilities 337 235 59% 41%

7. other 45 527 8% 92%
source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne
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However, the question about the reasons for which the respondents think that some 
investments are or are not worth the damage of  the environment, posed serious 
difficulties both in the years 2013-2014 and in 2017. Most respondents were not able 
to formulate any argument for or against (cf. Table 2, 3).

as a response to the question about the consent to the environmental degradation in 
case of  selected types of  investments, the gender of  the respondents from the years 
2013-2014 did not cause a difference in their answers. Both women and men were in 
majority against establishing the telephone network, construction of  residential ho-
using or a supermarket. However, they were for the development and improvement 
of  road infrastructure, waterways and sewage system network and the construction 
of  sport and recreation facilities. in 2017, women were in majority against the de-
velopment of  the road infrastructure, as well as the improvement of  waterways and 
sewage system network on the cost of  the environment.

Table 3. answers to the question in the years 2013-2014: would you give your 
consent to the environmental degradation of  the commune in case of  various 
investments (indicated in the survey)? if  yes, why?
Tabela 3. odpowiedzi na pytanie zadane w latach 2013-2014: czy wyraziłbyś 
zgodę na degradację środowiska przyrodniczego gminy w przypadku wprowa-
dzenia różnych inwestycji (wskazanych w ankiecie)? Jeśli tak, to dlaczego?
“Yes” answers number of  answers
no justification 243
they are needed (there are not at all or too few such buildings) 64
improvement of  life quality 49
more entertainment 41
they support the development 39
they are in a bad condition 29
they activate young people 24
development of  tourism industry 10
private shops are too expensive 2
new workplaces 2
other 2

source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne

The age of  respondents differentiated to some extent the answers both in the years 
2013-2014 and in 2017. elderly inhabitants (over 65 years old) were more often aga-
inst the construction of  new residential housing, establishing a telephone network, 
construction of  a supermarket, construction of  sport and recreation facilities, and 
they were even in general against any changes (they made up a big group of  respon-
dents who said “no” to the answer “other”, Table 4, 5.
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Table 4. answers to the question in the years 2013-2014: would you give your 
consent to the environmental degradation of  the commune in case of  various 
investments (indicated in the survey)? if  not, why?
Tabela 4. odpowiedzi na pytanie zadane w latach 2013-2014: czy wyraziłbyś 
zgodę na degradację środowiska przyrodniczego gminy w przypadku wprowadzenia 
różnych inwestycji (wskazanych w ankiecie)? Jeśli nie, to dlaczego?

“no” answers number of  answers

no justification 456

noise pollution 19

pollution 19

overpopulation 18

because i like it here; environmental degradation 17

no necessity/need for investments 17

lack of  security 11
source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne

Table 5. answers to the question in the years 2013-2014 in respect to the age group of  
respondents and the type of  investment: would you give your consent to the environmental 
degradation of  the commune in case of  various investments (indicated in the survey)?
Tabela 5. odpowiedzi na pytanie zadane w latach 2013-2014 w odniesieniu do grupy wiekowej 
respondentów i rodzaju inwestycji: czy wyraziłbyś zgodę na degradację środowiska gminy w przypadku 
różnych inwestycji (wskazanych w ankiecie)?

The age of  respondents 18-25 26-35 36-45 46-65 >65
number of  persons who said “yes”/“no” yes no yes no yes no yes no yes no
Type of  investment   
improvement of  road infrastructure 66 24 60 27 79 35 125 49 72 35

improvement of  waterways and sewage system 41 49 51 36 65 49 113 61 67 40

telephone network 15 75 17 70 20 94 28 146 15 92

construction of  residential housing 27 63 15 72 25 89 53 121 31 76

construction of  supermarket 26 64 21 66 22 92 45 129 28 79

and the construction of  sport and recreation 64 26 54 33 74 40 102 72 43 64

others 8 82 4 83 7 107 16 158 10 97
source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne 

in this situation, the difference among the respondents from the years 2013-2014 
and 2017 between those who would appreciate milder laws of  environmental protec-
tion (47% and 58% respectively) and those who would like these laws to be harsher 
(37% and 38% respectively) is not much different from the results of  the survey 
conducted in 2007.
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Fig. 9. answers of  the respondents in the years 2013-2014 to the question: would you 
prefer the environmental protection laws to be harsher or milder?

Ryc. 9. odpowiedzi respondentów w latach 2013-2014 na pytanie: czy wolałbyś, aby 
przepisy dotycz�ce ochrony środowiska były surowsze czy łagodniejsze?

source: own elaboration / Źródło: opracowanie własne 

The percentage of  persons who are not sure about their opinion is growing, while the 
group of  definite supporters of  harsher laws has remained constant. However, it can 
be concluded from the conversations with them that they would be happy to see that 
the perpetrators of  environmental damage are pursued in a more effective way.

Conclusions

Two repeated phases of  the survey gave approximate results which enable the fol-
lowing conclusions. They concern the group of  respondents that took part in the 
research and not all inhabitants of  the commune. while taking some precautions, it 
can be noticed that:
1. The respondents are in majority satisfied with living in their commune, despite nu-

merous limitations linked to the legal protection of  environmentally valuable areas;
2. a difficult question to answer was whether the neighbourhood of  the kampinos 

national Park is an advantage or disadvantage of  living in the Leoncin commune. 
although the percentage of  those who perceive this neighbourhood as an advan-
tage is higher, the group of  of  the opponents is visible and has remained stable;

3. From the point of  view of  the inhabitants, still not much is known about the 
natura 2000 protected areas. Therefore, in this case, there is a lack of  judgment 
concerning the advantages and disadvantages of  these areas for the development 
of  the commune;

4. The definite majority would not like to move to the city, despite the difficulties 
which result from the limitations of  the allowed business activities in the commu-
ne;

5. However, they would like to see their commune expand and their standard of  life 
grow;
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6. The inhabitants have been declaring since many years their will to contribute to the 
development of  the commune, especially through the investment in the tourism 
sector. They expect the development of  this sector in their commune, because it 
is rich in unique environmental sites;

7. The respondents are planning the development of  the accommodation and ca-
tering services in the nearest vicinity of  the natura 2000. some of  them already 
offer rooms for rent in the agritourism households located nearby the Vistula 
river or they rent wooden cottage houses inherited from their grandparents to the 
tourists. However, these activities are not sufficient to become the main source of  
income for a family, because tourism is not that intensive in this commune. un-
fortunately, the vicinity of  warsaw contributes to the fact that there are not many 
tourists who would like to use the commune accommodation or catering services 
in the winter season. nevertheless, this topic requires separate research;

8. among the inhabitants of  the commune, not many respondents would give their 
consent to other investments accompanied by the devastation of  the natural envi-
ronment. They would appreciate to a higher degree the investments which support 
the functionality of  the commune, which means that the indispensable road infra-
structure, as well as the waterways and sewage system infrastructure are preferred. 
on the other hand, young inhabitants dream of  sport infrastructure;

9. The inhabitants of  the Leoncin commune show a personal attachment to their 
place of  living and they appreciate the value of  their living environment. only 
few of  them would be ready to sacrifice a part of  the green area and resign from 
a high level of  security. scarcely anyone would support bigger changes in the 
commune infrastructure on the cost of  the clean air. The biggest conundrum for 
those respondents who are unhappy with their current situation (ca. 15%) is the 
lack of  workplaces in their commune;

10. over a half  of  the inhabitants would like the environmental protection laws to 
be milder in the area that they inhabit, but the percentage of  those who are for 
stricter laws remains the same (over one third).

The research conducted in 2017 showed that numerous new inhabitants, who settled 
down in this commune at the mature age, are visible in the public space. since the 
survey took place on Friday (a workday for people of  productive age) and not on 
saturday (as in the previous years), more new persons, who moved to the commune 
after becoming pensioners, participated in the survey. These persons have a financial 
stability and they moved from a city to the countryside in order to enjoy the pristine 
nature. These respondents expressed a moderate enthusiasm for more considerable 
economic changes in the commune. However, they would be happy with an impro-
vement of  the basic infrastructure that could make their lives easier, so that they 
could grow older with dignity.
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Streszczenie

MIĘDZY KAMPINOSKIM PARKIEM NARODOWYM A KAMPINOSKĄ 
DOLINĄ WISŁY. NATURBANIZACJA W GMINIE LEONCIN W XXI WIEKU

Tekst dotyczy wyników długoterminowych badań terenowych studentów wydziału Geografii 
i studiów Regionalnych w gminie Leoncin w województwie mazowieckim. Głównym ce-
lem pracy było zbadanie, czy mieszkańcy gminy, leż�cej między w różnym stopniu obszara-
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mi chronionymi, uznali tę lokalizację za zaletę lub barierę w rozwoju gospodarczym gminy. 
Ponadto interesuj�ce było zbadanie, jakie zasoby naturalne obywatele gminy byliby skłonni 
poświęcić, aby stworzyć więcej miejsc pracy w miejscu zamieszkania. Zasadniczo uzyskano 
odpowied��, że mieszkańcy nie chcieliby zbyt wielkich zmian w gminie, w której żyj� w mia-
rę szczęśliwie. Z drugiej strony brak wyra��nego rozwoju gospodarczego uniemożliwia im 
poprawę warunków ekonomicznych. najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje 
obejmuj� infrastrukturę drogow�, kanalizacyjn� i sportow�.

Słowa kluczowe: naturbanizacja, obszary chronione, naTuRa 2000, badania terenowe, 
studia ekonomiczne, geografia społeczno-ekonomiczna.
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�a d�ielenie się, � wiel�ą życ�liwo�cią, wied�ą o g�inie podc�as coroc�nych pra�ty� terenowych 
studentów Wyd�iału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Wars�aws�iego�� �onadto 
bard�o d�ię�uje�y �ani Mariannie Górnia� �a,  pr�ygotowywane co ro�u pr�e� 15 lat, �ateriały 
�artografic�ne, infor�acyjne i pro�ocyjne o g�inie Leoncin, be� �tórych praca studentów w terenie 
byłaby �nac�nie �niej efe�tywna��

Ac�nowledg�ents:
The authors ex�ress their great than�s to the hea� of  the munici�ality of  Leoncin commune, to 
Ada� Mirosław �rawc�a� for sharing with great �indness �nowledge about the �unicipality 
during the annual field practice of  students of  the Faculty of  Geography and Regional Studies of  
the University of  Warsaw�� 
In a��ition, we woul� li�e to than�  Mrs�� Marianna Górnia� for cartogra�hic, information an� 
pro�otional �aterials about Leoncin co��une, collected for us every year for 15 years, without 
which the wor� of  students in the field would be �uch less effective��
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