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T E O R E T Y C Z N E  A S P E K T Y  T U R Y S T Y K I

LUDWIK MAZURKIEWICZ
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

SOME REMARKS ON THE PROCESS OF FORMATION  
OF THE TOURISM REGION THEORY

KILKA UWAG NA TEMAT PROCESU FORMOWANIA SIĘ TEORII REGIONU 
TURYSTYCZNEGO

Introduction

The language of every academic discipline contains usually one or a few key con-
cepts which not only support its tradition and scientific unity but also contribute to its 
image formation. In the case of geography such a concept is that of a region. Owing in 
large measure to this, geography is identified as a distinct and independent research 
field, but what is more important, the region is one of a few concepts geographers are 
credited among many natural and social sciences for introducing it to the body of overall 
scientific knowledge.

The region was the first scientific concept used in geography. Its idea paralleled a long 
process of the discipline development. At the beginning, geography presented one ho-
mogeneous research field which over the course of time disintegrated into specialized 
branches that in turn split into their next parts. As the first, human geography, physical 
geography and regional geography emerged presenting three main academic disciplines, 
and then, within each of them more systematic branches appeared. Within the field of 
human geography, for example, together with other research fields, tourism geography 
emerged. The first theoretical idea which was successfully applied both within the three 
main disciplines and within their newly rising branches was the idea of geographical region.

A wide application of the idea was the main reason for the development of its theory. 
This, in turn, emerged gradually as a consequence of the process of generalization of the 
results and facts which were gathered within the fields of specialized studies. Soon, as 
the theory of geographical region crystallized, systematic geographies started to borrow 
its main assumptions from it to build their own theories. This was also the way in which 
the theory of tourism region came into being. To understand however the process of its 
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formation, the theory of geographical region is discussed in the first part of the paper, and 
then, in its second part, the theory of tourism region is described.

The theory of geographical region

As it was mentioned above, the theory of geographical region developed gradually. 
There were two main stages to be distinguished in the process of this development: the 
stage of classification or regionalization, and then, that of the theory formation.

Classification is fundamental to the advance of any science, and generally is used in an 
early stage of a discipline development. In human geography, as a result of the procedure 
of classification, the earth’s surface was divided into spatial classes which were referred to 
as regions, and this was the main reason to name the procedure as that of regionalization. 
This procedure was fully described in another paper by the author1, and so there is no need 
to recall its details again. To close the problem, we will just remind that the procedure of 
regionalization was based on a subjectively defined set of properties, and gave rise to the 
situation where the regions obtained had a symbolic character. This was true of the two 
basic types of regions obtained through the regionalization procedure: a uniform region 
and a functional region. As to the uniform region, its whole area was homogenous with 
regard to the presence of a particular feature or features (characteristics) in all its places. 
Functional region was the area in which its places were connected not so much by their 
similarity, as through functional bonds between them2.

After the concept of both types of region (the uniform region and functional one) was 
introduced into human geography the problem arouse of how to reconcile these two dif-
ferent concepts to describe and explain spatial differentiation of the earth’s surface. The 
only way to do this was to define an integrative theoretical framework supporting both 
concepts with clear arguments for the research situations in which they can be used. 
This common theoretical background appeared as the response to the hot dispute on 
the diversity of regions identified by geographers and the problem of their character and 
mutual relations. In order to cope with the problem the theory of the geographical region 
was introduced.

The body of the theory of the geographical region was derived from the concept of 
a geographical space. This was a mental projection or a simplified representation of a real 
geographical space. The geographical space was composed of (1) a set of empirical 
objects, that is the objects that can be subject to empirical investigation, selected from 
among real objects in agreement with a specific, preconceived goal, (2) the time interval 
within which they exist, and (3) the set of attributes, represented by variables, charac-
terizing the objects, describing their territorial location and spatial separation as well as 

1 L. Mazurkiewicz, About two concepts of tourism region, “Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka 
i Rekreacja” 2020, z. 25 (1), pp. 73–85.
2 Z. Chojnicki, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [in:] Podstawy regionalizacji geograficznej, red. 
T. Czyż, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 1999, pp. 7–44.
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mutual relationships among them. In other words, the geographical space was a spatial 
set presenting the simplified reflection or representation of a real geographical space3.

According to the theory of geographical region there was virtually an endless number 
of geographical spaces related to or representing the real geographical space4. Their 
simplest forms were elementary or homogeneous geographical spaces composed of 
empirical objects of the same kind, for example, of humans, houses, services outlets, 
transport infrastructure, factories, landforms, vegetation, soils, crops, and so on. On the 
basis of the concept of elementary geographical space the concept of general geographical 
space was derived. This was defined as the space consisted of all possible overlapping 
and closely intertwined elementary geographical spaces.

Within the general geographical space, various geographical subspaces could be 
distinguished. A geographical subspace was defined as every combination of elementary 
geographical spaces entering into the composition of the general geographical space.

Geographical region can be defined as a distinctive fragment of the general geographi-
cal space and interpreted in terms of the latter as5:

 ● a fragment of a larger spatial set presented by the (general) geographical space,
 ● a space itself, having the form of a spatial set composed of smaller spatial units 

(elementary places) within which the relations of both spatial and non-spatial nature 
among objects were explicitly defined,

 ● the relations typical of the region as well as its distinct properties were not characteristic 
of the rest of the objects of the geographical space; in terms of these relations and 
properties, the region presented a spatial set with a specific extent of closure,

 ● not entirely closed, in terms of their inner relations and distinct properties, regions may 
interpenetrate or overlap, at least to some degree, but at the same time any region 
included no fragments of the geographical space.
According to the above definition, a region may be understood as a cross-section either 

through all elementary space of which the general geographical space was composed 
or through the elementary spaces of which a geographical subspace was constituted.

The theory of geographical region turned out to be a proper theoretical framework to 
integrate the assumptions and major issues of both the concept of the uniform region 
and that of functional region, and enabled to describe the complicated appearance of the 
earth’s surface which was the main interest of human geographers.

Using the concept of the uniform region, the process of description started with the spec-
ification of elementary places, then the phenomena presenting their content were char-
acterized in terms of their properties which were in turn used as the criterion to select 
and then combine similar places to obtain uniform regions. With regard to the concept of 
functional region the procedure of regionalization started similarly with the specification 
of elementary places which might be often the same as in case of the previous approach. 

3 K. Dziewoński, Teoria regionu ekonomicznego, “Przegląd Geograficzny” 1967, t. 39, z. 1, pp. 33–48.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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The next step was however different. Elementary places were analyzed from the point of 
view of functional ties among them which took the form of flows of movement (of people, 
commodities and services) or spatial interactions. There was a specific spatial pattern of 
this interaction. They were not distributed evenly over the territory of the region, but were 
subordinated to one or several central points. The network of interaction within a region 
had a characteristic order which consisted in centering spatial relations on particular nodes. 
These, together with the territory connected with them through the interaction constituted 
a functional region. Thus a region might have at the same time both a uniform character 
when a selection of attributes was taken into account, for example its vegetation, types 
of agriculture and cultural heritage, and a functional character when another set of at-
tributes was taken into consideration, for example types of economic and social activities 
performed in elementary places.

The theory of tourism region

The theory of tourism region emerged after the geography of tourism started to exist 
as a research field within human geography. Its emergence was a gradual process as 
the tourism geographers expanded the range of their interest and gathered appropriate 
empirical material. In order to give a proper presentation of how the theory appeared and 
expanded it is reasonable to begin with the presentation of the concepts that were first 
introduced and show how they were transformed into the theory of tourism region.

Tourism geography appeared as a reaction to the all-embracing process of mass tourism 
development, which started in the middle of the previous century. The process found its 
reflection within a geographical environment, where spatial structures appeared related to 
the new phenomenon. Attractive places presenting high natural and cultural assets, filled 
with hotels, restaurants, swimming pools, pubs, entertainment facilities and other elements 
of tourism infrastructure. These new man-made objects not only overlapped the hitherto 
existing ones but also exerted strong impact on the natural environment making the ap-
pearance of the earth’s surface more and more complex. The major purpose of tourism 
geography was then to describe and explain how tourism phenomena were distributed 
within geographical space, and how this distribution reflected the complex and different 
nature of this space.

In order to describe and explain the complicated mosaic of tourism phenomena against 
a background of the geographical space, tourism geographers applied the methods 
which did not differ much in its essence from those used earlier by other human geog-
raphers investing different patterns of human life and activity in their natural and social 
surroundings. This was the same method of regionalization which enabled to introduce 
an order into the complex mosaics of phenomena on the earth’s surface. The process 
of evolution of the regionalization method as applied to tourism phenomena was in fact 
similar to that in other branches of human geography. As the first, the uniform approach 
was developed.
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Tourism region as a uniform entity

According to it, the complex picture of areal differentiation of the tourism phenomena 
was generalized by combining small elementary places presenting similar tourism con-
tent, into larger areas (tourism regions) homogeneous in terms of total combination of 
this content in each place. As the content, such elements of the physical environment 
were first considered as landforms, vegetation, climate, water system, although cultural 
elements were also taken into account being presented by objects of the cultural heritage.

Such approach was used at the beginning of the process of the tourism geography 
formation. The peculiarity of the tourism regionalization then pursued was that (1) not all 
elements of both physical and cultural character were treated as the criteria of delimitation, 
but only those having tourism nature, (2) tourism assets (attractions) of physical character 
presented a decisive criterion in the procedure of regionalization. This found its expres-
sion in the way tourism region was defined. The first definitions were more general and 
emphasized the role of tourism attractions as a whole. According to one of them “tourism 
region is an area of high tourism attractions which attract the trips made by tourists”6. Sub-
sequent definitions pointed out the significance of physical components: “tourism regions 
are larger areas presenting an identical type of natural environment”7.

The above mentioned approach, where tourism attractions of physical character were 
mostly used as criteria in the procedure of regionalization was over the course of time com-
pleted by another approach. It was based on the concept of a tourism landscape and 
therefore the regions that were delimited were referred to as landscape regions. The 
concept of tourism landscape was derived directly from the concept of cultural landscape, 
and indirectly from that of a natural landscape. The landscape can be defined as “a por-
tion of land or territory which an eye can comprehend in a single view, including all the 
objects so seen, especially in its pictorial aspect”8. A natural landscape was such a portion 
or fragment of the earth’s surface where the objects within the range of vision presented 
primarily physical, virgin nature. Geographers imposed, however, an additional require-
ment on the definition, according to which, the objects constituting a landscape should 
present a spatial unity of a particular character on account of their external appearance, 
and this unity had its borders where the landscape ceased to exist, changing its character 
into the landscape of another, different nature.

As time passed, the natural landscape was as a rule filled by people and gradually 
changed into a cultural landscape under the influence of complex interactions between 
a human group – with its own practices, preferences, values and aspirations – and the 
environment of the natural landscape. The cultural landscape was defined as “an area 

6 M. I. Mileska, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Prace Geograficzne, 
Instytut Geografii PAN, Warszawa 1963.
7 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
8 M. Mikesell, Landscape, [in:] International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. D. L. Sills, vol. 8, New 
York 1968, pp. 575–580.
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made up of a distinct association of forms both physical and cultural”9. This was inter-
preted as a visible unity related to a fragment of the earth’s surface, homogeneous in 
respect of cultural characteristics within which material objects of cultural heritage were 
linked into one whole with natural forms of physical environment and depended one on 
another. Cultural landscape was eventually the result of human activity, at the same time 
however, the form and character of cultural objects were in large measure the reflection 
of the conditions of the natural environment.

On the basis of the concept of cultural landscape the concept of a tourism landscape 
was derived. There were two basic interpretations of the tourism landscape: an objective 
interpretation and a subjective one. According to the former, the tourism landscape was 
a fragment of the earth’s surface distinguished from surrounding area with regard to the 
tourism values characteristic of the specific combinations of different forms of animate 
and inanimate nature as well as visible objects of human material culture.

In a subjective sense, the tourism landscape was the reflection of the landscape that 
existed objectively within the consciousness of an individual observer. It was thus a mental 
picture where to the specific values characteristic of the objective landscape, an aesthetic, 
emotional and cognitive meaning (values) were ascribed by tourists. The significance of 
this meaning (the extent of values) decided about the degree of attractiveness of tourism 
landscape.

The concept of tourism landscape was soon applied to the procedure of regionalization. 
The procedure resembled the uniform approach mentioned earlier when small, elementary 
places similar with regard to their tourism content, were combined into larger homoge-
neous regions. This content was then defined very broadly with a particular emphasis 
put on the physical elements of natural environment. In the landscape approach, on the 
other hand, not so much physical as cultural aspects were taken primarily into account. 
A visible landscape played the same role as an elementary place, and a tourism region 
was defined as an area of the occurrence of the tourism landscape of identical or similar 
appearance (character).

Uniform tourism regions such as above lacked, however, one important component 
without which the tourism attractions could hardly be consumed (in terms of visual con-
sumption). This element was the tourism infrastructure, that is the transport facilities 
enabling tourists to come to a region and to move around, accommodation facilities like 
hotels, motels, B&Bs, catering facilities, recreation, sport, entertainment facilities as well 
as different services all these making the staying pleasant, comfortable and useful. The 
infrastructure not only made it easier to access a region, enabling tourists to be in contact 
and consume region’s tourism attractions but at the same time it constituted an important 
component of the regional structure. This structure was thus composed of two kinds of 
elements and relations among them: (1) elementary places (landscapes) uniform in respect 

9 C. O. Sauer, The Morphology of Landscape, The University of California Publications in Geography, Berkeley 
1925, pp. 19–54.
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of tourism content, and more precisely, of tourism attractions localized there, and the rela-
tion of spatial proximity among places (landscapes) securing the spatial coherence of the 
whole set, and (2) the subset of places where tourism infrastructure was concentrated to 
satisfy the tourists’ accommodation needs as well as the system of spatial interactions 
among them and other places in the form of flows of trips made by tourists during their 
staying in the region, and the flows of services of various kinds following tourists.

Tourism region as a functional and dynamic entity

Thus, tourism region possessed a dual nature. It had a uniform character presented 
by places (landscapes) similar in their external appearance, and at the same time, it 
had a nodal nature resulting from a spatial organization of both a tourism infrastructure 
and tourists’ behavior. The uniform and nodal aspects presented the two sides of the 
same regional homogeneity. On the one hand, tourism region was homogeneous within 
the limits defined by the criteria of delimitation being applied, and on the other hand, it was 
homogeneous in respect to its spatial organization. This dual nature found its expression 
in defining a tourism region. “As a tourism region one can consider an area performing 
a tourism function on the ground of both the homogeneity of its natural environment and 
the internal set of spatial interaction of service nature”10.

At the time, when the concept of tourism region was formulated within the geography 
of tourism, there already existed the theory of geographical region (where a region was 
interpreted as a cross-section through elementary space of either the geographical space 
or its subspace) widely accepted and applied in the science of geography. This was soon 
adopted for the needs of tourism geography to give more sound theoretical background 
to the concept of a tourism region. The first step to adopt the concept, was to define the 
concept of a tourism space, which could play the same, analogical role as the concept of 
geographical space did in the theory of geographical region.

Tourism space was defined as a fragment (subspace) of the (general) geographical 
space. “Tourism space is a functionally distinct subspace within the geographical space, 
the latter being understood in a wide sense (sensu largo), that is as a space which is 
composed of natural elements of the earth’s surface (a natural environment) and man-
made material objects within which human activity of economic character (an economic 
environment) and of social character (a social environment) take place. […] The space 
defined like this […] is identified on the basis of functional premises only. This means that 
every geographical subspace within which a tourism activity is developed can be treated 
as a tourism space”11.

As before, when a geographical region was described using the concept of geographical 
space, a tourism region was analogically defined in terms of the concept of a tourism space. 

10 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
11 S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna, “Turyzm” 1995, t. 5, nr 2, pp. 87–103. See also: idem, Przestrzeń tury-
styczna miasta, “Turyzm” 1999, t. 9, nr 1, pp. 52–53.



Ludwik Mazurkiewicz12

It was defined as a spatial subset within a larger set, which was the tourism space. As such, 
tourism region was a space itself composed of smaller spatial units (tourism landscapes) 
among which spatial relations were explicitly defined in the form of the flows of travelling 
tourists and the flows of products and services to satisfy their needs. The tourism proper-
ties of both the landscapes and spatial relations were typical only to the region, and at the 
same time were not characteristic of the rest of the landscapes of tourism space. In terms 
of these properties and relations, a region presented a spatial set with a specific extent of 
closure. When not entirely closed in terms of their inner relations and distinct properties, 
tourism regions might interpenetrate or overlap at least to some degree, but at the same 
time, some fragments of tourism space were not included by any region.

According to what is explained above, the tourism region could in fact be interpreted 
as a cross-section through all elementary geographical spaces within which a tourism 
activity developed. This means nothing more than tourism regions existed where the flows 
of tourists movement found their ends12. Since tourism regions could be distinguished on 
the basis of such concrete phenomenon as tourist flows of trips, a fundamental question 
raised whether tourism regions were, as it was mostly assumed, merely subjective, mental 
constructs, or rather they existed as concrete, real world objects? The latter point of view 
was shared certainly by those who pursued the functional approach. According to them, 
the homogeneity of geographical space should not be the main, decisive characteristic of 
tourism region. More important (significant) were another two characteristics: (1) a spatial 
contiguity of a region and (2) its functional cohesion based on internal links in the form 
of tourism movement. The latter played in fact a decisive role to identify tourism regions, 
and therefore, a tourism region was defined as a part of the general geographical space 
where tourism movement was concentrated13.

Tourism region formulated in such a functional vein lacked, however, some aspects 
so characteristic for a uniform approach. There was, first of all, neither physical (natural) 
nor cultural content taken into account nor tourism land use considered. Their existence 
was replaced by the assumption that tourists knew where to move and moved to places 
which attracted them by the values characteristic of their overall content and infrastructure. 
Thus, to define a tourism region, the most important was to know or to assess the size 
(scale) of tourism movement, its structure, intensity, range and seasonality. As a result, 
this made it possible to define the size of a region, its spatial and functional cohesiveness 
as well as its hierarchical rank within the broader regional structure. Perhaps the most 
peculiar characteristic of tourism region defined in such a way was its seasonality, the 
phenomenon which consisted in a cyclical emerging and disappearing tourism function 
and in consequence, emerging and disappearing the region itself14.

Presumably the most important achievement of the functional approach was to consider 
a tourism region as a dynamic entity. This became possible when a theory was formulated 

12 S. Liszewski, Region turystyczny, “Turyzm” 2003, t. 13, nr 1, pp. 43–54.
13 Ibidem, pp. 43–54.
14 S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna miasta…, op. cit. (1999), pp. 52–53.



Some remarks on the process of formation of the tourism region theory 13

describing the process of changes to which every tourism area was subject15. The basic 
idea of the theory, referred to as the tourism area lifecycle theory, was borrowed from 
the concept of a product lifecycle, which was then widely used in economy. The concept 
assumed that products went in their markets through various stages of development end-
ing finally in the stage of decline. There were four such stages: the stage when a product 
was introduced to a market, the stage of growth marked by the process of increasing 
the number of customers buying the product, the stage of maturity when the market was 
saturated by the product and the stage of decline when the number of purchases of the 
product diminished. Since a tourism destination could also be considered as a product that 
was developed and marketed, it should also proceeded through stages similar to those 
above mentioned ending its market life by a decline in the arrivals of tourists.

Five stages have been distinguished in the tourism area lifecycle theory. These are the 
stages of exploration, involvement, development, consolidation and stagnation. In the stage 
of exploration, a destination is visited by merely a few tourists. There are simple and poor 
amenities to fulfill tourists’ needs and wants, and a natural environment is clear and un-
spoiled. Local communities are not familiar with tourism and their social and economic 
structures are undisturbed by the influence of guests from outside. In the stage of involve-
ment, the number of tourists arriving to the destination area increases and the local com-
munity starts to involve (engage) in tourism. Tourist facilities are built and more and more 
local people are employed in tourism industry. In the development stage, tourist amenities 
in the destination are developed which stimulate a larger number of tourists to arrive. In 
the consolidation stage, the volume of tourist is still growing but at a declining rate, and 
tourism becomes an important branch of local economy. At the stage of stagnation, the 
highest number of tourists come to the destination area. The area starts to be overcrowded, 
no longer fashionable and there appear problems with environment, cultural and everyday 
life of local people16.

The tourism area lifecycle theory is applied mainly to rather small and homogeneous 
areas like tourism resorts for example. At the same time lager areas are not susceptible 
to use the theory. The reason is a more complicated nature of their structure, considerably 
diversified in the type and degree of tourism development. Such areas are composed 
of different places, which present distinct character in terms of the level to which tourism 
activity is developed, or in other words, as to the stage of their lifecycle. In order to over-
come this complexity, all places presenting the same degree of tourism function develop-
ment, or the same stage of their lifecycle, present a fragment of tourism space being at 
a particular stage of its lifecycle. Such a point of view permits to see tourism space in its 
dynamic context. This dynamism manifests in the form of its evolution in time.

The process of the evolution of tourism space resembles that of the evolution of tourism 
destination area. This is composed of five stages each one having its own name. There are 

15 R. W. Butler, The concept of a tourism area cycle of evolution: implications for the management of resources, 
“The Canadian Geographer” 1980, vol. 24 (1), pp. 5–12.

16 Ibidem.
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the stage of exploration, penetration, assimilation, colonization and urbanization. Within 
each stage, tourism space assumes a different form which is named by the name of the 
stage. There are thus tourism exploration space, tourism penetration space, tourism assi-
milation space, tourism colonization space, and tourism urbanization space distinguished17.

The space of explorat ion is formed on the basis of a potential tourism space which 
the only one possessing all suitable natural and cultural conditions to attract tourists but 
being untouched by them yet. The exploration space starts to exist when tourists visit 
the potential tourism space. These are either individual or small groups of adventurers, 
explores and nature observers. Sometimes these are painters or writers looking for new, 
unknown places to find inspiration. All they discover the first places within the space 
stimulating the later tourism movement. This tourism is relatively small at the beginning, 
and the existing facilities, mainly in the form of what local people offer, are sufficient for 
tourists to fulfill their needs during their stay there. As a result, no permanent investment 
is made in a tourism infrastructure and rather small ecological impact exerted by tourists 
left natural environment untouched and unspoiled. Local people, unfamiliar with tourism, 
took on, in the face of its little environmental and social impact, rather positive attitude to 
tourists as well as their presence and behavior18.

When the space of exploration appears to be an attractive tourism destination, the 
number of tourists coming there starts to develop. The process begins of transforming 
the space of exploration into that of penetrat ion. Arrivals have mainly the form of either 
sightseeing tours to learn tourism assets of both natural and anthropogenic nature or of 
short leisure time. The time spent on staying is however not long and some tourists do not 
even stay overnight. Most trips take no more than two or three days during the weekend. 
The first tourist facilities appear to satisfy tourists’ needs. These are mainly very modest 
amenities but their influence, together with that made by the rising number of tourists, on 
a natural environment as well as social situation of local people turns sometimes out to 
be rather uncomfortable although not harmful yet19.

By reason of its still attractive natural and anthropogenic environment as well as not 
yet overload environmental capacity, the number of tourists visiting the space of penetra-
tion is growing. The most characteristic of this process is extending the time of stay and 
changing a purpose of visit. Trips are made for much longer than weekend and take, as 
a rule, a week or more. Their purpose is not only to rest in an unspoiled, picturesque rural 
(countryside) surroundings but first of all, to assimilate with local people. Tourists get in 
touch with them, take advantage from services they offer, try to understand and assimilate 
their customs and culture, adapt to the way people live in their setting.

The space of penetration changes into the space of assimi lat ion. The most visible 
sign of this transformation is the adaptation of local homesteads to a form suitable to 

17 S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna…, op. cit. (1995), pp. 87–103, and: idem, Przestrzeń turystyczna miasta…, 
op. cit. (1999), pp. 52–53.
18 S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna…, op. cit. (1995), pp. 87–103.
19 Ibidem.
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entertain tourists. The homesteads are extended gaining a better, more aesthetic external 
appearance. The prevailing form of tourism is agrotourism. This is environmentally safe 
activity and as a result, the capacity of natural environment is not exceeded and the rela-
tions with the local community are not disturbed20.

With time passing, the space of assimilation is visited by a growing number of tourists. 
What attract them is still a clean and not overloaded environment and friendly people. 
The number of tourists coming is however much larger than previously and this has its 
consequence in expanding tourism infrastructure. This is the main reason of transform-
ing the space of assimilation into that of colonizat ion. The transformation has the form 
of the process of permanent occupation and development of land and changing its use 
by tourism and leisure facilities. In Poland, the space of colonization has taken two forms. 
On the one hand, it has been made up of large objects such as hotels, holiday homes and 
holiday centers established with a full base service covering usually large areas that have 
assumed mainly recreational character, while on the other hand, it has been composed 
of second homes localized in suburban surroundings, where good conditions for recrea-
tion exist. The space of colonization has become a strange structure within the current 
landscape, not only by reason of its spatial scale but also of the rate of its growing and 
irreparable changes made in the local natural and socio-cultural environment21.

The last stage in the process of the tourism space evolution takes the form of the space 
of urbanizat ion. This starts to exist when the tourists visiting the space of colonization 
decide to leave their urban setting and settle in the places of their current vacation. Thus, 
the process of the tourism urbanization takes place when city dwellers leave their homes 
and settle in the country usually near large urban areas. In practice, this process ceases 
tourism activity within a destination area22.

The concept of tourism space evolution facilitates describing the dynamics of a tourism 
region, as different tourism spaces, of which the region is composed, present different 
stages of their evolution. Each space develops in its own way according to the evolution 
mechanism which pushes it to move to next stages. At the same time, a territorial range of 
each space changes. In order to describe the dynamics of tourism region, both the stage 
of evolution presented by each space as well as its territorial range are to be recorded in 
subsequent points of time.
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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie teorii regionu turystycznego z punktu widzenia procesu jej 
formowania. Pojawiła się ona nie jako niezależne, intelektualne przedsięwzięcie, ale wyprowa-
dzona została z szerszego, teoretycznego założenia, jakim jest teoria regionu geograficznego. 
W tekście omówiono najpierw tę ostatnią jako niezbędną podstawę poznawczą dla zrozumie-
nia, w jaki sposób kształtowała się teoria regionu turystycznego, a następnie przedstawiono jej 
osiągnięcia, w szczególności proces ewolucji regionu.

Słowa kluczowe: region geograficzny, przestrzeń turystyczna, region turystyczny, krajobraz 
turystyczny

Abstract

The purpose of this paper is to present the theory of the tourism region from the point of view 
of the process of its formation. The theory has not emerged as an independent intellectual 
product. Instead, it has been derived from a wider theoretical context which was the theory of 
geographical region. In order to understand how the theory of tourism region has been developed, 
the theory of geographical region is first presented and then that of tourism region is discussed.

Keywords: geographical region, tourism space, tourism region, tourism landscape
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INSURANCE AS A SAFEGUARD AGAINST IMPLICATIONS  
OF A RISK IN INTERNATIONAL TOURISM

UBEZPIECZENIE JAKO NARZĘDZIE OCHRONY PRZED SKUTKAMI RYZYKA 
W TURYSTYCE MIĘDZYNARODOWEJ

Introduction

Tourism is generally associated with pleasure and leisure, whereas risks are considered 
something that needs to be avoided. Generally, a risk is said to be the opposite of pleas-
ure, which, on the other hand, can be seen as a result and outcome of tourism1. Risks are 
identified as known probabilities of individual results2. A risky decision comes with a choice 
between a number of potential outcomes, both positive and negative, whose probability 
is known3. The study of risk perception is associated mainly with the negative outcomes4.

Risks can be divided into two categories, i.e. systematic risks, which are an outcome 
of external forces that are beyond any control of the entity exposed to their impacts, and 
specific risks, which are a part of the total risk to which an entity is exposed. The above 
difference needs to be considered important with regards to the selection of the safeguard 
against implications of risks5.

Tourism researchers focus on perceived risks as a probability of negative events6. Ac-
cording to Taylor7, risks can be defined as a category of potential losses, and all people’s 

1 A. Williams, V. Balaz, Tourism, risk and uncertainty: theoretical reflections, „Journal of Travel Research” 2015, 
vol. 54 (3), pp. 271–287.
2 J. O. Zinn, Literature Review: Economics And Risk, University of Kent, SCARR Working Paper 2004/2, Can-
terbury 2004.
3 F. H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin, Boston 1921; A. Tversky, D. Kahneman, Judgement 
under uncertainty: heuristics and biases, „Science” 1974, vol. 185 (4157), pp. 1124–1131; A. Tversky, D. Kahneman, 
Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty, „Journal of Risk and Uncertainty” 1992, 
vol. 5 (4), pp. 297–323.
4 A. Pizam, G. H. Jeong, A. Reichel, H. Boemmel, J. M. Lusson, L. Steynberg, O. State-Costache, S. Volo, 
C. Kroesbacher, J. Kucerova and N. Montmany, The relationship between risktaking, sensation-seeking, and the 
tourist behavior of young adults: a cross-cultural study, „Journal of Travel Research” 2004, vol. 42, pp. 251–260.
5 C. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka (Risk Management Concepts and Guidance), 
WIG-Press, Warszawa 2002.
6 A. Boholm, Risk perception and social anthropology: critique of cultural theory, „Ethnos” 1996, vol. 61 (1–2), 
pp. 64–84.
7 J. W. Taylor, The role of risk in consumer behavior, „Journal of Marketing” 1974, vol. 38, pp. 54–60.
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actions may result in various losses. Tourism is no exception. The risk level depends on 
a number of factors, including the means of transport, tourism infrastructure, habits and 
environmental factors. A risk cannot be fully eliminated, however, it is possible to minimise it 
through prior evaluation, i.e. through assessment. Roehl and Fesenmaier8 identified seven 
categories of tourism risks, i.e. equipment risk, financial risk, physical risk, psychological 
risk, satisfaction risk, social risk and time risk. Tourism is exposed to specific risk types 
due to its non-material and empirical character9. The tourism risk is also defined how the 
traveller perceives the entire travelling experience10. According to Williams and Balaz11, 
risk assessment in tourism is fragmentary, uneven and focuses in a relatively narrow 
way on risks perceived as a set of negative outcomes that need to be avoided by private 
individuals, companies and tourist destinations. International tourists are exposed to all 
sorts of risks in the destination they choose12.

The risk management process requires not only sufficient risk awareness and the 
understanding of its financial consequences but also the ability to select and use relevant 
tools. The list of hazards related to international tourism is extensive and applies to each 
and every person.

The Polish legislation does not provide a clear definition of an insurance risk. It needs to 
be stressed that even the Act of 22 May 2003 on Insurance Activity13 does not regulate this 
matter. However, back in 1966, the Insurance Terminology Commission (USA) defined the 
insurance risk as measurable uncertainty about a specific event with two or more possible 
outcomes whether the intended goal is to be achieved14. Insurance companies apply the 
definition that treats a risk as a subject of insurance in which the risk can be related to 
people, objects or changes in the surroundings. The occurrence of such a risk, and con-
sequently the need to payout a specific benefit, may be caused by two groups of factors. 
The first group includes factors beyond our control, i.e. natural disasters or epidemics. The 
second group consists of factors that can be affected by people’s actions or omissions15.

The lack of a legislative definition of the insurance risk hampers the legal interpretation 
of this phenomenon. Nevertheless, academic definitions applied in the literature are not 
uniform in various aspects and often focus only on selected areas. Insurance companies 

8 W. S. Roehl, D. R. Fesenmaier, Risk perceptions and pleasure travel: an exploratory analysis, „Journal of 
Travel Research” 1992, vol. 30 (4), pp. 17–26.
9 E. Sirakaya, A. G. Woodside, Building and testing theories of decision-making by travellers, „Tourism Mana-
gement” 2005, vol. 26 (6), pp. 815–832.
10 S. H. Tsaur, G. H. Tzeng, K. C. Wang, Evaluating tourist risks from fuzzy perspectives, „Annals of Tourism 
Research” 1997, vol. 24 (4), pp. 796–812.
11 A. Williams, V. Balaz, Tourism, risk and uncertainty…, op. cit., pp. 271–287.
12 M. Kozak, J. C. Crotts, R. Law, The impact of the perception of risk on international travellers, „International 
Journal of Tourism Research” 2007, vol. 9 (4), pp. 233–242.
13 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151.
14 M. Dudziak, E. Szpakowska, Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej. Podejmowanie 
decyzji biznesowych (Risk and uncertainty management in business activity. Making business decisions), „Za-
rządzanie i Finanse” 2013, nr 1 (1), pp. 117–129.
15 M. Sobczyk, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji (Insurance in tourism and leisure), Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2013.
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try to fill this gap by creating their definitions of the insurance risk. However, such defini-
tions usually refer to liability insurance.

Travel insurance is of significant importance in relation to financial cover for international 
tourists. In the EU and EFTA Member States, citizens may apply for the European Health 
Insurance Card (EHIC). EHIC confirms that its holder is entitled to health services under 
the social security system in their country. This card also means that the domestic insurer 
agrees to cover the costs of necessary treatment during a stay abroad16. In Poland, EHIC 
can be issued to anyone who is insured by the National Health Fund. Despite EHIC’s 
numerous advantages, its shortcomings in relation to travel insurance needs to be pointed 
out17:

 ● it is valid only in the EU and EFTA Member States;
 ● it entitles its holder to use only facilities that operate under public healthcare system 

in a given country;
 ● it offers a limited scope of insurance that varies depending on the country and is sig-

nificantly limited in comparison with commercial insurance for the cost of medical care.
Additional health insurance guarantees that the insurance company finances or en-

sures healthcare benefits in relation to prevention or therapy in the event of the insured 
party’s illness and/or accident.

The use of healthcare benefits shall not violate the beneficiary’s right or obligations 
that arise directly from public health insurance18. Medical expense insurance (the cost 
of treatment abroad) protects an international tourist against the need to pay out of 
pocket for expenses related to post-accident treatment or in the event of a sudden ill-
ness. Travel insurance offered by a commercial insurance company covers the expenses 
related to inpatient care, outpatient care and guarantees reimbursement of expenditures 
for drugs, medical dressings and other costs related to benefits provided to the patient 
(e.g. medical transportation costs). The insurance company covers the costs only when 
the medical care, means and drugs are recommended by a practitioner. A tourist who 
takes out commercial insurance for medical expenses should analyse the sum insured, 
i.e. the maximum limit of the insurance company’s liability for one and/or all events. The 
sum insured should be set up on a level that guarantees the most cover in the event of 
potential medical expenses without the need to pay out of pocket for them. It needs to 
be pointed out that medical expenses in individual EU and EFTA Member States could be 
significant. Furthermore, if the sum insured is exceeded, the excess amount needs to 
be paid out of pocket, which could be troublesome or, in some cases, nearly impossible. 

16 A. Bera, Analiza rynku ubezpieczeń turystycznych. Wybrane aspekty (An analysis of travel insurance market. 
Selected aspects), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2009, 
nr 11, pp. 9–18.
17 A. Głowacki, Turysta na celowniku (A closer look at the tourist), „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2007, issue 5, 
p. 22.
18 D. M. Fal, Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (Advantages from the 
development of the market of additional health insurance in Poland) „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, numer 
specjalny, 4, pp. 47–60.
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Therefore, the amount of cover should be determined based on a pessimistic or very 
pessimistic scenario from the tourist’s point of view. It is reasonable to consider limits of 
at least EURO 100,000 – 150,000. On numerous occasions, insurance companies apply 
the “invoice principle” – medical expenses abroad are reimbursed once relevant docu-
mentation is submitted. Insurance companies also introduce the minimum limit (integral 
franchise) that needs to be exceeded for the insurance to apply. For example, this could 
be EURO 120 (Financial Ombudsman, 2020)19.

Subject matter and purpose of the paper, study materials  
and methods

The purpose of this paper is to assess insurance products offered by insurance com-
panies in Poland as safeguards against implications of risks in international tourism. The 
data related to travel insurance packages offered by six insurance companies originate 
from a travel insurance calculator – Rankomat.pl. The sources of data on costs of out-
patient care, inpatient care and medical transport in selected European countries are 
Warta S.A. insurance and reinsurance company and Statista. Due to data availability, 
information from ten European countries are taken into account, namely Austria, Croatia, 
France, Greece, Spain, Germany, Slovakia, Sweden, United Kingdom and Italy. All data 
covered 2019. Selected statistical methods are applied in the paper. The study results 
are presented in the form of a table.

Study results

The right selection of commercial insurance for medical expenses based on the cus-
tomer’s individual needs is supplemented by EHIC by providing the tourist with complex 
cover against financial consequences in the event of a risk when travelling abroad. Due to 
data availability, the survey analyses medical expenses in ten European countries. Table 
1 presents the costs of selected procedures as part of outpatient care.

Table 1. Costs of outpatient care in selected European countries in 2019 (EURO)

Country Limb fracture Sun burn Minor surgical 
procedure Ear inflammation Food poisoning

Austria 100–3500 100–200 300–1500 50–150 100–250

Croatia 50–300 15–50 50–500 15–50 20–50

France 100–1500 50–200 200–1000 50–150 50–200

Greece 100–1000 50–200 50–1000 30–140 50–250

19 Rzecznik finansowy (Financial Ombudsman), Ubezpieczenia turystyczne (Travel insurance), 2020, https://
rf.gov.pl/sprawy-biezace/Ubezpieczenia_turystyczne_20788.
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Spain 100–1000 50–200 200–1000 50–150 50–250

Germany 100–1000 50–200 200–1000 15–50 50–250

Slovakia 50–200 20–50 50–400 15–50 20–50

Sweden 100–1000 50–200 200–1000 50–200 50–250

UK 150–1200 50–200 200–1000 50–150 50–250

Italy 75–1000 50–200 200–1000 50–150 50–250

Source: own study based on data of Warta S.A. insurance and reinsurance company.

The analysis shows that some costs of outpatient care differed in the European coun-
tries in question. Nevertheless, in the countries of the Eurozone, except for Slovakia, the 
costs of minor surgical procedures and other outpatient procedures were nearly identical. 
The cost of outpatient care in the event of a limb fracture and minor surgical procedure 
were over EURO 930. The lowest cost level was observed in Croatia and Slovakia. Fur-
thermore, since it is not possible to standardise medical services, there was a significant 
difference between the costs of outpatient care in individual countries, which ranged from 
four to ten times.

Apart from the risk of carrying out outpatient medical procedures, due to an injury or 
illness, the patient may be forced to a short- or long-term hospital stay in a country where 
they’re staying.

Table 2. Costs of daily inpatient care in selected European countries in 2019 (EURO)

Country
Cost of a daily stay in

an internal medicine 
ward a surgical ward an intensive care 

ward a hospital

Austria 500–1000 500–1500 1000–2000 490

Croatia 50–300 301–500 300–1000 136

France 200–100 500–1500 1000–2000 428

Greece 100–700 200–800 300–1000 287

Spain 200–700 250–800 500–1000 332

Germany 500–1000 500–1500 1000–2000 433

Slovakia 50–250 70–300 500–700 155

Sweden 200–700 250–900 1000–2000 520

UK 400–1000 500–1500 1000–2000 423

Italy 200–800 300–1000 800–1500 365

Source: own study based on data of Statista and Warta S.A. insurance and reinsurance company.
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Table 2 compares the costs of daily inpatient care, internal medicine, surgical treat-
ment and intensive therapy in the analysed European countries. According to Statista, the 
costs of a daily stay in a hospital in the countries in question was highly diverse, e.g. due 
to the level of labour costs or the quality of equipment used. In the case of Sweden and 
Austria, the costs were over EURO 480, whereas in Croatia and Slovakia they did not 
exceed EURO 160. The cost analysis of medical procedures indicated that treatment in 
intensive care wards was at least two times more expensive than in internal medicine 
wards. This is caused mainly by the need to involve highly advanced equipment and 
highly specialised staff.

The costs of transporting an ill or injured person are non-refundable under EHIC insur-
ance. The lack of an additional individual insurance product means that an injured person 
needs to pay out of pocket for transport to Poland.

Table 3. Costs of medical transport in selected European countries in 2019 (EURO)

Country Sanitary transport Ambulance repatriation Air ambulance repatriation

Austria 100–800 698–1860 465–2791

Croatia 40–300 1395–2791 465–2791

France 100–500 1395–2791 465–2791

Greece 50–300 1628–3488 465–2791

Spain 80–400 2093–4651 465–2791

Germany 80–500 233–2326 233–2326

Slovakia 40–200 349–1744 233–1628

Sweden 100–500 1395–3488 233–2326

UK 100–400 1163–4185 465–2791

Italy 80–500 1395–3488 465–2791

Source: own study based on data of Warta S.A. insurance and reinsurance.

The means of transport and the distance determined the cost of medical transport in 
all ten analysed European countries. The costs of sanitary transport to the nearest medi-
cal facility were very diverse. Medical transport from the site of the accident to a medical 
facility could range from EURO 40 in Slovakia to nearly EURO 800 in Austria. The costs 
of ambulance repatriation to Poland were determined mainly by the distance as well as 
by the equipment in the ambulance and the staff’s qualification. The lowest costs of am-
bulance repatriation were observed in the case of a person who opted for cross-border 
tourism, i.e. was transported from Germany or Slovakia. The analysis of air ambulance 
repatriation shows a range of costs (with a difference spanning from six to ten times) in 
all countries in question.
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The data shown in Table 4 indicate that insurance companies had a diverse offer of 
commercial travel insurance whose scope and products available significantly contributed 
to complex cover for the tourist against financial consequences in the event of a risk when 
travelling.

Table 4. Assessment of travel insurance packages available in Poland in January 2020

Insurance  
company

Sum insu-
red for 
medical 
expenses 
(EURO)

Sum 
insured 
for rescue 
costs 
(EURO)

Sum 
insured 
for 1 day 
(EURO)

Costs for 
a day in 
a hospital 
(EURO)

Costs for 
a day in 
a hospital in 
sum insured 
for medical 
exp. [%]

Costs of 
a premium 
in sum 
insured for 
medical 
exp. [%]

Austria

SIGNAL IDUNA 21455 6425 0,77

489

0.16 0.0036

GENERALI 46512 46512 1,30 0.26 0.0028

ALLIANZ 116279 11628 2,99 0.61 0.0026

ERGO 321825 10727 4,65 0.95 0.0014

Croatia

ERGO 21455 n/a 0,93

136

0.68 0.0043

EUROPA UBEZP. 42910 5364 1,43 1.05 0.0033

ALLIANZ 116279 11628 2,99 1.71 0.0026

GENERALI 186047 186047 2,99 2.20 0.0016

France

ALLIANZ 18605 11628 0,86

428

0.20 0.0046

PROAMA 69767 69767 1,36 0.32 0.0020

ERGO 107275 7509 2,33 0.54 0.0022

EUROPA UBEZP. 321825 10727 4,52 1.06 0.0014

Greece

PROAMA 23256 23256 0,77

287

0.27 0.0033

GENERALI 46512 46512 1,30 0.45 0.0028

EUROPA UBEZP. 107275 7509 2,16 0.75 0.0020

ERGO 321825 10727 4,65 1.62 0.0014

Spain

SIGNAL IDUNA 21455 6425 0,77

332

0.23 0.0036

GENERALI 46512 46512 1,30 0.39 0.0028

ALLIANZ 116279 11628 2,16 0.90 0.0026

EUROPA UBEZP. 321825 10727 4,65 1.36 0.0014
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Insurance  
company

Sum insu-
red for 
medical 
expenses 
(EURO)

Sum 
insured 
for rescue 
costs 
(EURO)

Sum 
insured 
for 1 day 
(EURO)

Costs for 
a day in 
a hospital 
(EURO)

Costs for 
a day in 
a hospital in 
sum insured 
for medical 
exp. [%]

Costs of 
a premium 
in sum 
insured for 
medical 
exp. [%]

Germany

ALLIANZ 18605 11628 0,86

433

0.20 0.0046

PROAMA 69767 69767 1,36 0.31 0.0020

GENERALI 186047 186047 2,99 0.69 0.0016

ERGO 321825 10727 4,65 1.07 0.0014

Slovakia

ERGO 21455 n/a 0,93

155

0.60 0.0043

GENERALI 46512 46512 1,30 0.92 0.0028

ALLIANZ 116279 11628 2,99 1.93 0.0026

EUROPA UBEZP. 321825 10727 4,52 2.92 0.0014

Sweden

PROAMA 23256 23256 0,77

519

0.15 0.0033

GENERALI 46512 46512 1,30 0.25 0.0028

PROAMA 69767 69767 1,36 0.26 0.0020

ERGO 321825 10727 4,65 0.90 0.0014

UK

SIGNAL IDUNA 21455 6425 0,77

423

0.18 0.0036

EUROPA UBEZP. 32183 5364 1,00 0.24 0.0031

GENERALI 116279 116279 1,93 0.46 0.0017

GENERALI 186047 186047 2,99 1.07 0.0016

Italy

ALLIANZ 18605 11628 0,86

365

0.2 0.0046

PROAMA 69767 69767 1,36 0.37 0.0020

EUROPA UBEZP. 107275 7509 2,16 0.59 0.0020

GENERALI 186047 186047 2,99 0.82 0.0016

Source: own study based on data from the travel insurance calculator Rankomat.pl.

The analysis of travel insurance packages (premiums) involved the offer of six insurance 
companies available in Poland. The calculation focused on the offer of insurance for medi-
cal and rescue expenses. The simulation was carried out in January 2020 for a 35 year-old 
person who was planning a 7-day leisure trip abroad in September. This person had no 
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chronic illnesses and was not a student. The offer of the analysed insurance companies 
included at least three different travel insurance packages in order to find a product suited 
to tourists’ needs. Table 4 presents only selected packages related to every insurance 
company subject to the analysis. These products differed mainly in the sum insured for 
medical and rescue expenses as well as in the scope of cover and additional conditions. 
The amount of the insurance premium depended on the sum insured for medical and rescue 
expenses rather than on the cost of a hospital stay. Despite different costs of a hospital 
stay in individual countries, the premium amount in the analysed countries was rather 
similar. The cost of a daily package in the sum insured decreased along with the increase 
of the sum insured for medical expenses. The cost of a daily insurance package did not 
exceed 0.005% of the sum insured for medical expenses and was not greater than 2.92% 
of the cost of a daily hospital stay in the analysed European countries.

Summary and conclusions

Well selected insurance products provide the tourist with complex cover in the event of 
a risk when travelling abroad. Despite EHIC’s numerous advantages, its limited scope 
of insurance requires to apply additional insurance based on which the insurance company 
either finances or provides a complex package of medical benefits for the tourist.

According to the analysis, the costs of outpatient care, inpatient care and medical 
transport varied significantly in the ten analysed European countries. The assessment 
of travel insurance offer showed a high diversity of such products. The offer of the six 
analysed insurance companies included at least three different travel insurance packages. 
These products differed mainly in the sum insured for medical and rescue expenses as 
well as in the scope of cover and additional conditions. The insurance premium depended 
on the sum insured for medical and rescue expenses rather than on the cost of a hospital 
stay. The cost of a daily insurance package did not exceed 0.005% of the sum insured 
and 2.92% of the cost of a daily hospital stay in a given European country.
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Streszczenie

Ubezpieczenia turystyczne stanowią istotny element ochrony finansowej osób korzystających 
z turystyki międzynarodowej. Pomimo obowiązywania EKUZ istnieje konieczność dodatkowego 
ubezpieczenia. Celem artykułu była ocena produktów ubezpieczeniowych oferowanych w Polsce 
jako narzędzia ochrony przed skutkami ryzyka w turystyce międzynarodowej. Dane dotyczące pa-
kietów ubezpieczeń turystycznych sześciu zakładów ubezpieczeniowych pochodziły z kalkulatora 
ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl. Źródło danych nt. kosztów leczenia ambulatoryjnego, 
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leczenia szpitalnego oraz transportu medycznego w wybranych krajach europejskich stanowiły 
TUiR Warta S.A. oraz Statista. Dane dotyczyły 2019 lub 2020 roku. W pracy wykorzystano 
wybrane metody statystyczne. Wyniki badań przedstawiono w formie tabelarycznej. Badanie 
wykazało zróżnicowanie wysokości kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego oraz kosztów 
transportu medycznego w analizowanych krajach europejskich. Wysokość składki ubezpiecze-
niowej uzależniona była od sumy ubezpieczenia kosztów leczenia oraz kosztów ratownictwa, nie 
zaś od kosztów pobytu w szpitalu. Koszt dziennego pakietu ubezpieczeniowego nie przekraczał 
0,005% sumy ubezpieczenia oraz 2,92% kosztu dziennego pobytu w szpitalu.

Słowa kluczowe: ryzyko w turystyce, ubezpieczenia turystyczne, turystyka międzynarodowa

Abstract

Travel insurance is an important element of financial cover for international tourists. Despite 
EHIC’s existence, it is necessary to take out additional insurance. The purpose of this paper is 
to assess insurance products in Poland as safeguards against implications of a risk in interna-
tional tourism. The data related to travel insurance packages offered by six insurance companies 
originates from a travel insurance calculator – Rankomat.pl. The sources of data on costs of 
outpatient care, inpatient care and medical transport in selected European countries are Statista 
and Warta S.A. insurance and reinsurance company. The data covered 2019 or 2020. Selected 
statistical methods are applied in the paper. The study results are presented in the form of a ta-
ble. According to the study, the costs of outpatient care, inpatient care and medical transport 
varied in the analysed European countries. The amount of the insurance premium depended 
on the sum insured for medical and rescue expenses rather than on the cost of a hospital stay. 
The cost of a daily insurance package did not exceed 0.005% of the sum insured and 2.92% 
of the cost of a daily hospital stay.

Keywords: risk in tourism, travel insurance, international tourism
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W Y B R A N E  P R O B L E M Y  T U R Y S T Y K I

BOLESŁAW IWAN
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

NATURALNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE REGIONU 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

NATURAL TOURIST ATTRACTIONS OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION

Wstęp

Region świętokrzyski – ze względu na swoje położenie geograficzne praktycznie w cen-
trum Polski, bogate dziedzictwo kulturowe i urozmaicone przyrodnicze atrakcje turystycz-
ne – posiada wszystkie atuty, aby stać się ważną destynacją turystyczną. Należy również 
podkreślić, że turystyka zajmuje ważne miejsce wśród kierunków społeczno- gospodarczego 
rozwoju atrakcyjnych miejscowości i regionów z punktu widzenia potencjalnych turystów. 
Rozwój szeroko pojętej turystyki przyczynia się nie tylko do rozwoju gospodarczego, ale 
także do wzrostu dochodów ludności oraz poprawy warunków życia w regionach tury-
stycznych. Turystyka w skali lokalnej i regionalnej powinna stać się przedmiotem aktywnej 
polityki społeczno-gospodarczej zarówno władz lokalnych oraz regionalnych, jak państwo-
wych. Przyrodnicze i kulturowe atrakcje turystyczne destynacji i regionów sprawiają, że 
ludność przemieszcza się ze swojego stałego miejsca zamieszkania do innych regionów 
w celach turystycznych, rekreacyjnych i innych.

W Polsce region oznacza określony obszar wyodrębniony na podstawie konkretnej 
cechy lub kilku cech. W zależności od uwzględnionych kryteriów wyróżnia się różne 
rodzaje regionów: geograficzne, ekonomiczne, administracyjne oraz turystyczne i inne. 
Dla niniejszego opracowania istotny jest oczywiście region turystyczny. Region na ogół 
utożsamiany jest z obszarem województwa. Region turystyczny można określić jako 
obszar posiadający istotne walory turystyczne – przyrodnicze i antropogeniczne oraz 
odpowiednio rozbudowaną bazę turystyczną. Walory regionu świętokrzyskiego pozwa-
lają uznać go za atrakcyjny pod względem turystycznym. W niniejszym opracowaniu 
będą używane zamiennie określenia: województwo świętokrzyskie i region świętokrzyski.

Głównym celem niniejszego opracowania jest charakterystyka regionu świętokrzy-
skiego jako niezwykle atrakcyjnego obszaru turystycznego (destynacji turystycznej). 
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W opracowaniu szczególną uwagę poświęcono analizie przyrodniczych – naturalnych 
walorów turystycznych w tym regionie. Artykuł obejmuje więc charakterystykę położenia 
geograficznego, klimatu oraz powierzchni województwa świętokrzyskiego. Będą także 
pokrótce omówione zagadnienia związane z największą atrakcją turystyczną, tj. z Górami 
Świętokrzyskimi, lasami oraz akwenami itp., a także elementy bazy turystycznej. Atrakcje 
turystyczne i baza turystyczna mają bowiem wpływ na ruch turystyczny w regionie.

Metodyka badawcza zastosowana w niniejszym opracowaniu jest związana z jego 
celami. Przygotowanie artykułu rozpoczęto od zgromadzenia stosownych informacji, które 
następnie poddano ocenie i selekcji. W trakcie pisania tego opracowania wykorzystane 
zostały m.in. następujące metody badawcze: metoda analizy opisowej i porównawczej 
oraz analizy literatury przedmiotu, a także metoda graficzna. Wykorzystano też metodę 
uczestniczącej obserwacji naukowej. Autor pochodzi z podregionu Gór Świętokrzyskich. 
Znane są mu zatem z autopsji walory turystyczne tego regionu, ponieważ od wielu lat 
odwiedza on województwo świętokrzyskie i przemierza tamtejsze szlaki turystyczne. 
Źródłem informacji były również literatura naukowa dotycząca omawianych zjawisk oraz 
odpowiednio dobrane strony internetowe, publikacje Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
i przewodniki.

Prezentacja regionu świętokrzyskiego

Wprowadzenie

Badany region jest niezwykle atrakcyjną i unikatową destynacją turystyczną. Jego nie-
powtarzalna przyroda oraz pomniki przyrody i bogate dziedzictwo kulturowe umożliwiają 
poznanie jego historii, która przeplata się tu z pięknymi legendami. Dzieje ziemi świętokrzy-
skiej ściśle związane są z początkami państwa polskiego. Województwo świętokrzyskie 
w aktualnych granicach powstało 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej 
Polski. Leży ono w środkowo-południowej części kraju na Wyżynie Małopolskiej. Tworzą 
je trzy krainy geograficzne1:
1. Góry Świętokrzyskie z charakterystycznymi gołoborzami;
2. Ponidzie z rzeką Nidą, na której odbywają się turystyczne spływy kajakowe;
3. Wyżyna Kielecko-Sandomierska z bardzo licznymi zabytkami.
4. Rysunek 1 ilustruje położenie województwa świętokrzyskiego na mapie Polski.

1 Internet: http://kielce.pios.gov.pl.
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Rys. 1. Położenie województwa świętokrzyskiego
Źródło: https://spcleantech.pl/ [15.11.2020].

Przyroda województwa świętokrzyskiego jest objęta różnymi formami ochrony praw-
nej. Zaliczyć do nich należy m.in. Świętokrzyski Park Narodowy oraz dziewięć parków 
krajobrazowych, a ponadto 72 rezerwaty przyrody.

Wysokość tamtejszych wzniesień jest raczej umiarkowana i wynosi od 127 m n.p.m. 
w Dolinie Wisły do 612 m n.p.m. na Łysicy w Górach Świętokrzyskich. W województwie 
świętokrzyskim dominuje klimat umiarkowany, co sprzyja ruchowi turystycznemu przez 
cały rok. Ostrzejszy klimat panuje jedynie w Górach Świętokrzyskich. Roczna suma 
opadów wynosi 550–880 mm2.

Powierzchnia województwa świętokrzyskiego i jej struktura

Region świętokrzyski zajmuje powierzchnię 11,7 tys. km2 (3,7% powierzchni Polski) 
i jest jednym z najmniejszych województw w Polsce; nieco mniejsze jest jedynie woje-
wództwo opolskie. Region świętokrzyski ma jednak trwałe oraz zasłużone miejsce na 
mapie turystycznej kraju oraz Europy. Na tle innych regionów cechuje się wyjątkowym 
nagromadzeniem urozmaiconych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Celem więc wzbogacenia i udoskonalenia oferty turystycznej regionu wytyczono ponad 
300 km szlaków turystycznych, pieszych, rowerowych i samochodowych. Szlaki te zostały 
tak zaprojektowane, by zapewniały turystom lepsze poznanie nie tylko naturalnych walorów 
turystycznych, lecz również bogatej historii i tradycji. Województwo świętokrzyskie należy 

2 K. Iwan, B. Iwan, Szlaki turystyczne w Górach Świętokrzyskich, [w:] Kultura i przyroda w turystyce górskiej, 
red. nauk. B. Iwan, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2017, s. 36–38.
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również do najczystszych obszarów Polski. Teren prawnie chroniony o szczególnych wa-
lorach przyrodniczych stanowi 69,1% jego ogólnego obszaru i pod tym względem zajmuje 
pierwsze miejsce w kraju. Na terytorium analizowanego województwa są też obszary 
wchodzące w skład europejskiej sieci ekologicznej NATURA 20003.

Region świętokrzyski zalicza się też do najmniej zurbanizowanych regionów kraju, co 
należy uznać za atut dla rozwoju ruchu turystycznego: niski stopień urbanizacji istotnie 
sprzyja bowiem rozwojowi turystyki.

Jednym z najbardziej interesujących podregionów pod względem turystycznym są 
zwłaszcza Góry Świętokrzyskie. Przyciągają one zwolenników aktywnego wypoczynku, 
którzy biorą udział w miejscowych imprezach. Dla przykładu można tu podać Świętokrzyską 
Ligę Rowerową organizowaną co roku w lipcu na terenie Suchedniowa i okolic.

Podregion Gór Świętokrzyskich wyróżnia się ponadto urozmaiconą budową geolo-
giczną oraz bogactwem szaty roślinnej i świata zwierzęcego4. O atrakcyjności badanego 
regionu w znacznym stopniu decydują, jak już wspomniano, malowniczość Gór Święto-
krzyskich oraz bogactwo przyrodnicze Puszczy Jodłowej, a ponadto uroki krajobrazowe 
Ponidzia oraz czyste wody i powietrze, unikalne jaskinie oraz grupy skalne5.

Naturalne walory turystyczne regionu świętokrzyskiego

Zagadnienia wstępne

Przyrodnicze walory turystyczne stanowią ważny cel ruchu turystycznego. Charakter 
i piękno naturalnych walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego wpływają 
w dużym stopniu na dynamikę przyjazdu turystów na ten teren. Do atrakcji przyrodniczych 
badanego regionu bez wątpienia należy zaliczyć Świętokrzyski Park Narodowy i zespół 
świętokrzyskich i nadnidziańskich parków krajobrazowych, a ponadto 72 rezerwaty przy-
rody (m.in. jaskinia Raj i Krzemionki Opatowskie), liczne obszary chronione, różnorodną 
florę i faunę oraz 714 pomników przyrody. Wśród nich należy wymienić liczący kilkaset 
lat dąb Bartek oraz liczne skałki, jaskinie i wąwozy lessowe.

Świat przyrody regionu świętokrzyskiego jest autentycznym magnesem przyciągającym 
wielu turystów z Polski i innych państw. Na terenie województwa znajdują się malownicze 
wąwozy, jary, lasy oraz wyjątkowe historyczne zabytki, tym samym region uznaje się za 
jeden z najpiękniejszych i najciekawszych w kraju z punktu widzenia turystów. Walory 
środowiska naturalnego predestynują do organizowania wypoczynku biernego i aktywnego. 
Położenie geograficzne omawianego regionu sprawia, że można go zaliczyć do najkorzyst-
niej położonych obszarów w kraju pod względem krajobrazowym. Podczas wędrówek lub 

3 B. Iwan, Rozwój i innowacyjność w hotelarstwie województwa świętokrzyskiego, „Zeszyty Naukowe 
WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2019, z. 24 (2), s. 47–48; Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
Kielce 2008.
4 K. Iwan, B. Iwan, Szlaki turystyczne…, op. cit., s. 38–39.
5 Por. też: B. Iwan, Turystyka biznesowa w regionie świętokrzyskim, Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. 
Turystyka i Rekreacja” 2012, z. 9 (1), s. 46–47.
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zwiedzania turyści mogą podziwiać malownicze widoki, lasy, pasma górskie oraz zjawiska 
krasowe, zabytki techniki i kultury, a także pomniki przyrody6.

Wśród naturalnych walorów przyrodniczych województwa świętokrzyskiego można 
wymienić czynniki wpływające korzystnie na turystyczne pobyty wypoczynkowe, m.in. 
dobre warunki do czynnego wypoczynku latem i zimą oraz występowanie wód leczniczych 
i korzystnych warunków klimatycznych. Turyści mogą więc zregenerować siły fizycz-
ne i psychiczne. W województwie znajdują się różnorodne tereny oraz rzeki i akweny, 
można tu zatem uprawiać turystykę pieszą, rowerową, konną i motorową, a także sporty 
wodne oraz zażywać rekreacyjnych kąpieli.

Charakterystyka wybranych naturalnych walorów turystycznych województwa 
świętokrzyskiego

W regionie świętokrzyskim występują liczne pozostałości dawnych puszcz oraz dobrze 
zorganizowane i utrzymane obszary leśne ze zróżnicowaną florą i fauną. Na terenie tym 
rozciąga się Świętokrzyski Park Narodowy oraz dziewięć parków krajobrazowych.

Do ważnych turystycznych walorów przyrodniczych zalicza się też liczne obszary chronio-
ne z różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym oraz zespoły przyrodniczo- krajobrazowe, 
a ponadto użytki ekologiczne. Lasy i grunty leśne w badanym regionie zajmują 28,3% ogól-
nej jego powierzchni, czyli ponad 330 tys. ha. Obok Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
do ważnych kompleksów leśnych należą Puszcza Świętokrzyska i lasy w rejonie Końskich. 
Z roku na rok obszary leśne w województwie zyskują coraz większe zainteresowanie 
społeczeństwa mającego potrzebę przebywania w nieskażonym środowisku naturalnym.

W konkluzji należy podkreślić, iż Kielecczyzna to enklawa krystalicznie czystego powie-
trza oraz obszar z dużymi połaciami lasów i prastarych borów. Są one wiernym świadkiem 
chlubnej historii regionu, a jednocześnie siedliskiem wielu rzadkich, będących pod ochroną 
gatunków roślin i zwierząt7. Lasy od wieków są ważnym ogniwem łączącym komponenty 
środowiska przyrodniczego. Tworzą one leśne korytarze ekologiczne, umożliwiając w ten 
sposób rozprzestrzenianie się różnych gatunków flory i fauny. Obszary leśne spełniają 
również różne inne funkcje, m.in. ochronną. Lasy są też źródłem surowców dla wielu gałęzi 
przemysłu. Funkcje społeczne i kulturowe to zaspokajanie potrzeb turystów związanych 
z wypoczynkiem na łonie przyrody. Lasy Świętokrzyskie są zasobne w cenne drzewo-
stany, z gatunkami drzew takimi jak jodły pospolite, buki zwyczajne, modrzewie polskie 
i cisy oraz rzadkimi gatunkami flory wyżynnej i górskiej. Głównym gatunkiem jest zaś sosna, 
która zajmuje ok. 65% ich powierzchni. Pozostała powierzchnia porośnięta jest jodłami, 
dębami, brzozami, bukami, świerkami, jesionami i topolami. W województwie świętokrzy-
skim dominują lasy państwowe, stanowiące własność Skarbu Państwa. Dzięki temu turyści 
oraz mieszkańcy mogą korzystać w pełni z dobrodziejstwa ich różnorodnych naturalnych 

6 https://sites.google.com/site/antropogeniczneswietokrzyski [10.10.2020].
7 B. Iwan, Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia 
w turystyce, red. nauk. H. Makała, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2013, s. 226.
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walorów i zasobów przyrodniczych. Znaczna część najczęściej odwiedzanych ośrodków 
turystycznych województwa charakteryzuje się wysokim udziałem terenów leśnych8.

Rysunek 2 ilustruje przestrzenne rozmieszczenie obszarów leśnych w województwie 
świętokrzyskim.

Rys. 2. Przestrzenne rozmieszczenie obszarów leśnych w województwie świętokrzyskim
Źródło: R. Koślacz et al., Program małej retencji…, op. cit., s. 29.

Największe obszary leśne występują w części centralnej i północno-zachodniej woje-
wództwa świętokrzyskiego, najmniejsze – w powiatach południowo-wschodnich. Obszary 
leśne w województwie cechują się silnie zróżnicowaną strukturą przestrzenną i siedlisko-
wą. Znaczna część tamtejszych lasów zalicza się do Krainy Małopolskiej i pięciu dzielnic 
przyrodniczo-leśnych. Największe znaczenie dla turystyki posiadają jednak Góry Świę-
tokrzyskie i Niecka Nidziańska.

W środkowej części badanego regionu strukturę siedliskową lasów tworzą głównie 
wielogatunkowe bory i lasy mieszane z dominacją sosny. Doliny i obszary międzygórskie 
charakteryzują się formacjami sosnowo-dębowymi, a niższe wzniesienia obfitują w bory 
jodłowe z domieszką sosen. Na wzniesieniach o wysokości powyżej 350 m n.p.m. wy-
stępują lasy jodłowe z domieszką buków. Szczyty górskie powyżej 500 m n.p.m. pokryte 
są lasami jodłowymi. W Lasach Włoszczowskich i na Przedgórzu Iłżeckim obok sosen 
i dębów oraz buków występują też graby, olchy czarne i jesiony. Obszary podmokłe 
tworzą rzadkie w Polsce zbiorowiska olsu jesionowego. W Lasach Staszowskich wśród 

8 R. Koślacz et al., Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce 2008, s. 47–48; Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzy-
skim na lata 2006–2014, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa 2005, s. 111–112.
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drzewostanów sosnowych występują połacie dominujących niegdyś dębów. Największe 
powierzchnie leśne znajdują się w powiatach koneckim, skarżyskim i starachowickim 
(ok. 50% ich powierzchni), najmniejsze natomiast – w powiatach opatowskim, kazimierskim 
i sandomierskim (ok. 15% ich ogólnej powierzchni)9.

Szczególnie cenne dla ruchu turystycznego są również kompleksy Lasów Cisow-
sko-Orłowińskich o powierzchni ok. 12,7 tys. ha. Obejmują one południową część pasma 
łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich. Dominującą formą są tam lasy bukowo-jodłowe 
z umiarkowanym występowaniem grądów. Duże walory turystyczne tej ostoi podkreś la 
urozmaicona rzeźba terenu, poprzecinana licznymi dolinami rzecznymi. W ostoi wy-
stępuje ok. 700 gatunków roślin naczyniowych, z czego 42 objęto ścisłą ochroną ga-
tunkową, a 10 – częściową. O wartości przyrodniczej omawianego kompleksu Lasów 
Cisowsko-Orłowińskich świadczy także wielość gatunków zwierząt i roślin, zwłaszcza 
związanych z zachowanym drzewostanem oraz śródleśnymi torfowiskami. Teren ten 
jest ponadto siedliskiem wielu rzadkich gatunków ptaków związanych ze środowiskiem 
wodno-błotnym i leśnym10.

Syntetyczna charakterystyka Parku Narodowego i parków krajobrazowych 
w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyski Park Narodowy

W 2016 roku powierzchnia rezerwatów w województwie świętokrzyskim wynosiła 3237 
ha, Parku Narodowego 7426 ha, a wraz z otuliną 20 786 ha. Świętokrzyski Park Narodo-
wy został utworzony 1 kwietnia 1950 roku i jego powierzchnia wynosi obecnie 7626,5 ha. 
Na terenie parku znajduje się najważniejsze pasmo Gór Świętokrzyskich – Łysogóry, ze 
szczytami: Łysicą (612 m n.p.m.), Agatą (608 m n.p.m.) oraz Łysą Górą (595 m n.p.m.), 
a także wschodnia część Pasma Klonowskiego oraz część Pasma Pokrzywiańskiego. 
Powierzchnię Świętokrzyskiego Parku Narodowego zajmują głównie lasy jodłowe i bukowe. 
Należy też dodać, że 82 gatunki rosnących tam roślin są prawnie chronione. Do najcen-
niejszych przedstawicieli flory należą: kosaciec syberyjski, pełnik europejski, pióropusznik 
strusi oraz narecznica szerokolistna. Ochroną objęto też 29 gatunków zwierząt. Niezwykłą 
osobliwością parku są gołoborza, tzn. tereny pozbawione roślinności.

Na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie ok. 
340 gatunków porostów i 30 gatunków drzew oraz 700 gatunków roślin naczyniowych. 
Świat zwierząt reprezentowany jest tam przez ok. 4000 bezkręgowców oraz 210 gatunków 
kręgowców, z tego 181 objętych jest prawną ochroną. W obrębie parku utworzono 25 re-
zerwatów przyrody i aż 104 pomniki przyrody, cztery zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
a ponadto 23 użytki ekologiczne11.

9 R. Koślacz et al., Program małej retencji…, op. cit., s. 30.
10 Lasy Cisowsko-Orłowińskie: http://www.natura2000.tbop.org.pl [25.10.2020].
11 M. Sikorski, Świętokrzyski Park Narodowy, Polskie Parki Narodowe, Kielce 2008, s. 34–36.
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Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe zaliczane są do wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. 
Ich utworzenie ma m.in. na celu zachowanie walorów kulturowych i historycznych danego 
obszaru oraz popularyzację i upowszechnianie tych wartości w państwie i społeczeństwie. 
Parki krajobrazowe w badanym regionie rozciągają się na terenie dwóch krain geogra-
ficznych: Gór Świętokrzyskich i Niecki Nidziańskiej. Obszary te zostały wydzielone ze 
względu na występujące zróżnicowanie warunków geograficzno-przyrodniczych, m.in. 
podłoża, w obrębie którego kształtowana jest rzeźby terenu, oraz z powodu metod zago-
spodarowania przestrzeni.12

W województwie świętokrzyskim jest dziewięć parków krajobrazowych o powierzchni 
119 711 ha, a łącznie z otulinami 251 997 ha.
1. Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy – utworzony 10 czerwca 1988 

roku, jego powierzchnia to 21 470 ha. Park chroni unikalne zasoby przyrodnicze, 
w tym rezerwaty Delejów i Świnia Góra oraz dąb Bartek, powołano go również w celu 
zachowania dawnych obiektów Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego.

2. Sieradowicki Park Krajobrazowy – utworzony 10 czerwca 1988 roku, jego powierzch-
nia to 11 526 ha. Obejmuje obszar, którego lasy chroniły oddziały powstańców z 1863 
roku oraz partyzantów II wojny światowej, m.in. żołnierzy AK. W obrębie parku znajdują 
się trzy rezerwaty przyrody – Wykus, Kamień Michniowski i Góra Sieradowska.

3. Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy – utworzony 10 czerwca 1988 roku, jego 
powierzchnia wynosi 21 326 ha. Wyróżnia się występowaniem roślinności bagiennej 
i chronionej w rezerwatach przyrody Białe Ługi oraz Słopiec.

4. Jeleniowski Park Krajobrazowy – utworzony 10 czerwca 1988 roku, jego powierzch-
nia to 4265 ha. Szczyci się słynnymi rumowiskami piaskowców kwarcytowych, zwanych 
gołoborzami. W obrębie parku znajdują się rezerwaty przyrody: Góra Jeleniowska, 
Szczytniak, Małe Gołoborze.

5. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy – utworzony 2 grudnia 1996 roku, jego po-
wierzchnia to 20 505 ha. Ze względu na walory geologiczne nazywany jest muzeum 
geologicznym pod gołym niebem. Na terenie parku znajduje się dziewięć rezerwatów 
przyrody i najsłynniejsza jaskinia Raj.

6. Nadnidziański Park Krajobrazowy – utworzony 19 grudnia 1986 roku w celu za-
chowania i ochrony walorów przyrodniczych, które związane są między innymi z po-
wierzchniowym występowaniem serii gipsowej tworzącej unikatowy zespół zjawisk 
i form krasu gipsowego13. Jego powierzchnia wynosi 23 164 ha. W obrębie parku 
znajduje się dolina Nidy z licznymi meandrami i starorzeczami to ostoja ptactwa 
wodno-błotnego. W IX wieku powstało pierwsze państwo Wiślan z ośrodkiem władzy 
w Wiślicy. 

12 Y. Sardey et al., Największe atrakcje województwa świętokrzyskiego, Media Consulting Agency, Wrocław 2009, 
s. 29.
13 https://pinczow.travel/informator_turystyczny/natura/nadnidzianski_park_krajobrazowy [28.10.2020].
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7. Szaniecki Park Krajobrazowy – utworzony 19 grudnia 1986 roku, jego powierzchnia 
to 10 915 ha. Chroni oryginalne enklawy wartościowego krajobrazu z malowniczymi 
wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności 
kserotermicznej i torfowiskowej oraz słonolubnej. Na terenie parku utworzono rezerwat 
Owczary.

8. Kozubowski Park Krajobrazowy – utworzony 19 grudnia 1986 roku, jego powierzch-
nia to 6613 ha. Charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu oraz rozległymi obsza-
rami leśnymi. Występuje tam charakterystyczna flora kserotermiczna. Park Na terenie 
parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Polichno i Wroni Dół.

9. Przedborski Park Krajobrazowy – z trzema rezerwatami przyrody: Murawy Dobro-
mierskie, Bukowa Góra i Oleszno. Park utworzono w 1988 roku. Jego powierzchnia 
całkowita to 9130 ha.

Wody i akweny

Województwo świętokrzyskie rozciąga się na lewostronnym dorzeczu Wisły. Jego 
sieć rzeczną tworzą całkowite bądź częściowe zlewnie rzek: Nidy, Nidzicy, Kamiennej, 
Koprzywianki, Opatówki oraz Pilicy. W regionie świętokrzyskim występują również znaczne 
zasoby wód leczniczych – chlorkowych, siarczkowych i jodkowych. Są one eksploatowane 
na potrzeby uzdrowisk: Busko-Zdrój i Solec-Zdrój14. Turystyka wodna w regionie święto-
krzyskim rozwija się dynamicznie dzięki przepływającym rzekom i licznym akwenom. Do 
spływów kajakowych najczęściej są wykorzystywane rzeki: Kamienna, Nida oraz Wisła. Dla 
turystów i mieszkańców Kielecczyzny uprawiających żeglarstwo oraz motorowodniactwo 
bogatą ofertę mają zalewy: Chańcza, Golejów, Sielpia Wielka oraz Borków i Cedzyna.

W badanym regionie są i inne atrakcje dla zwiedzających i turystów. Turyści wędrując 
po Górach Świętokrzyskich, jeśli podążają ku dolinom, dotrą do cudownego źródełka 
Świętego Franciszka w Świętej Katarzynie. Woda w bijącym źródełku ma niezależnie 
od pory roku stałą temperaturę siedmiu stopni Celsjusza i nigdy nie zamarza. Według 
opowieści miejscowych ma ona także cudowną moc uzdrawiającą – leczy choroby oczu. 
Szczególnych właściwości tej wody doświadczają kobiety, które pijąc ją, nabierają energii 
i rodzą zdrowe dzieci15.

Należy dodać, że w województwie świętokrzyskim w sezonie letnim turyści i okoliczni 
mieszkańcy mają dostęp do ok. 30 miejsc kąpielowych, czyli oznakowanych fragmentów 
akwenów, gdzie można popływać i uprawiać sporty wodne. Takie miejsca kąpielowe 
działają m.in. w Skalbmierzu, Pińczowie, Kazimierzy Wielkiej, Jędrzejowie, Morawicy, 
Strawczynie, Wilkowie, Borkowie, Chańczy, Rejowie, Bliżynie oraz Bogorii16.

14 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim. Raport 2016, Kielce 2016, s. 56–58.
15 K. Iwan, B. Iwan, Szlaki turystyczne…, op. cit., s. 47.
16 https://www.wrota-swietokrzyskie.pl [28.10.2020].
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Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej bądź skupiska 
tworów o wartości przyrodniczej, krajobrazowej, kulturowej lub naukowej i historycznej. 
Wśród najbardziej znanych pomników przyrody warto wymienić przynajmniej kilka:

 ● dąb Bartek w Zagnańsku,
 ● dąb Mnich w Mnichowie,
 ● wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu,
 ● grupę skał zbudowanych z białych wapieni koralowych w Bałtowie,
 ● skałki w Miedzianej Górze znajdujące się w części grzbietowej góry Kamień, o długości 

ok. 15 m i wysokości 6–7 m, zbudowane z piaskowców kwarcytowych.
Do już wymienionych pomników przyrody należy też włączyć:

 ● zbudowane z piaskowców skałki Piekło pod Niekłaniem,
 ● jaskinię Raj położoną w pobliżu Chęcin – to typowa jaskinia krasowa powstała w wa-

pieniach,
 ● rezerwat przyrody Kadzielnia – pomnik przyrody nieożywionej w Kielcach,
 ● sosnę Wiszącą rosnącą na skraju lasu w Wełczu koło Buska-Zdroju17.

Wybrane pomniki przyrody ilustrują poniższe zdjęcia.

Fot. 1. Niekłań Wielki – rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem
Źródło: PolskaZachwyca.pl [1.12.2020].

17 B. Iwan, Turystyka biznesowa…, op. cit., s. 52–53.
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Fot. 2. Jaskinia Raj
Źródło: https://turystyka.wp.pl/ [1.12.2020].

Fot. 3. Dąb Bartek
Źródło: PolskaZachwyca.pl [1.12.2020].
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Potencjał turystyczny regionu świętokrzyskiego

Potencjał turystyczny destynacji czy regionu turystycznego tworzą te elementy śro-
dowiska geograficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystane do 
uprawiania turystyki bądź zajmowania się nią18. Wielkość ruchu turystycznego zależy nie 
tylko od naturalnych i antropogenicznych atrakcji turystycznych, ale także od infrastruktury 
technicznej i społecznej oraz bazy noclegowej i gastronomicznej.

Baza noclegowa w województwie świętokrzyskim

Baza noclegowa jest jednym z podstawowych elementów zagospodarowania turystycz-
nego i infrastruktury turystycznej każdego regionu turystycznego. Do bazy noclegowej 
zalicza się obiekty i urządzenia umożliwiające turystom nocleg i odpoczynek poza ich 
miejscem zamieszkania. Tworzą ją: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe 
oraz pola biwakowe, kempingi i gospodarstwa agroturystyczne. Baza noclegowa zawsze 
zwiększa dostępność regionu dla turystów, a także przyczynia się do wzrostu ich liczby. 
W województwie świętokrzyskim rozłożona jest ona nierównomiernie; większość hoteli 
i innych obiektów noclegowych usytuowana jest w podregionie Gór Świętokrzyskich 
(ok. 50%). Systematycznie jednak zwiększa się liczba obiektów oraz miejsc noclegowych. 
Dla przykładu można podać, iż w latach 2010–2017 przybyło 56 tego typu placówek. 
W 2017 roku funkcjonowało w województwie 248 turystycznych obiektów noclegowych 
z 16,6 tys. miejsc noclegowych, w 2018 roku natomiast – 251, w tym 137 hoteli i 114 po-
zostałych obiektów. Miejsc noclegowych było natomiast 17,8 tys.19

Baza gastronomiczna

Ważnym komponentem infrastruktury turystycznej jest też baza gastronomiczna. Jej 
istotnymi składnikami z punktu widzenia turystów są m.in. restauracje, bary, stołówki 
(zwłaszcza w sanatoriach i ośrodkach wczasowych itp.), zajazdy, puby, punkty gastro-
nomiczne, pizzerie, kawiarnie itp. Wiele restauracji w badanym regionie ma niestandar-
dowy, specyficzny charakter, ludowy wystrój wnętrz i specjalizację w rodzaju kuchni oraz 
serwowanych dań. Do znanych restauracji należą m.in.: „Monte Carlo” w Kielcach, „Sar-
macka” w Sandomierzu, „Pod Czarną Stopą” w Bałtowie, „Echa Leśne” w Suchedniowie, 
„Staropolska” w Bodzentynie, „Wiejskie Jadło” w Suchedniowie oraz „Gospoda Wygoda” 
w Wąchocku. Kuchnia świętokrzyska łączy w sobie tradycyjną kuchnię chłopską i szla-
checką, z domieszką tradycji żydowskiej20.

W tak krótkim opracowaniu trudno jest poddać głębokiej analizie infrastrukturę tury-
styczną badanego regionu. Problem zagospodarowania turystycznego w województwie 
świętokrzyskim powinien być przedmiotem oddzielnej publikacji.

18 J. Kaczmarek et al., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 35.
19 Turystyka w 2018 roku, GUS, Warszawa 2019.
20 J. Sala, Przewodnik po gminach LGD Wokół Łysej Góry, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół 
Łysej Góry, Bieliny 2009; por. też: B. Iwan, Kulturowe uwarunkowania…, op. cit.
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Podsumowanie

Województwo świętokrzyskie to bez wątpienia atrakcyjny region. Na turystów czekają tu 
lasy i parki krajobrazowe, nieskazitelnie czyste powietrze, różnorodna flora, liczne gatunki 
zwierząt, naturalnie meandrujące rzeki oraz strumienie, szachownica chłopskich pól, łąki 
i góry oraz doliny. Przez najciekawsze zakątki regionu wiedzie wiele szlaków turystycznych, 
pieszych, rowerowych i samochodowych. Aktywni turyści mogą uprawiać turystykę pieszą 
oraz rowerową, podziwiając po drodze niezwykłą florę i faunę oraz atrakcje antropoge-
niczne. Na licznych zbiornikach wodnych przybywa amatorów żeglarstwa, narciarstwa 
wodnego i windsurfingu. Świętokrzyskie to także raj dla narciarzy. Dynamicznie rozwijają 
się też turystyka uzdrowiskowa, biznesowa oraz agroturystyka.

Centrum turystycznym województwa są naturalnie Góry Świętokrzyskie – najstarsze 
obok Sudetów góry w Polsce i jedne z najstarszych w Europie. Góry Świętokrzyskie i cały 
region wyróżniają się bogactwem szaty roślinnej i świata zwierząt, a ponadto chlubną hi-
storią, pięknym folklorem oraz często unikatowymi zabytkami kultury materialnej. Należy 
podkreślić, że niezbędne jest kierowanie rozwojem turystyki zgodnie z koncepcją zrów-
noważonego rozwoju. Umożliwi to uniknięcie zjawisk negatywnych, takich jak dewastacja 
walorów turystycznych, pogarszające się warunki życia w regionie. Wśród instrumentów 
efektywnego zarządzania turystyką w każdym regionie coraz większego znaczenia nabiera 
opracowanie profesjonalnej strategii rozwoju turystyki.

Strategia dalszego rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim powinna uwzględ-
niać posiadanie niezwykłych naturalnych atrakcji turystycznych, a także rozwój oraz wykorzy-
stanie regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego. Aby zwiększać 
liczbę turystów przybywających do województwa, należy również modernizować i budować 
nowe obiekty noclegowe klas turystycznych oraz biznesowych, a także inwestować w roz-
budowę bazy gastronomicznej oraz innych komponentów infrastruktury turystycznej.
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Streszczenie

Region świętokrzyski jest niezwykle atrakcyjną i unikatową destynacją turystyczną. Na obszarze 
tym rzeczywista historia przeplata się z pięknymi legendami, a niepowtarzalna przyroda oraz 
pomniki przyrody i bogate dziedzictwo kulturowe przyciągają rzesze turystów. Artykuł zawiera 
analizę walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego. W opracowaniu zaprezentowano 
Góry Świętokrzyskie, Świętokrzyski Park Narodowy, parki krajobrazowe, obszary leśne oraz 
akweny. Celem zwiększenia liczby turystów przybywających do województwa należy nadal 
rozwijać szeroko pojętą bazę turystyczną.

Słowa kluczowe: region, turystyka, atrakcje turystyczne, przyroda, pomnik przyrody, parki 
krajobrazowe

Abstract

The świętokrzyskie region is an extremely attractive and unique tourist destination. In this area, 
real history is intertwined with beautiful legends, and the unique nature, natural monuments and 
rich cultural heritage attract masses of tourists to the świętokrzyskie region. The article contains 
the analysis of the tourist values   of the Świętokrzyskie province. It presents the Świętokrzyskie 
Mountains, Świętokrzyski National Park, Landscape Parks, forest areas and water reservoirs. 
In order to increase the number of tourists coming to the Świętokrzyskie province, the broadly 
understood tourist base should continue to be developed.

Keywords: region, tourism, tourist attraction, nature, natural monument, landscape parks
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DAWNE INDUSTRIALNE OBIEKTY WARSZAWSKIEJ PRAGI  
I ICH NOWE ŻYCIE KULTURALNE

FORMER INDUSTRIAL OBJECTS IN WARSAW PRAGUE AND THEIR NEW 
CULTURAL LIFE

Wstęp

Praga to najstarsza dzielnica prawobrzeżnej Warszawy. Pomimo bogatej historii była 
niejednokrotnie spychana z drogi pomyślnego rozwoju i skutkiem nawiedzających ją klęsk 
została pozbawiona narosłego w ciągu stuleci dziedzictwa. Długo również nie budziła 
większego zainteresowania badaczy zajmujących się przeszłością stolicy.

Impuls do zainteresowania się przeszłością Pragi dały uroczyste obchody 350-lecia 
nadania jej praw miejskich, zorganizowane w 1998 roku. W Centralnej Bibliotece Wojsko-
wej odbyła się sesja naukowa poświęcona dziejom militarnym prawobrzeżnej Warszawy, 
a w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy otwarto wystawę „Warszawska Praga dawniej 
i dziś”, której towarzyszył bogato ilustrowany katalog poprzedzony krótkim zarysem histo-
rycznym1. Autorzy przedstawili wybrane, najbardziej rozpoznawalne industrialne obiekty 
warszawskiej Pragi i ich nowe życie kulturalne, ukazane współcześnie.

Celem artykułu było przedstawienie dawnych industrialnych obiektów znajdujących 
się w warszawskiej dzielnicy Pradze i ich nowe życie kulturalne współcześnie. Artykuł ma 
charakter przeglądowy. Został przygotowany na podstawie dostępnych danych literaturo-
wych, dawnych rycin oraz historycznych i wykonanych współcześnie fotografii (autorstwa 
dra inż. Tadeusza Jędrysiaka).

Rewitalizacja szansą na nowe życie obiektów poprzemysłowych

Rewitalizacja to działanie na zdegenerowanym obiekcie lub terenie, które ma na celu 
znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie ich do stanu, w którym stają 

1 A. Sołtan, Praga w ciągu wieków, [w:] Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, Wydawnictwo Jeden Świat, 
Warszawa 2006, s. 9.
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się one wartościowe i funkcjonalne. Jest to program piękny, zaplanowany na lata, wielce 
kosztowny i pracochłonny, ale wart poparcia. Utrzymanie zewnętrznej formy obiektów, 
połączone z wprowadzeniem nowych funkcji do ich wnętrza pozwala zachować charak-
terystyczne elementy krajobrazu przemysłowego, co jest szczególnie istotne z punktu 
widzenia tożsamości kulturowej wybranych miast oraz regionów.

 Słowo „rewitalizacja” obejmuje nie tylko przyjęte w konserwacji zabytków i urbanistyce 
ożywienie miast, przywracanie wartości historycznej i artystycznej ośrodkom historycz-
nym, zespołom i obiektom zabytkowym, dzięki właściwym zabiegom budowlanym i użyt-
kowym, ale mieści też w sobie różnorodne wzbogacania cech spektakularności, nadawanie 
nowych wartości miastom, dzięki przystosowaniu ich do pełnienia funkcji turystycznej2.

Zasadniczym celem rewitalizacji miast jest także ożywienie gospodarcze i społeczne 
poprzez zwiększenie jego potencjału turystycznego i kulturowego, w tym nadanie obiektom 
i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych3. Należy pamiętać, 
że w dzisiejszych czasach rewitalizacja traktowana jest jako jeden z najważniejszych 
sposobów ożywiania zdegradowanych terenów4.

Zdaniem Adama Hajdugi w każdej rewitalizacji konieczne jest podejście holistyczne, 
zarówno w jej rozumieniu, jak i wdrażaniu. Rewitalizacja nie może być utożsamiana wy-
łącznie z konserwacją, renowacją, odrestaurowaniem czy adaptacją zabytku lub zespołu 
zabytkowego, miejsca lub terenu poprzemysłowego. Jest to proces, a nie jednorazowe 
działanie remontowe, planistyczne czy prawne. Musi uwzględniać aspekty fizyczne, spo-
łeczne, gospodarcze i środowiskowe. Konieczne jest budowanie partnerstw. Przedsię-
wzięcia rewitalizacyjne muszą być realizowane z udziałem podmiotów publicznych, pry-
watnych oraz mieszkańców. Autor także podkreśla, że rewitalizacja obiektów dziedzictwa 
przemysłowego musi być rozważna i ostrożna. Szansa na udaną rewitalizację jest tylko 
jedna i można ją stracić bezpowrotnie, popełniając przy tym nieodwracalne błędy. Rewita-
lizacja zabytku przemysłu, inżynierii i techniki prowadzona rozważnie i ostrożnie pozwoli 
na przekazanie pamięci i historii miejsca oraz na zachowanie jego tożsamości, a nie 
tylko na zmianę wizerunku obszaru, co często jest jedynym oczekiwaniem decydentów5.

W przypadku dziedzictwa przemysłowego niewątpliwie na plan pierwszy wśród czynni-
ków podnoszących jego atrakcyjność wysuwa się atrakcyjność kulturowa miejsca docelo-
wego, a więc to wszystko, co odwiedzający chce zobaczyć i poznać. Dana atrakcja powinna 
spełniać oczekiwania gości i sprawiać wrażenie miejsca, które może dostarczyć im przeżyć 
o charakterze zarówno kulturalnym, jak rekreacyjnym. Za atrakcyjne kulturowo uznaje się 
obszar/miejscowość, które posiadają walory kulturowe. „Atrakcyjność kulturowa” zdaniem 

2 R. Przybyszewska-Gudelis, Problemy rewitalizacji miast przez turystykę, [w:] Kulturowe aspekty turystyki 
i gospodarki turystycznej, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, materiały poseminaryjne, Warszawa 1997, s. 18.
3 J. Kołodziej, Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego i jego rola w rozwoju turystyki industrialnej, [w:] 
Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 200, s. 124.
4 M. Paluch, Rola turystyki w rewitalizacji małych miast poprzemysłowych i regionów – studia przypadków Cork, 
Jeffersonville, New Albany i Regionu Walonii, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 11, s. 21.
5 A. Hajduga, Rewitalizacja dziedzictwa kultury przemysłowej, 2016, http://www.miastothinktank.pl/rewitaliza-
cja-dziedzictwa-kultury-przemyslowej [11.2020].
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Andrzeja Kowalczyka ma wydźwięk praktyczny, przez co jest bliski empirii6. Natomiast 
według Tadeusza Jędrysiaka atrakcje turystyczne to kategoria subiektywna, albowiem ich 
obecność na rynku i świadomość potencjalnego turysty wymaga odpowiednich zabiegów 
organizacyjnych, promocji i reklamy7.

Atrakcyjność turystyczna stała się niejako kryterium, na którego podstawie wybiera 
się miejscowości i tereny, a także poszczególne obiekty techniki i określa ich znaczenie 
w ruchu turystycznym8. Przez atrakcję należy także rozumieć zarówno walory przyrod-
nicze lub antropogeniczne, które w większym lub mniejszym stopniu wkomponowane są 
w zagospodarowanie turystyczne i paraturystyczne9.

Zdaniem Piotra Kunce kultura i sztuka w obiektach dziedzictwa przemysłowego są spo-
sobem na ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. Przedsięwzięcia kulturalne budują nową 
tożsamość miejsca i kształtują wrażliwość odbiorców10.

Spoglądając na obiekty przemysłowe w miastach, można stwierdzić, że w pewnym 
sensie kształtują one i uatrakcyjniają formę miejskiego krajobrazu kulturowego. Często 
są czynnikiem kreującym piękno miast, ich sylwetki są widoczne z daleka, są też nie-
jednokrotnie magnesem ściągającym turystów i krajoznawców. Im bardziej okazała jest 
ich forma architektoniczna, im bogatszy materiał, im dawniejszy czas powstania budowli, 
tym większe zainteresowanie zwiedzających. Stare fabryki przekształcane są w muzea 
lub centra handlowo-rozrywkowe. Mają one specyficzny klimat i dzięki temu cieszą się 
dużą popularnością11.

Zachowanie obiektów przemysłowych i poprzemysłowych wymaga zaadaptowania 
ich do zupełnie nowych funkcji. Obiekty takie mogą pełnić różne, użyteczne funkcje spo-
łeczne (kulturowe, naukowe, administracyjne, mieszkalne). W większości przypadków 
zagospodarowanie dawnych obiektów przemysłowych wymaga całkowitej zmiany ich 
dotychczasowych funkcji.

Warto tu wspomnieć o stylu przemysłowym w architekturze, określanym też mia-
nem industrialnego. Narodził się on wraz z rewolucją przemysłową w połowie XX wieku. 
W wyniku recesji w mieście pojawiło się mnóstwo wolnych przestrzeni: pomieszczeń 
poprzemysłowych, magazynów, fabryk i domów towarowych. Do opuszczonych loftów12 
wprowadzili się artyści. Przenosili pracownie do darmowych lokali i korzystali z zastanych 

6 A. Kowalczyk, Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [w:] Kultura i tury-
styka – wspólne korzenie, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, Wydawnictwo Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Łódzkiego, Łódź 2012, s. 30.
7 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 15.
8 Ibidem, s. 14.
9 E. Biernacka, Wykorzystanie obiektów poprzemysłowych na cele turystyki, „Kwartalnik Naukowy Uczelni 
Vistula” 2015, nr 3 (45), s. 57–58.
10 P. Kunce, Wydobywamy atrakcje! Kopalnia Guido jako nowoczesna instytucja kultury, [w:] Kultura, sztuka 
i przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej, Materiały z XII Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa 
Przemysłowego, Zabrze 21– 22.05.2015, Urząd Miejski, Zabrze 2015, s. 125.
11 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa” 
2011, nr 6, s. 18.
12 Loft po angielsku oznacza strych, poddasze, czyli mieszkanie urządzane w nieużywanych fabrykach lub 
magazynach. Do Polski moda na lofty i industrialny wystrój wnętrz dotarła dopiero pod koniec lat 90. XX wieku. 
W ostatnim czasie zyskała jednak ogromną popularność wśród mieszkańców wielkich miast.
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tam mebli i sprzętów. Tak właśnie powstał styl industrialny, do dziś kojarzony z przestrze-
nią, wolnością i luksusem dla wybranych, który kocha duże, otwarte pomieszczenia oraz 
wysokie sufity i najlepiej prezentuje się w obiektach poprzemysłowych. Wyróżniające go 
wzornictwo stało się synonimem dobrego gustu, pomysłowości i nowoczesnego stylu 
życia. Styl industrialny nadaje wnętrzu niebanalny charakter i pozwala tchnąć nowe życie 
szczególnie w obiekty poprzemysłowe. Uwielbiają go artyści i miłośnicy kreatywnych wielo-
funkcyjnych rozwiązań architektonicznych. Ceglane wykończenia, chromowane dodatki 
oraz minimalistyczny, przemysłowy design to doskonały odpoczynek od klasycznego, 
barokowego przepychu.

W stylu industrialnym dominują barwy neutralne – szarość, brązy, biele, czernie 
i ciemne, ceglaste czerwienie. Aranżację można jednak uzupełnić kolorowymi akcen-
tami w intensywnych, nasyconych kolorach. Szczególnie dobrze sprawdzą się barwy 
używane np. do malowania znaków ostrzegawczych w zakładach przemysłowych, takie 
jak czerwony, żółty i pomarańczowy, ale również kobaltowy niebieski, turkusowy lub 
butelkowy zielony. Styl industrialny nie lubi dekoracji. Ilość znajdujących się w domu 
przedmiotów i drobiazgów należy ograniczyć do minimum – trzeba kierować się zasadami 
minimalizmu. Styl industrialny korzysta z inspiracji fabryczną surowością i nieładem, by 
paradoksalnie tworzyć bardzo gustowne, wręcz ekskluzywne wnętrza13. Warto podkre-
ślić, że przebudowa i adaptacja obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji stanowi 
zwykle wyzwanie inżynieryjne, architektoniczne, a przed wszystkim finansowe. Rewi-
talizacja obiektów poprzemysłowych prowadzi do poprawy wizerunku miejsca. Wiąże 
się z oszczędnością terenów, pochłanianych przez rozrastające się miasta w procesie 
urbanizacji, zapobiega niekontrolowanej suburbanizacji, rozlewaniu się przedmieść. Ob-
szar i obiekt poprodukcyjny zostają ponownie włączone do współczesnego życia i tym 
samym uratowane od dewastacji. Dzięki temu funkcjonalność miasta i jego wizerunek 
poprawiają się14.

Trochę historii o warszawskiej Pradze

Praga to historyczny obszar obejmujący prawobrzeżną część Warszawy. Nazwa 
wywodzi się od słowa „prażyć”, oznaczającego wypalanie gęsto porastającego wówczas 
ten teren lasu. Za pomocą ognia zlikwidowano puszcze, a następnie w odzyskanym 
miejscu powstawały budynki mieszkalne. Pierwsza wzmianka o osadzie Praga pochodzi 
z 1432 roku.

Praga była wielokrotnie niszczona i pustoszona podczas wojen w wiekach XVII i XVIII. 
Szczególnie ucierpiała w czasie wojny polsko-szwedzkiej w 1656 roku oraz w czasie wojny 
północnej (1700–1721). W połowie XVII stulecia była już dużą miejscowością o miejskim 
charakterze.

13 https://www.westwing.pl/styl-industrialny [11.2020].
14 A. Turek, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe, „Problemy Rozwoju Miast” 2013, 
nr 10, s. 85.
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W 1648 roku król Polski Władysław IV nadał Pradze prawa miejskie. Centrum ówczes-
nej osady znajdowało się w rejonie dzisiejszej ul. Ratuszowej, gdzie znajdował się ratusz. 
W XVIII wieku Praga stopniowo się odradzała, rozwijał się handel, budowano nowe domy, 
kościoły, a także dwory możnych i wpływowych rodów.

W 1791 roku na mocy ustawy Prawo o miastach Praga stała się faktyczną częścią 
Warszawy. Wzdłuż wałów wystawiono wówczas rogatki miejskie, na których pobierano 
stosowne opłaty. Największe zniszczenie Pradze przyniosła insurekcja kościuszkowska, 
a w szczególności przeprowadzona 4 listopada 1794 roku przez Rosjan rzeź Pragi – Ro-
sjanie przełamali obronę miasta i w ciągu dnia wymordowali ponad 20 tys. mieszkańców. 
W XIX wieku liczba mieszkańców wzrastała: w 1882 roku było ich ok. 16 tys., w 1913 
roku już ponad 90 tys., a pod koniec lat 20. XX wieku – 200 tys. Praga zamieszkiwana 
była wówczas przez ludność przeważnie niezamożną, także pochodzenia żydowskiego 
(ok. 1/3 ludności). Po wybudowaniu w XIX wieku mostu Kierbedzia nastąpił szybki rozwój 
Pragi. W czasie II wojny światowej jej zabudowa została uszkodzona w niewielkim stopniu. 
We wrześniu 1944 roku Pragę zajęli Rosjanie, dzięki czemu udało się uniknąć zniszczeń 
takich jak w lewobrzeżnej Warszawie. Zdecydowana większość starych praskich budyn-
ków zachowała się do dzisiaj i stanowi swoisty skansen dawnej Warszawy oraz najlepiej 
zachowany zespół przedwojennej zabudowy.

Fot. 1. Warszawa – widok z wieży kościoła pw. św. Anny na lewobrzeżną część przedwojennej  
Warszawy – Pragę. Widoczny przedwojenny most stalowy zaprojektowany przez Stanisława Kierbedzia
Źródło: warszawa.naszemiasto.pl.
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Fot. 2 i 3. Warszawa – współczesny widok z wieży kościoła pw. św. Anny na lewobrzeżną część War-
szawy – Pragę. Nowy most wybudowany po wojnie Śląsko-Dąbrowski – Trasa W-Z , w dali widoczne 
wieże katedry pw. św. Floriana i Michała Archanioła na Pradze
Fot. Tadeusz Jędrysiak.

Wybudowany w połowie XIX wieku, pierwszy w Warszawie most stalowy połączył 
dwie części miasta. Projektantem mostu był Stanisław Kierbedź, most stanowił wspaniałe 
dzieło sztuki inżynierskiej. Podczas II wojny światowej został zniszczony przez Niemców. 
Po wojnie na jego miejscu postawiono nowy most Śląsko-Dąbrowski.

Praga – dzielnica przemysłowa przedwojennej Warszawy

Dzięki dobrym połączeniom kolejowym, dogodnej przeprawie przez Wisłę, a także z ra-
cji niskich cen gruntów wielu przemysłowców lokowało swoje interesy właśnie na Pradze. 
Pierwsze, w większości małe fabryki powstały tu już w latach 70. XIX wieku. W 1879 roku 

Fot. 4. Warszawa, Praga – ul. Targowa na 
przełomie XIX i XX wieku. Zabudowa tej głównej 
ulicy Pragi nie uległa zniszczeniu podczas walk 
powstania warszawskiego 1944 r.
Źródło: warszawa.wikia.com.

Fot. 5. Warszawa, Praga – ul. Ząbkowska przed 
II wojną światową. Ulica ta ocalała po wojnie i ma 
dziś niepowtarzalny urok i klimat
Źródło: ulicazabkowska.pl.
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otwarto wielką stalownię u zbiegu ul. Szwedzkiej i Stalowej. Po kilku latach zakład dostar-
czał już ponad 22% stali produkowanej w całym imperium rosyjskim! Później budowano 
następne zakłady. Znajdowały się tam m.in.: Fabryka Narzędzi Rolniczych Jana Nepo-
mucena Rolbieckiego, trzy garbarnie, dwie fabryki kleju, Fabryka Mydła i Świec, fabryka 
białoskórnicza, fabryka fornirów, Fabryka Wody Gazowej Józefa Różyckiego, cegielnia 
i trzy składy drewna, skład węgla opałowego, jedna rzeźnia, targ i 11 zajazdów, a także 
dwie linie kolejowe, petersburska (od 1862) i terespolska (od 1867), oraz tramwaj konny, 
który przez most Kierbedzia (oficjalna nazwa Aleksandrowski) łączył dworce wymienionych 
kolei z linią warszawsko-wiedeńską15.

Rozbudowujący się na Pradze przemysł przyciągał ludzi szukających zarobku i w nie-
wielkim stopniu zwracających uwagę na warunki życia. Dążenie do ich poprawy po-
jawiło się dopiero pod koniec XIX wieku. Powstały wtedy gimnazjum rządowe i teatr, 
stworzono infrastrukturę miejską, wodociągi, kanalizację, oświetlenie ulic, położono bruki. 
Mimo to w powszechnej opinii Praga uchodziła za dzielnicę fabryczno-handlową i miejsce, 
gdzie zarabia się pieniądze. W ciągu kilkunastu lat stała się jedną z głównych dzielnic 
przemysłowych Warszawy16.

W 1879 roku było na Pradze 16 fabryk, w 1893 roku – 30, a w 1904 roku – już 49. Pod 
względem liczby zatrudnionych robotników Praga zajmowała drugie miejsce po dzielnicy 
zachodniej Warszawy17. Z dnia na dzień budowane były fabryki, otwierane sklepy czy 
kawiarnie, tym samym powstawały miejsca pracy i nowe osiedla robotnicze. Na przełomie 
XIX i XX wieku dzielnica stała się dużym i ważnym rejonem przemysłowym, przybywało 
nowoczesnych fabryk, czemu towarzyszył wzrost zatrudnienia i wartości produkcji. Na 
Pradze znajdowało się wiele nasypów i linii kolejowych. Wszędzie widać bocznice oraz 
ogromne tereny kolejowe. Gdyby je zebrać razem, okazałoby się, że zajmowały jedną 
trzecią powierzchni dzielnicy. Na przełomie XIX i XX wieku linie kolejowe były dla przemysłu 
tym, czym dziś są autostrady. Obok bocznic wyrastały ogromne fabryki, składy towarowe, 
wreszcie magazyny wojskowe.

Poniżej przedstawiono wybrane największe zakłady przemysłowe na terenie przed-
wojennej Pragi:

 ● Stalownia Warszawska (ul. Szwedzka 2/4) – powstała w 1879 roku na przed-
mieściach ówczesnej Pragi. Obecnie najstarsze obiekty są częściowo opuszczone 
lub służą za prywatne magazyny, nowsze nadal częściowo użytkują firmy pry-
watne i wojsko;

 ● Warszawski  Skarbowy Skład Win (ul. Ząbkowska 27/29) – z końca XIX wieku 
oraz Warszawskie Towarzystwo Oczyszczania i  Sprzedaży Spirytusu 
(ul. Ząbkowska 31) powstałe w 1886 roku. W 1919 roku obie firmy weszły w skład 
Polskiego Państwowego Monopolu Spirytusowego;

15 R. Morawski, Kolej i przemysł na Pradze do 1914 roku, [w:] Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, Wy-
dawnictwo Jeden Świat, Warszawa 2006, s. 112.
16 Ibidem, s. 128.
17 W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego 1864–1914, PWN, Warszawa 1977.
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 ● Fabryka Polskiego Przemysłu Gumowego  (ul. Otwocka 14) – powstała w 1921 
roku, zamknięta po 1990 roku. Obecnie prywatna placówka kultury;

 ● Mennica Państwowa (ul. Markowska 18) – z początku XX wieku, mimo zniszczeń 
wojennych produkcję wznowiono i kontynuowano do 1952 roku;

 ● Schicht-Lever, Przemysł  Tłuszczowy S.A. (ul. Szwedzka 20) – koncern mię-
dzynarodowy powstał w 1921 roku. Obecny status – własność prywatna, w planie 
przebudowa na lofty;

 ● Fabryka Mydła i  Kosmetyków „Florange” (ul. Stalowa 34, Równa 1) – spółka 
produkcyjna powstała w 1922 roku. Firma upadła, od w 1930 roku gmach przejęty 
przez miasto;

 ● Warszawska Fabryka Drutów, Sztyf tów i  Gwoździ  (ul. Objazdowa 1) – po-
wstała w 1899 roku. Po wojnie działała od 1952 roku, od 1990 roku własność prywatna;

 ● Warszawska Piekarnia Mechaniczna  (ul. Stolarska 2/4) – powstała w 1902 roku, 
zabudowania zostały opuszczone w 2010 roku, obecnie własność prywatna, siedziba 
placówki kulturalnej18.

Praga i jej współczesny klimat

W XVIII wieku Pragą zainteresował się król Stanisław August Poniatowski, który przy-
łączył ją do Warszawy. Już wtedy Praga stawiana była niejako w opozycji do lewobrzeżnej 
części miasta. Mieszkali tu handlarze i osoby bez meldunku po drugiej stronie Wisły, drobni 
złodzieje, a wkrótce pracownicy wielkich fabryk. W związku z tym rozwijała się tu uliczna 
gwara i muzyka ludowa. Na Pradze produkowano najlepszą w stolicy wódkę (w firmie 
Koneser) czy słynne wyroby czekoladowe firmy Wedel. Wtedy też powstała legenda 
dzielnicy – urokliwej, jednak często niebezpiecznej. W okresie powojennym jechało się 
na Pragę po żywność, nielegalne dokumenty, płyty i ciuchy z Zachodu19.

Obecnie Praga należy do tych dzielnic Warszawy, które stanowią o tożsamości i rodo-
wodzie stolicy. Trzeba pamiętać, że lewobrzeżna część miasta podczas II wojny światowej 
uległa zniszczeniu w 85%, natomiast Praga ocalała. Większość zabudowań w tej dzielnicy 
pochodzi z początku XX wieku i okresu międzywojennego. Jej specyficzny i charaktery-
styczny klimat powoduje, że przybywa tu wielu artystów, którzy urządzają na Pradze swoje 
pracownie, oraz turystów szukających atmosfery przedwojennej Warszawy.

Do dziś uwagę odwiedzających prawobrzeżną Warszawę zajmują przede wszystkim 
stare kamienice, fabryki i budynki, które pamiętają jeszcze czasy rosyjskiego caratu. 
W żadnej innej części miasta nie ma tak wielu autentycznych obiektów mieszkalnych 
i poprzemysłowych. Kilka z nich to prawdziwe perełki architektoniczne. Charakter powo-
jennej warszawskiej Pragi był w dużym stopniu zdominowany przez przemysł. Korzysta-
jąc z rozległych i słabo zabudowanych terenów, lokowano tu zwłaszcza ten najbardziej 

18 J. Zieliński, Fabryki dawnej Pragi, http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa [10.2020].
19 P. Wróblewski, Stara Praga się modernizuje. Historyczna dzielnica przeżywa drugą młodość, 2015, http://
warszawa.naszemiasto.pl/artykul/stara-praga-sie-modernizuje [10.2020].
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uciążliwy – przemysł ciężki. Nowe impulsy rozwojowe przyniosły dopiero lata 90. XX wieku, 
wraz ze zmianami ustrojowymi, przywracającymi wolny rynek i autentyczny samorząd 
miejski. W ostatnich latach następuje szybki proces prywatyzacji i restrukturyzacji pra-
skich zakładów przemysłowych, przybywa obiektów o charakterze usługowo-biurowym, 
oddziałów banków i towarzystw ubezpieczeniowych, rozrasta się baza hotelowa. Powstają 
głośne galerie, modne kluby i restauracje, kolejne pracownie, a nawet kolonie artystyczne. 
Praga coraz częściej zaczyna być zwana warszawskim Bronxem bądź Montmartre’em20.

Fot. 6 i 7. Warszawa, Praga – pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej (ul. Floriańska). Pomnik odsłonięty 
w 2006 r. przedstawia kapelę podwórkową, przypominając atmosferę Warszawy sprzed lat, kiedy po po-
dwórkach, szczególnie Pragi, krążyli muzykanci przygrywający popularne warszawskie piosenki. W skład 
kapeli wchodzą: skrzypek, akordeonista, gitarzysta, bandżonista oraz bębniarz, ubrani w kraciaste mary-
narki, grają naprawdę… Akordeonista opiera nogę na głośniku, z którego po wysłaniu SMS-a pod nr 7141 
słychać piosenki charakterystyczne dla prawobrzeżnej przedwojennej Warszawy. Do wyboru są utwory 
sławiące uroki m.in.: Pragi, Targówka, Mariensztatu i Kamiennych Schodków, karuzeli na Bielanach, szla-
giery lwowskie, ułańskie, legionowe, piosenki powstańczej Warszawy oraz z czasów odbudowy. Wieczo-
rem pomnik jest podświetlany – mrugające kolorowe światła sprawiają, że wydaje się, iż grajkowie tańczą
Fot. Tadeusz Jędrysiak.

Rewitalizacja dziedzictwa kultury przemysłowej warszawskiej 
Pragi

Zabytkowe obiekty poprzemysłowe stanowią element tożsamości kulturowej miast 
i regionów. Wiele z nich wpisało się trwale w miejski krajobraz i jest objętych opieką 
konserwatorską. Agnieszka Turek podkreśla, że przy adaptacji historycznych obiektów 
przemysłowych do nowych funkcji należy brać pod uwagę zachowanie układu i kompo-
zycji urbanistycznej założenia przemysłowego, charakter tego typu architektury, a także 
stworzenie przestrzeni, która przypominałaby o pierwotnej funkcji obiektu, a tym samym 
o jego roli w życiu społecznym i dziejach miasta21.

20 A. Sołtan, Praga w ciągu wieków…, op. cit., s. 27.
21 A. Turek, Rewitalizacja…, op. cit., s. 74.
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Coraz większe zainteresowanie społeczne, m.in. wśród pasjonatów techniki, oraz uzna-
nie inwestorów i deweloperów zyskuje modna na zachodzie Europy „idea nowego życia 
dla zabytków techniki”, polegająca na traktowaniu ich jako cennego dziedzictwa kultury 
narodowej. Dotychczas bowiem obiekty dziedzictwa przemysłowego postrzegane były 
wyłącznie jako bariera rozwojowa i źródło negatywnych konotacji związanych z upadkiem, 
zacofaniem i ubóstwem. Dla zwykłego mieszkańca obiekty po niedawno jeszcze czynnej 
kopalni, hucie czy fabryce były nie zabytkiem, lecz najczęściej warsztatem utraconej pracy 
i symbolem społecznego wykluczenia22.

Warszawskie dziedzictwo poprzemysłowe jest bardzo bogate, do dziś zachowało 
się ok. 100 zakładów przemysłowych z XIX i początków XX wieku. Najwięcej na Pradze 
Północ i na Woli. Z oczywistych przyczyn w zdecydowanej większości nie pełnią już 
one dawnej funkcji. Wiele pochopnie zburzono, a równie wiele jest w stanie ruiny. Na 
szczęście część z nich doczekała się rewitalizacji i zaadaptowania do lokalnych potrzeb 
społeczno-kulturalnych23. Poniżej opisano najciekawsze przykłady rewitalizacji obiektów 
poprzemysłowych na cele kulturalno-społeczne.

Centrum Kultury „Koneser” – kulturalne centrum Pragi  
(ul. Ząbkowska 27/31)

Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser została zbudowana w 1867 roku jako Fa-
bryka Oczyszczania Spirytusu, w miejscu starego folwarku na Szmulowiźnie, w sercu 
tzw. Starej Pragi. Obiekt stanowi niezwykle ciekawy przykład europejskiej architektury 
przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku. Koneser to kawał historii Pragi oraz architek-
tonicznego piękna rodem z neogotyku. Charakterystyczna czerwona cegła, zabytkowa 
brama wjazdowa oraz architektoniczny kunszt stanowią o wyjątkowości tego miejsca. 
Swoje najlepsze lata wytwórnia wódek Koneser przeżywała w latach 20. XX wieku, kiedy 
zakład zatrudniał ponad 400 osób. Fabryka była w stanie produkować nawet ćwierć 
miliona butelek alkoholu w ciągu doby. Z „linii produkcyjnych” schodziły m.in. takie 
znane do dziś alkohole, jak „Wyborowa” (1927), „Luksusowa” (1928) czy „Żytnia”, a także 
rozmaite wódki czyste, gatunkowe i denaturaty.

Na terenie zakładów Koneser uruchomiono także jedną z pierwszych w Warszawie 
studni z popularną wodą oligoceńską. Gorzelnia Koneser należała do jednych z najbardziej 
rozwiniętych zakładów pod względem technologicznym – ponoć była to jedna z pierwszych 
w Warszawie fabryk oświetlanych elektrycznością. Ponadto rozmaite nowatorskie roz-
wiązania plasowały wytwórnię wódek bardzo wysoko pod względem rozwinięcia procesu 
technologicznego rektyfikacji24.

22 A. Hajduga, Rewitalizacja dziedzictwa…, op. cit.
23 J. Baliński, Rewitalizacja i „nowe życie” dawnych zakładów przemysłowych, 2014, http://politykawarszawska.
pl/a/749 [11.2020].
24 http://www.ulicazabkowska.pl/wytwornia-wodek-koneser [11.2020].
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Po II wojnie światowej, w czasie której zakład poważnie ucierpiał, produkcja została 
przejęta przez Polmos. W 1988 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków. Po 1990 roku 
stan finansowy przedsiębiorstwa znacznie się pogorszył. Cześć zakładu postanowiono 
przekazać w użytkowanie instytucjom związanym z kulturą, tworząc Centrum Kultury 
„Koneser”.

Do dziś zachowało się 11 oryginalnych obiektów. Budynki są w niezłym stanie, zacho-
wały się tu ciekawe elementy małej architektury, kute w stali tzw. ankry, czyli elementy 
spinające wieniec w formie róż, i urządzenia techniczne, np. lampy łukowe. W tej chwili 
jest to jeden z najważniejszych obszarów animacji kultury w Warszawie o powierzchni 
50 tys. m2 (połowa warszawskiej Starówki), a przy tym jeden z najbardziej oryginalnych 
kwartałów miasta. W związku z redukcją zatrudnienia pomieszczenia fabryki są obecnie 
wykorzystywane jako pracownie lub galerie artystyczne. Adaptacja zabytkowych budynków 
i budowa nowych, inspirowanych postindustrialną zabudową, przebiega etapami. Na obiekt 
składają się: część mieszkaniowa, handlowo-usługowa, kulturalna i biurowa. W części 
pomieszczeń działał w latach 2005–2010 Teatr Wytwórnia, a także galeria Luksfera.

Pod koniec 2017 roku w zabytkowym budynku rektyfikacji spirytusu na terenie centrum 
otwarto Muzeum Polskiej  Wódki. Celem pierwszej w Polsce i na świecie instytucji 
kultury poświęconej polskiej wódce jest „popularyzacja historii i unikalnego charakteru 
naszego narodowego trunku”. Dzięki wykorzystaniu najnowszych multimedialnych roz-
wiązań w odnowionych, zabytkowych wnętrzach udostępniono ekspozycję prezentującą 
w nowoczesnej formie ponad 600-letnią tradycję polskiej aqua vitae.

Ryc. 1. Warszawa – Centrum Kultury „Koneser”. Centrum znajduje się w kwartale ul. Ząbkowskiej, 
Markowskiej, Białostockiej i Nieporęckiej na terenie Warszawskiej Wytwórni Wódek. Położenie Centrum 
Praskiego Koneser w samym sercu warszawskiej Pragi zapewnia doskonałą komunikację i bliskość 
prestiżowych inwestycji miejskich
Źródło: http://koneser.eu.
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Fot. 8, 9, 10, 11. Warszawa, Praga – Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser – Centrum Kultury.  
Zabudowania z czerwonej cegły nawiązują do stylu gotyckiego – wąskie okna, charakterystyczne  
gzymsy, strzeliste wieżyczki i łukowate sklepienia stropów
Fot. Tadeusz Jędrysiak.

Ryc. 2.
Źródło: blog.koneser.eu

Ryc. 3.
Źródło: kuc.com.pl
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Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny (ul. Otwocka 14)

Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny to kompleks artystyczno-edukacyjny utworzony 
w jednym z najstarszych obiektów industrialnych prawobrzeżnej Warszawy. Mieściła się 
tutaj fabryka marmolady, potem przetwórnia konserw, następnie jej miejsce zajął Polski 
Przemysł Gumowy (w skrócie PPG – od którego wzięły swoją nazwę słynne tenisówki 
„pepegi”), ostatecznie pomieszczenia fabryczne zajęła masarnia. Tę właśnie opuszczoną, 
zrujnowaną fabrykę odkrył kompozytor, producent muzyczny i telewizyjny – Wojciech 
Trzciński, zakładając w 2003 roku Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny. W industrial-
nych i odrestaurowanych pomieszczeniach zachowujących klimat robotniczej Warszawy 
z przełomu wieków stworzył ośrodek, w którym odbywają się koncerty, przedstawienia 
teatralne, pokazy filmów, wystawy, pokazy mody oraz konferencje. W kompleksie znajduje 
się też restauracja, nastrój tego miejsca można kojarzyć z dawnymi klubami studenckimi. 
Fabryka Trzciny słynie z koncertów i festiwali muzycznych. Najczęściej można tu posłuchać 
jazzu w różnych odmianach. Przy Fabryce Trzciny działa także Teatr  Praga, który do 
1 stycznia 2008 roku funkcjonował pod nazwą Teatr Nowy Praga.

Praskie Centrum było wielokrotnie nagradzane, m.in. za stworzenie Fabryki Trzciny – 
„tętniącego życiem centrum wydarzeń artystycznych, instytucji kulturalnej nowej generacji”. 
Wojciech Trzciński otrzymał w 2005 roku Specjalny Paszport (za 2004) dla kreatora kultury 
przyznawany przez tygodnik „Polityka”. Centrum bierze też udział w Warszawskiej Nocy 
Muzeów.

Ryc. 4. Logo Fabryki Trzciny
Źródło: archiwum.at.edu.pl.

Fot. 12. Warszawa, Praga – Centrum Artystyczne 
Fabryka Trzciny. Niepowtarzalny klimat Fabryka 
Trzciny zawdzięcza oryginalnemu połączeniu 
tradycji i nowoczesności, postindustrialnego 
klimatu z artystyczną awangardą. Do dziś wnętrza 
zachowały elementy starej architektury
Fot. Tadeusz Jędrysiak.



56 Halina Makała, Tadeusz Jędrysiak

„Wypieki Kultury” – nowe życie stuletniej piekarni: galeria, 
wódka i flaki

Na ul. Stolarskiej 2/4, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Szwedzką na warszawskiej Pradze 
znajduje się jedna z najstarszych w mieście piekarni, dostarczała ona pieczywo dla połowy 
mieszkańców Pragi. Charakterystyczny ceglany budynek z dwoma wysokimi kominami zo-
stał wybudowany najprawdopodobniej w 1900 roku. Od 2012 roku piekarnia nie zaopatruje 
już prażan w świeży tradycyjny polski chleb. Wnętrze zakładu do dziś zachowało w dużej 
mierze dawny wystrój. Stoją tam wciąż maszyny piekarnicze (np. kadzie) pochodzące 
jeszcze sprzed wojny. Przetrwała też smukła, żeliwna kolumienka podtrzymująca sklepie-
nie (stropy odcinkowe) pośrodku zakładu. Wnętrze starego budynku oddaje industrialny 
charakter tego miejsca, jest przy tym bardzo nowoczesne i funkcjonalne.

Od 2012 roku w zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej piekarni mieści się Centrum 
Kulturalno-Konferencyjne „Wypieki Kultury”. Zdaniem organizatorów działania centrum 
są wielopłaszczyznowe, nieszablonowe, nieskrępowane i nastawione na kreatywność. 
W różnorodnych przestrzeniach obiektu odbywają się wydarzenia kulturalne, konferencje, 
bankiety oraz imprezy zamknięte. Zabytkowe ściany piekarni tworzą niepowtarzalną at-
mosferę, która przyciąga ludzi. Promuje się tu artystów, zwracając uwagę na niesamowity 
potencjał różnorodności kultury i sztuki25.

25 http://www.miastownia.pl/miejsce/wypieki_kultury/4674 [10.2020].

Ryc. 5.
Źródło: warszawa.pl.

Ryc. 6.
Źródło: fabryka.waw.pl.

Ryc. 7.
Źródło: fabryka.waw.pl.
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Fot. 13 i 14. Warszawa, Praga – Centrum Kulturalno-Konferencyjne „Wypieki Kultury”, z dwoma cha-
rakterystycznymi ceglanymi kominami po dawnej piekarni. To miejsce dla sztuki, kina, muzyki, fotografii, 
spotkań, eventów… Mimo że „Wypieki” mieszczą się w starym budynku, jest to bardzo nowoczesne 
i funkcjonalne miejsce: wysokiej klasy rozwiązania techniczne, urządzenia audiowizualne, wi-fi na tere-
nie całego obiektu. Ulica, przy której znajdują się „Wypieki Kultury”, zachowała do dziś unikatową w tej 
części Pragi, autentyczną nawierzchnię z kocich łbów z rynsztokiem.
Fot. Tadeusz Jędrysiak

Ryc. 8.
Źródło: evenea.pl.

Ryc. 9.
Źródło: cojestgrane.pl.

Ryc. 10.
Źródło: freestyle.pl.

Ryc. 11.
Źródło: cojestgrane.pl.

Ryc. 12.
Źródło: news.o.pl.
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Podsumowanie

Praga, dzielnica prawobrzeżnej Warszawy, dotąd kojarzona jako uboga, ze specyficz-
nym żargonem i życiem, zyskuje nowe życie. W opracowaniu podano tylko trzy przykłady 
rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturalno-społeczne. Należy dodać, że 
w planie drugie życie zyskają też inne historyczne budynki na warszawskiej Pradze. Dzięki 
temu teraźniejszość połączy się z przeszłością, a klimat warszawskiej Pragi pozostanie 
w historycznych, jednak odnowionych budynkach.

Wysiłki inwestorów, którzy podejmują się realizacji tych wymagających przedsięwzięć, 
idą teraz w stronę tworzenia kompleksów multifunkcyjnych. Do rewitalizacji dawnych 
fabryk, kompleksów przemysłowych, elektrowni czy browarów zachęca firmy nie tylko 
niezwykły potencjał starych, często zabytkowych zabudowań, ale także ich doskonałe, 
na ogół centralne usytuowanie. Prestiżowa lokalizacja zobowiązuje, inwestorzy starają 
się więc, by modernizowane obiekty przyciągały swoim niepowtarzalnym charakterem, 
zarówno aranżacyjnym, jak i użytkowym.
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Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie dawnych obiektów industrialnych w warszawskiej dzielnicy 
Pradze i ukazanie ich życia kulturalnego współcześnie. Omówiono proces rewitalizacji praskiej 
zabudowy jako szansę na nowe życie dla obiektów poprzemysłowych. Przybliżono historię 
warszawskiej Pragi, jej przedwojenny, przemysłowy charakter i współczesny klimat. Przedsta-
wiono Centrum Kultury „Koneser” – kulturalne centrum Pragi (ul. Ząbkowska 27/31), Centrum 
Artystyczne Fabrykę Trzciny (ul. Otwocka 14) oraz „Wypieki Kultury” – nowe życie stuletniej 
piekarni przy ul. Stolarskiej 2/4. Ukazano atrakcyjność tej dzielnicy Warszawy, miejsce życia 
kulturalnego o niepowtarzalnej atmosferze, która przyciąga ludzi.

Słowa kluczowe: warszawska dzielnica Praga, dawne obiekty industrialne, życie kulturalne 
współcześnie

Abstract

The aim was to present former industrial facilities related to the exploration in the Warsaw district 
of Praga and their present day cultural life. The revitalization process in Praga was discussed 
as a chance for a new life for post-industrial facilities. The most important historical events of 
Warsaw’s Praga were presented. It shows Praga – the industrial district of pre-war Warsaw 
and its contemporary atmosphere. The “Koneser” Cultural Center – the cultural center of Praga 
(ul. Ząbkowska 27/31), the Fabryka Trzciny Art Center (ul. Otwocka 14) and “Wypieki Kultury” 
the new life of a hundred-year-old bakery at ul. Stolarska 2/4. It shows the attractiveness of this 
district of Warsaw, a place of cultural life that creates a unique atmosphere, an atmosphere that 
attracts people.

Keywords: the Warsaw district of Praga, former industrial buildings, contemporary cultural life
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TERENY ZAMKNIĘTE I OPUSZCZONE JAKO ELEMENT 
TURYSTYKI EKSTREMALNEJ

CLOSED AND ABANDONED AREAS AS THE ELEMENT OF THE EXTREME 
TOURISM

1. Wprowadzenie i aspekty definicyjne

Zjawisko turystyki ekstremalnej posiada stale kontrowersyjny charakter i w ten właś-
nie sposób prezentuje się społeczne postrzeganie owej gałęzi turystyki. Ekstremalne 
formy działalności turystycznej przynajmniej fasadowo sytuują się w opozycji do turystyki 
tradycyjnej. Należy jednak pamiętać, iż w zakresie indywidualnych odczuć uczestników 
poszczególnych form aktywności ekstremalne i ryzykowne działania turystyczne mogą 
zapewniać realizację dokładnie tych samych potrzeb co w przypadku konwencjonalnie 
pojmowanego relaksu i rozrywki.

Turystyka ekstremalna stanowi część szeroko pojmowanej turystyki przygodowej, 
zawierającej elementy „twardej turystyki”, uwzględniającej wysoki poziom ryzyka. Opi-
sywany typ aktywności turystycznej może być również związany ze sportami ekstre-
malnymi i minimalizacją ryzyka oraz maksymalizacją przeżyć emocjonalnych w ramach 
form rekreacyjnych (np. skoki bungee)1. Jednym z podstawowych wyróżników turystyki 
ekstremalnej jest nastawienie na wyszukiwanie niezwykłych, alternatywnych, niszowych 
form rozrywki2. W tym zakresie mieści się również eksplorowanie terenów zamkniętych 
i opuszczonych, które wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia, a w skrajnych sytuacjach życia 
(szczególnie w budynkach grożących zawaleniem, będących w złym stanie technicznym 
uniemożliwiającym dalszą eksploatację3).

Niniejsze opracowanie ma zatem na celu określenie zakresu owego zjawiska, analizę 
potencjału oraz uwypuklenie zagrożeń immanentnie wpisanych w ową formę turystyki.

1 Por. J. Adamczyk, Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, „Studia i Materiały 
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” – Rogów 2011, z. 28(3), s. 254.
2 Ibidem.
3 Budynki te nierzadko przeznaczone są przez właściwą danemu terenowi administrację do rozbiórki bądź też 
wyburzenia.
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2. Degradacja przestrzeni miejskiej a turystyka ekstremalna

Analizowany podtyp ryzykownej poznawczo turystyki przygodowej posiada lokaliza-
cyjnie głównie miejski charakter, korespondując ze zbiorem zjawisk określanych mianem 
degradacji miejskiej przestrzeni, separacji społeczno-przestrzennej, gettoizacji4. Spośród 
szeregu czynników wpływających na tworzenie się miast zamkniętych i zamkniętych dziel-
nic, a także opuszczonych (niezamieszkałych) dzielnic, miast i regionów wyróżnić należy 
podstawowe faktory, występujące w charakterze determinantów w skali całego świata:

 ● wpływ przemysłu zbrojeniowego/chemicznego związanego z bezpieczeństwem we-
wnętrznym państwa (ros. ZATO – zamknięta struktura administracyjno-terytorialna5),

 ● katastrofy przemysłowe/energetyczne,
 ● deindustrializacja/reindustrializacja,
 ● działania wojenne, konflikty zbrojne (w tym wewnętrzne),
 ● konflikty społeczne – napięcia strukturalne manifestowane w zamieszkach ulicznych 

(działalność radykalnych ruchów społecznych),
 ● problemy społeczne (enklawy biedy, wykluczenia społecznego),
 ● czynniki klimatyczne i geograficzne.

3. Miasta i dzielnice zamknięte/opuszczone w Europie

Wśród miast i dzielnic zamkniętych/opuszczonych w Europie przeważają te usytuowa-
ne na terenie Federacji Rosyjskiej, a także Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. 
Poniższe zestawienie prezentuje zakres występowania zjawiska w Europie w podziale 
geopolitycznym:

 ● Federacja Rosyjska (ok. 50 oficjalnie istniejących miast zamkniętych, a także opusz-
czone tereny eksperymentów z bronią jądrową, w tym m.in. archipelag Nowej Ziemi, 
tereny łagrów sowieckich);

 ● Europa Wschodnia – Ukraina (Donbas, Prypeć, Czarnobyl), Gruzja (Osetia, Abchazja, 
Czeczenia);

 ● Europa Środkowo-Wschodnia – Polska (Warszawa – poprzemysłowe tereny Targówka 
Fabrycznego i Żerania, os. Dudziarska, Łódź – tereny poprzemysłowe, Śląsk – opusz-
czone osiedla w okolicach poszczególnych zakładów wydobywczych, województwo 
zachodniopomorskie – Kłomino, Borne Sulinowo, Żarnowiec – nieukończona budowa 
elektrowni jądrowej), Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia (romskie getta);

 ● Europa Południowa – Włochy, Hiszpania, Grecja (tereny poprzemysłowe, nieudane 
eksperymenty społeczne, niezaludnione budownictwo apartamentowe, wyludnienie 

4 Por. m.in. M.K. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, Między lękiem a podziwem. Getta społeczne w starym regionie 
przemysłowym, [w:] Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Scholar, Warszawa 
2007, s. 29–52; B. Jałowiecki, Czy Warszawa staje się miastem trzeciego świata?, „Studia Regionalne i Lokalne” 
2006, z. 26(4), s. 52–53.
5 Zob. źródło internetowe: https://ru.wikipedia.org/wiki/Закрытое_административно-территориальное_об-
разование [14.07.2020].
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w związku z migracjami wewnętrznymi, problemy społeczne, enklawizacja biedy, 
działania radykalnych ruchów społecznych), Cypr (inwazja wojsk tureckich);

 ● Europa Zachodnia – Francja (problemy migracyjne, gettoizacja), wschodnie Niemcy 
(zależności postzimnowojenne).

4. Miasta i dzielnice zamknięte w USA, Ameryce Południowej 
i Azji

Miasta i dzielnice zamknięte w USA, Ameryce Południowej i Azji mają zdecydowanie 
zróżnicowany charakter. Od zdeindustrializowanych terenów w granicach Stanów Zjedno-
czonych przez socjoekonomiczne problemy Ameryki Łacińskiej do dotkniętych konfliktami 
zbrojnymi (zewnętrznymi, jak i wojnami domowymi) blisko- i dalekowschodnich krajów 
azjatyckich. Należy pamiętać, iż taki rozkład degradacji przestrzeni miejskiej odpowiada 
postzimnowojennej specyfice6. Rywalizacja ZSRR i USA wpływała na konstytuowanie się 
tzw. konfliktów zastępczych na terenach autonomicznych państw narodowych, następnie 
nierzadko tracących pełnię suwerenności7. Poniższe zestawienie prezentuje zakres zja-
wiska w czterech wyróżnionych uprzednio kręgach kulturowo-cywilizacyjnych:

 ● USA („pas rdzy” – zdeindustrializowane tereny Wschodniego Wybrzeża, ghosttowns 
na terenie stanów południowych, w tym m.in. Route 66);

 ● Ameryka Południowa i Środkowa – Brazylia, Argentyna, Kolumbia, Wenezuela, Karaiby 
(problemy społeczne, enklawizacja biedy);

 ● Bliski Wschód Azji – Palestyna, Liban, Syria, Irak, Afganistan (konflikty zbrojne);
 ● Daleki Wschód Azji – Kambodża, Birma, Laos (wewnętrzne konflikty zbrojne), Bangla-

desz, Indie (problemy społeczne, enklawizacja biedy), Japonia (czynniki klimatyczne, 
katastrofy przemysłowe/energetyczne), Filipiny (problemy społeczne, enklawizacja 
biedy).

5. Miasta i dzielnice zamknięte/opuszczone w Afryce

Gettoizacja przestrzeni publicznej Afryki związana jest przede wszystkim z problemami 
dekolonizacyjnymi8 oraz wewnętrznymi konfliktami zbrojnymi, które są przyczyną i zarazem 
skutkiem enklawizacji biedy oraz zaawansowanej społecznej ekskluzji9. Poniższe zróżni-
cowanie oparte jest na geopolitycznych kategoriach podziału wspomnianego kontynentu:

6 Zob. M. Sułek, Geopolityczna transformacja świata po zimnej wojnie, „Przegląd Geopolityczny” 2018, z. 25(2), 
s. 9–26.
7 Na temat konfliktów zastępczych (ang. proxy/hybrid wars) zob. np.: M. A. Innes (ed.), Making Sense of Proxy 
Wars: States, Surrogates & the Use of Force, foreword by W. C. Banks, Potomac Books, Washington 2012, 
s. 61–63.
8 Zob. np.: W. Mazurczak, Kolonializm – Dekolonizacja – Postkolonializm. Rozważania o istocie i periodyzacji, 

„Przegląd Politologiczny” 2016, z. 55(3), s. 131–141.
9 W kontekście wykluczenia społecznego zob. m.in.: K. Frieske, Społeczne wykluczenie: o nicowaniu pojęć, [w:] 
Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania – metody – wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Kopińska, 
Wyd. IPiSS, Warszawa 2005, s. 55–62.
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 ● Afryka Północna – Libia, Egipt (wewnętrzne konflikty zbrojne, działania ruchów spo-
łecznych, enklawizacja biedy);

 ● Afryka Środkowa – Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Uganda, Rwanda, Re-
publika Środkowej Afryki (wewnętrzne konflikty zbrojne, enklawizacja biedy);

 ● Afryka Wschodnia (tzw. Róg Afryki– konflikty zbrojne, działania ruchów terrorystycz-
nych10, enklawizacja biedy);

 ● Afryka Południowa – RPA (konflikty społeczne na tle rasowym), Lesotho (czynniki 
geograficzne).

6. Wnioski

Turystyka ekstremalna związana z eksplorowaniem terenów zamkniętych i opusz-
czonych stanowi stale zyskującą na popularności i znaczeniu gałąź działalności 
turystyczno- rekreacyjnej. Świadczą o tym relacje zdjęciowe i filmowe publikowane w me-
diach (w tym również w mediach społecznościowych), a także liczebność grup pasjonatów 
funkcjonujących na portalach społecznościowych i forach internetowych. Ekstremalny 
element przygodowego typu aktywności turystycznej posiada głównie oddolny charak-
ter, nierzadko stroniąc wręcz od instytucjonalizacji. W tym właśnie miejscu pojawia się 
jedna z głównych kontrowersji – podejmowanie indywidualnego ryzyka, nacechowane 
chęcią stałego zwiększania silnych odczuć i emocji, szczególnie wśród osób pozosta-
jących w wieku młodzieżowym, może prowadzić do zachowań nieodpowiedzialnych. 
W przypadku utraty zdrowia, a w skrajnych przypadkach utraty życia nie istnieją instancje 
odwoławcze rozstrzygające o odpowiedzialności prawnej danych osób (organizatorzy 
wycieczek nierzadko rekrutują się spośród takich samych pasjonatów jak uczestnicy, nie 
posiadając organizacyjnej afiliacji). Eksploracja terenów zamkniętych i opuszczonych to 
aktywność pozostająca na granicy prawa, a czasami wykraczająca poza prawne regulacje. 
Szczególnie w przypadku terenów o pierwotnie militarnej specyfice służby będące admi-
nistratorami danych obszarów mogą w oczywisty sposób chronić tajemnice państwowe, 
broniąc w ten sposób bezpieczeństwa wewnętrznego w interesie społecznym. Coraz 
szersza popularyzacja analizowanego zjawiska może doprowadzić do konieczności 
wytworzenia, na podstawie dialogu społecznego i wewnętrznej debaty w gronie tury-
stycznym, mechanizmów służących instytucjonalizacji i normatywizacji wybranych form 
turystyki ekstremalnej. Wspomniane regulacje pozwoliłyby na zachowanie alternatywnego, 
nonkonformistycznego charakteru eksploracji terenów zamkniętych i opuszczonych przy 
jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa ich uczestników.

10 Przede wszystkim fundamentalistów islamskich.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł zogniskowany jest wokół analizy potencjału zjawiska turystyki ekstremalnej 
w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej w kontekście szeregu procesów 
ekonomicznych i społecznych, jakie zdeterminowały pojawienie się nowej formy aktywności 
turystycznej. W związku z popularnością turystyki ekstremalnej wśród młodzieży wskazano 
również na zagrożenia związane z ryzykiem indywidualnym, jak i zagrożenia dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego skorelowane z nieodpowiedzialnymi zachowaniami na terenach zamkniętych 
i opuszczonych.

Słowa kluczowe: tereny zamknięte, tereny opuszczone, turystyka ekstremalna

Abstract

Following article is focused on the analysis of the potential of extreme tourism phenomenon in 
Europe, Asia, North America and South America in the context of several economic and social 
processes which have determined the new form of touristic activity. In the connection with the 
extreme tourism popularity among youth there were highlighted the danger connected with indi-
vidual risk and danger for internal security correlated with irresponsible behaviors in the closed 
and abandoned areas.

Keywords: closed areas, abandoned areas, extreme tourism
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OFERTA PRZEWOZOWA KOLEI W POLSCE PRZED PANDEMIĄ 
COVID-19 I W JEJ TRAKCIE W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ 
ROZWOJU TURYSTYKI

THE POLISH RAIL TRANSPORT OFFER BEFORE AND DURING  
THE COVID-19 PANDEMIC FROM THE VIEWPOINT OF THE DETERMINANTS 
OF TOURISM DEVELOPMENT

Wstęp

Transport pojmowany być może jako niezbędny warunek podróży. Pomiędzy tury-
styką a transportem istnieje swoiste sprzężenie zwrotne, silna zależność jednego od 
drugiego. Bez transportu bowiem nie może istnieć turystyka, rozumiana najczęściej 
jako rodzaj dobrowolnej ruchliwości przestrzennej ludzi. Brak możliwości skorzysta-
nia z sieci transportowej lub brak takowej sieci skutecznie ograniczyłby rozwój usług 
turystycznych w danym miejscu. Rzec by można, że transport jest jednym z istotnych 
warunków funkcjonowania zjawiska przestrzennego, jakim jest turystyka. Jest niezwykle 
ważną formą zagospodarowania turystycznego, rozumianego jako „działalność mają-
ca na celu przystosowanie środowiska geograficznego do potrzeb turystyki”1. Wielu 
naukowców podejmując się definiowania pojęcia zagospodarowania turystycznego, 
podkreśla szczególną rolę transportu. Anna Pawlikowska-Piechotka rozumie przez po-
jęcie zagospodarowania turystycznego „planowe rozmieszczenie na danym obszarze 
infrastruktury turystycznej […] niezbędnej dla rozwijania funkcji turystycznych”2. Wśród 
nich wymieniana jest infrastruktura transportowa. Wiesław Kaprowski pisze, że „do 
zagospodarowania turystycznego należą urządzenia, dzięki którym możliwy jest ruch 
turystyczny w terenie”3 – podkreślając znaczenie ruchu, mobilności turystów podczas 
wyjazdów. Olaf Rogalewski zauważa, że istotnym elementem zagospodarowania tury-
stycznego obok ochrony i przystosowania walorów turystycznych do potrzeb turystów 
oraz zapewnienia niezbędnych warunków egzystencji w miejscu docelowym podróży jest 

1 O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979.
2 A. Pawlikowska-Piechotka, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 
2009.
3 W. Kaprowski, Geografia turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
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również zapewnienie dojazdu4. Zatem doniosłej roli transportu w kształtowaniu szeroko 
rozumianych usług turystycznych, w konstruowaniu infrastruktury turystycznej – nie 
sposób pominąć. Można zaryzykować stwierdzenie, że dostępność komunikacyjna jest 
najważniejszym czynnikiem rozwoju turystyki, bowiem bez jej odpowiedniego poziomu 
ograniczony jest udział turystów, którzy wypełniają przestrzeń turystyczną. Podstawowy 
warunek, jakim jest fizyczna obecność turysty w danym miejscu, pozostaje niespełniony, 
nawet w przypadku odpowiedniego przygotowania zaplecza noclegowego, gastrono-
micznego, rozrywkowego, kulturalnego czy sportowo-rekreacyjnego miejscowości 
recepcyjnej. Także na nic zdają się liczne walory turystyczne zarówno o charakterze 
naturalnym, jak i antropogenicznym, jeśli turysta pozbawiony jest dojazdu do nich 
i możliwości skorzystania z ich dobrodziejstw.

Na tę swoistą zależność pomiędzy transportem a turystyką należałoby spojrzeć rów-
nież z drugiej strony. Otóż można by stwierdzić, że transport jest wyraźnie ograniczony 
w pewnych obszarach recepcyjnych bez turystyki – szczególnie w kontekście częstotliwości 
połączeń, gęstości sieci przewozów pasażerskich. Bez turystyki bowiem, bez nasycenia 
realnym ruchem turystycznym transport obecny w pobliżu miejsc o wysokich walorach 
turystycznych i potencjale rozwojowym byłby mocno ograniczony. Jego sieć połączeń 
skupiałaby się wówczas na dowozie ludzi do miejsc pracy, do instytucji edukacyjnych, 
centrów handlowych, do najbliższego ośrodka miejskiego – z pominięciem terenów po-
siadających bazę noclegową, dzielnic wypoczynkowych, obszarów koncentracji walorów 
turystycznych.

Wpływ pandemii na turystykę i transport

W dobie pandemii nieznanej dotąd choroby o nazwie COVID-19 sytuacja rozwojowa 
turystyki została poważnie zachwiana. Konieczność izolacji społecznej, obowiązek przeby-
wania w niewielkich grupach, ograniczonych praktycznie do najbliższych członków rodziny, 
wszechobecne ograniczenia w przemieszczaniu się – o różnym nasileniu w zależności 
od sytuacji pandemicznej w danym kraju czy regionie – spowodowały drastyczny spadek 
zainteresowania wyjazdami turystycznymi w społeczeństwie. Sytuacja taka została niejako 
wymuszona przez obostrzenia narzucane przez rządy poszczególnych państw oraz orga-
nizacje międzynarodowe, jak np. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Znaczna część 
ludzi była zmuszona w stosunkowo krótkim czasie zrezygnować z wyjazdów, odwołać 
zaplanowane podróże, anulować rezerwacje miejsc noclegowych. Stan ten odbił się rów-
nież na transporcie. Zamykanie przejść granicznych lądowych, morskich i powietrznych 
w znaczący sposób ograniczyło funkcjonowanie międzynarodowych połączeń komuni-
kacyjnych. Ograniczeniu uległy także połączenia krajowe, z uwagi na mniejszy popyt 
wielu przewoźników zareagowało uszczupleniem siatki połączeń, skróceniem dotychczas 
realizowanych tras, wycofaniem z rozkładów jazdy regularnych lub sezonowych linii. O ile 

4 O. Rogalewski, Zagospodarowanie…, op. cit.
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transport drogowy ucierpiał w mniejszym stopniu, głównie z uwagi na możliwość wyko-
rzystania własnego środka transportu pozwalającego na poruszanie się danej komórki 
społecznej, jaką jest rodzina, w jednym pojeździe – co było dopuszczone przez władze 
sanitarne – o tyle pozostałe formy transportu zbiorowego odczuły wyraźne zmniejszenie 
zainteresowania przewozami pasażerskimi przez klientów. Na sytuację tego typu wpłynęły 
obawa pasażerów przed korzystaniem z miejsc dużej koncentracji ludności, unikanie sku-
pisk ludzkich, niepewność co do utrzymania reżimu sanitarnego przez przewoźników oraz 
często zmieniające się przepisy i regulacje dotyczące norm ilościowych i jakościowych 
prowadzenia przewozów pasażerskich. Operatorzy i organizatorzy transportu publiczne-
go musieli dostosować się do nowych ustaleń i rozporządzeń, wypracować rozwiązania 
pozwalające na nowe zarządzanie obłożeniem pojazdów pasażerskich, borykając się 
jednocześnie ze spadającą liczbą osob korzystających z usług transportowych.

Z badań prowadzonych na zlecenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu 
Publicznego (UITP) wynika, że po pierwszej fazie obostrzeń związanych z pandemią 
COVID-19 wzrosła liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego w skali 
globalnej5. Organizacja przytacza wyniki badań naukowych, które mają wskazywać na sto-
sunkowo wysokie bezpieczeństwo korzystania z transportu publicznego, przy spełnionym 
warunku stosowania podstawowych form ochrony w postaci maseczek oraz zachowaniu 
zasad higieny. Brytyjska organizacja działająca na rzecz bezpieczeństwa na kolei prze-
prowadziła badania, które wskazały, że ryzykiem zarażenia chorobą COVID-19 podczas 
podróży pociągiem obarczona jest jedna osoba na 11 tysięcy podróżujących. Wartość 
tego czynnika ryzyka określono na mniej niż 0,01%6. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu 
Kolorado funkcjonującego w mieście Boulder w Stanach Zjednoczonych dowiedli, że 
w odpowiednio wentylowanym składzie metra i przy założeniu, że poruszający się nim pa-
sażerowie nie rozmawiają ze sobą – ryzyko zakażenia chorobą wywołującą koronawirusa 
jest nieznaczne i spada prawie do zera7. Badaniami naukowymi nad bezpieczeństwem 
podróżowania środkami komunikacji zbiorowej zajęły się liczne ośrodki uniwersyteckie 
i instytuty naukowe. Wśród nich można wymienić niemiecki Instytut im. Roberta Kocha 
z siedzibą w Berlinie, którego zespół naukowców prześledził ponad 55 tys. przypadków 
pacjentów zarażonych wirusem COVID-19. Badania te wykazały, że jedynie 90 zakażeń, 
stanowiących zaledwie 0,2% przebadanej grupy, miało miejsce w środkach komunika-
cji masowej8. Do podobnych wniosków doszli naukowcy francuskiej agencji rządowej 
o nazwie Santé Publique France. Przeprowadzili oni badania w przedziale czasowym 
od 9 maja do 28 września 2020 roku, z których wynika, że zaledwie 1,2% przypadków 
zarażeń koronawirusem miało związek z szeroko rozumianym transportem zbiorowym, 

5 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/uitp-transport-publiczny-jest-odporny-na-covid-66310.html 
[5.12.2020].
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem, na podstawie źródła badań zamieszczonego na oficjalnej stronie Instytutu im. Roberta Kocha: https://
edoc.rki.de/handle/176904/6944.
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w co wliczono komunikację lądową, morską i powietrzną9. Jak podkreśla Międzynarodo-
we Stowarzyszenie Transportu Publicznego, celem tych badań nie jest podobna do tej 
sprzed pandemii promocja korzystania ze środków transportu masowego, dowodzą one 
jedynie, że przy zastosowaniu łatwych do wdrożenia środków zapobiegawczych, takich 
jak noszenie maseczek, dezynfekcja często dotykanych powierzchni, pozostawienie co 
poniektórych wolnych miejsc w taborze transportowym oraz wietrzenie pojazdów, można 
z dużym powodzeniem ograniczyć emisję wirusa na kolejne grupy pasażerów10.

Analiza ilościowa połączeń kolejowych sprzed pandemią i w jej 
trakcie

Interesującym aspektem wydaje się porównanie stanu ilościowego połączeń sprzed 
i w trakcie pandemii. Dość trudnym jednak i karkołomnym zadaniem byłoby porównanie 
wszystkich możliwych form transportu dostępnych dla pasażerów na terenie całego kraju. 
Stąd też dla potrzeb niniejszego artykułu autor zdecydował się na porównanie transportu 
kolejowego w odniesieniu do najpopularniejszych destynacji turystycznych Polski. Wybór 
transportu kolejowego był nieprzypadkowy. Otóż znaczna liczba połączeń, rozbudowana 
sieć linii dróg żelaznych oraz stosunkowo duży udział tego transportu w obsłudze ruchu 
pasażerskiego kraju pozwala na wyciągnięcie szerszych wniosków. Zasięg krajowy trans-
portu kolejowego, przy pominięciu połączeń międzynarodowych z uwagi na obostrzenia 
obecne przy przekraczaniu granic, jest według autora niniejszego artykułu odpowiednim 
gruntem pod formułowanie szerszych wniosków dotyczących stanu polskiego kolejnictwa 
w świetle epidemii oraz pozwala na prognozowanie dalszych działań. Ponadto wybór 
transportu kolejowego wydaje się słuszny z uwagi na pewne trudności w prowadzeniu 
badań w przypadku pozostałych rodzajów transportu, takich jak drogowy, wodny czy 
lotniczy. Trudność badań transportu drogowego polega na uchwyceniu rzeczywistego 
ruchu pojazdów w trakcie i sprzed pandemii. Poruszający się w większości wypadków 
prywatnymi pojazdami kierowcy i ich rodziny nie korzystają z transportu publicznego i ich 
bezpieczeństwo podróży w kontekście pandemii jest wysokie. Zmniejsza to wpływ pandemii 
na ruchliwość przestrzenną właścicieli aut. Z kolei transport wodny ma charakter sezono-
wy; w Polsce z uwagi na słabo rozwiniętą infrastrukturę transportu śródlądowego, brak 
regulacji rzek, niewystarczającą do prowadzenia połączeń o zasięgu ogólnopolskim sieć 
kanałów, nikłą popularność tej formy komunikacji z uwagi na stosunkowo niewielkie pręd-
kości transport ten nie odgrywa większej roli w obsłudze pasażerskiej. Jedynie transport 
promowy po wodach Morza Bałtyckiego cieszy się popularnością, choć nie obejmuje 
powierzchni całego kraju, jakim jest Polska. W przypadku komunikacji lotniczej także 
wyraźne ograniczenia w ruchu samolotów doprowadziły do marginalizacji jego udziału 
w ruchu pasażerskim w dobie koronawirusa.

9 Ibidem.
10 Ibidem.
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Wybór transportu kolejowego do przeprowadzonych badań jest zasadny z wielu po-
wodów. Jednym z nich wydaje się jego masowość, a zatem szansa na uchwycenie 
ruchu pasażerskiego w szerszej skali. Jednostki elektryczne bądź składy spalinowe 
poruszające się po polskich torach są na ogół stosunkowo pojemne, składają się z wielu 
wagonów, z których każdy może pomieścić średnio ok. 100 osób. Wyjątkiem są szyno-
busy, zwane inaczej autobusami szynowymi, których maksymalna pojemność nie prze-
kracza w większości przypadków 120 osób. Jednakże można założyć, że przy większym 
zainteresowaniu przewozami w danym kwartale liczba pociągów kursujących na dobę 
jest zwiększana, co stanowi odpowiedź na popyt, na zapotrzebowanie rynku. Użyto tu 
sformułowania „kwartale” – gdyż rozkład jazdy pociągów – mimo że opracowywany na 
cały rok, ulega korektom przynajmniej trzy razy w roku, co dzieli jego okres obowiązywa-
nia na kwartały, czasem – w przypadku licznych remontów i rewitalizacji linii kolejowych 
i związanych z tym zmian w funkcjonowaniu – zmiany i korekty pojawiają się częściej 
niż trzy razy w roku. W większości przypadków datami wprowadzającymi zmiany do 
rozkładu jazdy są: końcówka roku szkolnego, gdy zaczyna obowiązywać ruch pociągów 
dostosowany do sezonu letniego i związanych z nim potoków turystów do głównych 
destynacji wakacyjnych, pierwsze dni września, kiedy ograniczane są połączenia do 
miejscowości wypoczynkowych, a większy nacisk kładzie się na połączenia wewnątrz-
aglomeracyjne z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na dowóz do szkoły i pracy po okresie 
urlopowo-wakacyjnym. Ponadto często wprowadzane są poprawki do rozkładu jesienią, 
przed sezonem zimowym oraz wiosną.

Poniższa tabela przedstawia udział transportu kolejowego w przewozach pasażerów 
na tle innych rodzajów transportu.

Tabela 1. Przewozy pasażerów w Polsce według rodzajów transportu w 2018 roku

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/przewozy-ladunkow-i-pasa-
zerow-w-2018-roku,11,7.html [5.12.2020].
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Do analizy dostępności komunikacyjnej wybrano kilka miejscowości turystycznych, 
posiadających czynną linię kolejową z prowadzonym całorocznie ruchem pasażerskim 
i rozmieszczonych w różnych częściach Polski, w różnych województwach, nad morzem, 
nad jeziorami i w górach – celem uchwycenia sytuacji w szerszym kontekście przestrzen-
nym oraz celem formułowania wniosków dotyczących poszczególnych regionów i ich 
ruchu pasażerskiego sprzed i podczas pandemii COVID-19. Jako że najatrakcyjniejsze 
regiony turystyczne w Polsce, notujące największą frekwencję ruchu turystycznego (nie 
licząc dużych ośrodków miejskich), koncentrują się w części północnej (obszary nadmor-
skie i pojezierne) oraz części południowej (góry) – wybrano z każdej z tych części po trzy 
miejscowości. Dodatkowym kryterium doboru materiału badawczego, jakim są miasta, był 
warunek posiadania przez miejscowość statutu uzdrowiska. Założono bowiem, że w miej-
scowościach uzdrowiskowych ruch turystyczny jest realizowany przez cały rok, z uwagi 
na obecność osób na turnusach rehabilitacyjnych i leczniczych niezależnie od sezonu. 
Ponadto badanie uzdrowisk jest szczególnie cenne dla uchwycenia stanu sprzed i podczas 
pandemii, gdyż przed pojawieniem się koronawirusa sanatoria działały bez utrudnień, 
a w dobie pandemii zostały w pewnym momencie zamknięte – a badanie dostępności 
w dobie pandemii COVID-19 brałoby pod uwagę właśnie moment funkcjonowania rozkładu 
jazdy z czasu trwającego zamknięcia obiektów sanatoryjnych.

Do badań wybrano sześć miejscowości: Świnoujście, Kołobrzeg, Augustów, Kudo-
wę-Zdrój, Rabkę-Zdrój i Krynicę. Pierwsze dwa uzdrowiska leżą nad Morzem Bałtyckim 
i są popularnymi celami wyjazdów urlopowych i turystyki weekendowej, trzecia miejsco-
wość – na Pojezierzu Mazurskim – znana jest z lokalizacji nad trzema jeziorami (Necko, 
Białe i Sajno) oraz z połączenia Kanałem Augustowskim z rzeką Niemen, czwarta – w Su-
detach – należy do zespołu uzdrowisk kłodzkich wraz z sąsiadującymi Dusznikami i nieco 
dalej położoną Polanicą, dwie ostatnie zaś leżą w Karpatach. Są to: Rabka-Zdrój – kurort 
zlokalizowany na trasie łączącej dwa niezwykle ważne regiony turystyczne Polski – Kra-
ków i Tatry, i Krynica-Zdrój – jedno z czołowych polskich uzdrowisk, chętnie odwiedzane 
przez narciarzy w sezonie zimowym, ważny ośrodek krajoznawczy i miejsce organizacji 
międzynarodowych kongresów ekonomicznych. Wszystkie te miejscowości skupiają 
ruch turystyczny wypoczynkowy, krajoznawczy i uzdrowiskowy. Zbadano linie kolejowe 
prowadzące z dużych ośrodków miejskich do uzdrowiska. Metropoliami leżącymi najbliżej 
uzdrowisk są stolice danych województw. Badanie liczby pociągów na dobę łączących 
wielkie ośrodki miejskie z uzdrowiskami daje się wytłumaczyć faktem, iż z aglomeracji 
pochodzi znaczna część pasażerów – turystów odwiedzających uzdrowiska. Dodatkowo 
stolice regionów można uznać za ważne punkty przesiadkowe, np. turyści lub kuracjusze 
zmierzający do Świnoujścia przeważnie docierają do stolicy regionu – Szczecina, skąd 
w ramach przewozów regionalnych dojeżdżają do celu.

Badaniu poddano liczbę połączeń pasażerskich na dobę uruchamianych w dniu robo-
czym oraz w dzień weekendowy (sobotę lub niedzielę) w dwóch okresach obowiązywania 
ogólnopolskiego rozkładu jazdy pociągów zamieszczonego na stronie internetowej www.
rozklad-pkp.pl. Pierwszy z tych okresów porównawczych dotyczy wycinka czasowego 



Oferta przewozowa kolei w Polsce przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie… 73

od 13 marca do 11 czerwca 2016 roku – zatem z czasu sprzed pandemii (będzie on da-
lej w tekście artykułu nazywany rozkładem starym lub rozkładem z roku 2016). Drugim 
wycinkiem czasowym jest rozkład jazdy obowiązujący od 8 listopada do 12 grudnia 2020 
roku, a więc w okresie największego nasilenia zachorowań na koronawirusa w Polsce od 
czasu pojawienia się pandemii (będzie on dalej nazywany rozkładem nowym lub rozkła-
dem z 2020 roku). Ponadto wybrane do badań przedziały czasowe wykazują podobne 
cechy – oba nie obejmują ani okresu wakacyjnego, ani szczytu wyjazdów zimowych, 
takich jak święta Bożego Narodzenia, sylwester czy ferie zimowe. W obu przypadkach 
zatem występuje podobna, bo pozasezonowa, sytuacja w odniesieniu do natężenia ruchu 
turystycznego. Zatem analiza ilościowa połączeń z obu tych wycinków czasowych będzie 
sprzyjała formułowaniu wniosków, a analiza porównawcza pomoże w uchwyceniu różnic 
w siatce połączeń realizowanych bez oraz z czynnikiem ryzyka, jakim jest panująca ogól-
noświatowa pandemia choroby wywołanej wirusem COVID-19.

Siatka połączeń może dostarczać wielu pośrednich informacji o potencjalnych pasaże-
rach, do których kierowana jest dana oferta przewozowa. Dla przykładu częste połączenia 
poranne i popołudniowe w dni robocze mogą wskazywać na większe udziały pasażerów 
dojeżdżających do szkoły i pracy, a liczne połączenia nocne, realizowane taborem skła-
dającym się również z wagonów sypialnych i kuszetek – na turystyczny charakter takich 
podróży. Równomierny rozkład liczby połączeń w ciągu doby świadczyć zaś może o stałym 
zainteresowaniu podróżą na konkretnej linii, jak również o umiejętnie prowadzonej polityce 
przewozowej władz lub (i) przewoźników na danym terenie.

Ważnym aspektem połączeń do miejscowości turystycznych jest czas dojazdu ze 
stolicy województwa. Wydłużający się czas przejazdu wskutek zaniedbania infrastruktury 
technicznej linii kolejowej może skutecznie zniechęcić do skorzystania z danej linii, szcze-
gólnie jeśli istnieją konkurencyjne możliwości dojazdu w krótszym czasie, np. komunikacją 
autobusową. Aby przedstawić w formie graficznej czas przejazdu, użyto na potrzeby ni-
niejszego artykułu metody kartograficznej izochron11. Polega ona na wyznaczeniu linii na 
mapie, które ukazują jednakową dostępność czasową jazdy danym środkiem lokomocji 
względem punktu odniesienia, którym w niniejszym artykule są stolice województw. Linie 
czasowe dojazdu pociągiem osobowym i pociągiem dalekobieżnym oznaczono dwoma 
odcieniami koloru szarego. Ostateczny kształt izochron opracowanych przez autora ni-
niejszego artykułu przedstawia poniższy rysunek 1.

11 Metoda ta jest często wykorzystywana przez autora niniejszego artykułu w celu uchwycenia zależności 
pomiędzy transportem a turystyką i przedstawienia ich w ujęciu kartograficznym. Autor wykorzystał tę metodę 
w artykułach: Analiza dostępności kolejowej do największych miejscowości turystycznych w polskich górach, 

„Przegląd Komunikacyjny” 2014, nr 6 (czerwiec), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Wrocław, 
s. 25–28; Autobusowa i kolejowa oferta w relacjach Szczecin – Wybrzeże Bałtyku, „Przegląd Komunikacyjny” 
2009, nr 3 (marzec), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Kraków, s. 27–32; Ekwidystanty 
czasowe dostępności komunikacyjnej do wybranych miejscowości nadbałtyckich Pobrzeża Koszalińskiego, „Trans-
port i Komunikacja” 2007, nr 6 (listopad–grudzień), Kwidzyn, s. 12–17; Nałęczowska Kolej Dojazdowa i jej rola 
w kształtowaniu przestrzeni turystycznej, „Przegląd Komunikacyjny” 2006, nr 10 (październik), Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Kraków, s. 32–35.
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Rys. 1. Izochrony dostępności kolejowej do badanych miejscowości: Świnoujścia, Kołobrzegu,  
Augustowa, Kudowy-Zdroju, Rabki-Zdroju oraz Krynicy-Zdroju
Źródło: opracowanie własne autora.

Rozkład jazdy zamieszczony na stronie www.rozklad-pkp.pl uznano za dokument, 
który poddany został analizie pod względem liczby połączeń do podanych miejscowości. 
Do Świnoujścia docierają pociągi ze Szczecina, choć miasto ma na terenie wyspy Uznam 
również linię kolejową połączoną z systemem kolei niemieckich. Jednakże analizę oparto 
na linii poprowadzonej po stronie polskiej z uwagi na brak bezpośrednich połączeń przez 
terytorium Niemiec oraz zdecydowanie krótszy czas przejazdu (przez Goleniów po stronie 
polskiej czas przejazdu wynosi niecałe dwie godziny, przez terytorium Niemiec – prawie 
cztery godziny). W rozkładzie z roku 2016 (nazywanym dalej rozkładem sprzed pande-
mii) w dni robocze kursowało ze Szczecina do Świnoujścia 10 bezpośrednich pociągów 
w ramach spółki Przewozy Regionalne: o godz.: 4:00 (osob.), 5:38 (osob.), 6:24 (TLK), 
7:30 (osob.), 10:10 (osob.), 13:15 (osob.), 15:35 (osob.), 17:09 (osob.), 20:06 (Exspress 
InterCity) i o godz. 20:15 (osob.). W dni weekendowe (wolne od pracy) miasta te łączyło 
7 pociągów: 5:38 (osob.), 6:24 (TLK), 10:10 (osob.), 15:35 (osob.), 17:09 (osob.), 20:06 
(Express InterCity) i o godz. 20:15 (osob.).
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W rozkładzie jazdy z roku 2020 przewidziano w dni robocze 15 połączeń, kolejno 
o godz.: 5:25 (osob.12), 6:39 (dalekobieżny TLK), 7:51 (osob.), 10:49 (IC), 10:57 (osob.), 
13:01 (osob.), 13:22 (IC), 14:52 (osob.), 16:00 (TLK), 16:13 (osob.), 16:34 (TLK), 17:39 
(osob.), 19:52 (osob.), 21:50 (TLK) oraz o godz. 23:07 (osob.). Ostatnie podane połą-
czenie jest jedynym w ciągu doby wymagającym przesiadki – dość niedogodnej, gdyż 
wymagającej czekania na stacji Goleniów na pociąg do Świnoujścia (czas na przesiadkę 
to 5 godzin i 9 minut). W dni weekendowe kursuje również 15 pociągów ze stolicy wo-
jewództwa. W większości przypadków są to te same połączenia co w dni robocze, z tą 
różnicą, że zamiast porannego pociągu jeżdżącego w dni robocze o godz. 7:51 jest pociąg 
TLK wyruszający o godz. 6:39, nie ma w weekendy pociągu osobowego wyruszającego 
o godz. 17:39, jest za to dodatkowy o godz. 20:44.

Zatem mimo pandemii oferta przewozowa w ciągu ostatnich czterech lat zmieniła się na 
korzyść, zamiast 10 możliwości dojazdu w dni robocze obecnie jest 15, zamiast siedmiu 
połączeń weekendowych jest ich 15.

Kołobrzeg skomunikowany jest koleją z resztą kraju aż z trzech stron. Docierają 
do niego bowiem linie z Koszalina, Białogardu i ze Szczecina. Stolica województwa 
zachodnio pomorskiego jest połączona z Kołobrzegiem w dwojaki sposób – bezpośrednio 
przez Goleniów i Trzebiatów oraz z możliwością przesiadki w Białogardzie. W dni robo-
cze w rozkładzie sprzed pandemii wykazano możliwości dojazdu: o godz. 4:04 – trzema 
pociągami – Expressem InterCity do Stargardu i dalej dwoma pociągami osobowymi; 
o godz. 6:30 – bezpośredni osobowy; o godz. 6:39 dwoma pociągami dalekobieżnymi 
kategorii TLK, o godz. 7:35 dwoma pociągami osobowymi; o godz. 10:38 pociągiem osobo-
wym docierającym bezpośrednio do Kołobrzegu; o godz. 12:42 – bezpośrednim osobowym; 
o godz. 12:50 dwoma pociągami osobowymi; o godz. 14:55 – bezpośrednim pociągiem 
osobowym; o godz. 16:40 – bezpośrednim osobowym; o godz. 17:32 – dwoma pociągami 
TLK; o godz. 19:33 – pociągiem osobowym dojeżdżającym bezpośrednio i o godz. 21:20 – 
bezpośrednim osobowym. W dniu wolnym od pracy do Kołobrzegu dociera osiem pocią-
gów. Pięć pociągów, które nie kursują w dni wolne od pracy, a jeżdżą w dni robocze, to 
połączenia o godz. 4:04, 6:30, 7:35, 12:42 i 19:33; dodano zaś jedno połączenie osobowe 
i bezpośrednie o godz. 8:35. Wszystkie pociągi osobowe należą do taboru przewozowego 
spółki Przewozy Regionalne.

W nowym rozkładzie jazdy do Kołobrzegu ze Szczecina istnieje w dni robocze 12 po-
łączeń. Są to pociągi wyruszające o godz.: 4:23 (IC plus przesiadka na pociąg osobowy 
w Koszalinie), 6:18 (osob.), 6:25 (IC + TLK – z przesiadką w Koszalinie), 9:07 (osob.), 11:10 
(osob.), 12:30 (osob. + IC – przesiadka w Białogardzie), 13:39 (osob.), 15:02 (osob.), 15:09 
(dwa pociągi osobowe, przesiadka w Białogardzie), 17:09 (osob.), 19:14 (dwa warianty 
podróży – albo osobowym i EIP Pendolino z przesiadką w Koszalinie, albo dwoma osobo-
wymi z przesiadką w Białogardzie), 20:25 (osob.), 20:54 (dwoma pociągami osobowymi, 
którymi wraz z przesiadką w Białogardzie podróż przedłuża się aż do 9 godzin 48 minut).

12 Wszystkie pociągi osobowe na tej linii obsługiwane są przez przewoźnika Polregio.
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Nowy rozkład w ujęciu weekendowym na przykładzie dnia 6 grudnia 2020 roku ujmuje 
11 połączeń pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem. Różnica w stosunku do rozkładu 
obowiązującego w dni robocze polega na tym, że w weekendy nie kursuje poranny pociąg 
o godz. 6:18, południowy o godz. 13:39, dwa wieczorne warianty połączeń z godz. 19:14; 
istnieje za to połączenie o godz. 18:08 pozwalające na skorzystanie z dwóch pociągów 
IC + EIP z przesiadką w Koszalinie. Ponadto w niedziele występuje dodatkowy wariant 
połączenia o godz. 6:25, który uwzględnia możliwość skorzystania z pociągu IC + oso-
bowego z przesiadką w Białogardzie. 

Kołobrzeg jest nieco lepiej skomunikowany ze Szczecinem w nowym rozkładzie, gdyż 
pomimo podobnej liczby połączeń w dni robocze w weekendy jest ich więcej (ich liczba 
wzrosła z ośmiu w roku 2016 do 11 w roku 2020).

Położenie Augustowa, jako uzdrowiska statutowego, generuje ruch pasażerski z dwóch 
stron, gdyż miejscowość leży na trasie z Białegostoku do Suwałk. W dni robocze według 
rozkładu z roku 2016 z Białegostoku do Augustowa docierało pięć pociągów: trzy osobo-
we przewoźnika Przewozy Regionalne (o godz. 6:38, 15:06 i 20:38) i dwa dalekobieżne 
kategorii TLK (o godz. 10:22 i 17:54). W dni weekendowe (na przykładzie 15 maja 2016 
roku) w tej relacji kursowały cztery pociągi (prócz połączenia porannego o godz. 6:38).

W nowym rozkładzie jazdy z 2020 roku między Białymstokiem a Augustowem urucho-
miono sześć połączeń w dni robocze oraz siedem połączeń weekendowych (wszystkie 
są połączeniami bezpośrednimi). W dni robocze ze stolicy Podlasia wyruszają pociągi 
o godz. 5:51 (osob.), 9:24 (osob.), 11:01 (TLK), 14:46 (osob.), 20:06 (osob.) i o godz. 22:01 
(IC). W niedziele nie kursuje poranny pociąg o godz. 5:51, za to istnieją dodatkowo, nieza-
leżnie od pozostałych kursujących w dni robocze, dwa połączenia osobowe: o godz. 8:15 
oraz 15:45.

Zatem na przykładzie Augustowa można stwierdzić, że w ciągu ostatnich czterech 
lat poczyniono kroki ku poprawie dostępności komunikacyjnej do tej miejscowości, gdyż 
liczba uruchamianych pociągów wzrosła zarówno w ujęciu dni roboczych (od pięciu do 
sześciu), jak i w ujęciu przejazdów weekendowych (z czterech do siedmiu).

Województwo dolnośląskie charakteryzuje się jedną z wyższych w kraju gęstością sieci 
kolejowej (ok. 8,8 km na 100 km2, średnia krajowa wynosi ok. 6,2 km na 100 km2), co wynika 
z zaszłości historycznych, gdyż teren regionu należał przez długi czas do zaboru pruskie-
go, na terenie którego dość sprawnie przebiegał rozwój sieci kolejowej. Kudowa-Zdrój 
połączona jest z Wrocławiem linią prowadzącą przez Kłodzko. W dni robocze istniało 
w roku 2016 zaledwie sześć połączeń osobowych na dobę z Wrocławia, które wyruszały 
o godz.: 5:35, 6:34, 8:30, 13:07, 15:46 i 17:58. Jedynie połączenie w środku dnia było 
bezpośrednie (pociąg Kolei Dolnośląskich wyjeżdżający o godz. 13:07), pozostałe połą-
czenia zawierały konieczność podjęcia przesiadki w Kłodzku pozwalającej na skorzystanie 
z pociągu Przewozów Regionalnych (do Kłodzka) i Kolei Dolnośląskich (do Kudowy-Zdroju). 
W czasie weekendów (np. niedzielę 3 kwietnia 2016 roku) do Kudowy realizowano pięć 
osobowych połączeń kolejowych z Wrocławia (w tym dwa bezpośrednie): o godz.: 7:21 
(bezpośredni pociąg przewoźnika Koleje Dolnośląskie), 9:24, 13:07 (bezpośredni pociąg 
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Kolei Dolnośląskich), 15:46 i 17:58. Pozostałe połączenia z przesiadkami obejmowały do-
jazd pociągiem Przewozów Regionalnych do Jaworzyny Śląskiej lub Kłodzka, a następnie 
skorzystanie z szynobusów przewoźnika Kolei Dolnośląskich.

W nowym rozkładzie obowiązującym w 2020 roku między Wrocławiem Głównym 
a Kudową-Zdrojem istnieje siedem połączeń realizowanych w dni robocze: pociąg wyru-
szający o godz. 6:03 przewoźnika Koleje Dolnośląskie (KD) wraz z przesiadką do drugiego 
pociągu KD w Kłodzku, połączenie o godz. 8:28 (osob. Polregio + przesiadka w Kłodzku 
w pociąg KD), o godz. 12:15 bezpośredni KD, o godz. 13:02 dwa pociągi KD (prze-
siadka w Kłodzku), o godz. 16:25 (KD), o godz. 18:35 (przesiadka z pociągu KD do pod-
stawionego autobusu KD w Kłodzku), 22:59 (dwoma pociągami KD można dojechać do 
Kudowy z przesiadką w Kłodzku). W dni weekendowe prócz wszystkich powyższych 
uruchamiane są dwa dodatkowe połączenia: o godz. 7:38 pociąg KD oraz wyruszający 
o godz. 11:05 pociąg dalekobieżny IC.

Dostępność do Kudowy-Zdroju uległa wyraźnej poprawie w nowym rozkładzie w sto-
sunku do starego. Połączeń w dni robocze jest więcej (siedem, a nie sześć jak wcześniej), 
w weekendy również nastąpiło zwiększenie liczby kursów z pięciu do dziewięciu.

Rabka-Zdrój położona jest na trasie prowadzącej z Krakowa do Zakopanego. Na odcinku 
Kraków Główny – Kraków-Płaszów pociągi jadą w innym kierunku niż z Krakowa- Płaszowa 
do Rabki-Zdroju, co wymusza dłuższy postój pojazdów i zmianę kierunku jazdy drużyny 
konduktorskiej i maszynisty, szczególnie jeśli pociąg prowadzony jest przez lokomotywę, 
która musi zostać przeczepiona na drugą stronę. Ze względu na to utrudnienie w niniej-
szym artykule podjęto badanie dostępności komunikacyjnej z Krakowa-Płaszowa. W dni 
robocze jeździły niegdyś (25 maja 2016 roku) z Krakowa-Płaszowa do Rabki-Zdroju 
cztery pociągi na dobę (wszystkie realizowane przez przewoźnika Przewozy Regionalne). 
Pierwszy pociąg wyruszał o godz. 7:47, kolejne o godz. 12:54, 16:53 i 19:01. W weekendy 
połączeń jest więcej, lecz w dużej mierze nie są one bezpośrednie. System na stronie 
internetowej www.rozklad-pkp.pl wskazuje na weekendowe połączenia o godz.: 4:54 (po-
ciąg dalekobieżny TLK do Chabówki, dalej pociąg osobowy Przewozów Regionalnych), 
7:47 (bezpośredni, osobowy), 9:15 (pociąg dalekobieżny TLK do Chabówki, dalej pociąg 
osobowy Przewozów Regionalnych po ponadczterogodzinnym czekaniu na przesiadkę), 
11:54 (Express InterCity do Chabówki i pociąg osobowy do Rabki), 16:53 (bezpośredni, 
osobowy), 19:01 (dwa pociągi osobowe Przewozów Regionalnych – pierwszy do Suchej 
Beskidzkiej, a drugi po ponadośmiogodzinnym postoju do Rabki). Z analizy wynika, że 
dwa połączenia weekendowe nie mogą nie być zbyt dogodne dla potencjalnych turystów 
z uwagi na konieczność wyjątkowo długiego, wielogodzinnego oczekiwania na przesiadkę.

Rozkład jazdy obowiązujący jesienią 2020 roku obejmuje na badanym odcinku (Kra-
ków-Płaszów – Rabka-Zdrój) następującą liczbę połączeń:
a) w dni robocze – sześć połączeń wyruszających z Krakowa o godz.: 6:57 (osob.), 12:00 

(autobusowe, chociaż prowadzone przez przewoźnika kolejowego), 12:24 (również 
autobusowe, wymagające przesiadek i trwające aż 4 godziny i 12 minut), 17:51 (osob.), 
22:29 (pociąg osobowy do Suchej Beskidzkiej, a potem konieczność przesiadki do 
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autobusu po oczekiwaniu wynoszącym 5 godzin i 9 minut), 23:31 (autobusowe z prze-
siadkami);

b) w dni weekendowe – siedem połączeń, z tą różnicą w stosunku do dni roboczych, 
że jeden pociąg zamiast o godz. 12:24 odjeżdża o godz. 13:13 oraz dodano połączenie 
autobusowe o godz. 20:29 z Krakowa.
Warto dodać, że duża liczba uruchamianych autobusów przez przewoźników ko-

lejowych wskazywać może na tymczasowe utrudnienia wynikające z remontów, prac 
modernizacyjnych prowadzonych na linii kolejowej bądź innych działań wymagających 
wyłączenia lub ograniczenia ruchu pasażerskiego pociągów w pewnych wycinkach czaso-
wych. Świadczyć o tym mogą kategorie autobusów, które wyszukiwarka www.rozklad-pkp.
pl przyporządkowała do ZKA, czyli zastępczej komunikacji autobusowej. Część istnieją-
cych połączeń kolejowych obsługuje przewoźnik regionalny Koleje Małopolskie, część 
zaś – firma Polregio.

Reasumując sytuację dostępności kolejowej do Rabki, można zauważyć wzrost liczby 
połączeń (w dni robocze z czterech do sześciu, a w dni weekendowe z sześciu do siedmiu).

Na trasie łączącej Tarnów z Krynicą-Zdrojem leży wiele miejscowości turystycznych 
(np. Piwniczna, Muszyna). Ponadto linia ta prowadzi na odcinku południowym przez atrak-
cyjną krajobrazowo dolinę rzeki Poprad, wijąc się równolegle do granicy państwowej ze 
Słowacją pomiędzy górami masywu Beskidu Sądeckiego. Z Krakowa-Płaszowa w dni robo-
cze kursował w roku 2016 (w okresie obowiązywania rozkładu jazdy po korekcie podanej 
w tekście artykułu jako przyjęte założenie do badań) zaledwie jeden bezpośredni pociąg na 
dobę, w pozostałych przypadkach konieczna była przesiadka w Tarnowie. Pozostałe cztery 
połączenia z przesiadką przedstawiały się następująco: ranny bezpośredni pociąg osobowy 
przewoźnika Przewozów Regionalnych o godz. 6:26 docierający do Krynicy o godz. 11:11; 
kolejny ranny pociąg osobowy o godz. 8:10 do Tarnowa z koniecznością przesiadki na 
pociąg osobowy ponad cztery godziny później (o godz. 13:38); trzeci pociąg (przewoźnik 
InterCity) wyruszający z Krakowa-Płaszowa o godz. 9:55 i docierający do Tarnowa na 
godz. 10:50, dalej konieczność oczekiwania aż do godz. 13:38 na pociąg osobowy opisany 
w poprzednim połączeniu; czwarta możliwość dojazdu obejmująca dwa pociągi osobowe 
Przewozów Regionalnych (o godz. 14:37 do Nowego Sącza i o godz. 18:15 z Nowego 
Sącza do Krynicy). W ujęciu weekendowym na trasie z Krakowa do Krynicy również kur-
sują cztery pociągi, w tym trzy bezpośrednie. Pierwszy odjeżdża już o godz. 3:08 (pociąg 
dalekobieżny TLK), drugi pociąg – obecny w rozkładzie również w dni robocze – wyrusza 
o godz. 6:26. Trzecie połączenie to bezpośredni pociąg dalekobieżny TLK wyruszający 
z Krakowa o godz. 8:55, a czwarte połączenie – podobnie jak w dni robocze – z koniecz-
nością przesiadki w Nowym Sączu.

Do Krynicy dojeżdża według nowszego rozkładu jazdy w dni robocze siedem po-
łączeń. Są to: o godz. 5:05 pociąg TLK, o godz. 5:53 pociąg osobowy, o godz. 8:08 
również pociąg osobowy, o godz. 12:01 autobus plus przesiadka na kolejne dwa pociągi, 
o godz. 12:19 pociąg TLK, o godz. 12:44 autobus plus przesiadka na pociągi Polregio 
oraz TLK, o godz. 16:56 pociąg osobowy. Część pociągów uruchamianych na tej trasie 
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stanowi tabor przewoźnika Koleje Małopolskie, część – to pojazdy należące do spółki 
Polregio. W dni wolne od pracy sytuacja dostępności komunikacyjnej wygląda zgoła ina-
czej. Realizowane są połączenia o godz. 5:05, 5:53, 8:08 i 16:56 – na takich zasadach 
jak w ciągu całego tygodnia, a ponadto funkcjonują połączenia: o godz. 8:57 – pociągiem 
dalekobieżnym TLK, dwoma pociągami osobowymi o godz. 12:14, wreszcie pociągiem oso-
bowym i TLK o godz. 13:13. Jednakże na tej trasie czas trwania podróży w żadnym 
z powyżej wymienionych przypadków nie jest krótszy niż cztery godziny.

Podsumowując połączenia między stolicą Małopolski a uzdrowiskiem i kurortem Kry-
nica-Zdrój – w ciągu całego tygodnia realizowanych jest w roku 2020 siedem połączeń, 
a nie cztery, które istniały jeszcze w roku 2016.

Podsumowanie i wnioski

Podsumowując sytuację siatki połączeń kolejowych porównywanych w dwóch okre-
sach czasowych – wiosną 2016 roku i jesienią 2020 roku – można dojść do wniosku, 
że liczba połączeń kolejowych wzrasta. Największą dynamikę wzrostu zaobserwować 
można w przypadku Świnoujścia i Krynicy-Zdroju, w których liczba połączeń na dobę 
w ciągu czterech lat niemal się podwoiła. W pozostałych miejscowościach turystycznych 
liczba uruchamianych pociągów nie spadła, zanotowała symboliczny wzrost. Niestety, 
idzie to w parze z jakością usług, którą można oszacować na podstawie kategorii pod-
stawianych pociągów. Nadal dominują pociągi osobowe, realizowane co prawda coraz 
nowszym taborem, nieustannie modernizowanym, lecz zatrzymującym się na każdej stacji 
i przystanku osobowym. Wydaje się, że nie jest to korzystne rozwiązanie dla podróżnych 
z różnych stron kraju, gdyż po pierwsze wydłuża czas przejazdu poprzez osobowy cha-
rakter połączeń, a po drugie – zmniejsza konkurencyjność takiego połączenia z uwagi na 
konieczność przesiadania się w stolicy regionu z pociągu dalekobieżnego na osobowy. 
Stosunkowo mała liczba połączeń pociągami szybkimi, takimi jak EIP (realizowane no-
woczesnym taborem, popularnie zwanym Pendolino) czy InterCity (IC), może wskazywać 
na niedostatecznie przygotowaną ofertę szybkich ogólnopolskich połączeń do głównych 
destynacji turystycznych nad morzem, na pojezierzach bądź w górach. W Polsce nadal 
pokutuje system podróży kolejowej oparty na dwóch elementach – możliwości przedosta-
nia się pociągiem dalekobieżnym do stolicy regionu, z której często należy kontynuować 
podróż w ramach wewnątrzregionalnych połączeń osobowych. Model ten jest rozbudo-
wywany o połączenia dalekobieżne bezpośrednie z największych polskich aglomeracji 
do popularnych destynacji turystycznych, lecz jedynie w sezonie wyjazdów turystycznych 
przypadającym na miesiące wakacyjne (w całym kraju) oraz zimowe (w odniesieniu do 
tras do ośrodków górskich).

Istotnym czynnikiem wpływającym na wizerunek kolei, ich konkurencyjność i decyzje 
konsumentów – potencjalnych pasażerów – o podróży pociągiem jest czas przejaz-
du. W niniejszym artykule przedstawiono linie jednakowej dostępności komunikacyjnej 
zwane izochronami, które autor artykułu umieścił na konturowych mapach. Z ich analizy 
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wynika, że pomimo stosunkowo niewielkiej odległości (często do 150 km) czas podróży 
pociągiem z niektórych badanych miejscowości turystycznych do stolicy województwa 
jest wyjątkowo długi. A to głównie z powodu stanu technicznego kolei, przez lata bowiem 
nie podejmowano niezbędnych prac naprawczych ani całkowitej modernizacji linii lub jej 
odcinków. Najgorsza sytuacja spośród badanych miejscowości dotyczy Kudowy-Zdroju, 
Rabki-Zdroju i Krynicy-Zdroju – a więc destynacji na terenach górskich, gdzie poprowa-
dzenie linii napotyka wiele ograniczeń. Ponadto linia kolejowa do Kudowy nie została 
jeszcze zelektryfikowana, co z pewnością wpływa na czas przejazdu pociągiem. Nieco 
lepiej przedstawia się sytuacja w Polsce północnej – na terenach nizinnych i płaskich, gdzie 
o wiele łatwiej wytyczyć stosunkowo proste odcinki tras kolejowych. Nie bez znaczenia 
jest stopień urbanizacji terenu, gdyż np. w województwie podlaskim, gdzie gęstość zalud-
nienia jest niższa od średniej krajowej – liczba potencjalnych pasażerów jest niższa, co 
znajduje wyraz w mniejszej liczbie połączeń do Augustowa. Najwięcej połączeń na dobę 
zaobserwowano na trasie łączącej Szczecin ze Świnoujściem, co wynikać może z ruchu 
wewnątrzaglomeracyjnego tych ośrodków miejskich. Warto zauważyć, że Świnoujście 
jest awanportem Szczecina, a zatem pozostaje w ścisłej współpracy gospodarczej ze 
stolicą województwa. Ponadto po drodze między miastami znajduje się duży port lotniczy 
w Goleniowie, co może uzasadniać stosunkowo większą liczbę połączeń na tej trasie.

Gdyby wyniki badań próbować odnieść do sytuacji pandemicznej, to mogłoby się 
wydawać, że pandemia COVID-19 (od marca 2020 roku) mogła wpłynąć na decyzje 
przewoźników co do ograniczenia liczby połączeń pasażerskich, np. poprzez wprowa-
dzenie poprawek do tzw. korekty rozkładu jazdy, która miała miejsce w trakcie pandemii 
zarówno przed okresem wakacyjnym, jak i po nim. Stosunkowo wysoka, a z pewnością – 
jak wykazało badanie – wyższa liczba połączeń kolejowych w odniesieniu do roku 
2016 może być wyrazem większej dbałości o potrzeby konsumentów, przyciągnięcie 
potencjalnych pasażerów, ale i dowodzi, że pandemia COVID-19 nie wpłynęła wyraźnie 
na decyzje przewoźników o zmniejszeniu siatki połączeń. Możliwe, że odpowiedzią na 
ten brak zmniejszenia liczby uruchamianych codziennie pociągów jest fakt, iż decyzje 
w sprawie zmian w rozkładzie jazdy zapadają powoli, są ucieleśniane zaledwie kilka 
razy w ciągu roku, możliwe, że próbowano utrzymać dotychczasową siatkę połączeń 
z uwagi na szybko zmieniające się regulacje zamrażające i odmrażające gospodarkę 
lub jej poszczególne sektory, w tym turystykę. Wydaje się zatem zasadne obserwowanie 
zmian objętości rozkładu jazdy w najbliższych miesiącach. Można postawić tezę, że 
pandemia może wpłynąć na zmiany liczebności pociągów w rozkładzie jazdy w dłuższym 
okresie – być może porównując nie ostatnie miesiące, lecz lata. Zatem jednoznacznych 
wniosków na temat wyraźnego wpływu pandemii na liczbę uruchamianych pociągów 
do głównych destynacji turystycznych postawić jeszcze nie można. Rozwój sytuacji 
pandemicznej, okres powrotu do normalności w kontekście wielkości ruchu turystycz-
nego sprzed pandemii, etapy rozmrażania gospodarki, wprowadzenie szczepionek 
bądź przebadanych naukowo i skutecznych leków na schorzenie wywołane koronawi-
rusem mogą przynieść zmiany i umożliwić przeprowadzenie badań z punktu widzenia 
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zakończonej pandemii, co z pewnością ułatwi formułowanie wniosków o jej wpływie na 
turystykę i transport kolejowy. Należy mieć nadzieję, że szybkie zakończenie trudnego 
okresu dla społeczeństwa, gospodarki i szeroko rozumianej turystyki pozwoli na powrót 
do stanu sprzed pandemii i umożliwi reaktywację wzrostu gospodarczego oraz rozwoju 
społecznego, także w wymiarze impulsu rozwojowego dla niekwestionowanej zależności 
między turystyką a transportem.
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Streszczenie

Tekst poświęcony jest analizie dokumentów, jakimi są rozkłady jazdy pociągów w odniesieniu 
do sześciu popularnych polskich destynacji turystycznych, wykonanej dla odcinka czasowego 
sprzed i z czasu trwania pandemii COVID-19. Autor dąży do uchwycenia ewentualnego wpływu 
pandemii na transport kolejowy oraz na turystykę. Badanie dotyczyło liczby połączeń kolejowych 
na dobę w dni robocze oraz wolne od pracy.

Słowa kluczowe: turystyka, pandemia, transport kolejowy, rozkład jazdy, analiza
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Abstract

The text is related to the analysis of documents such as train timetables in relation to 6 popular 
Polish tourist destinations, made for the time section before and during the COVID-19 pan-
demic. The author aims to capture the possible impact of the pandemic on rail transport and 
tourism. The study concerned the number of railway connections per day on working days 
and non-working days.

Keywords: tourism, pandemic disease, rail transport, timetable, analysis
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Wstęp

Rozwój agroturystyki wiąże się z szeregiem pozytywnych zmian na poziomie gospodar-
stwa i lokalnej społeczności. Choć agroturystyka w Polsce jest już dość dobrze rozwinięta, 
istnieje zapotrzebowanie na dywersyfikację ofert gospodarstw agroturystycznych, choćby 
poprzez wykorzystanie nowych dla agroturystyki gatunków roślin i zwierząt.

Istotnym zadaniem kwaterodawców jest stworzenie warunków, w których goście mogą 
w bezpieczny sposób zdobywać nowe doświadczenia i poszerzać wiedzę. W przeciwień-
stwie do organizatorów różnorodnych atrakcji związanych z szeroko pojętym przebywaniem 
wśród natury właściciele gospodarstw agroturystycznych mają kontrolę nad tym, w jaki 
sposób turyści wchodzą w interakcje z gatunkami występującymi w gospodarstwie i które 
z nich będą oni mieli szansę zobaczyć.

Dobór gatunków roślin i zwierząt w gospodarstwie agroturystycznym można widzieć 
jako kluczową decyzję biznesową. Wprowadzenie lub budowanie populacji dowolnego 
gatunku wymaga inwestycji czasu i pieniędzy, a w przypadku wielu gatunków również 
zdobycia odpowiedniego wyposażenia i umiejętności. Te koszty można analizować w kon-
tekście potencjalnych zysków, z wykorzystania danego gatunku zarówno w produkcji, jak 
i jako źródła zajęć dla turystów. Wykorzystanie gatunków rzadkich lub nietypowych dla 
agroturystyki może też być istotne, gdy gospodarze chcą wyróżnić się na tle konkurencji, 
przy założeniu, że gatunki te są interesujące dla gości1. Rośliny i zwierzęta obecne w go-
spodarstwie agroturystycznym powinny sprzyjać prowadzeniu „czynnego gospodarstwa 
rolnego” i jednocześnie być źródłem zajęć edukacyjnych dla gości, a w idealnych warun-
kach – inspirować ich nawet, gdy już opuszczą gospodarstwo.

1 M. Kawalec, Murarka ogrodowa w agroturystyce – edukacja i wykorzystanie w praktyce, praca dyplomowa 
pod kierunkiem dr inż. Marzeny Kacprzak, Warszawa 2019.
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Celem opracowania jest wskazanie potencjału edukacyjnego pracy z mararką ogro-
dową, w tym pokazanie jej pożytecznej roli. Szczególną rolę odgrywa także w gospodar-
stwach ekologicznych, gdzie preferowane są biologiczne metody produkcji rolnej2. Do 
realizacji celu posłużono się krytyczną analizą literatury przedmiotu oraz metodą opisową.

Murarka ogrodowa – opis gatunku

Większości turystów pszczoła kojarzy się z ulem, królową i miodem. Część gatunków 
preferuje jednak samotniczy tryb życia. Należy do nich murarka ogrodowa, Osmia bicornis, 
która występuje naturalnie w centralnej Europie oraz w większości wschodniej i południo-
wej części kontynentu3. Swą nazwę zawdzięcza sposobowi budowy gniazda – używa 
mieszaniny śliny i piasku, ziemi, żwiru czy fragmentów przeżutych liści do zasklepiania 
otworów w pustych łodygach traw, szczelinach w murach lub drewnie czy strzechach. 
Murarki potrafią zasiedlić nawet pustaki. Część gatunków gnieździ się tylko w… pustych 
muszlach ślimaków4.

Fot. 1. Domki dla murarek ogrodowych
Źródło: https://jagodnik.pl/kolejny-sezon-z-akcja-budujemy-populacje-owadow-zapylajacych/ 
[29.12.2020].

Murarki ogrodowe mają wielkość zbliżoną do pszczół miodnych, od których można 
je łatwo odróżnić dzięki charakterystycznemu, czerwonawemu owłosieniu odwłoka. U O. 
bicornis obserwuje się zauważalny gołym okiem dymorfizm płciowy. Samce są mniejsze 
od samic (mając odpowiednio 8–10 mm i 10–12 mm5), występują również pewne różnice 

2 http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/doradztwo/ekologia/edukacja-ekologiczna/176-hodowla-mu-
rarki-ogrodowej [29.12.2020].
3 K. Neumann, K. Siedelmann, Microsatellites for the inference of population structures in the Red Mason bee 
Osmia rufa (Hymenoptera, Megachilidae), „Apidologie” 2006, vol. 37, s. 75–83.
4 http://www.obradzionkow.robia.pl/pszczoly_samotnice,i752.html [29.12.2020].
5 Zob. J. Klepacz-Baniak, Pszczoła – murarka ogrodowa, https://www.sumiagro.pl/download/murarka/4-pszczo-
la-murarka-ogrodowa.pdf [29.12.2020].
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w kolorze niektórych partii owłosienia6. Choć murarki są w stanie żądlić, ich jad nie jest 
niebezpieczny dla człowieka7. Ma jednak pewne właściwości przeciwbakteryjne i anty-
grzybiczne, co daje nadzieję na znalezienie praktycznych zastosowań w przyszłości8.

Murarka odwiedza od 140 do 150 gatunków roślin, należących do 37 rodzin syste-
matycznych. Badania wykazały, że jest znakomitym zapylaczem, co spowodowało, że 
zaczęto wykorzystywać tę pszczołę gospodarczo9. Murarki ogrodowe akceptują bardzo 
wiele kwiatów jako źródło pożywienia, ale preferują niektóre gatunki, w szczególności 
z rodziny różowatych10.

Fot. 2. Źródło pożywienia murarek ogrodowych
Źródło: https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zwierzeta-w-ogrodzie/4623-murarki-ogrodowe-dzikie-pszczoly 
[30.12.2020].

Na ogromny potencjał murarek jako zapylaczy w sadownictwie wskazuje wiele 
badań. Pszczoły te są szczególnie wartościowe w sadach z powodu charakterystycz-
nego zachowania: rzadko lądują na kwiecie, nie pobierając pyłku, odwiedzają wiele 
kwiatów przy każdym locie i często odwiedzają drzewa w różnych rzędach sadu przy 
jednym locie. Te zachowania zwiększają ich skuteczność w porównaniu do pszczół 
miodnych, zwłaszcza w przypadku sadów, gdzie wymagane jest zapylenie krzyżowe11. 

6 B. Gruber et al., On managing the red mason bee (Osmia bicornis) in apple orchards, „Apidologie” 2011, vol. 42, 
s. 564–576.
7 Zob. M. Grzelak, Murarka ogrodowa – pszczoła samotnica, http://www.wodr.poznan.pl/powiaty/powiaty-c-k/
zespol-doradczy-w-kolskim/item/8837-murarka-ogrodowa-pszczola-samotnica [29.12.2020].
8 R. Stöcklin et al., Structural identification by mass spectrometry of a novel antimicrobial peptide from the venom 
of the solitary bee Osmia rufa (Hymenoptera: Megachilidae), „Toxicon” 2010, vol. 55 (1), s. 20–27.
9 https://www.portalpszczelarski.pl/artykul/172/rola_murarki_ogrodowej_w_uprawach_sadowniczych.html 
[29.12.2020].
10 K. Neumann, K. Siedelmann, Microsatellites…, op. cit., s. 75–83; P. F. Torchio, Use of Osmia lignaria Say 
(Hymenoptera: Apoidea, Megachilidae) as a pollinator in an apple and prune orchard, „Journal of the Kansas 
Entomological Society” 1976, vol. 49 (4), s. 475–482.
11 C. Sedivy, S. Dorn, Towards a sustainable management of bees of the subgenus Osmia (Megachilidae; Osmia) 
as fruit tree pollinators, „Apidologie” 2013, vol. 45 (1), s. 88–105.
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Ciekawego przypadku praktycznego dostarczają badania prowadzone w Japonii, gdzie 
Osmia wykorzystywane są w sadach jabłoniowych już od lat 40. Pszczoły gatun-
ku Osmia cornifrons zastosowano do zapylania sadów jabłoniowych w prefekturze 
Aomori, istotnym sadowniczo regionie kraju. Zastosowanie tych pszczół okazało się 
dużym sukcesem – od 1996 roku ponad 80% powierzchni sadów w tym regionie jest 
zapylanych przez O. cornifrons12.

Murarka ma również pewien potencjał jako zapylacz w uprawach pod osłonami. Istotna 
w tym kontekście jest opisana wyżej dość precyzyjna możliwość kontrolowania momentu 
startu lotów. Pszczoły te wykazują również pewną odporność na niskie temperatury – 
sprawdzają się choćby jako zapylacze wcześnie kwitnących kwiatów w nieogrzewa-
nych szklarniach13.

Działalność edukacyjna gospodarstw agroturystycznych

Turystyka pełni funkcję edukacyjną, która pozwala turyście rozwijać zainteresowania 
poznawcze, rozszerzać wiedzę o kraju i świecie oraz zdobywać umiejętności właściwego 
spożytkowania tej wiedzy14. Ze względu na rodzaj proponowanych atrakcji w ofercie 
gospodarstwa agroturystycznego edukacja dotyczy prowadzenia zajęć, które są ukierun-
kowane na zdobywanie nowych lub mało znanych umiejętności (np. obserwacja życia 
pszczół, malowanie na szkle czy wypiek chleba). Jak wskazuje Jolanta Wojciechowska, 
podstawą są zdolności oraz umiejętności kwaterodawców15. Nowoczesne – czasami 
mówimy – innowacyjne podejście do edukacji czyni gospodarstwo rolne atrakcyjnym 
miejscem łączenia teorii z praktyką. Poznawanie w drodze bezpośredniej obserwacji, 
doświadczenia ma wpływ na łączenie wiedzy z zakresu produkcji rolnej z wiedzą ogrod-
niczą czy też kierunkami hodowli.

Dodatkowo, poza zyskiem ekonomicznym z zapylenia w postaci wzrostu ilościowego 
i jakościowego plonów, zapylanie przez owady decyduje też o odnawianiu się flory oraz 
kondycji populacji gatunków roślin entomofilnych występujących w zbiorowiskach natu-
ralnych16.

Takie działania realizuje m.in. firma Sumi Agro zajmująca się edukacją w zakresie 
ochrony owadów zapylających. Realizowana od 2006 roku kampania „Ochrona roślin 

12 N. Sekita, Managing Osmia Cornifrons to Pollinate Apples in Aomori Prefecture, Japan, „Acta Horticulturae” 
2001, vol. 561, s. 303–307; T. Kitamura, Y. Maeta, Studies on the pollination of apple by Osmia: (III) Preliminary 
report on the homing ability of Osmia cornifrons (Radoszkowsky) and O. pedicornis Cockerell, „Kontyu” 1969, 
1(83), s. 90.
13 S. N. Holm, Osmiarufa L. (Hym. Megachilidae) as a pollinator of plants in greenhouses, „Insect Systematics 
& Evolution” 1974, vol. 4 (3); zob. także: B. Bąk, J. Wilde, Tempo rozwoju populacji murarki ogrodowej – Osmia 
rufa (L.) (Hymenoptera: Apidae) w sztucznych gniazdach trzcinowych, https://www.biomap.pl/pl/getpdf/10938_Ba-
k_B_et_Wilde_J_2003.pdf [29.12.2020].
14 J. Sikora, Edukacja w agroturystyce, https://certus.edu.pl/przemysl/wp-content/uploads/2020/11/1.eduka-
cja-w-agroturystyce.pdf [30.12.2020].
15 J. Wojciechowska, Agroturystyka. Signum turystyki i obszarów wiejskich, PWE, Warszawa 2018, s. 105.
16 B. Denisow, Ekologia zapylania a bioróżnorodność, [w:] Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich, red. J. Pawłowska-Tyszko, A. Oler, Ogólnopolski Konkurs „Przczelarz Roku”, FEEiROW, Warszawa 
2018, s. 40.
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bezpieczna dla pszczół” poświęcona została głównie pszczole miodnej i jej znaczeniu 
w agrocenozach. W 2013 roku działania edukacyjne firmy zostały rozszerzone, a „bo-
haterką” kampanii w nowej odsłonie pt. „Budujemy populację owadów zapylających®” 
została właśnie murarka ogrodowa17. Akcja ta cieszy się ogromnym, wciąż rosnącym 
zainteresowaniem producentów rolnych i sadowników, którzy mają świadomość, jak waż-
nym czynnikiem plonotwórczym jest obecność owadów zapylających na plantacjach oraz 
w sadach i jagodnikach. Wzrost wiedzy dotyczącej owadów zapylających, a szczególnie 
murarki ogrodowej, oraz chęć kontynuacji podjętych działań plonotwórczych powodują, 
że producenci coraz częściej podejmują próby, zazwyczaj zakończone sukcesem, sa-
modzielnej hodowli murarki ogrodowej18. To pożyteczne i ciekawe zajęcie wymagające 
niewielkich nakładów.

W ramach akcji powstały także Centra Murarkowe, gdzie teoria łączy się z praktyką. 
Kampania jest skierowana do uczniów szkół rolniczych, którzy w przyszłości będą odpo-
wiedzialni za kształtowanie agrocenoz19.

Fot. 3. Centrum Murarkowe w Jasieńcu
Źródło: https://www.sumiagro.pl/centrum-murarkowe-w-szkole-rolniczej-w-jasiencu/ [30.12.2020].

17 https://jagodnik.pl/kolejny-sezon-z-akcja-budujemy-populacje-owadow-zapylajacych/ [29.12.2020].
18 Ibidem.
19 Znaczenie i ochrona pszczół – zajęcia edukacyjne w szkole w Jasieńcu, https://www.sumiagro.pl/znaczenie-i-
ochrona-pszczol-zajecia-edukacyjne-w-szkole-w-jasiencu/ [30.12.2020].
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Innym przykładem takiego wsparcia jest Centrum Murarkowe w Wichradzu.

Fot. 4. Centrum murarkowe w sadzie produkcyjnym w Wichradzu
Źródło: https://www.sumiagro.pl/centrum-murarkowe-w-sadzie-produkcyjnym-w-wichradzu/ [30.12.2020].

Podróżowanie po takich miejscach staje się nie tylko wypoczynkiem, ale i nowym, nieza-
pomnianym doświadczeniem20. Dzieciom i młodzieży należy pokazać świat i pozwolić przyj-
rzeć się mu z bliska, tym samym dać czas na zastanowienie się nad tym, jak on funkcjonuje21.

„Zagroda Edukacyjna” to zastrzeżony znak towarowy dla gospodarstw łączących 
działalność rolniczą z profesjonalnymi usługami edukacyjnymi. Prawo do posługiwania 
się nazwą „Zagroda Edukacyjna” mają wyłącznie sprawdzone i rekomendowane przez 
system doradztwa rolniczego obiekty, zlokalizowane na obszarach wiejskich, prowadzą-
ce zajęcia dydaktyczne oparte na własnych zasobach rolniczych w zakresie produkcji 
roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej 
i konsumenckiej oraz dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, ręko-
dzieła i twórczości ludowej22. Związek gospodarstwa rolnego ze środowiskiem naturalnym 
pozwala prezentować zjawiska przyrodnicze oraz ich wykorzystanie przez człowieka, uczy 
cierpliwości, szacunku do natury, kształtuje postawy ekologiczne i konsumenckie. Bezpo-
średni kontakt dzieci z przyrodą pozwala im lepiej poznawać prawa natury. Dzięki ofercie 
edukacyjnej gospodarstw rolnych dzieci mają możliwość poznania wsi od podszewki23.

20 K. Gralak, M. Kacprzak, Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce – stan, problemy i perspektywy, 
„Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2018, z. 22 (2), s. 193.

21 G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012, 
s. 222.
22 https://cdr.gov.pl/transfer-wiedzy/broszury-publikacje/3417-zagrody-edukacyjne-zapraszaja-na-lekcje-u-rolnika 
[29.12.2020].
23 Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku, https://www.dodr.pl/userfiles/uploads/dodr/zagrody/zagrody2017.pdf, 
s. 3 [28.12.2020].
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Zaplecze edukacyjne gospodarstwa mogą stanowić wszelkie budynki gospodarcze 
(stodoły, obory, stajnie, szopy, spichlerze, magazyny itp.), budynki służące przetwórstwu 
(młyny, serowarnie, dojrzewalnie, domowe piekarnie, pracownie pszczelarskie itp.) oraz 
rzemiosłu. Tworzenie oferty edukacyjnej w gospodarstwie odbywa się poprzez przygoto-
wanie programu zajęć edukacyjnych i zaprezentowanie go w wybranej formie:

 – warsztatów,
 – pokazów,
 – kursów,
 – szkoleń,
 – pogadanek,
 – ścieżek dydaktycznych,
 – czy zielonych szkół.

W ramach takich zajęć mogą odbywać się np. warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej, 
pokazy pozyskiwania miodu, warsztaty pieczenia chleba czy wyrobu sera, warsztaty 
przyrodnicze lub lekcje przyrody na świeżym powietrzu24.

Fot. 5. Warsztaty wyrobu filcu
Źródło: Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku, https://www.dodr.pl/userfiles/uploads/dodr/zagrody/za-
grody2017.pdf, s. 3 [28.12.2020].

Różnorodność zajęć edukacyjnych w gospodarstwie pozwala młodym ludziom rozwijać 
własne zainteresowania, kształtować umiejętności oraz spędzać ciekawie czas25.

Prowadzone zajęcia edukacyjne mogą przynieść korzyści zarówno kwaterodawcom, jak 
i osobom uczestniczącym w nich. Wśród korzyści dla gospodarzy wyszczególnić można:

 – satysfakcję z realizacji zajęć edukacyjnych,
 – własny rozwój zawodowy,
 – dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstwa,

24 Ibidem.
25 M. Kacprzak, Agroturystyka jako szansa rozwoju turystyki rodzinnej – przykład Małopolski, [w:] Kultura i przy-
roda w turystyce górskiej, red. nauk. B. Iwan, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2017, s. 190.
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 – promocje produktów z gospodarstwa,
 – przedłużenie sezonu turystycznego,
 – możliwość pracy we własnym gospodarstwie,
 – urozmaicony proces edukacji.

Dla osób uczestniczących w takich zajęciach to przede wszystkim:
 – poznanie kultury regionu,
 – poznanie obyczajów,
 – atrakcyjne miejsce edukacji z możliwością poznania np. chowu zwierząt,
 – udział w warsztatach tematycznych: garncarskie, rzeźbiarskie, wyrób sera, pieczenie 

chleba,
 – poznanie ścieżek przyrodniczych itp.

Istnieje potrzeba powstawania gospodarstw, które przy wykorzystaniu własnych za-
sobów promują na obszarach wiejskich działalność edukacyjną.

Murarka w ofercie edukacyjnej gospodarstwa

Z punktu widzenia turysty możliwość obserwowania lub uczestniczenia w pracach 
prowadzonych w gospodarstwie jest jednym z kluczowych elementów odróżniających 
pobyt w gospodarstwie agroturystycznym od pobytu w innego rodzaju ośrodku wypo-
czynkowym poza miastem. Można spodziewać się wręcz, że turyści będą oczekiwać 
nowych, „autentycznych” doświadczeń związanych z pracą w gospodarstwie. Na takie 
oczekiwania lub potrzeby można odpowiadać, angażując turystów w różnego rodzaju 
działania26.

Z punktu widzenia gospodarza angażowanie turystów do prac w gospodarstwie nie-
sie pewne ryzyko. Nie można zakładać, że goście mają jakiekolwiek doświadczenie 
lub wykształcenie rolnicze. Należy więc dokładnie wyjaśnić im, jak mają wykonać za-
dane prace, i nadzorować ich przebieg. Nawet przy zachowaniu środków ostrożności 
istnieje ryzyko, że turyści wykonają wyznaczone zadanie w nieodpowiedni sposób. 
Stąd, zastanawiając się nad doborem możliwych zajęć dla gości, warto rozważyć dwa 
elementy: możliwe skutki niepoprawnego wykonania zadań dla gospodarstwa oraz 
to, czy zadania te są bezpieczne dla samych turystów. Te dwa elementy powinny być 
uwzględnione w analizie praktycznych zadań związanych z wykorzystaniem murarki 
ogrodowej w gospodarstwie27.

Gości można zaangażować w tworzenie i utrzymywanie optymalnych warunków 
bytowych dla pszczół. Należałoby to uznać za zajęcie podstawowe, gdyż prace z tym 
związane mogą, lub wręcz powinny, być wykonywane przez cały rok. Ważnym elemen-
tem jest tu tworzenie miejsc, gdzie murarki mogą składać jaja. W środowisku natural-
nym murarki wykorzystują w tym celu trzcinę, drewno, wyżłobienia w glinie i różnego 
rodzaju szczeliny.

26 M. Kawalec, Murarka ogrodowa…, op. cit.
27 Ibidem.
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Fot. 6. Rurka trzcinowa z kokonami murarki i murarka wygryzająca się z zasklepionej rurki trzciny
Źródło: https://doradztwosadownicze.pl/jak-przechowywac-kokony-murarki/ [29.12.2020].

W gospodarstwach rolniczych odpowiednie warunki zapewnia się, budując dla mura-
rek domki gniazdowe, co pozwala zauważalnie zwiększyć populację pszczół w porównaniu 
do warunków naturalnych, gdzie pszczoły muszą same odnaleźć miejsca odpowiednie do 
gniazdowania28.

Przy tworzeniu domków gniazdowych najlepsze, zarówno pod względem zasiedlania 
przez murarki, jak i liczby kokonów, są materiały naturalne, takie jak drewno i trzcina. 
Materiały takie jak plastikowe słomki, papier czy plastikowa izolacja są odrzucane przez 
pszczoły, jeżeli dostępne są materiały naturalne29.

Fot. 7. Domek dla murarki
Źródło: https://poradnikogrodniczy.pl/pszczola-murarka-ogrodowa-hodowla-jak-zrobic-domek.php 
[29.12.2020].

28 B. Gruber et al., On managing the red mason bee…, op. cit., s. 564–576.
29 Z. Wilkaniec, K. Giejdasz, Suitability of nesting substrates for the cavity-nesting bee Osmia rufa, „Journal of 
Apicultural Research” 2003, vol. 42 (3), s. 29–31.
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Kwaterobiorcom przebywającym w gospodarstwie można zaproponować stworzenie 
domków gniazdowych. Dobór materiałów zależy wówczas od umiejętności i zaangażo-
wania turystów. Najłatwiejsze w utrzymaniu są domki wielorazowego użytku wykonane 
z drewna. Demonstrując proces ich budowy, można wykorzystać je wielokrotnie. Projek-
towanie i przygotowywanie własnoręcznie domków trzcinowych może być interesującym 
zajęciem dla turystów szukających zajęć praktycznych. To zadanie na tyle łatwe, że będą 
mogły je wykonać dzieci oraz mało doświadczone osoby. Jest także okazją do nauczenia 
się wielu istotnych informacji na temat życia i warunków hodowli pszczół. Warto dodać, 
że przygotowanie domków można zaplanować na okres zimowy, gdy w gospodarstwie 
jest mniej pracy.

Łatwość wykonywania domków z różnych materiałów otwiera również możliwość 
przeprowadzania amatorskich badań porównawczych. Turyści mogą projektować i two-
rzyć domki wykonane z różnych materiałów, po czym obserwować ich zasiedlanie. Może 
to być szczególnie wartościowe dla osób i grup nastawionych na edukację (np. uczniów, 
studentów). Nawet dzieci będą w stanie zrozumieć wyniki prostego testu A/B, dzięki 
czemu będą miały okazję nauczyć się o potrzebach i preferencjach pszczół. Dodatkową 
wartością jest tu ciągłość pracy – gość spędzający w gospodarstwie dłuższą ilość cza-
su lub powracający do gospodarstwa kilkukrotnie w czasie okresu wakacyjnego może 
obserwować postęp zasiedlania samodzielnie wykonanego domku i wyciągać wnioski 
dotyczące optymalnej konstrukcji.

Fot. 8. Domki dla murarki ogrodowej
Źródło: materiały własne.

Budowa i obserwacja domków gniazdowych to zadanie, które wielu gości będzie mogło 
kontynuować po opuszczeniu gospodarstwa. Mając już doświadczenie i wiedzę, turyści będą 
mogli tworzyć własne domki i wspierać lokalną populację pszczół samotnic. Dla gości bez 
dostępu do materiałów wymaganych do stworzenia domku dostępne są rozwiązania ko-
mercyjne, w tym nieduże domki gniazdowe, które można postawić na balkonie (fot. poniżej). 
Praca z pszczołami jest więc zajęciem, które można wykonywać nawet w mieście.
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Fot. 9. Domek dla pszczół
Źródło: https://www.westwing.pl/products/domek-dla-pszczol/ [30.12.2020].

W gospodarstwach agroturystycznych w Polsce oferuje się wiele dodatkowych atrakcji, 
aby sprostać konkurencji. Pokazanie, jak można wykorzystać murarkę ogrodową w dzia-
łaniach edukacyjnych, jest pewnego rodzaju innowacją w zakresie przekazania tradycji 
i kultury danego regionu, pokazania pracy w gospodarstwie, zapewnienia dodatkowego 
dochodu dla rolnika.

W dobie globalizacji często zapominamy o tych, którzy produkują żywność, o tym, że 
żywność może być nie tylko „wypełniaczem”, ale i lekarstwem, o tym, w jaki sposób ob-
szary wiejskie wpłynęły na życie nas wszystkich i jakie wartości zostały nam przekazane30.

Podsumowanie

Agroturystyka daje szansę na odnalezienie kontaktu z naturą i na zrozumienie tego, 
jak człowiek kształtuje świadomie naturę w rolnictwie. Pszczoły są nieodłączną częścią 
życia na wsi. Ich obraz utrwalił się również w kulturze i języku, np. w licznych przysłowiach 
wymieniających te pracowite owady. O ich znaczeniu dla ekosystemu niech świadczą 
słowa Karola Darwina: „Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozo-
staną już tylko cztery lata życia”. Nie zapominajmy, że pszczoły to nie tylko znane nam 
pszczoły miodne, ale również liczne gatunki pszczół samotnic, których praca przyczynia 
się do plonów naszych pól i sadów31.

Wykorzystanie zapylaczy w gospodarstwach agroturystycznych przynosi również 
różnego rodzaju korzyści związane z edukacją. Wiele ofert w gospodarstwach skierowa-
nych do klientów nie nadaje się do przeniesienia w kontekst miejski. Goście wracają do 
domu z lepszym zrozumieniem pracy w rolnictwie, jednak często bez możliwości dalsze-
go praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności. Edukacja dotycząca 
zapylaczy jest tu jednak wyjątkiem, gdyż opisane murarki ogrodowe są wszędzie tam, 
gdzie pojawiają się rośliny, nawet w dużych miastach. Dlatego dzięki przekazanej wiedzy 
w gospodarstwie agroturystycznym po powrocie do domu turyści mogą obserwować lub 

30 Zob. https://www.kalendarzrolnikow.pl/2596/na-czym-polega-edukacja-w-gospodarstwach-rolnych [30.12.2020].
31 M. Kawalec, Murarka ogrodowa…, op. cit.
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budować populację zapylaczy w przydomowych ogródkach, skwerach, parkach miejskich 
czy ogródkach działkowych. Zrozumiawszy istotną rolę zapylaczy w produkcji żywności, 
mogą docenić ich znaczenie w życiu wszystkich przestrzeni zielonych.
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Streszczenie

Rozwój agroturystyki wiąże się z szeregiem pozytywnych zmian na poziomie gospodarstwa 
i lokalnej społeczności. Choć agroturystyka w Polsce jest już dość dobrze rozwinięta, istnieje 
zapotrzebowanie na dywersyfikację ofert gospodarstw agroturystycznych, choćby poprzez 
wykorzystanie nowych dla agroturystyki gatunków roślin i zwierząt. W opracowaniu wskazano 
potencjał murarki ogrodowej, Osmia bicornis, w gospodarstwach agroturystycznych, pod kątem 
przydatności zarówno w gospodarstwie, jak i w zapewnianiu interesujących zadań dla turystów.

Skuteczne wykorzystanie murarek jako zapylaczy wymaga zapewnienia im odpowiednich wa-
runków bytowych w gospodarstwie. Wiąże się z tym szereg czynności, które warto przybliżyć 
turystom, organizując różne pokazy lub aktywności, w których mogą brać udział.

Słowa kluczowe: agroturystyka, wieś, murarka ogrodowa, pszczoły, oferta gospodarstwa

Abstract

The development of agritourism is associated with numerous positive changes, both on farm 
and local community level. While agritourism in Poland is already a developed industry, there is 
a need to diversify the range of experiences available to the participants. One way of achieving 
that is through including plant and animal species that are underused in agritourism. In the study 
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it is pointed that usefulness of red mason bee, Osmia bicornis, both on a production level, and 
as a source of interesting activities for tourists.

Growers wishing to utilise this potential need to provide and maintain optimal habitats for the bees. 
This can be seen as a source of informative demonstrations and practical activities for agri-tourists.

Keywords: agritourism, village, red mason bee, bees, farm offer
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ZNACZENIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU ONLINE 
W TURYSTYCE

THE IMPORTANCE OF ONLINE MARKETING ACTIVITIES IN TOURISM

Wstęp

Turystyka jest branżą o wysokim stopniu konkurencyjności i rywalizacji. Firmy pragną 
dotrzeć do wielu rozproszonych pod względem geograficznym konsumentów i nakłonić 
ich do skorzystania z oferty, związanej ze specyficzną destynacją, wyjątkowym, niepowta-
rzalnym miejscem. Dostawcy usług turystycznych dysponują szerokim instrumentarium 
różnicowania oferowanego produktu turystycznego i odróżniania go od produktów konku-
rentów. Szczególną rolę odgrywa tu Internet, który zapewnia wiele narzędzi przydatnych 
w skutecznej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa turystycznego. Dzięki swojemu 
nieograniczonemu zasięgowi geograficznemu (możliwość przedstawienia ofert oddalonym 
w sensie geograficznym konsumentom) i dużej pojemności informacyjnej (możliwość 
publikowania obszernych i szczegółowych treści) ułatwia on dostawcom usług promocję 
produktu na rynku. W powiązaniu z cechami hipertekstu, multimedialności i interaktywności 
dla branży turystycznej Internet prezentuje duży potencjał marketingowego oddziaływania 
na konsumentów. 

Wraz z wybuchem światowej pandemii koronawirusa firmy branży turystycznej zna-
lazły się w trudnym położeniu. Wiele krajów wprowadza różnego rodzaju obostrze-
nia związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa. Rozmaite ograniczenia 
funkcjonowania punktów gastronomicznych, transportu ludzi oraz innych usług zwią-
zanych z branżą turystyczną sprawiają, że zmniejsza się popyt na usługi turystyczne 
(szczególnie w zakresie turystyki zagranicznej) oraz zmienia się jego struktura. Dlatego 
ważnym zadaniem marketingu internetowego jest zapewnienie firmom klientów w tych 
trudnych czasach pandemicznych, jak również uzyskanie przewag na rynku względem 
konkurentów.
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Celem artykułu jest próba identyfikacji obszarów marketingu internetowego istotnych 
i szczególnie przydatnych dla firm turystycznych, a także próba określenia specyfiki reali-
zacji działań marketingu internetowego w odniesieniu do branży turystycznej. Artykuł jest 
oparty na przeglądzie literatury z zakresu marketingu internetowego w turystyce i obserwa-
cji wybranych stron internetowych związanych z marketingiem internetowym w turystyce.

Firmowa strona internetowa jako instrument komunikacji 
marketingowej w turystyce

Produkty turystyczne zalicza się do usług. Usługą turystyczną jest zagregowany 
produkt, na który często składa się wiele niematerialnych usług oraz dóbr o charakterze 
materialnym, które w połączeniu decydują o efekcie końcowym doświadczenia produktu 
turystycznego1. Z perspektywy marketingu internetowego ma to duże znaczenie, ponieważ 
zaplanowanie dobrej jakości usługi turystycznej wymaga koordynacji wielu komponentów 
zintegrowanego produktu turystycznego. Inną istotną cechą wynikającą ze specyfiki usług 
turystycznych jest niemożność ich wypróbowania przed dokonaniem zakupu. Ta złożoność 
produktu turystycznego (usługi turystycznej) i niemożność jego wypróbowania pociąga 
za sobą konieczność podejmowania przez firmy turystyczne odpowiednich działań mar-
ketingowych służących zapewnieniu potencjalnym klientom odpowiednich informacji.

W marketingu internetowym firmowa strona internetowa jest traktowana jako tzw. ko-
munikacja bezpośrednia. Stanowi ona istotne centrum promocji firm turystycznych.

Strona internetowa powinna być zaprojektowana zgodnie z koncepcją 6C, na którą 
składają się następujące elementy2:

 ● capture (zdobywanie) – oznacza konieczność przyciągania do strony internetowej 
jak największej liczby potencjalnych klientów, co można osiągnąć z użyciem wielu 
instrumentów promocji online;

 ● content (zawartość treściowa) – strona internetowa powinna zawierać treści interesu-
jące i wartościowe dla osób ją odwiedzających. Dzięki temu chętniej na niej pozostaną 
oraz będą na nią powracać w przyszłości, co może się przełożyć na większą sprzedaż 
i lojalność nabywców;

 ● customer or ientat ion (orientacja na nabywcę) – strona internetowa powinna być 
projektowana z myślą o określonej grupie odbiorców przekazu. Specyficzne cechy 
publiczności, do której jest kierowany przekaz, mogą zadecydować m.in. o strukturze, 
treściach, formie komunikacji, wyglądzie strony;

 ● community (społeczność) – strona internetowa powinna zawierać elementy budowy 
społeczności. Społeczność zbudowana wokół firmowej strony i marki spełnia podobną 
rolę do zawartości treściowej, ponieważ internauci będący członkami elektronicznej 
społeczności będą chętniej odwiedzali stronę i utożsamiali się z marką;

1 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN, Warszawa 2011, s. 207–209.
2 D. Chaffey, Internet Marketing, Pearson Education Limited, Essex 2000, s. 48–49.
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 ● commerce (handel) – każda strona internetowa powinna być projektowana z myślą 
o przyszłym jej wpływie na sprzedaż firmy. Nawet jeżeli firma nie wykorzystuje strony 
internetowej do sprzedaży oferowanych produktów, to powinna umieszczać na niej 
informacje o sprzedaży pozainternetowej;

 ● credibi l i ty (wiarygodność) – projekt strony internetowej powinien wzbudzać zaufanie 
nabywców oraz poprzez swoją jakość i treści świadczyć o wiarygodności i rzetelności 
firmy.
Dla jakości świadczonych usług turystycznych duże znaczenie ma koncepcja 

SERVQUAL, która odnosi się do takich elementów, jak: wygląd pomieszczeń, fachowość 
usługodawcy, zaufanie do usługodawcy, szybka i adekwatna reakcja na oczekiwania, 
niezawodność realizacji usługi, empatia i rozumienie potrzeb klientów3. Strona internetowa 
także powinna być tworzona i rozwijana z myślą o tych zasadach. Kiedy nabywcy wchodzą 
w interakcje z technologią internetową w postaci dokumentu hipertekstowego na stronie 
WWW, strona taka zastępuje personel firmy. Dzięki dostosowaniu jej działania do zasad 
SERVQUAL jakość i skuteczność w działaniach marketingowych firmy będzie większa.

Badania wskazują, że występuje pozytywny związek między jakością strony interne-
towej destynacji turystycznej a intencją używania tej strony, jak również intencją odwie-
dzenia destynacji przez potencjalnego turystę4. Turyści nie mają możliwości zapoznania 
się z destynacją turystyczną z wyprzedzeniem, dlatego wstępnie powinna im to umożliwić 
przed podróżą strona internetowa. Pozyskiwanie informacji jest konieczne dla procesu 
decyzyjnego w wyborze samej destynacji, jak i np. miejsca zakwaterowania, środków 
transportu, możliwych wycieczek i innych atrakcji i aktywności na miejscu. Jeżeli użytkowni-
cy Internetu mają trudności w nawigowaniu po stronie destynacji turystycznej, mogą też 
nie uzyskać informacji, których potrzebują, co z kolei może negatywnie wpłynąć na chęć 
udania się do tego miejsca. Interesująca i atrakcyjna strona internetowa może przekonać 
do odwiedzenia destynacji turystycznej. Im bardziej użyteczna i inspirująca jest strona 
internetowa, tym większe prawdopodobieństwo, że turyści będą przychylniej nastawieni 
do wyjazdu. Badania pokazują, że większe znaczenie niż kompletność informacji i ich 
wiarygodność dla intencji podróży ma to, aby informacje były zaprezentowane w intere-
sujący, atrakcyjny i przyjazny dla użytkownika sposób5.

Marketing wyszukiwarkowy w turystyce

Marketing wyszukiwarkowy (Search Engine Marketing – SEM) jest jednym z głównych 
rodzajów marketingu internetowego. Wykorzystując SEM, firmy i organizacje dążą do 

3 A. Balińska, Możliwości wykorzystania metody SERVQUAL w poprawie konkurencyjności oferty agrotury-
stycznej dla studentów, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2015, t. 163, s. 195.
4 N. Chung et al., The influence of tourism website on tourists’ behaviour to determinate destination selection: 
a case study of creative economy in Korea, „Technological Forecasting & Social Change” 2015, vol. 96, no. 8, 
s. 142.
5 H. Kim, D. Fesenmaier, Persuasive design of destination websites: an analysis of first impression, „Journal of 
Travel Research” 2008, vol. 47, no. 3, s. 11.



Dariusz Strzębicki100

osiągnięcia widoczności w wyszukiwarkach internetowych poprzez płatne i niepłatne spo-
soby6. Jest to forma marketingu istotna dla wielu branż, a w tym dla branży turystycznej. 
Uważa się, że rozumienie sposobów używania wyszukiwarek internetowych w firmach 
branży turystycznej powinno być osadzone w ramach i kontekście planowania podróży7. 
Wielu turystów rozpoczyna poszukiwania destynacji i usług turystycznych właśnie od 
wyszukiwarek.

Wyświetlają one listę wyników wyszukiwania (pasujących do zadanych fraz, tj. wpisa-
nych słów kluczowych) wraz z odnośnikami do stron i krótkimi ich opisami. W Internecie 
funkcjonuje wiele różnych wyszukiwarek, najpopularniejszą jest jednak wyszukiwarka 
Google, i to właśnie na niej koncentrują się przede wszystkim wysiłki firm w obszarze SEM.

Wyszukiwarki internetowe wychodzą naprzeciw istotnym potrzebom użytkowników 
Internetu. Dzięki nim internauci mogą w szybki sposób znaleźć odpowiedź na nurtujące 
ich pytania i rozwiązać wiele problemów. Wyszukiwarki pomagają zdobywać różne, czę-
sto specyficzne informacje, dostosowując tematycznie wyniki wyszukiwań do zapytań 
użytkowników i agregując je na jednej stronie. Wyszukiwarka Google zbudowała swą 
olbrzymią popularność właśnie dzięki trafności i związkowi prezentowanych wyników 
wyszukiwania z zapytaniami, a więc potrzebami informacyjnymi użytkowników Internetu. 
Korzystając z niej, internauci mają dostęp do wielu stron internetowych w krótkim czasie 
i mogą zaplanować oraz zorganizować podróż wraz z dokonaniem niezbędnych rezer-
wacji i płatności za usługi. Wyszukiwarki mogą być pomocne na każdym etapie procesu 
zakupowego produktu turystycznego. W przypadku produktów turystycznych konsumenci 
przechodzą przez kilka etapów tzw. podróży nabywcy, która rozpoczyna się na długo przed 
transakcją zakupu usługi. Są nimi8:

 ● marzenie – początkowy etap, w którym przyszły podróżny jest otwarty na wiele 
ewentualności i dopiero zastanawia się, dokąd udać się w podróż;

 ● planowanie – na tym etapie podróżny określił już destynację, ale nadal rozważa 
jeszcze daty, hotele, aktywności;

 ● rezerwacja – podróżny ustalił już daty podróży i preferencje odnośnie do zakwate-
rowania, przystępuje do robienia rezerwacji;

 ● doświadczenie – podróżny przebywa w destynacji turystycznej i korzysta z usługi na 
miejscu, w tym czasie może się dzielić w Internecie wrażeniami z pobytu. Stale może 
również poszukiwać dodatkowych atrakcji i różnych usług turystycznych na miejscu.
Różne działania marketingu online, w tym marketing wyszukiwarkowy, mogą wspierać 

każdy z tych etapów podróży nabywcy. Turyści korzystają z wyszukiwarek na etapie marze-
nia, dowiadując się o różnych regionach i atrakcjach turystycznych, żeby znaleźć produkt 

6 M. Moran, B. Hunt, Search Engine Marketing, Inc. Driving Search Traffic to Your Company’s Web Site, IBM 
Press 2014, s. 10.
7 Z. Xiang, K. Wöber, D. Fesenmaier, Representation of the online tourism domain in search engines, „Journal 
of Travel Research” 2008, vol. 47, no. 2, s. 147–148.
8 Digital Marketing Institute, 11 Digital Marketing Campaign Tips for the Tourism Sector (Part I), April 12, 2019, 
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/11-digital-marketing-campaign-tips-for-the-tourism-sector-part-i-corporate 
[5.12.2020].
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turystyczny, który najbardziej odpowiadałby ich potrzebom i pragnieniom. Wyszukiwarki 
są przydatne również w fazie planowania, kiedy turysta próbuje określić, z jakich usług 
konkretnych firm będzie korzystał, i w fazie doświadczenia, gdy podczas wyprawy turystycz-
nej poszukuje on dodatkowych atrakcji w określonej destynacji, np. wycieczki w regionie.

Częste korzystanie przez turystów z wyszukiwarki Google sprawia, że każda firma 
chciałaby, aby odnośnik do jej strony znalazł się w wynikach wyszukiwań. Szczególnie 
ważne jednak, aby znaleźć się wysoko w tych wynikach, a najlepiej na pierwszej stronie, 
ponieważ internauci rzadziej zaglądają na dalsze strony wyników wyszukiwań. Aby to 
osiągnąć, istotne jest prowadzenie marketingu wyszukiwarkowego.

Marketing wyszukiwarkowy SEM (Search Engine Marketing) można podzielić na dwie 
główne części: optymalizację strony internetowej (Search Engine Optimization – SEO) 
oraz płatną reklamę (pay per click – PPC)9. Zarówno SEO, jak i PPC pozwalają firmie 
znaleźć się na pierwszej stronie wyników wyszukiwań. Stosując SEO, firmy mogą uzyskać 
dobre, wysokie pozycje organicznych wyników wyszukiwania. Z kolei PPC pozwala na 
pojawienie się odnośników do stron firmowych na dobrych pozycjach wyników wyszuki-
wania, lecz odnośniki te są oznaczone słowem „reklama”. Jedne i drugie pojawiają się na 
początkowych pozycjach wyszukiwania, co sprawia, że zwiększa się prawdopodobieństwo 
kliknięcia na odnośnik przez internautę, dzięki czemu więcej użytkowników trafia na strony 
firm i ma możliwość zapoznania się z ich ofertami.

Wyniki wyszukiwania są bardzo dopasowane do zapytania użytkownika Internetu, 
co jest ogromnym atutem marketingu wyszukiwarkowego. Pojawiają się bowiem tylko 
te reklamy, które są ściśle związane z potrzebami informacyjnymi użytkownika, a więc 
zwiększa się prawdopodobieństwo zainteresowania go reklamą w wyszukiwarce.

Koncepcja SEO jest odmienna od PPC. SEO nie jest reklamą w wąskim rozumieniu jako 
płatna forma przekazu promocyjnego. Polega ono na przystosowaniu strony internetowej 
do wymogów algorytmu, którym posługuje się wyszukiwarka w doborze wyników wyszuki-
wania do zapytań internautów. Wymogi te sprawiają, że strona internetowa i jej elementy 
powinny być odpowiednio zaprojektowane, aby algorytm wyszukiwarki zakwalifikował ją 
jako stronę o wysokiej jakości z perspektywy użytkowników, dzięki czemu znajdzie się 
ona wysoko w wynikach wyszukiwania. Zarówno tytuł, jak i opis wyników wyszukiwania 
są jednocześnie elementami kodu HTML pozycjonowanej strony (odpowiednio elementów 
Title i Description), a więc ich treść zależy od twórców strony internetowej. W SEO istotny 
jest nie tylko projekt samej strony internetowej, ale również linki zewnętrzne prowadzące 
z innych stron internetowych do danej strony. Badania wskazują, że firmy branży turystycz-
nej, które optymalizują swoje strony oraz dążą do posiadania wielu linków zewnętrznych 
odwołujących do ich stron, osiągają wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, co ma 
wpływ na ich wyniki sprzedażowe10.

9 T. Bonek, M. Smaga, Biznes w Internecie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 40.
10 Z. Xiang, B. Pan, Travel Queries on Cities in the United States: Implications for Search Engine Marketing 
in Tourism, [w:] Information and Communication Technologies in Tourism, eds. W. Höpken, U. Gretzel, R. Law, 
Springer, Vienna 2009, s. 427.
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Z kolei PPC jest bardziej zbliżona do definicji reklamy jako każdej płatnej formy prze-
kazu, ponieważ wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania zapewnia dużej mierze płat-
ność za reklamę, która zależy od stawki za kliknięcie oraz od liczby kliknięć użytkowników 
Internetu na odnośnik do strony. Reklama PPC pojawia się nad lub pod listą organicznych 
wyników wyszukiwania i jest do nich podobna graficznie. Składa się z tytułu, będącego 
jednocześnie odnośnikiem do strony, i z opisu. Powinny być one sformułowane tak, żeby 
zachęcić internautów do kliknięcia na odnośnik i zapoznania się z ofertą firmy turystycznej. 
Główna różnica polega na tym, że jest ona dodatkowo oznaczona słowem „reklama”. Od 
wyniku organicznego wyszukiwania różni ją też konstrukcja nagłówka i opisu – ich treść 
ma bowiem charakter reklamy, która ma zachęcić do kliknięcia na odnośnik prowadzący 
do strony docelowej, zazwyczaj zbudowanej na potrzeby tej reklamy. Inny jest też sposób 
tworzenia tej reklamy w porównaniu z wynikiem organicznym. Zarówno nagłówek, opis, 
jak i słowa kluczowe wyszukiwania, przy których reklama ta ma być wyświetlana, są two-
rzone w specjalnym formularzu, kreatorze reklamy, nie tak jak to ma miejsce w przypadku 
optymalizacji strony.

Rola mediów społecznościowych w turystyce

Media społecznościowe są stronami internetowymi umożliwiającymi efektywną komuni-
kację w czasie rzeczywistym między członkami społeczności wirtualnych. W mediach tych 
użytkownicy Internetu mogą tworzyć, zamieszczać i udostępniać własne treści, a także 
reagować na treści innych członków społeczności – np. poprzez polubienia, wpisy, ko-
mentarze, obserwowanie, udostępnianie itd. Media społecznościowe można podzielić na11:

 ● społeczności  i  fora internetowe – to strony sponsorowane przez firmy lub za-
kładane przez konsumentów. Pomagają firmom budować społeczność wokół marki, 
angażować nabywców, pozyskiwać wiedzę o konsumentach oraz pomysły np. na 
produkty od członków społeczności, dlatego dominują na nich tematy związane z firmą 
i marką. Ich użytkownicy mogą korzystać z komunikatorów i czatów;

 ● blogi  – to dzienniki internetowe o regularnie aktualizowanych treściach. Łączą one 
ludzi o wspólnych zainteresowaniach. Popularne blogi mają zdolność do kreowania 
liderów opinii, tzw. influencerów. Blogi mogą być tworzone zarówno przez osoby pry-
watne, jak i przez firmy lub inne organizacje;

 ● portale społecznościowe – to strony internetowe, które umożliwiają ich użytkow-
nikom zamieszczanie treści, komunikowanie się z innymi użytkownikami Internetu 
oraz nawiązywanie i utrzymywanie z nimi relacji społecznych. Do najbardziej znanych 
portali społecznościowych można zaliczyć Facebook – portal, który pozwala firmom 
na silne angażowanie konsumentów.
Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w turystyce. Są one przydatne 

jako narzędzie promocji firm turystycznych i destynacji oraz narzędzie wymiany informacji 

11 Ph. Kotler, K. L. Keller, Marketing, tłum. J. Środa, M. Zawiślak, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012, 
s. 586–587.
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i doświadczeń. Najbardziej znanym portalem społecznościowym jest Facebook. Stwo-
rzono go z myślą o prezentacji profili studentów na uniwersytecie12. Kiedy otworzył się na 
społeczność pozauniwersytecką, jego popularność w USA i na świecie szybko wzrosła. 
Obecnie daje on użytkownikom Internetu możliwość posiadania za darmo osobistej strony 
internetowej (profilu), na której mogą oni zamieszczać treści multimedialne i dzielić się 
nimi ze znajomymi w bardzo szybki, łatwy i skuteczny sposób. W obrębie swoich stron 
facebookowych użytkownicy mają do dyspozycji wiele możliwości i sposobów komunikacji 
ze znajomymi poprzez wiadomości, czaty, posty, polubienia, komentarze itp. Modele komu-
nikacji dostępne w profilu facebookowym mogą przyjmować formę komunikacji one-to-one 
oraz one-to-many. Bardzo skutecznym mechanizmem komunikacji na Face booku są 
posty, zamieszczane przez użytkowników na stronach profilowych. Mogą one mieć formę 
przekazu multimedialnego zawierającego tekst, dźwięk, zdjęcia, obraz statyczny, obraz 
dynamiczny lub film. Z chwilą opublikowania przez użytkownika posta na profilu może on 
być widoczny jednocześnie dla wszystkich znajomych na Facebooku i dodatkowo udostęp-
niany przez znajomych i widoczny dla ich znajomych, co jest bardzo szybką i skuteczną 
metodą dzielenia się treściami i przekazywania ich w społeczności portalu. Dostępne na 
Facebooku narzędzia komunikacji i przekazywania treści sprawiają, że portal ten jest 
znakomitym środowiskiem służącym nawiązywaniu, utrzymywaniu i pielęgnowaniu relacji 
międzyludzkich. Spełnia on zatem potrzeby społeczne, utrzymywania kontaktu międzyludz-
kiego, przynależności do społeczności, potrzeby autoekspresji, rozrywki i inne potrzeby 
towarzyszące życiu w społeczności, które przenoszą się do świata cyfrowego13. Facebook 
podobnie jak wiele innych portali społecznościowych jest nakierowany przede wszystkim 
na pielęgnowanie relacji społecznych, jednakże dostęp do niego mają również firmy, które 
jak użytkownicy indywidualni mogą tworzyć własne strony facebookowe, prezentować 
informacje o sobie i komunikować się z innymi w obrębie portalu. Dla wielu, szczególnie 
małych, firm strona facebookowa może nawet stanowić alternatywę dla firmowej strony 
internetowej, ponieważ firmy mogą na takiej stronie zaprezentować swoją działalność 
i wchodzić w interakcje z nabywcami podobnie jak na firmowej stronie WWW.

Obecność na portalu społecznościowym wymaga od firm przyjęcia zasad panujących 
w relacjach międzyludzkich i bardziej bezpośrednich metod komunikacji z użytkowni-
kami tego portalu. Portale takie jak np. Facebook są bardzo dobrym kanałem dla firm, 
które chcą traktować swych potencjalnych nabywców jak osoby znajome, zaprzyjaźnione 
i lubiane. Również swoją markę firmy prezentują w oczach klientów jak znajomą osobę. 
Dzięki portalom społecznościowym firma i marka mogą mówić do swoich potencjalnych 
i dotychczasowych nabywców w sposób, w jaki komunikują się ludzie. Firma na swojej 
stronie facebookowej ma możliwość transparentnie prezentować markę, a czasem na-
wet przedstawiać swoje problemy lub wyjaśniać i rozwiązywać ewentualne problemy 
nabywców. Może również na wiele sposobów angażować nabywców i wchodzić z nimi 

12 D. Boyd, N. Ellison, Social Network Sites: Definition, history, and scholarship, „Journal of Computer – Mediated 
Communication” 2007, vol. 13 (1), s. 209.
13 C. Shih, Era Facebooka, tłum. M. Gutowski, Helion, Gliwice 2012, s. 32.
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w interakcje. Dialog, jaki firma może prowadzić poprzez portal społecznościowy z konsu-
mentami, pozwala jej nie tylko zaprezentować swoją ofertę i zachęcić do jej nabycia, lecz 
także zapoznać się z opiniami o produkcie, priorytetami konsumentów i ich problemami, co 
ułatwia poznanie potrzeb i pragnień potencjalnych klientów. Poprzez stronę face bookową 
firma może zatem wsłuchiwać się w głos nabywców, by zaradzić ich problemom, a tym 
samym prowadzić badania rynkowe, które później pozwolą lepiej dopasować ofertę pro-
duktową do potrzeb i wymogów konsumentów. Firma może również na różne sposoby 
angażować na swojej stronie facebookowej potencjalnych nabywców, wsłuchując się 
w opinie na temat produktu, umożliwiając konsumentom jego współtworzenie, zbierając 
pomysły na nowe produkty, organizując konkursy oraz prowadząc aktywny dialog z kon-
sumentami. Konsumenci widząc, że firma wsłuchuje się w ich opinie i pomysły, będą 
odczuwać większą lojalność w stosunku do firmy i marki. Zapewnienie konsumentom 
możliwości wpisywania komentarzy i udostępniania postów angażuje ich w marketing 
szeptany firmy.

Do promocji w portalach społecznościowych w wyjątkowy sposób nadają się produkty 
związane z ludzkimi pasjami i przyjemnościami. Są to produkty, o których konsumenci 
często rozmawiają i chcą się nimi chwalić wśród znajomych. Usługi turystyczne bardzo 
pasują do tego rodzaju produktów. Dlatego dla firm istotne jest rozwijanie reklamy szepta-
nej polegającej na tzw. pozytywnym szumie, który powstaje, kiedy klienci wyrażają pozy-
tywne opinie o produkcie w rozmowach ze znajomymi. Portale społecznościowe bardzo 
nadają się do wpływania na reklamę szeptaną, gdyż konsumenci często dzielą się na 
nich ze znajomymi treściami związanymi z produktami, w tym turystycznymi. Użytkownicy 
zamieszczają np. posty ze zdjęciami wyjątkowych miejsc, które odwiedzili, bądź opisują 
aktywności, w których brali udział, np. związane ze sportem i rekreacją.

Z rozwojem mediów społecznościowych łączy się również koncepcja Web 2.0, która 
nawiązuje do pełnego wykorzystania możliwości sieci Internet jako medium, w którym 
każdy ma dostęp do zawartych w nim informacji, jak również może je tworzyć. Internet 2.0 
oznacza masową współpracę użytkowników Internetu, którzy aktywnie partycypują i współ-
pracują z innymi użytkownikami w celu tworzenia i używania informacji oraz dzielenia się 
nimi14. W Internecie coraz więcej stron zawiera tak zwany UGC (User Generated Content) 
oznaczający treści generowane przez użytkowników. Treści takich przybywa nawet na 
stronach o charakterze komercyjnym. Dzieje się tak dlatego, że firmy na swych stronach 
internetowych wprowadzają coraz częściej różne mechanizmy społecznościowe, które 
pomagają konsumentom wyrażać swoje opinie, reagować na informacje, oraz oceniać 
produkty i sprzedawców. Treści te są jednocześnie widoczne na stronach internetowych 
dla innych użytkowników. Umożliwienie użytkownikom Internetu wyrażania opinii na stro-
nie jest dobrze postrzegane przez innych internautów, dzięki czemu wzrasta sympatia 
i zaufanie do firmy i marki. Tym samym może również wzrosnąć prawdopodobieństwo 

14 M. Sigala, Web 2.0 in the tourism industry: a new tourism generation and new e-business models, 2007, https://
www.researchgate.net, s. 1 [10.12.2020].
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zakupu produktu. Wiele firm korzysta również z integracji swoich stron z portalami spo-
łecznościowymi, aby umożliwić użytkownikom Internetu dzielenie się treściami dostępnymi 
na ich stronach, np. dzielenie się ze znajomymi w portalu społecznościowym zdjęciami 
i opisami znalezionymi w internetowych katalogach produktów.

Wiele stron i portali internetowych branży turystycznej dostarcza rozwiązań umożli-
wiających użytkownikom tworzenie treści, dzielenie się nimi, wyrażanie opinii, doradzanie 
innym, dzielenie się doświadczeniami i wrażeniami z podróży turystycznych. Treści ge-
nerowane przez innych użytkowników Internetu mają dla konsumentów większą wartość 
niż treści komercyjne tworzone przez firmy, szczególnie wśród pokolenia milenialsów15. 
Badania wykazały, że użytkownicy Internetu, którzy czytają recenzje z podróży pisane 
przez innych turystów, przyznają, że pomagają im one w: zdobywaniu wiedzy o destynacji 
i usłudze turystycznej, ocenie alternatyw, unikaniu miejsc i usług, z których mogliby być 
niezadowoleni, upewnieniu się w decyzji o wyjeździe w dane miejsce, wyobrażeniu go 
sobie, redukowaniu ryzyka i niepewności czy w skutecznym zaplanowaniu wyprawy16. 
Portale takie, jak Trip Advisor, w dużej mierze korzystają z treści tworzonych przez po-
dróżnych, aby zwiększyć wartość publikowanych informacji.

Content marketing i jego rola w marketingu firm turystycznych

Internet jako medium o charakterze informacyjnym, w którym użytkownicy mają dostęp 
do wielu informacji i mogą je w łatwy sposób zamieszczać lub dzielić się nimi z innymi 
internautami, decyduje również o charakterze działań marketingowych firmy – która aby 
być bardziej dostrzegalną na rynku i dotrzeć ze swoją ofertą do potencjalnych nabywców, 
powinna angażować się w proces tworzenia i wymiany informacji. W koncepcji content 
marketingu działania marketingowe firm opierają się na treściach interesujących dla po-
tencjalnych klientów. Są to działania, które poprzez wartościowe informacje edukują poten-
cjalnych nabywców, przyciągają ich na stronę internetową firmy i sprawiają, że chcą oni na 
niej dłużej pozostać. Internauci odczuwają następnie wdzięczność wobec marki i firmy za 
przekazanie im wartościowych informacji. Content marketing nie polega na przekazywaniu 
treści, które bezpośrednio nakłaniają klientów do zakupu określonego produktu, jak to 
ma miejsce w przypadku reklamy. Jego rolą jest dostarczanie potencjalnym nabywcom 
istotnych i użytecznych informacji, by pozwolić rozwiązać nurtujące ich problemy i w ten 
sposób przybliżyć ich do swojej firmy, marki, oferty. Firmy mogą realizować content 
marketing poprzez media cyfrowe, m.in.: strony firmowe, blogi, wideo, posty w mediach 
społecznościowych. Content marketing definiowany jest jako działania marketingowe 
podejmowane w celu tworzenia i dystrybuowania ważnych i wartościowych treści w celu 
przyciągnięcia, zdobycia i angażowania jasno zdefiniowanych nabywców docelowych 

15 D. Dabija, B. Brandusa, N. Tipi, Generation X versus Millennials communication behaviour on social media 
when purchasing food versus tourist services, „E&M Economics and Management” 2018, vol. 21 (1), s. 201.
16 U. Gretzel, K. Yoo, M. Purifoy, Online Travel Review Study: Role and Impact of Online Travel Reviews. Labo-
ratory for Intelligent Systems in Tourism, 2007, https://www.tripadvisor.com/pdfs/OnlineTravelReviewReport.pdf, 
s. 25 [12.12.2020].
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w celu wywołania zamierzonych i korzystnych działań nabywców17. W content marketingu 
firmy powinny dążyć do dostarczania treści o wyższej jakości, wartościowszych i istotniej-
szych dla nabywców niż te, które można znaleźć na konkurencyjnych stronach. Internauci 
w wielu sytuacjach przeglądają strony internetowe w poszukiwaniu informacji. W Interne-
cie treści niosące ze sobą dużą wartość informacyjną są przez internautów poszukiwane 
i doceniane. Wyjątkowe treści, jakie zamieszczają firmy w Internecie, mogą przyciągać 
uwagę wielu użytkowników, a także przyczyniać się do rozprzestrzeniania pozytywnej 
reklamy szeptanej informującej innych konsumentów o wyjątkowych umiejętnościach, 
walorach i produktach firmy.

Najwięcej możliwości i zasobów dla realizacji content marketingu mają duże przed-
siębiorstwa, ale może być on także prowadzony przez mniejsze firmy. Dla nich na pewno 
dużym wyzwaniem jest znalezienie czasu i zasobów, by móc zapewnić w mediach elek-
tronicznych stały strumień ciekawych informacji, mogą one jednak wykorzystać swoją uni-
katową wiedzę ekspercką z zakresu rynku czy produktu, by zaciekawić nią potencjalnych 
nabywców. Jako nośniki tych informacji i wiedzy można wykorzystać takie formy treści 
jak np. artykuły na blogach, posty w mediach społecznościowych, studia przypadków, 
filmy, webinaria, interesujące strony firmowe wraz z dobrej jakości katalogiem produktów 
o wysokiej jakości zdjęciach i szczegółowych opisach produktów. W marketingu treści 
należy pamiętać, że nie są one budowane wyłącznie o tekst, ale również elementy gra-
ficzne (np. coraz popularniejsze infografiki), zdjęcia oraz filmy. Content marketing wiąże 
się z wydatkami i czasem koniecznym na przygotowanie interesujących i wysokiej jakości 
treści, ale jest bardzo efektywnym pod względem kosztowym działaniem marketingowym 
w porównaniu np. z reklamą display18.

Tworzenie dobrej jakości, interesujących treści bardzo ułatwia identyfikacja dobrze 
zdefiniowanej grupy docelowej, do której będą kierowane działania content marketingu. 
Istotne, aby w tych działaniach koncentrować się na problemach, które może napotykać 
określona grupa docelowa konsumentów. Duże znaczenie ma też dbałość o częste uak-
tualnianie treści. Treściom w content marketingu również powinny towarzyszyć możliwo-
ści dokonania zakupu produktu, ponieważ content marketing, jak każde inne działanie 
marketingowe, powinien przyczyniać się do zwiększania możliwości sprzedażowych firmy. 
Należy też zadbać o to, by treści tworzone przez firmę były przydatne dla konsumentów na 
każdym etapie lejka zakupowego i przybliżały nabywców do zakupu produktu w procesie 
podejmowania decyzji zakupowych.

Należy także pamiętać, że wraz z rozwojem mediów społecznościowych treściom 
generowanym przez organizacje w content marketingu powinny towarzyszyć treści za-
mieszczane przez użytkowników (konsumentów). Dlatego firmy powinny zadbać o zapew-
nienie konsumentom możliwości dodawania swoich treści, w postaci np. opinii, recenzji 

17 Content Marketing Institute (CMI), What Is Content Marketing?, https://contentmarketinginstitute.com/
what-is-content-marketing [16.12.2020].
18 F. Muscat, Content Marketing is King, [w:] Digital Minds. 12 Things Every Business Needs to Know About 
Digital Marketing, FriesenPress, 1st Kindle e-book edition (July 31, 2013), s. 21.
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czy komentarzy, oraz dzielenia się nimi, w postaci m.in. polubień i udostępnień. Dzięki 
tej interakcji możliwe będzie lepsze angażowanie potencjalnych nabywców. Ułatwi to też 
prowadzenie marketingu szeptanego w Internecie.

W czasie pandemii koronawirusa content marketing ma szczególne znaczenie dla 
branży turystycznej, która jest ograniczona różnymi restrykcjami związanymi z zapo-
bieganiem dużym skupiskom ludzi. Ich wprowadzanie powoduje zmniejszenie turystyki 
zagranicznej i spadek popytu na usługi turystyczne. Następuje również przekierowanie 
popytu na turystykę krajową i regionalną. Podczas epidemii ludzie przebywają głównie 
w domu i mogą więcej wolnego czasu przeznaczyć na surfowanie w sieci, odwiedzając 
również strony internetowe związane z turystyką. Dlatego zadaniem content marketingu 
jest zaprezentowanie w ciekawy sposób destynacji turystycznych i usług turystycznych (tak 
aby wzbudzić wśród konsumentów marzenia o wyprawie turystycznej), wyróżnienie danej 
oferty turystycznej na tle ofert konkurentów i przedstawienie jej jako usługi bezpiecznej 
i dostosowanej do wymogów w zakresie zapobiegania rozwojowi epidemii. Treści takie 
mogą budować zaufanie wśród potencjalnych klientów. W dobie epidemii treści tworzo-
ne przez firmy turystyczne mogą być w większym stopniu kierowane do społeczności 
lokalnych ze względu na ograniczenie międzynarodowego ruchu turystycznego19. Pomóc 
w tym mogą szczególnie portale społecznościowe.

Należy również zauważyć, że content marketing jest w szczególnym związku z mar-
ketingiem w mediach społecznościowych. Media społecznościowe dostarczają firmom 
skutecznych instrumentów dystrybucji treści poprzez łatwe ich zamieszczanie, dołączanie 
do nich elementów interakcji z użytkownikami i umożliwienie im dzielenia się tymi treściami 
ze znajomymi, co rozwija także marketing szeptany. Content marketing jest również bardzo 
powiązany z marketingiem wyszukiwarkowym, ponieważ dobrej jakości treści tworzone 
przez firmę przyczyniają się do skuteczniejszego pozycjonowania w wyszukiwarkach 
i zapewniania lepszych pozycji w wynikach wyszukiwania, a ponadto do większej klikal-
ności na wynikach wyszukiwania, lepszych efektów w postaci pozostania użytkowników 
na stronie oraz lepszych wskaźników konwersji.

Podsumowanie i wnioski

Specyfika Internetu jako medium informacyjnego, przejawiająca się w dostępności 
dużych zasobów informacyjnych, nieograniczoności pod względem pojemności stron 
internetowych, zasięgu geograficznego tego medium oraz łatwego zamieszczania treści 
i dzielenia się nimi, sprawia, że rola Internetu jako medium informacyjnego wzrasta i coraz 
więcej aspektów życia społecznego i gospodarczego przenosi się do świata wirtualnego. 
Konsumenci coraz częściej sięgają do Internetu, by poszukiwać informacji i poszerzać 
swoją wiedzę. Treści zawarte w Internecie w coraz większym stopniu pomagają im podej-
mować decyzje życiowe i zakupowe, jak również umożliwiają im podtrzymywanie relacji 

19 L. Siebert, Edge of Re-opening: A Content Marketing Guide for Tourism, 2020, https://www.commsclass.com/
pr-consulting-melbourne/edge-of-reopening [18.12.2020].
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z osobami i organizacjami. Duża część życia społecznego i gospodarczego migruje do 
Internetu, zmieniając jednocześnie warunki funkcjonowania ludzi i organizacji. Firmy po-
winny się starać zrozumieć te procesy, które w dużej mierze oparte są na informacjach 
dostępnych lub udostępnianych w sieci. 

Dla firm istotne jest, aby w wirtualnym świecie informacji i komunikacji elektronicznej 
móc wyróżnić swoją ofertę rynkową i zaprezentować ją szerokiemu gronu potencjalnych 
nabywców. Mogą one w tym celu wykorzystać strategie marketingu internetowego: mar-
keting wyszukiwarkowy, marketing w mediach społecznościowych oraz content marketing. 

Dzięki marketingowi wyszukiwarkowemu firmy turystyczne mają możliwość skutecznie 
dotrzeć ze swą ofertą do zainteresowanych turystów, korzystając z optymalizacji stron 
internetowych oraz z płatnej reklamy PPC, którą cechuje wysoki poziom kontekstowości. 

Media społecznościowe pomagają firmom nawiązywać bliższe relacje międzyludzkie 
z nabywcami, a w dłuższej perspektywie – zdobywać lojalnych klientów. Firmy mają 
również możliwość wykorzystania wielu mechanizmów społecznościowych dla realizacji 
elektronicznego marketingu szeptanego oraz zwiększenia jego skuteczności.

Zyskujący na znaczeniu content marketing może potencjalnym nabywcom zapewnić 
wiedzę, która w konsekwencji sprawi, że zwiększy się prawdopodobieństwo skorzystania 
z usług firmy. Jest również odpowiednim narzędziem promocji dla firm branży turystycznej 
w dobie światowej pandemii. Te trzy działy marketingu są ze sobą w ścisłym związku i wza-
jemnie się uzupełniają. Pomagają firmom turystycznym wyróżnić ofertę na rynku, zachęcić 
turystów do zakupu usługi turystycznej i zdobyć lojalność klientów względem firmy i marki.
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Streszczenie

Celem artykułu były identyfikacja istotnych instrumentów marketingu internetowego w przedsię-
biorstwach branży turystycznej i określenie specyfiki realizacji działań marketingu internetowego 
w odniesieniu do branży turystycznej. Dokonano analizy roli trzech istotnych instrumentów mar-
ketingu internetowego w turystyce, jakimi są marketing wyszukiwarkowy, marketing w mediach 
społecznościowych oraz content marketing. Dzięki marketingowi wyszukiwarkowemu firmy 
i destynacje turystyczne mają możliwość docierania ze swą ofertą do wielu turystów zaintereso-
wanych podróżą. Marketing mediów społecznościowych pomaga firmom w budowaniu silnych 
relacji z nabywcami i zdobywaniu ich lojalności. Content marketing dostarcza potencjalnym 
klientom informacji i wiedzy, które mają zachęcić ich do zakupu usługi turystycznej. Te trzy 
rodzaje marketingu internetowego wzajemnie się uzupełniają i pomagają firmom turystycznym 
w osiąganiu przewag konkurencyjnych na rynku.

Słowa kluczowe: turystyka, marketing internetowy, marketing wyszukiwarkowy, marketing 
mediów społecznościowych, content marketing

Abstract

The aim of the article was to identify important internet marketing tools in tourism industry en-
terprises. The aim was also to define the specificity of the implementation of internet marketing 
activities in relation to the tourism industry. The role of three important internet marketing ele-
ments in tourism was analyzed: search engine marketing, social media marketing and content 
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marketing. Thanks to search marketing, tourist companies have the opportunity to reach many 
tourists interested in travelling with their offer. Social media marketing helps companies build 
strong relationships with buyers and gain their loyalty. Content marketing provides potential 
customers with information and knowledge that bring them closer to buying a travel service. 
These three types of internet marketing are complementary and help travel companies to achieve 
a competitive advantage in the marketplace.

Keywords: tourism, internet marketing, search engine marketing, social media marketing, 
content marketing
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MARKETING I JEGO ZNACZENIE W SPRAWNYM 
FUNKCJONOWANIU JEDNOSTKI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE POWIATU MIŃSKIEGO

MARKETING AND ITS SIGNIFICANCE IN THE EFFICIENT FUNCTIONING  
OF LOCAL GOVERNMENT UNIT ON THE EXAMPLE OF THE MINSK COUNTY

Wstęp

Jednym z odłamów klasycznego marketingu transakcyjnego jest marketing terytorialny. 
Odgrywa on znaczącą rolę w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki te 
powinny być konkurencyjne, funkcjonując w gospodarce rynkowej. Zarządzanie nimi po-
winno opierać się na zaspokojeniu potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 
a także na racjonalnym rozdysponowaniu posiadanych zasobów. Poprzez marketing 
terytorialny jednostki takie jak powiat stwarzają własną rozpoznawalną w innych środo-
wiskach markę. Na atrakcyjność regionu może wpływać szereg czynników, takich jak 
m.in: natura, komfort życia, dziedzictwo danego regionu. Władze samorządu powinny 
realizować określone zadania z zakresu marketingu. Powinny one przed ich rozpoczę-
ciem dokonać analizy rynku, zaplanować działania z użyciem określonych narzędzi i stale 
monitorować procesy. Promocja gminy, miasta czy województwa ma finalnie doprowadzić 
do zwiększenia zainteresowania daną jednostką, a co za tym idzie i dochodów jednostki 
wynikających z tego tytułu. Działania te mają wyróżnić jednostkę, nadać jej wyjątkowy 
charakter. Często zastosowanie promocji wpływa na dochody z tytułu sprzedaży produktu 
marketingowego, który wyróżnia daną jednostkę samorządową. Zbadanie, czy działania 
promocyjne przekładają się na oczekiwany efekt, którym jest rozpoznawalność i towa-
rzyszące temu odczucia i opinie innych, jest trudne, gdyż promocja nie jest jedynym 
czynnikiem mogącym na to wpływać.

W dzisiejszych czasach nie tylko przedsiębiorstwa muszą zabiegać o „klienta”, z trudną 
rzeczywistością muszą mierzyć się również jednostki samorządu terytorialnego. Dużą 
rolę w promocji miast i regionów odgrywają mass media. W obecnych czasach, kiedy to 
technologia IT jest nieodłącznym elementem otaczającej nas rzeczywistości, przed jed-
nostkami samorządu terytorialnego stawiane są nowe wyzwania. Jednostka samorządowa 
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musi odnajdywać się w społeczeństwie informacyjnym. Środki masowego przekazu peł-
nią funkcję informacyjną, kulturotwórczą, kontrolną oraz opiniotwórczą. Często poprzez 
mass media podkreśla się dogodną lokalizację jednostki, ukazuje jej kulturę, tradycje 
i piękno natury oraz wskazuje wszelkie jej atuty. Wiele wydarzeń promowanych jest dziś 
w Internecie. Na tablicach informacyjnych i w innych miejscach rozwiesza się również 
plakaty , a informacje o wydarzeniu przekazywane są przez ludność osobiście. Ważne, by 
prowadzone działania były efektywne i skuteczne. Najlepiej, aby zapisywały się one trwale 
w pamięci ludzi, do których są skierowane. Celem priorytetowym działań promocyjnych 
jest zwiększenie rozpoznawalności regionu, budowanie jego pozytywnego wizerunku 
i pozyskiwanie inwestorów i ludności, która będzie chciała osiedlać się w danej lokalizacji, 
odprowadzając tam podatki i korzystając z dobrodziejstw. Odbiorcami działań marketin-
gowych powiatu są podmioty zewnętrzne (osoby szukające miejsca do osiedlenia się, 
turyści, przedsiębiorcy), a także wewnętrzne (populacja powiatu, lokalni przedsiębiorcy).

Celem głównym opracowania była ocena działań marketingowych prowadzonych 
w powiecie mińskim. Cele szczegółowe obejmowały m.in.: dokonanie przeglądu literatury 
na temat marketingu terytorialnego, zidentyfikowanie działań promocyjnych powiatu miń-
skiego, identyfikację czynników wpływających na reklamę i promocję regionu. Przeprowa-
dzona wśród mieszkańców powiatu i odwiedzających ankieta miała za zadanie zbadać, jak 
widzą powiat jego mieszkańcy i odwiedzający, jakie zmiany chcieliby wprowadzić oraz czy 
działania promocyjne są w sposób poprawny i zauważalny prowadzone. Kwestionariusz 
ankiety udostępniono poprzez formularz Google. Próba do badania została dobrana w spo-
sób celowy. W badaniu wzięły bowiem osoby które na stałe zamieszkują powiat miński.

Powiat i jego znaczenie jako jednostki samorządu terytorialnego

Transformacja ustrojowa w Polsce doprowadziła do ustanowienia jednostek samorządu 
terytorialnego. W 1990 roku powołany został samorząd na szczeblu gminnym1. W dniu 
1 stycznia 1999 roku nastąpiła dalsza część reform w publicznej administracji, powstały 
powiaty i województwa. Reforma wynikała m.in. z zapisów w Konstytucji z 1997 roku. 
Powiat od 1 stycznia 1999 roku stanowi kolejną, zaraz po gminie, jednostkę samorządową 
oraz administracyjną. W Polsce istnieje 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu, 
czyli ogółem 380 powiatów2. Wchodzą one w skład 16 województw i jednocześnie dzielą 
się na gminy, których obecnie w Polsce jest 24773.

Samorząd terytorialny jest komponentem publicznej państwowej administracji, jedno-
cześnie może stanowić odmianę organizacji społeczeństwa obywatelskiego4. Zasada sub-
sydiarności zakłada zaś, że władza centralna podejmuje sprawy, z którymi obywatele sobie 
nie radzą. Związana z nią jest zasada państwowego pluralizmu, wyróżniająca wiele stopni 

1 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007, s. 27–28.
2 Liczba jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, https://www.rozmiar.com/ile-jest-miast-wsi-gmin-powiat
ow-i-wojewodztw-w-polsce.php [11.02.2020].
3 Baza JST, http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html [1.01.2020].
4 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka…, op. cit., s. 9–15.
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znajdujących się pomiędzy państwem a jednostką. Taką pośrednią społecznością jest 
właśnie samorząd, który organizuje działania lokalnej i regionalnej społeczności5. Jedno-
cześnie dopełnia on administrację publiczną. Może decentralizować władzę publiczną, czyli 
zgodnie z prawem i trwale rozdysponowywać środki, działania oraz kompetencje płynące 
z władzy centralnej. Zadania i kompetencje przekazywane są „w dół” struktury. Istotne jest 
angażowanie mieszkańców w działania mające zaspokajać potrzeby grupy i jednostki.

Jednostki samorządu terytorialnego na swoim terytorium mają możliwość powoływania 
do życia aktów prawa miejscowego. Mogą one mieć charakter wykonawczy, porządkowy 
lub ustrojowy. Przepisy porządkowe to zbiór nakazów i zakazów. Wszystko po to, by 
zapewnić poprawne funkcjonowanie jednostki (bezpieczeństwo, ład, porządek, ochronę 
życia, mienia i przyrody). Samorząd terytorialny uprawniony jest do stanowienia miejsco-
wego prawa, może również podejmować działania administracyjne na swoim terytorium. 
Do rzeczywistego ich bytu niezbędne są sądy powszechne i administracyjne, niezawisłe 
w rozstrzyganiu spraw pomiędzy obywatelami, administracją rządową i samorządową6.

Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego

Marketing jest działalnością opartą na formowaniu stosunków zaistniałych między 
producentem, wytwórcą a finalnym odbiorcą produktu, towaru, materiału lub usługi. Czyn-
nikami decydującymi o jego istocie są: wielkość produkcji, pułapu cen, form dystrybucji, 
promocji sprzedaży, reklamy oraz usług posprzedażowych7. Konieczne jest nieustanne 
odkrywanie potrzeb i intencji klientów, przy jednoczesnej wymianie informacji, poprzez którą 
możliwe jest poinformowanie klienta, że jednostka jest w stanie te wymagania spełnić8.

Podobnie jak w przypadku ogólnego marketingu transakcyjnego nie ma jednoznacz-
nie zdefiniowanego pojęcia marketingu miejsca, przez co rozpatrywać można go róż-
norako9. Można założyć, że marketing jest specyficznym sposobem myślenia o sukce-
sie w teraźniejszym biznesie. Zakłada on osiąganie celów przez jednostkę działającą 
w konkurencyjnym otoczeniu, mającym limitowane zasoby10. Przyjmując, że marketing 
jest sekwencją zarządzania, marketing terytorialny określić można jako rynkową ideę 
zarządzania jednostką osadniczą, która to zmierza do spełnienia pragnień i potrzeb 
mieszkańców. Trzeba uprzednio przewidzieć kierunek dokonywanych zmian oraz sposób 
racjonalnego rozdysponowania posiadanych zasobów. Głównym założeniem zarządzania 
marketingowego jednostką osadniczą jest to, iż jednostka ta, mająca określony kształt 
administracyjno-przestrzenny, stała się miejscem egzystowania ludności, której potrzeby 

5 A. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN, Warszawa 2009, s. 30–31.
6 K. Gawkowski, Administracja samorządowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, 
s. 117–119.
7 P. Dziekański, A. Olak, S. Pytka, Marketing terytorialny – gmina i jej promocja, Koszyce–Ostrowiec Św.–Za-
gnańsk 2014, s. 7–9.
8 J. S. Ławicki, Marketing sukcesu – partnering, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 14–15.
9 P. Lityński (red.), Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów, Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009, s. 8–21.
10 A. Szromnik, Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 28.
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stają się kierunkowskazami i wytycznymi dla organów dysponujących zasobami. Zaspo-
kajanie potrzeb określonej jednostki osadniczej uzależnione jest w znacznym stopniu od 
jej relacji z inną jednostką. Między nimi zachodzi przepływ informacji, siły roboczej, środ-
ków pieniężnych, technologii i dóbr. W długiej perspektywie potrzeby mieszkańców danej 
jednostki ulegają zmianom. Należy monitorować je i reagowanie na nie, wykorzystując 
przy tym badania marketingowe11.

Marketing terytorialny ściśle powiązany jest z innymi sferami marketingu. Wykorzystuje 
on ogólnie przyjmowane panujące procedury i zasady, a także ogólną marketingową wiedzę 
pozyskiwaną przez lata. Podobnie jak w ogólnym marketingu ma być ukierunkowany na 
działania planistyczne, koordynacyjne i kontrolne12. Zorientowany jest na lokalne instytucje, 
mieszkańców, ogólnie ujmując – na klienta. Zmierza on do uzyskania środków finanso-
wych, czynników rozwojowych i zasobów, które może wykorzystać w swojej działalności. 
Konieczna stała się znajomość funkcjonowania i organizacji gospodarki lokalnej. System 
działania samorządu terytorialnego powinien być dobrze znany każdemu, kto angażuje 
się w proces restrukturyzacji i dokonywania zmian w jednostce. Marketing ten stawia na 
wypromowanie i sprzedaż jednostki w przenośnym znaczeniu. Sprzedaż odbywa się po-
przez promowanie danej jednostki samorządowej. Marketingiem zajmują się pracownicy 
i władze samorządowe, gdyż wszystkie osoby i podmioty powinny mieć świadomość swej 
roli w życiu i promocji regionu.

Marketing terytorialny, zwany też marketingiem regionów, podobnie jak inne sektory 
marketingu oddziałuje na petenta, stosując różne narzędzia i metody w celu osiągnięcia 
pożądanego efektu. Związany jest ściśle z trzema powiązanymi obszarami: marketingiem 
społecznym, marketingiem czynników wytwórczych oraz marketingiem usług. Marke-
ting społeczny odnosi się do działań, jak sama nazwa wskazuje, społecznych, ale także 
ekonomicznych i ekologicznych. Marketing regionów silnie powiązany jest z marketingiem 
usług. Instytucje, jakimi są miasto, województwo, powiat czy gmina, oferują swoje usługi 
podmiotom lokalnym i zewnętrznym.

Narzędziami marketingowymi w klasycznym ujęciu są: cena, promocja, produkt oraz 
dystrybucja. Narzędzia te mogą zostać wykorzystane także w marketingu terytorialnym. 
Terytorialny marketing mix powinien brać pod uwagę ofertę terytorialną, która określona 
jest przez zmienne i niezmienne wyróżniki terytorialne. Cechy te przedstawiają para-
metry ekonomiczne, symboliczne, organiczne i geograficzne. Za parametry organiczne 
uznawane są głównie kultura, historia, jak również wewnętrzna organizacja. Marketing 
mix uwzględnia także wymagania upowszechniania ofert. Ukazuje, w jaki sposób jest 
przekazywany produkt, uściśla czas, warunki techniczne i miejsce obsługi zainteresowa-
nych grup docelowych.

Tradycyjny marketing mix został szybko wykorzystany w marketingu terytorialnym. Za-
adaptowany w jednostkach terytorialnych, został wzbogacony o kolejne elementy, podobnie 

11 Z. Mazur, Marketing w administracji samorządowej, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 2014, s. 23.
12 E. Kancik-Kołtun, E-marketing terytorialny – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, Lublin 2017, s. 29–30.
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jak też klasyczne jego ujęcie. Kolejnym elementem – zaraz po cenie, promocji, produkcie 
i dystrybucji – są ludzie, którzy mogą mieć wkład w rozkwit jednostki samorządowej13. 
Narzędzie to traktowane jest również jako proces polegający na zarządzaniu zasobem 
ludzkim. Ludzie koordynują i scalają pozostałe elementy14. Za narzędzia marketingu mix 
niekiedy uznawani są urzędnicy oraz miejscowy układ polityczny15. Pierwszym aspektem 
działania jednostek jest sfera relacji klient–organ administracji. Dotyczy to działań podejmo-
wanych przez cały urząd, sposobu, w jaki obsługiwany jest petent, oraz rodzaju więzi, jaka 
łączy urzędnika z mieszkańcem. Drugi aspekt dotyczy układów politycznych. Narzędzia 
marketingu są różne, tak jak różni są ich twórcy. Na mocy zaistniałych innych przesłanek 
wyróżniono również marketing mix geograficzny. Powstał on w związku z marketingiem 
miasta i składa się z instrumentów: funkcjonalno-przestrzennych, finansowych, promocyj-
nych i organizacyjnych. W zależności od tego, jaka będzie kombinacja tych instrumentów, 
jednostka osiągać będzie inny poziom efektywności oraz inny zasięg terytorialny.

Charakterystyka powiatu mińskiego

Powiat miński znajduje się w województwie mazowieckim. Utworzony został z 1 stycznia 
1999 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie 
utworzenia powiatów16. Liczy blisko 1164 km2 i jest jednym z większych powiatów w woje-
wództwie17. W sąsiedztwie znajdują się powiaty: garwoliński, otwocki, siedlecki, węgrowski, 
wołomiński oraz miasto stołeczne Warszawa. Powiat podzielony jest na mniejsze jednostki, 
czyli gminy. Gminami miejsko-wiejskimi powiatu mińskiego są gminy: Halinów, Kałuszyn 
oraz gmina Mrozy. Gminami wiejskimi są gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, 
Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Siennica oraz Stanisławów18. Prawa miejskie w powiecie 
mińskim posiadają: Halinów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Mrozy oraz Sulejówek. Przez 
powiat przechodzi sieć dróg samochodowych, drogi: krajowe nr 50, 92 oraz 2 i wojewódzkie 
nr 721, 802 oraz 63819. Przebiegają też linie kolejowe i świadczony jest transport osobowy 
oraz towarowy. Szybka Kolej Miejska funkcjonuje jedynie na części terytorium powiatu.

Liczba ludności w powiecie z roku na rok rośnie. W 2017 roku zamieszkiwało go 
152 945 osób, a w 2018 roku – 153 824 osoby20. Stopa zarejestrowanego bezrobocia 
w latach 2016–2018 malała. W 2016 roku była na poziomie 6,8%, w 2017 roku wyniosła 
5,4%, natomiast w 2018 roku była na poziomie 5,2%. W latach 2016–2018 zanotowano 

13 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2006, s. 166.
14 K. Łazorko, A. Niedzielska (red.), Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, 2014, 
s. 31–32.
15 M. Florek, Podstawy…, op. cit., s. 168.
16 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia powiatów z dnia 7 sierpnia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 103 
poz. 652).
17 L. Kłos, Tradycja Mazowsza, powiat miński. Przewodnik subiektywny, Agencja Wydawnicza Egros, Warszawa 
2011, s. 9.
18 Historia, http://www.powiatminski.pl/strona-28-historia.html [12.03.2020].
19 L. Kłos, Tradycja Mazowsza…, op. cit., s. 169.
20 Statystyczne Vademecum Samorządowca, https://link.do/eETtY [16.01.2020].
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wzrost podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Powiat miński w 2018 roku liczył: 
31 912 osób w wieku przedprodukcyjnym, 92 462 osoby w wieku produkcyjnym i 29 451 
osób w wieku poprodukcyjnym. Liczba ludności według płci w powiecie mińskim w 2018 
roku była dość zbliżona: 75 003 mężczyzn i 78 821 kobiet. Większość mieszkańców 
powiatu stanowi ludność zamieszkująca wsie.

Środowisko przyrodnicze

Powiat miński to obszar atrakcyjny przyrodniczo. Rozległe tereny leśne są siedliskiem 
licznych gatunków ptaków oraz zwierzyny. Dominują tu użytki rolne. Powiat leżący na 
naturalnym, nieskażonym obszarze często służy jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy 
dla przyjezdnych oraz mieszkańców21. Na terenie powiatu jest wiele pomników przyrody, 
wśród nich jednym z cenniejszych jest ponad 350-letnia sosna zwyczajna Wszebora, 
rosnąca nieopodal rzeki Srebrna.

W 1986 roku utworzono Miński Obszar Chronionego Krajobrazu celem zachowania 
przyrodniczych walorów klimatyczno-krajobrazowych. Zajmuje on ok. 30 tys. ha. Swoim 
obszarem obejmuje dorzecza rzeki Witówka oraz Mienia (teren gmin Cegłów, Siennica, 
Dębe Wielkie, Kałuszyn, Mrozy, Mińsk Mazowiecki, Jakubów). Obejmuje on również część 
obszaru gminy Kotuń (powiat siedlecki). Chronione tereny to w głównej mierze obszary 
leśne, pastwiska, łąki, rzeki i pola. Niektóre z występujących roślin są pod ścisłą ochroną, 
inne pod ochroną częściową, obecne są tu też rzadko spotykane gatunki roślinności. Te-
reny gminy Siennica zostały objęte przez Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu22. 
Z kolei część miasta Sulejówek i gminy Halinów włączono do Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu.

Dziedzictwo kulturowe – zabytki

Na terenie powiatu mińskiego znajduje się wiele obiektów, które uznaje się za zabytki. 
Jedynie część z nich została wpisana do rejestru zabytków. Na stronie mazowieckiego 
konserwatora zabytków znajduje się lista obiektów wpisanych do rejestru. Na liście znajduje 
się 78 obiektów rozmieszczonych na terenie powiatu mińskiego23. Są to głównie: kościoły, 
młyn wodny, zespół dworski z parkiem dworskim, szpital, plebania, ratusz, poczta, dwór, 
spichlerz, kaplica, starostwo, cegielnia i inne obiekty. Blisko dwieście obiektów jest chro-
nionych poprzez gminne ewidencje zabytków oraz inne dokumenty planistyczne, w tym 
przez plany zagospodarowania24.

21 Walory turystyczno-przyrodnicze powiatu, https://link.do/w8HCM [17.02.2020].
22 Ibidem, s. 16–17.
23 Rejestr zabytków w Powiecie Mińskim, https://www.mwkz.pl/images/Siedlce/minski.pdf [17.04.2020].
24 Program rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017–2020 (załącznik do Uchwały nr XXV/302/17 Rady Powiatu 
Mińskiego z dnia 25 października 2017 r.), s. 31–33.
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Rys. 1. Broszura Materialne dziedzictwo kulturowe powiatu mińskiego
Źródło: http://powiatminski.pl/strona-118-ochrona_zabytkow.html [17.02.2020].

Broszura przedstawiona na rysunku pełni funkcję informacyjno-edukacyjną, zawiera 
na odwrocie wykaz zabytków wpisanych do rejestru. W publikacjach o powiecie mińskim 
znaleźć można nie tylko informacje o zabytkach, ale również o dokonanych przemianach, 
inwestycjach na terenie powiatu itp.

Na terenie powiatu mińskiego działa stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna 
Ziemia Mińska. Jego celem jest promowanie i budowanie oferty turystycznej. Ma wpływać 
ono na pozytywny wizerunek powiatu oraz wspierać rozwój lokalnych przedsiębiorców 
turystycznych. Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową, na której dostępne są infor-
macje m.in. o lokalnej branży turystycznej i aktualnych wydarzeniach. Organizacja kreuje 
lokalne produkty turystyczne wokół atrakcji turystycznych, np. Dębska Kawa Żołędziówka, 
którą może się poszczycić gmina Dębe Wielkie. Organizacja ma za zadanie integrować 
lokalną społeczność oraz aktualizować i pozyskiwać informacje o produktach i atrakcjach, 
które mogłyby przyciągnąć odwiedzających. Członkami organizacji są np. Gościniec 
Goździejewski oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej25.

25 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mińska, http://lotziemiminskiej.pl/ [17.02.2020].
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Kultura i sport

Na terenie powiatu mińskiego działają ośrodki kultury oraz kluby sportowe. Prężnie 
w ostatnim czasie rozwijają się organizacje pozarządowe. Na terenie powiatu na koniec 
2016 roku funkcjonowało siedem domów kultury (Dobre, Halinów, Kałuszyn, Mińsk Ma-
zowiecki, Mrozy, Stanisławów, Sulejówek) oraz 14 bibliotek. Powiat Miński jest organiza-
torem bądź współorganizatorem m.in.: Powiatowej Ligii Siatkówki, Powiatowych Igrzysk 
Samorządowych oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla Dzieci i Młodzieży26.

W 2018 roku Powiat Miński był współorganizatorem wielu wydarzeń sportowych, wśród 
nich rajdu rowerowego: Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego w 100. Rocznicę Od-
zyskania Niepodległości „Gościńcem ku Niepodległości”. Uczestnicy rajdu przemierzyli 
trasę od Sulejówka do Wilna liczącą ponad 600 km.

Mieszkańcy i odwiedzający powiat miński mogą skorzystać z propozycji muzeów oraz 
Izby Pamięci Szkół Siennickich. Na terenie powiatu działa m.in.27:

 ● Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
 ● Muzeum Konstantego Laszczki,
 ● Muzeum Ziemi Mińskiej,
 ● Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Powiat Miński często dofinansowuje inne działania z zakresu sztuki i kultury, a także 
upowszechniania oraz wsparcia kultury fizycznej. Przykładem cyklicznego wydarzenia 
odbywającego się dzięki dofinansowaniu powiatu jest Bieg Marszałka organizowany w Su-
lejówku. Ponadto jednostki oświatowe powiatu mogą uzyskać dofinansowanie na budowę 
oraz modernizację już istniejącej bazy sportowej28.

Najważniejsze wydarzenia organizowane w powiecie mińskim

Pewne wydarzenia kulturalne na stałe zagościły w powiecie mińskim. W ciągu roku odbywa 
się tu wiele wydarzeń, część z nich jest organizowana lub współorganizowana przez Powiat 
Miński, część po prostu odbywa się na terenie powiatu, a organizatorem są różne podmioty.

Od 2005 roku w Mińsku Mazowieckim odbywa się Festiwal Chleba Wydarzenie to roz-
poczyna się konkursem ludowych utworów muzycznych29. Można zobaczyć stroje zespołów 
ludowych z całego kraju oraz tradycyjne tańce i posmakować dań regionalnych. Tematem 
przewodnim jest chleb, dlatego gości on na wielu stoiskach. Przygotowują go lokalne piekarnie 
i piekarze z innych regionów kraju. Ponadto można zakupić rękodzieła, a także zapoznać się 
z ofertą wystawców z innych branż. Duży wkład w organizację mają koła gospodyń wiejskich.

Od 2007 roku na terenie gminy Cegłów organizowany jest festyn Sójka Mazowiecka30. 
Festyn cieszy się coraz większą popularnością. Na terenie gminy Cegłów działa prężnie 

26 Program rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017–2020…, op. cit., s. 31–33.
27 Instytucje kultury, http://powiatminski.pl/strona-121-instytucje_kultury.html [17.02.2020].
28 Raport o realizacji zadań Powiatu Mińskiego 2014–2018, cz. 3, II.14, s. 230–233.
29 L. Kłos, Tradycja Mazowsza…, op. cit., s. 178–180.
30 Ibidem.
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wiele kół gospodyń wiejskich, a organizowany rokrocznie festyn pozwala na zaprezentowanie 
ich dorobku. Jest doskonałą okazją do pokazania szerszemu gronu rękodzieła i kulinarnych 
specjałów. To jednodniowa impreza odbywająca się zazwyczaj w lipcu. Organizowane są 
występy zespołów ludowych. Widzów przyciągają też znani wykonawcy muzyczni. W 2019 
roku Powiat Miński był partnerem honorowym tego wydarzenia. Należy pamiętać, że te-
matem przewodnim corocznej imprezy jest sójka, czyli pieróg. To pierwszy zarejestrowany 
w powiecie mińskim produkt tradycyjny.

Od 2008 roku w Mińsku Mazowieckim odbywa się kilkudniowy Festiwal Jana Himils-
bacha. Jan Himilsbach to pisarz, kamieniarz, aktor. Podczas wydarzenia ma miejsce 
przegląd filmów, w których brał udział aktor. Imprezie towarzyszy wiele innych wydarzeń. 
Odbywają się spotkania z osobami związanymi z teatrem, kinem i telewizją. Ma miejsce 
promocja książek. Już od pierwszej edycji festiwalu wręczana jest nagroda MONIDŁO dla 
najlepszego aktora niezawodowego. W 2018 roku nagrodę otrzymała pani Małgorzata 
Ostrowska. Ze strony internetowej (www.festiwalhimilsbach.pl) można czerpać informacje 
o nadchodzących wydarzeniach.

W 2008 roku zagościły w powiecie mińskim inscenizacje oraz pokazy historyczne, ich 
prekursorem było Muzeum Ziemi Mińskiej. W 2018 roku Muzeum Ziemi Mińskiej, Naro-
dowe Centrum Kultury oraz Towarzystwo Pamięci 7 PUL było organizatorem inscenizacji 
historycznej „Mińsk 1920”31. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim współfinan-
sowało to wydarzenie.

Od 2013 roku odbywają się Dni Powiatu Mińskiego na placu przed Zespołem Szkół 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Podczas imprezy można obejrzeć i posłuchać występów 
grup artystycznych z powiatu mińskiego, a także znanych polskich gwiazd. Te ostatnie 
cieszą się dużą popularnością.

Rys. 2. Dni Powiatu Mińskiego
Źródło: http://www.strefaminsk.pl/artykul/285/dni-powiatu-minskiego/ [17.02.2020].

31 Inscenizacja historyczna „Mińsk 1920”, https://minskmaz.com/co-gdzie-kiedy/inscenizacja-historycz-
na-minsk-1920-1348 [12.02.2020].
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Impreza odbywa się co rok. Celem wydarzenia jest m.in. promowanie kultury oraz integra-
cja mieszkańców, to również dobra okazja do promocji powiatu. Podczas wydarzenia odbywa 
się dystrybucja publikacji, gadżetów promocyjnych itp. Organizatorem wydarzenia jest Powiat 
Miński, wyjątkowo w 2018 roku organizatorem było również: Radio dla Ciebie. Powiat jest 
także organizatorem m.in.: Dni Powiatu Mińskiego, Powiatowych Igrzysk Samorządowców 
oraz Forum Kultury32. W 2018 roku był on współorganizatorem m.in.: obchodów Dnia Pa-
pieskiego, IV Orszaku Trzech Króli, Tropem Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych33.

Znane postaci związane z powiatem mińskim i ich rola 
w promocji regionu

Dzisiejszy powiat miński od lat przyciągał znamienite osobistości. Był i nadal jest od-
wiedzany przez wiele znanych osób. Postaci te na terenie powiatu się urodziły, dorastały, 
osiedlały bądź przebywały tu czasowo w różnych celach.

Zasłużoną postacią dla powiatu jest Michał Elwiro Androlli, ilustrator, malarz, rysownik, 
bardzo uzdolniona osobistość. Brał udział w walkach podczas powstania styczniowego. 
Przez kilka lat mieszkał w Stasinowie znajdującym się koło Mińska Mazowieckiego.

Kolejną postacią pochodzącą z dzisiejszego powiatu mińskiego jest Kazimierz Bar-
cikowski. Pełnił on funkcję wicepremiera, piastował stanowisko ministra rolnictwa, przez 
kilka kadencji był posłem. Urodził się w 1927 roku, w Zglechowie (miejscowość koło Sien-
nicy), tu dorastał, a następnie kształcił się w mińskim gimnazjum handlowym. Michalina 
Chełmońska-Szczepankowska co prawda urodziła się w Warszawie w 1885 roku, ale jako 
dwudziestokilkulatka osiedliła się w Mińsku Mazowieckim. Pracowała jako nauczycielka 
w szkołach w: Mińsku Mazowieckim, Budach Przytockich, Dłużce, Królewcu, Rzatce 
i Stojadłach. Odznaczona została Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. 
Zasłynęła z utworów tworzonych w szczególności dla najmłodszych.

Wart uwagi jest też lekarz, autor wielu prac naukowych – Teodor Dunin. Dzięki jego 
staraniom powołano do życia w Rudce sanatorium przeciwgruźlicze. Obiekt do dziś służy 
celom leczniczym.

Zasłużoną dla powiatu mińskiego postacią jest ceniony w środowisku konserwator 
zabytków i architekt – Józef Dziekoński. Zaprojektował on m.in. kościoły w Dębem Wielkim, 
Jakubowie, Kałuszynie, Latowiczu oraz Mińsku Mazowieckim.

Do uzdolnionych i rozsławiających powiat miński zalicza się również artystę światowej 
sławy urodzonego w Makówcu Dużym – Konstantego Laszczkę. Jego dzieła możemy 
zobaczyć w muzeum w Dobrem. W 1834 roku mieszkał w Mińsku Cyprian Kamil Norwid, 
wyśmienity poeta, malarz i człowiek wielu talentów. Nie sposób wszystkich związanych 
i zasłużonych dla powiatu mińskiego wyliczyć34.

32 Program rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017–2020…, op. cit., s. 31–33.
33 Raport o stanie Powiatu Mińskiego. Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Mińskiego za 2018 rok, 
Mińsk Mazowiecki 2019, s. 81–84.
34 L. Kłos, Tradycja Mazowsza…, op. cit., s. 36–39.
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Identyfikacja działań marketingowych podejmowanych 
w powiecie mińskim

Obecnie jednostki samorządu terytorialnego podobnie jak przedsiębiorstwa konkurują 
o klienta. Klientem mogą być turyści, przedsiębiorcy, jak również mieszkańcy. Dlatego 
ważne jest, by powiat był rozpoznawalny i w odpowiedni sposób promowany. Podczas 
realizacji zadań z zakresu promocji istotna jest wizualizacja znaków tożsamości powiatu 
mińskiego35. Dotyczy to wykorzystania herbu oraz barw powiatu na materiałach promo-
cyjnych.

Internet jest niezbędnym narzędziem do prowadzenia polityki promocji powiatu miń-
skiego36. W 2016 roku uruchomiono nową stronę internetową oraz BIP. Powiat miński 
promuje się na Facebooku, Twitterze oraz w serwisie YouTube.

Wydział Oświaty i Promocji zajmuje się sprawami oświatowymi, kulturą, sportem, tury-
styką, współpracą zagraniczną i z organizacjami pozarządowymi oraz promocją powiatu37. 
Opracowuje on strategię promocji powiatu i czuwa nad jej realizacją. Przy przygotowaniu 
materiałów promocyjnych szczególną uwagę zwraca na potrzeby, które wynikają z aktu-
alnego harmonogramu działań, i uwzględnia cel promocji. Przykładem takich działań są 
m.in. pakiety patriotyczne oraz turystyczne.

Rys. 3. „Powiat Miński świętuje 100-lecie Niepodległości”
Źródło: https://link.do/Ts2O3 [17.03.2020].

35 Ibidem, s. 230–233.
36 Raport o realizacji zadań…, op. cit., s. 230–233.
37 Wydział Oświaty i Promocji, http://bip.powiatminski.pl/strona-238-wydzial_oswiaty_i_promocji.html [26.02.2020].
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„Powiat Miński świętuje 100-lecie Niepodległości” to przykład pakietu patriotycznego 
składającego się z kalendarza z wydarzeniami patriotycznymi, związanymi z setną rocz-
nicą odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz z innych gadżetów (piny, kotyliony, 
wiatraczki) w barwach biało-czerwonych. Również okolicznościowy rollup nawiązywał 
do takich barw.

Rys. 4. Pakiet „Powiat Miński. Właściwy kierunek”
Źródło: Raport o realizacji zadań Powiatu Mińskiego 2014–2018, cz. 3, II.14, s. 230–233.

„Powiat Miński. Właściwy kierunek” to przykład pakietu turystycznego. Składa się on 
z agroturystycznego informatora Sielski relaks, ulotki dotyczącej szlaków turystycznych, 
oraz ulotek tematycznych. Pierwsza z nich dotyczyła szlaku turystycznego Ptaki w Po-
wiecie Mińskim, druga szlaku Śladami Konstantego Laszczki38.

Rys. 5. Pakiet pocztówek „Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Mińskiego”
Źródło: Raport o stanie Powiatu Mińskiego. Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Mińskiego 
za 2018 rok, Mińsk Mazowiecki 2019, s. 81–84.

38 Raport o realizacji zadań…, op. cit., s. 230–233.
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Rysunek powyżej przedstawia pakiet pocztówek wzbogacający materiały wydane we 
wcześniejszym okresie. Wydanie wcześniejsze miało za zadanie promować dziedzictwo 
przyrodnicze, nowe zaś – promować kulturowe dziedzictwo powiatu. Pakiet składał się 
z 14 pocztówek, na których zamieszczone były np. zabytkowe obiekty.

Organizując, współorganizując lub współfinansując różnego rodzaju wydarzenia, Powiat 
Miński podkreśla swój udział w przedsięwzięciu chociażby poprzez wystawianie swoje-
go namiotu patronackiego. Podczas Narodowego Czytania w 2018 roku stoisko takie 
ustawiono przed Starostwem Powiatowym. Wykorzystywane jest ono na wielu evntach. 
W trakcie wydarzeń rozdaje się także gadżety i udostępnia materiały promocyjne, m.in. 
podczas Dni Powiatu Mińskiego. Dystrybucja prowadzona jest również podczas wydarzeń 
międzynarodowych, krajowych i regionalnych39.

City placement i set jetting w powiecie

Za narzędzie promocji regionów oraz miast uznaje się także fundusze filmowe. City 
placement to metoda służąca budowaniu wizerunku i promowaniu danej jednostki, nie 
tylko dużych miast, ale i wsi. Polega na lokowaniu miejsca bądź produktu w serialu, filmie, 
książce, grze itp.40 Oczywiście jednostki samorządowe stosują też standardowe reklamy, 
ale alternatywą jest city placement. Zastosowanie tego narzędzia może dostarczyć wielu 
wizerunkowych korzyści.

City placement jako metodę promocji jednostki zastosowano w serialu Ranczo. Akcja 
serialu rozgrywała się w serialowych Wilkowyjach, w rzeczywistości zdjęcia kręcono 
w Jeruzalu (należącym do gminy Mrozy). Ekwiwalent reklamowy Jeruzala, według danych 
z 2015 roku, wyniósł 2,2 mln zł. Serial Ranczo przyniósł ogromny rozgłos miejscowości.

Rys. 6. Pozdrowienia z gminy Mrozy – serialowych Wilkowyj
Źródło: http://www.nowydzwon.pl/2018/06/ranczo-w-jeruzalu/ [18.01.2020].

39 Ibidem, s. 230–233.
40 A. Werenowska, City placement jako forma promocji regionu, „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2015, nr 4, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 145–150.
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Serial Ranczo spowodował, że mała wieś w powiecie mińskim odwiedzana jest przez 
turystów. Gmina Mrozy szczyci się tym, że na jej terytorium kręcono serial, który tak pozy-
tywnie został odebrany przez widzów. Co roku na rynku w Jeruzalu odbywa się Jarmark 
Folkowy w Wilkowyjach. Zjeżdżają tu wówczas aktorzy oraz turyści. Na stoiskach można 
zakupić głównie tradycyjne potrawy, wyroby ludowe, rękodzieła, poza tym pamiątki zwią-
zane z serialem Ranczo, jak kubki, breloki, płyty itd.

Set jetting to turystyka filmowa, która pozwala wczuć się w skórę bohatera z popu-
larnego filmu, serialu itp. Odwiedzający Jeruzal poszukują często miejsc, gdzie kręcono 
sceny serialu Ranczo. Zatrzymują się przed sklepem, który faktycznie funkcjonuje, i siadają 
na niebieskiej ławeczce, na której w serialu zasiadali Japycz, Hadziuk, Pietrek i Solejuk. 
Odwiedzają pobliski kościół, w którym kręcono sceny z udziałem Cezarego Żaka. We 
wsi wszelkie obiekty biorące udział w serialu są oznakowane, dzięki czemu turysta może 
dzięki tabliczkom informacyjnym trafić bez problemu w każde miejsce41.

Działania marketingowe prowadzone w powiecie mińskim 
w ocenie obywateli

Na potrzeby opracowania w kwietniu 2020 roku przeprowadzono za pośrednictwem 
Internetu badanie ankietowe. Kwestionariusz ankiety rozdysponowany został za pomocą 
formularza Google na lokalnych i pozalokalnych stronach w mediach społecznościowych 
(Facebook). Link do kwestionariusza przesłany został również do urzędów gmin powiatu 
mińskiego. Pytania w ankiecie były w różnej skali i formie. Dobór próby był przypadkowy. 
W badaniu uczestniczyło 200 osób (66% tej grupy to kobiety, a 34% – mężczyźni). Udział 
respondentów w badaniu maleje wraz z wiekiem. Najbardziej reprezentatywną grupę 
stanowiły osoby w wieku do 25 roku życia (51% respondentów). W badaniu wzięło udział 
81 osób w wieku pomiędzy 26 a 45 rokiem życia (41% respondentów), 13 osób w wieku 
pomiędzy 46 a 60 rokiem życia (7% respondentów) oraz zaledwie cztery osoby powyżej 
60 roku życia (2% respondentów). Wzięły w nim udział w głównej mierze osoby posia-
dające wyższe wykształcenie, grupa ta stanowiła 55,5% ogółu grupy poddanej analizie. 
Respondentów ze średnim wykształceniem było blisko 38%. Najmniej liczną grupę sta-
nowiły osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Wśród respondentów prze-
ważały osoby zamieszkujące powiat miński, stanowiły one 90,5% ogółu grupy poddanej 
analizie. Spoza powiatu mińskiego brało udział w badaniu 9,5% ogółu ankietowanych.

Według respondentów największym atutem powiatu mińskiego jest głównie jego położe-
nie geograficzne (90% respondentów). Kolejnym zauważalnym przez respondentów atutem 
jest silnie rozwinięta sieć komunikacyjna (48% respondentów), przebiegają tu bowiem 
zarówno główne drogi krajowe, jak i wojewódzkie. Zdaniem 20% ankietowanych jest to 
atrakcyjny teren pod inwestycje. Brak uciążliwych obiektów sprawia, że 18% ankietowanych 

41 M. Różycka, City placement jako efektywne narzędzie promocji miast i regionów, „Zeszyty Naukowe” 2015, 
t. 7, rocznik IV, nr 1, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, s. 80.
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uważa powiat za bezpieczny ekologicznie. Mocną stroną zdaniem 17,5% ankietowanych 
jest dostęp do ośrodków rekreacyjno-sportowych. Z ich oferty korzystają zarówno lokalna 
społeczność, jak i osoby spoza powiatu. W powiecie jest wiele siłowni, w tym plenerowych, 
oraz innych miejsc do uprawiania sportu. Zdaniem 14% respondentów atutem powiatu jest 
również szeroka oferta wydarzeń sportowych i kulturalno-rozrywkowych.

Rys. 7. Atuty powiatu mińskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Respondenci dokonali także oceny zaangażowania władz lokalnych w poszczególne 
procesy rozwojowe powiatu. Najlepiej (pozytywnie – 34%, a raczej pozytywnie – 45% 
ankietowanych) oceniono działania władz w odniesieniu do organizacji imprez oraz działań 
na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców.

W powiecie podejmowanych jest wiele inwestycji, co zauważyli respondenci i pozytyw-
nie to ocenili. Najmniej przychylnie oceniono promocję powiatu na arenie międzynarodowej, 
działania władz z tym związane (negatywnie – 22,5%, a raczej negatywnie – 25,5% an-
kietowanych).

Rys. 8. Ocena zaangażowania władz lokalnych w poszczególne procesy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.
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30% ankietowanych (spośród 200) było zdania, że poziom rozwoju powiatu mińskiego 
jest wyższy niż sąsiednich powiatów, zaledwie 8,5% respondentów uważa, że jest on niższy. 
Większość osób uważa, że powiat rozwija się porównywalnie z ościennymi powiatami.

W ciągu ostatniego okresu respondenci mieli styczność z różnymi formami promocji 
badanego regionu. Większość z nich miała do czynienia z promocją poprzez portale 
społecznościowe (73% respondentów), stronę internetową (68,5% respondentów) oraz 
w związku z różnorodnymi wydarzeniami i imprezami, podczas których bezpośrednio lub 
pośrednio odbywała się promocja powiatu mińskiego (48% respondentów). Ankietowani 
spotkali się również z działaniami promującymi powiat za pomocą: gadżetów (21% respon-
dentów), ogłoszeń w mediach (20,5% respondentów) oraz różnorodnymi publikacjami 
(20,5% respondentów).

Mniej liczna grupa osób miała styczność z wykorzystaniem wizerunku znanych osób 
w promocji regionu (17,5%) bądź brała udział w targach/wystawach (13%), konkursach/
plebiscytach (8% respondentów), konferencjach/sympozjach/spotkaniach (6,5% respon-
dentów). Żaden z ankietowanych w ciągu ostatniego roku nie spotkał się z filmem pro-
mującym powiat.

Rys. 9. Formy działań promujących powiat, z którymi respondenci mieli styczność w ciągu ostatniego roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Ponad 84% respondentów zna stronę internetową powiatu: http://www.powiatminski.pl, 
zaś 68,5% w ciągu ostatniego roku z niej też korzystało. Internet jest bowiem współcześnie 
głównym źródłem informacji o działaniach marketingowych władz powiatu. Tego zdania było 
86% respondentów. Pokazuje to, jak ważne może być to źródło kontaktu z obywatelami.

Często ankietowani uzyskują wiadomości o podjętych działaniach marketingowych 
i informacyjnych także za pośrednictwem plakatów (42,5%). Respondenci zauważyli 
także istotny udział lokalnej prasy (36%), tablic ogłoszeń (21%) oraz stron BIP (18,5%) 
w dostarczaniu informacji. W niewielkim stopniu informacje przedostają się do odbiorców 
z udziałem pracowników JST i innych instytucji (3% respondentów).
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Rys. 10. Sposób informowania o działaniach marketingowych prowadzonych na terenie powiatu mińskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Ankietowani wśród korzyści płynących z prowadzonych działań marketingowo-promo-
cyjnych wymieniali przede wszystkim szeroko pojęty rozwój (sportu, kultury, gospodarki, 
infrastruktury, turystyki, szkolnictwa itp.), a ponadto: większą liczbę inwestorów, nowe 
miejsca pracy i powstanie nowych przedsiębiorstw, poprawę komfortu życia i większą 
liczbę mieszkańców i osób odwiedzających powiat. Wskazywali także na większą liczbę 
organizowanych imprez rozrywkowo-kulturalnych, wzrost znaczenia powiatu wśród innych 
powiatów, wzrost wpływów do budżetu powiatu np. z tytułu przychodów z organizacji 
imprez oraz turystyki, prestiż. Mały odsetek ankietowanych nie wiedział, co wskazać jako 
korzyść, bądź nie zauważa żadnych korzyści.

Spośród kilku wymienionych w ankiecie artystów związanych z powiatem mińskim 
ankietowani mieli możliwość wyboru tego, który byłby ich zdaniem najlepszą jego wizy-
tówką. Zdaniem 40% respondentów twarzą powiatu mógłby być Jan Himilsbach, a 38% 
respondentów uważa, że Tomasz Karolak. Najmniej liczna grupa (3% respondentów) 
uważała, że wizytówką powinien być Tomasz Chrościelewski. Ponad 87% badanych jest 
zdania, że znane osoby mają istotny wpływ na promocje regionu. Jedynie 6% badanych 
było odmiennego zdania i wskazywało, iż nie ma to żadnego znaczenia.

Zdecydowana większość respondentów (83,5%) z dużym zaangażowaniem uczestni-
czy także w różnych imprezach organizowanych na terenie powiatu mińskiego. Zaledwie 
16,5% respondentów deklaruje, iż nie bierze w nich udziału. Najlepiej promującym powiat 
miński zdaniem blisko połowy ankietowanych jest Festiwal 4M. Zaraz po nim 38 ankieto-
wanych wskazało, że są nim Dni Powiatu Mińskiego, a 16,5% respondentów uważa, że 
to Festiwal Jana Himilsbacha. Wydarzenia te zdaniem badanych są istotnym elementem 
integrującym miejscową społeczność z władzami powiatu.
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Wnioski

Współcześnie marketing terytorialny ma za zadanie zaspokajać potrzeby mieszkańców, 
inwestorów i turystów oraz zwiększać konkurencyjność np. powiatu. Wpływa on na postawy, 
opinie oraz zachowanie klientów wewnętrznych i zewnętrznych i kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku jednostki, co może skutkować napływem nowych mieszkańców, turystów 
i inwestorów.

Na podstawie przeprowadzonych badań było możliwe zapoznanie się z odbiorem 
wizerunku powiatu mińskiego, odczuciami i odbiorem działań promocyjnych. Nakłady 
na działania promocyjne zdaniem ankietowanych powinny być zwiększone. Co prawda 
respondenci zauważają rozwój w powiecie, lecz widzą też, jak wiele działań wymaga 
zmian, np. opieka zdrowotna. Doskonałe umiejscowienie powinno być lepiej wykorzystane. 
Władze powinny zadbać, by działania zarówno marketingowe, jak i informacyjne docierały 
na czas i do jak najszerszej grupy odbiorców, również spoza powiatu. Warto pomyśleć 
o spocie promującym powiat bądź o aplikacji mobilnej, w której odwiedzający znajdą 
wszelkie niezbędne informacje o atrakcjach w regionie. W promocji pomocne mogłoby 
być zaangażowanie znanych postaci związanych z powiatem mińskim.

Ze względu na niereprezentatywny charakter badania prowadzonego za pomocą 
kwestionariusza ankiety nie można uzyskanych wyników generalizować. Nie można 
określić, że przeciętny mieszkaniec lub osoba odwiedzająca bądź prowadząca tu interesy 
mają takie samo zdanie na temat – przykładowo – działań promocyjnych prowadzonych 
w powiecie mińskim. Każda z tych osób może inaczej postrzegać omawiane tu działania 
marketingowe, jak i inne działania realizowane w powiecie mińskim, odnoszące się do 
zróżnicowanych grup docelowych. Niemniej jednak uzyskane wyniki pozwalają na wpro-
wadzenie w powiecie mińskim zmian dotyczących działań marketingowych. Pierwszą 
zaproponowaną zmianą jest stworzenie hasła przewodniego, budzącego pozytywne 
skojarzenia z powiatem mińskim.
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Streszczenie

Celem opracowania jest ocena działań marketingowych prowadzonych przez władze powiatu 
mińskiego. Powiat miński coraz częściej konkuruje o korzyści, płynące od mieszkańców, tury-
stów, inwestorów itp. By przyciągnąć osoby fizyczne i prawne, musi podejmować szereg zabie-
gów nie tylko organizacyjnych, ale również marketingowych. Powiat miński stosuje działania 
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promocyjne zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych, jak i współczesnych instrumentów. Kreuje 
swój wizerunek poprzez szereg wydarzeń, np. sportowych, organizowanych na jego terenie bądź 
z jego udziałem. W niniejszym opracowaniu przedstawiono przykłady dotychczasowych działań 
o charakterze społeczno-marketingowym w powiecie. Badania przeprowadzone za pomocą 
kwestionariusza ankiety pozwoliły poznać opinię mieszkańców i odwiedzających powiat na temat 
powiatu oraz poddać ich ocenie działania marketingowe prowadzone przez tutejsze władze.

Słowa kluczowe: marketing terytorialny, marketing miast i regionów, samorząd terytorialny, 
powiat

Abstract

The main purpose of the work was to evaluate marketing actions within the activities of the Minsk 
District. The district of Minsk is increasingly a market participant. It competes for benefits from 
inhabitants, tourists, investors etc. In order to attract natural and legal persons it must undertake 
a number of procedures and measures including marketing. The Minsk District uses promo-
tional activities, using both traditional and modern instruments. It improves its image through 
a number of events e.g. sports, taking place in the district or with its participation. This work 
presents examples of previous marketing activities in the Minsk District. The surveys conducted 
by means of a questionnaire allowed to examine more closely the opinion of the inhabitants 
and the district visitors about the district itself and to evaluate the marketing activities conducted 
by the district authorities.

Keywords: territorial marketing, cities and regions marketing, local government, district
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ZMIANY W SYSTEMIE PODATKOWYM I ICH ZNACZENIE  
DLA BUDŻETU GMINY (NA PRZYKŁADZIE PODATKU 
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH)

CHANGES IN THE TAX SYSTEM AND THEIR SIGNIFICANCE  
FOR THE COMMUNE BUDGET (ON THE EXAMPLE OF PERSONAL  
INCOME TAX)

Wprowadzenie

W dniu 24 lipca 2019 roku prezydent RP podpisał ustawę, która „zniosła” podatek docho-
dowy dla osób poniżej 26 roku życia. Ustawą z dnia 20 sierpnia 2019 roku od dnia 1 paździer-
nika 2019 roku obniżono natomiast o jeden punkt procentowy wysokość skali podatkowej 
z 18% do 17%. Zmiany wskazanych przepisów są korzystne dla poszczególnych obywateli, 
natomiast ograniczają w bardzo dużym stopniu realizację wydatków gminy. Tym samym 
prowadzić mogą także do pogorszenia jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców, 
m.in.: ograniczenia wydatków na transport publiczny, bezpieczeństwo czy też budowę i utrzy-
manie infrastruktury drogowej. Temat ten jest aktualnie głównym problemem w finansowaniu 
i planowaniu budżetów samorządów gminy oraz wpływa na ich stabilność finansową.

Położenie geograficzne gminy

Gmina Nieporęt jest gminą wiejską, położoną na północ od Miasta Stołecznego War-
szawa, w odległości ok. 30 km (od centrum Nieporętu do centrum stolicy) i jest częścią 
powiatu legionowskiego. „Leży we wschodniej części Kotliny Warszawskiej. Zbiegają się 
tam trzy doliny rzeczne: Dolnej Narwi z północy, od wschodu Dolnego Bugu oraz z południa 
Środkowej Wisły, tworząc największy węzeł hydrologiczny Polski, co więcej jest to rejon 
bogaty w wody podziemne”1. W następstwie tego położenia w gminie Nieporęt przeważają 

1 Urząd Gminy Nieporęt, Niepowtarzalne miejsce na Mazowszu: Gmina Nieporęt, VEGA Studio Adv., Nieporęt 
2013, s. 9.



132 Anna Milewska, Magdalena Skuza

dwa podstawowe typy krajobrazu naturalnego: tarasów zalewowych typu łąkowo-rolnego 
oraz tarasów zalewowych z wydmami. Na terenie gminy dominuje duża lesistość, stanowi 
ona bowiem 44% jej ogólnej powierzchni. Ważnym elementem urokliwego krajobrazu są 
rezerwaty leśne, takie jak Puszcza Słupecka. Jest to stary las o charakterze naturalnym, 
znajdujący się na południowy wschód od miejscowości Nieporęt. Można tu spotkać wiele 
zwierząt leśnych, które wieczorami ujawniają swoją obecność, np.: łosie, jelenie, sarny, 
dziki, lisy, zające oraz różnego rodzaju ptaki, m.in.: bażanty, żurawie. W gminie znajduje się 
rezerwat Łęgi Czarnej Strugi, rozciągający się na powierzchni 39,5 ha. Ogólna powierzchnia 
gminy to 9567 ha (obszar 95,67 km2). To w tej gminie krzyżują się główne trasy komunika-
cyjne krajowe i europejskie. 

Gmina Nieporęt podzielona jest na 15 sołectw, jest określana jako „wiejska”, ale dawno 
utraciła charakter typowej polskiej wsi. Stała się „sypialnią” Warszawy, a w konsekwencji 
tego gmina ukierunkowuje się na rozwój turystyki, rekreacji i ekologii. Trudno stwierdzić 
jednoznacznie, że rozkwit i zwiększenie zakresu usług turystyczno-rekreacyjnych na te-
renie gminy, wynikające z jej atrakcyjności, nie wpływają negatywnie na stan środowiska 
naturalnego. Należy bowiem wskazać, że „zmniejszają się gminne i prywatne użytki rolne, 
które są przekwalifikowywane na działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną 
(budowane są utwardzone drogi dojazdowe). Coraz większe jest także zanieczyszcze-
nie powietrza (emisja spalin samochodowych oraz z pieców grzewczych) przez mocno 
zwiększone natężenie ruchu (często tworzą się korki, które są dużym problemem dla 
mieszkańców gminy Nieporęt) oraz przyśpieszona jest degradacja środowiska naturalnego, 
a w konsekwencji pogarsza się jego stan”2. Zanikają typowo rolne gospodarstwa. Mimo 
to gmina chce sprostać oczekiwaniom mieszkańców, a jednocześnie zachować naturalne 
walory przyrodnicze terenów zielonych.

Rys. 1. Herb Gminy Nieporęt
Źródło: https://www.nieporet.pl/gmina-nieporet/herb-i-hejnal/ [27.02.2020].

2 Informacje pozyskane z wywiadu z pracownikiem Urzędu Gminy Nieporęt – Skarbnikiem mgr Katarzyną Skuza, 
dnia 30 stycznia 2020 r.
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Na herbie (rys. 1) widnieje łódź w kolorze złotym wraz ze złotym żaglem w kształcie 
litery „n” na granatowym tle. Herb Gminy Nieporęt nawiązuje do położenia gminy nad 
Zalewem Zegrzyńskim oraz do wydarzeń historycznych związanych z Nieporętem. Na 
przodzie łodzi widnieje snop zboża, który został zaczerpnięty z Herbu Wazów (Nieporęt 
należał do tej dynastii). W górnej części herbu znajduje się złota korona. Symbolizuje 
ona fakt, iż Nieporęt był mieniem królów. Barwy herbu to złoty (kolor królewski, kolor 
szlachetnego kruszcu) i granatowy (kolor symbolizujący wodę).

Sytuacja demograficzna

Gminę Nieporęt na dzień 31 grudnia 2019 roku zamieszkiwało 14 100 osób, czyli ok. 
12% ludności powiatu legionowskiego. Pod względem liczby mieszkańców można zauwa-
żyć, że jest to gmina o średniej wielkości populacji. W tabeli 1 zamieszczono strukturę 
mieszkańców gminy Nieporęt według płci i wieku w określonym przedziale czasowym:

Tabela 1. Struktura mieszkańców gminy Nieporęt według płci i wieku na przestrzeni lat 2016–2019

                            Wiek
Lata Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny Ogółem

2016
Mężczyzn 1602 4348 678 6628

Kobiet 1462 4177 1439 7078

2017
Mężczyzn 1619 4321 717 6657

Kobiet 1466 4159 1518 7143

2018
Mężczyzn 1626 4332 771 6729

Kobiet 1472 4130 1581 7183

2019
Mężczyzn 1630 4368 824 6822

Kobiet 1471 4164 1643 7278

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Nieporęt pozyskanych z referatu ewidencji 
ludności na lata 2016–2019.

Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego „produkcyjność” dzieli się na 
trzy przedziały wiekowe: wiek przedprodukcyjny (0–17 lat), wiek produkcyjny (18–59 lat – 
kobiety, 18–64 lata – mężczyźni) i wiek poprodukcyjny (kobiety w wieku 60 lat i więcej, 
mężczyźni w wieku 65 lat i więcej)3. Dane zamieszczone w tabeli 1 wskazują, że w 2016 
roku mężczyzn było o 260 więcej niż kobiet. W wieku produkcyjnym również dominowali 

3 https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/lista.html#letterW 
[10.03.2020].
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mężczyźni. Zmieniło się to grupie wieku poprodukcyjnego. Kobiet w wieku poprodukcyj-
nym było bowiem o ok. 212% więcej. Ogółem jednak i tak populacja mężczyzn liczbowo 
„dominowała” nad grupą kobiet. W 2017 roku wzrosła zarówno ogólna liczba kobiet, jak 
i mężczyzn. Sytuacja w tym okresie przedstawiała się liczbowo bardzo podobnie w po-
szczególnych przedziałach wiekowych jak w poprzednim roku (można było zaobserwować 
niewielki wzrost).

W gminie Nieporęt w roku 2018 w wieku przedprodukcyjnym dominowali mężczyźni 
(podobnie jak w kategorii wieku produkcyjnego). W kolejnym roku sytuacja wyglądała 
analogicznie. Nastąpił wzrost liczby ludności gminy Nieporęt o 188 osób w porównaniu 
do poprzedniego okresu badawczego.

Walory atrakcyjności

Atutami gminy są znajdujące się na jej terenie sztuczne jezioro (zbiornik retencyjny), 
potocznie nazywane Zalewem Zegrzyńskim, powstałe w 1963 roku na rzece Narew oraz 
bliskość aglomeracji warszawskiej. Są to dwa podstawowe czynniki, które determinują 
warunki rozwoju gospodarczego gminy Nieporęt. „Dostępność usług finansowo-bizneso-
wych i chłonnego rynku stolicy sprawia, że dynamicznie rośnie poziom przedsiębiorczości 
(ok. 1590 – podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie na dzień 15.02.2020). 
W miejscowości o nazwie Stanisławów Pierwszy znajduje się strefa przemysłowa, w której 
swoje siedziby mają firmy takie jak: Ammono, Bericap Polska, Floraland oraz Stal Se-
rvice. Dobrą współpracę gminy z inwestorami potwierdza uzyskany trzykrotnie certyfikat 
Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji oraz tytuł »Złota Lokalizacja Bizne-
su«”4. Wszelkie inwestycje na terenie gminy muszą być podporządkowane programowi 
ochrony wysokich walorów przyrodniczych gminy. 80% jej powierzchni wchodzi w skład 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina posiada malownicze widoki 
oraz specyficzny mikroklimat. Promocja turystyki i rekreacji oraz ochrona środowiska 
pozwalają na dobre funkcjonowanie i powstawanie nowych, licznych hoteli i ośrodków 
wypoczynkowych, umiejscowionych nad brzegami Zalewu Zegrzyńskiego. Gmina oferuje 
rozległy, zagospodarowany Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy: Nieporęt-Pilawa 
wraz z przestronnym portem jachtowym dla miłośników żeglowania itp. Miejsce to przy-
ciąga właścicieli jachtów i osoby lubiące spokojny wypoczynek na łonie natury. Znajduje 
się tam wyśmienita gastronomia, szkółki żeglarskie i windsurfingowe, wypożyczalnie 
sprzętu pływającego, miejsca do grillowania i wypoczynku, park linowy, stacja paliw dla 
żeglarzy oraz duże parkingi. Od końca wiosny do późnej jesieni przebywają tu amatorzy 
wioślarstwa, wędkowania, żeglarstwa, kajakarstwa, sportów motorowodnych i, co ciekawe, 
wind surfingu. Zimą uaktywniają się miłośnicy morsowania – osoby lubiące kąpiele w lo-
dowatych wodach Zalewu Zegrzyńskiego. Nad bezpieczeństwem wczasowiczów podczas 
kąpieli czuwają ratownicy WOPR. Co więcej, w gminie znajduje się Dzika Plaża, położona 

4 Informacje pozyskane z wywiadu z pracownikiem Urzędu Gminy Nieporęt – Skarbnikiem mgr Katarzyną Skuza, 
dnia 30 stycznia 2020 r.
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przy południowym wybrzeżu Zalewu Zegrzyńskiego. Duża plaża, długie alejki spacerowe, 
tereny zielone, place zabaw i siłownia plenerowa oraz drewniane molo przyciągają wielu 
turystów i wczasowiczów, a także miłośników różnych sportów wodnych. Każdego dnia 
można wybrać się na rejs po Kanale Żerańskim. „Nieporęt przeznacza duże nakłady na 
ochronę czystości wód i budowę kanalizacji opaskowej wokół Zalewu Zegrzyńskiego, co 
determinuje rozwój turystyki i rekreacji, a wraz z nimi pojawienie się nowych inwestorów 
i miejsc pracy”5.

Głównym podmiotem rozwoju branży turystyczno-wypoczynkowej na terenie gminy jest 
Zalew Zegrzyński. Nad akwenem znajduje się ponad 13 hoteli i ośrodków wypoczynko-
wych. Placówki te mają różny standard, dzięki czemu oferta turystyczna jest skierowana 
do osób o różnej zasobności portfela. Zalew przyciąga nowych mieszkańców do Niepo-
rętu i okolic. Jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, wypoczynku, rekreacji oraz 
turystyki pieszej i rowerowej. Na terenie gminy często organizowane są różnego typu 
kolonie dla dzieci i młodzieży. Duże obszary zieleni i pięknych terenów leśnych sprzyjają 
turystyce pieszej i rowerowej. Trasy rowerowe mają łączną długość 90 km. Najdłuższym 
odcinkiem dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników długich pieszych wędrówek jest 
Szlak Nieporęcki o długości ok. 45 km. Idąc nim, można podziwiać walory krajobrazowe 
oraz wiele gminnych obiektów wartych zobaczenia.

„Uporządkowana zabudowa, szybkość i kompetencja obsługi inwestora w urzędzie 
gminy oraz obowiązywanie miejscowych planów zagospodarowania na 98% powierzch-
ni gminy to gwarancja stabilnego napływu nowych mieszkańców do gminy”6. Z myślą 
o rozwoju gmina powiększa swoją ofertę oświatową. Inwestycje oświatowe (boisko wielo-
funkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej, budowa sali 
gimnastycznej w Białobrzegach, nowe komputery w szkołach podstawowych, rozbudowa 
szkoły w Józefowie, budowa gminnego aquaparku „Fala”) i wysoki poziom nauczania 
w gminnych placówkach oświatowych, potwierdzony egzaminami, przekonują do zamiesz-
kania w gminie Nieporęt. Od niedawna w Stanisławowie Pierwszym funkcjonuje również 
pierwsze w gminie liceum ogólnokształcące (wcześniej gimnazjum im. Bohaterów Bitwy 
Warszawskiej 1920). Powstają liczne place zabaw oraz skatepark. Do gminy Nieporęt 
kursują autobusy warszawskie ZTM linii 705 i 735. Umożliwiają one bezpośredni dojazd 
do Metra Marymont w Warszawie. Od 1 stycznia 2020 roku do Nieporętu można dojechać 
pociągiem SKM linii S3. Kursuje on na trasie Radzymin – Lotnisko Chopina w Warszawie 
w godzinach porannych i popołudniowych.

Nieustająco zwiększa się udział inwestycji w ogólnych wydatkach gminy. Rośnie licz-
ba zadań inwestycyjnych. W latach 2016–2020 zasadniczymi zadaniami inwestycyjnymi 
realizowanymi na terenie gminy były: 

 – budowa drogi rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego, 
 – nowe wiaty autobusowe, 

5 Urząd Gminy Nieporęt, Niepowtarzalne…, op. cit., s. 4.
6 Informacje pozyskane z wywiadu z pracownikiem gminy Nieporęt – Skarbnikiem mgr Katarzyną Skuza, 
30 stycznia 2020 r.
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 – nowe nawierzchnie asfaltowe na gminnych drogach, 
 – oświetlenie chodników i dróg, 
 – siłownie plenerowe, place zabaw, skatepark w porcie w Nieporęcie, 
 – budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie całej gminy, 
 – nowe ścieżki rowerowe, 
 – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce 

Radzymińskiej, 
 – budowa sali gimnastycznej w Białobrzegach oraz, 
 – rozbudowa szkoły w Józefowie. 

Skarbnik gminy Nieporęt – pani mgr Katarzyna Skuza w wywiadzie zaznaczyła, że: 
„w 2015 roku dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą Budowa systemu kolektorów 
słonecznych na terenie Gminy Nieporęt, w efekcie którego 590 budynków mieszkalnych 
korzysta z energii odnawialnej. Korzystnie wpływa to na czystość powietrza i przynosi 
mieszkańcom oszczędności finansowe. Gmina konsekwentnie realizuje swoje plany 
i założenia. Stara się być gminą ekologiczną, krótko mówiąc – chcą być eko”7.

Gmina Nieporęt kilka razy w roku organizuje różnego rodzaju imprezy plenerowe i kon-
certy polskich gwiazd muzyki oraz kabaretu. Największymi corocznymi takimi wydarzeniami 
są np.: czerwcowe Święto Gminy Nieporęt – odbywające się w miejscowości Nieporęt nad 
samym Zalewem Zegrzyńskim oraz Dzień Ziemniaka o charakterze gminnych dożynek – 
w miejscowości Stanisławów Pierwszy. Na tego rodzaju wydarzeniach mogą wykazać się 
swoim talentem zarówno młode osoby, które chcą zostać zauważone i docenione, jak 
i seniorzy, głównie z zespołu o nazwie Młodzież 50+. Gmina dokłada wszelkich starań, 
aby te wydarzenia były niezapomniane.

W latach 2016–2020 źródłami finansowania inwestycji były środki: własne z budżetu gmi-
ny, z Funduszy Unijnych, z budżetu państwa, z Europejskiego Funduszu Regionalnego, z bu-
dżetu województwa mazowieckiego oraz z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego.

Podsumowując, gmina Nieporęt jest bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania 
i wypoczynku. Stała się turystyczną enklawą na Mazowszu. Każdy może znaleźć w niej coś 
dla siebie. Gmina przyciąga również historyków. Na jej terenie znajduje się kilka zabytków 
oraz miejsc historycznych, głównie wiekowe kościoły, fort Beniaminów (zbudowany przez 
Rosjan w okresie przed I wojną światową), pomnik ku czci żołnierzy Józefa Piłsudskiego 
i cmentarz jeńców wojennych (Białobrzegi).

Realizacja i wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
w latach 2016–2020 w gminie Nieporęt

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w latach 2016–2019 i plan 
na rok 2020 przedstawiały się następująco:

7 Informacje pozyskane z wywiadu z pracownikiem gminy Nieporęt – Skarbnikiem mgr Katarzyną Skuza, 
30 stycznia 2020 r.
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Tabela 2. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016–
2019 oraz plan na 2020 r. w gminie Nieporęt

Lata 2016 2017 2018 2019 2020

PIT (w zł) 22 387 986 25 475 545 28 932 124 35 566 128 33 379 851

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Nieporęt na lata 
2016–2019 oraz planu na 2020 r.

Porównując wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych w latach 2016–2019 oraz plan na 2020 rok, zauważono tendencję wzrostową 
w latach 2016–2019 i spadek planowanych dochodów na 2020 rok. Pomiędzy rokiem 
2016 a 2017 dochody wzrosły o 13,8%, między rokiem 2017 a 2018 o 13,57%, natomiast 
między rokiem 2018 a 2019 aż o 22,9%. Plan dochodów z tytułu PIT na 2020 rok zakładał 
spadek o 6,15% w stosunku do roku ubiegłego, co miało znaczący wpływ na funkcjono-
wanie gminy i realizację jej wydatków bieżących. W latach 2016–2019 gmina Nieporęt 
wykazywała szybszy wzrost gospodarczy w porównaniu do wzrostu gospodarczego 
państwa, dlatego dochód z PIT z roku na rok był coraz wyższy. Planowane dochody na 
2020 rok w gminie Nieporęt wynoszą 113 007 797 zł (suma uwzględnia łączne dochody 
z różnych tytułów). Natomiast wydatki planowane na 2020 rok wynoszą 123 551 685 zł. 
Zauważyć zatem można, że wydatki przewyższają dochody.

Ministerstwo Finansów przesyła informację o wysokości planowanego dochodu z tytułu 
PIT, wyliczonego zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23). Zgodnie 
z art. 9 i art. 89 ww. ustawy udział gminy we wpływach z podatku PIT planowany na 
2020 rok został ustalony jako iloczyn ogólnej kwoty wpływów z tego podatku i wskaź-
nika 0,3815 oraz wskaźnika równego udziałowi należnego za 2018 rok podatku PIT, od 
osób zamieszkałych na terenie gminy, w ogólnej kwocie należnego podatków PIT w tym 
samym roku. Był on ustalony na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach 
podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz informacjach zawartych w rocz-
nym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu na dzień 15 września 
2019 roku. Zaplanowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 
w budżecie gminy Nieporęt na 2020 rok zgodnie z informacją od Ministra Finansów 
spadły o 6,15%. Gmina w obawie o ewentualną pomyłkę w wyliczeniach i spowodowany 
nią spadek dochodów wystosowała pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie prawi-
dłowości wyliczenia dochodów planowanych na 2020 rok dla gminy Nieporęt z tytułu PIT. 
W odpowiedzi otrzymała pismo8 z informacją, iż kwota dochodów gminy Nieporęt z tytułu 
podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowana na 2020 rok została wyznaczo-
na właściwie. Wielkość przysługującego podatku PIT od osób fizycznych zamieszkałych 

8 Pismo Ministerstwa Finansów z Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, nr ST3.4753.2.2020 
z dnia 27 lutego 2020 r.



138 Anna Milewska, Magdalena Skuza

na terenie gminy Nieporęt oraz wskaźnik udziału przysługującego podatków PIT w ogólnej 
kwocie podatków należnego PIT w kraju w latach 2016–2018 zgodnie z danymi, którymi 
dysponuje Ministerstwo Finansów – przedstawiają się następująco:

Tabela 3. Należny podatek PIT oraz udział w należnym podatku PIT gminy Nieporęt w.latach 2016–2018

Lata Należny podatek PIT Udział w należnym podatku PIT

2016 61 648 764,64 zł 0,00074599081

2017 75 922 359,81 zł 0,00083086370

2018 79 813 031,00 zł 0,00077135000

Źródło: Pismo Ministerstwa Finansów z Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego,  
nr ST3.4753.2.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 3 należny podatek dochodowy od 
osób fizycznych zamieszkałych w gminie Nieporęt za 2018 rok w odniesieniu do kwoty 
tego podatku z 2017 roku wzrósł o 5,1%, podczas gdy łączna kwota przysługującego 
podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju za 2018 rok byłaby wyższa 13,2% od 
analogicznej kwoty za 2017 rok.

Uszczuplenie planowanego dla gminy Nieporęt na 2020 rok dochodu z tytułu udziału 
w podatku PIT, w porównaniu do analogicznych dochodów planowanych na 2019 rok, było 
rezultatem niższego tempa wzrostu przysługującego za 2018 rok podatku dochodowego 
od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, w porównaniu do tempa wzrostu 
łącznej kwoty tego podatku w Polsce. Związane jest z tym obniżenie wskaźnika należnego 
udziału, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, 
zamieszkałych na terenie gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. 
Ministerstwo Finansów argumentowało, że obniżenie kwoty udziału w podatku PIT dla 
gminy Nieporęt spowodowane jest tylko i wyłącznie wolniejszym, w porównaniu z zeszłymi 
latami, rozwojem gminy.

Gmina po otrzymaniu odpowiedzi poddała weryfikacji i analizie przyczyny niższego 
tempa wzrostu należnego podatku od osób fizycznych zamieszkałych w gminie Nieporęt. 
Jedną z nich jest atrakcyjniejsza oferta komunikacyjna stolicy kierowana do dzieci i mło-
dzieży w wieku do 16 roku życia. Miasto Stołeczne Warszawa oferuje bowiem profity dla 
tych, którzy będą rozliczali swój PIT w urzędach skarbowych w Warszawie. Rodziców ta 
oferta zachęca do składania rozliczenia PIT w Warszawie. Podstawą rozliczenia PIT jest 
miejsce zamieszkania (lub zameldowania). Gmina Nieporęt jest „sypialnią” Warszawy, 
więc mieszkańcy gminy często posiadają też mieszkania w stolicy, dzięki czemu mogą 
zacząć rozliczać się w niej z podatku PIT.

Jeszcze do niedawna miejscowość Michałów-Grabina była miejscem zamieszkania 
wielu znanych osób w świecie show-biznesu, które wnosiły znaczne kwoty na poczet 
podatku dochodowego PIT. Teraz się to zmieniło, większość z nich zrezygnowała z za-
mieszkania na terenie gminy Nieporęt, co zmniejszyło wielkość wpływów z tego tytułu.
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24 lipca 2019 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę „znoszą-
cą” podatek dochodowy dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i nie przekroczyły 
limitu ulgi. Z wynagrodzenia pracownika nie będzie zatem pobierana zaliczka na poczet 
podatku dochodowego. Przekłada się to na wyższe wynagrodzenie netto. Zwolnieniem 
objęto: umowę o pracę, stosunek służbowy, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, 
umowę-zlecenie. Wykluczone z ulgi są np.: umowa o dzieło oraz posiadanie działalności 
gospodarczej przez osobę poniżej 26 roku życia. Ministerstwo Finansów zaprezentowa-
ło przykładowe zestawienie „zysku” dla osoby, która mieści się w wyżej wymienionych 
kryteriach. Kwota ta wynosi od 133 zł (przy minimalnym wynagrodzeniu za miesiąc) do 
564 zł miesięcznie więcej przy poziomie rocznego limitu 85 528 zł. W Polsce szacunkowo 
mieszka ok. 2 mln osób poniżej 26 roku życia, które nie zapłacą podatku PIT.

W gminie Nieporęt mieszka 14 100 osób (na dzień 31 grudnia 2019 roku), w tym 
1386 osób w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat, co stanowi ok. 10% ludności. Osoby 
te od 2020 roku nie zapłacą już podatku PIT. Wiąże się z tym duży spadek dochodów 
z tytułu udziału w podatku PIT.

Kolejne „zmniejszenie” dochodów gminy z tytułu PIT reguluje ustawa z dnia 20 sierp-
nia 2019 roku, na mocy której od dnia 1 października 2019 roku obniżono o jeden punkt 
procentowy wysokość skali podatkowej z 18% do 17%. Podatek dochodowy od osób 
fizycznych jest głównym źródłem finansowania wydatków w budżecie gminy, więc jego 
obniżenie spowodować może problemy w funkcjonowaniu gminy. Grozi to uszczupleniem 
dochodów gminy, a w konsekwencji brakiem środków na dokończenie realizowanych już 
inwestycji, jak i rozpoczęcie nowych. Wobec tego gmina poszukuje fakultatywnych źródeł 
środków finansowych, ponadto przewiduje jeszcze niższe wykonanie dochodów za rok 
2020 niż planowane.

Tabela 4. Roczny ubytek dochodów z udziału w PIT przez gminę Nieporęt z tytułu zmian w ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
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ZIT WOF z dnia 5 czerwca 2019 r.
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Tabela 4 zawiera informacje dotyczące negatywnych skutków zmian w ustawie o podat-
ku PIT, które niosą ze sobą ubytek w dochodach gminy Nieporęt o szacowane 4 200 000 zł 
rocznie.

Podsumowanie 

Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że reforma ustaw: zerowy PIT 
dla osób poniżej 26 roku życia i zmniejszenie stawki PIT w I grupie podatkowej z 18 do 
17%, wyraźnie zmniejszyła kwotę, którą otrzymywała gmina Nieporęt z tytułu udziału 
w podatku PIT. Takie działania znacząco osłabiają działanie jednostek samorządu te-
rytorialnego. Środki z udziału w wyżej wymienionym podatku są wydawane na ważne 
inwestycje oraz zadania gminy, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, 
a także jej wizerunku. Gmina obawia się, że będzie miała problem z uchwaleniem 
i zrównoważeniem budżetu. Bezsprzecznie plany na rok 2020 nie były korzystne dla 
budżetu. Prawie 10% mieszkańców gminy Nieporęt nie zapłaci bowiem podatku PIT 
w 2020 roku.

Warto zauważyć, że gmina Nieporęt jest nastawiona na turystykę i rozwijanie się 
w tym kierunku dzięki Zalewowi Zegrzyńskiemu i bliskości aglomeracji warszawskiej, 
lecz deficyt środków finansowych zatrzyma ten rozwój i gmina z czasem może przestać 
być atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Z całą pewnością jej władze 
chcą realizować wszystkie perspektywy rozwojowe, jednak będzie to utrudnione z po-
wodu utraty wpływów z tytułu PIT. Rozwój lokalny jest bardzo ważny w jednostkach 
samorządu terytorialnego. Środki finansowe, które posiada gmina, wpływają zarówno 
na życie przeciętnych obywateli, jak i na samorządy terytorialne, w dużym stopniu 
powodując powstawanie zależności między tempem rozwoju a poziomem życia. Niż-
sze dochody skutkują wolniejszym rozwojem lub jego brakiem. Reasumując, ubytek 
jednego z największych dochodów gminy może spowodować zatrzymanie rozwoju 
gminy Nieporęt.
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Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie skutków finansowych zmian w podatku dochodowym od 
osób fizycznych dla budżetu jednostki samorządu gminnego. Gmina Nieporęt jest idealnym 
przykładem dla wybranego tematu. Posiada liczne walory atrakcyjności i dzięki temu wiele 
osób chce w niej zamieszkać. W konsekwencji oznacza to także, iż płacić w niej będzie podatek 
dochodowy od osób fizycznych.
W toku podjętych rozważań zastosowano następujące metody badawcze: studium literatury, 
wnioskowanie indukcyjne, dedukcyjne oraz analizę sprawozdań budżetu gminy Nieporęt na lata 
2016–2020. Na podstawie przeprowadzonych badań wnioskuje się, iż wprowadzone zmiany 
w systemie podatkowym grożą uszczupleniem dochodów gminy. W obecnej sytuacji gmina przez 
niedobory finansowe zaczyna podwyższać podatki i opłaty lokalne mieszkańcom, aby chociaż 
w niewielkim stopniu zrekompensować stratę. Podatek od nieruchomości w 2020 roku w gminie 
Nieporęt został bowiem podniesiony średnio o 7–10% w porównaniu do roku 2012, w którym 
zaszła ostatnia podwyżka podatku. Takie działania gminy to tylko pierwsze próby zrekompen-
sowania ubytku dochodów.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, budżet gminy, uszczuplenie do-
chodów

Abstract

The aim of the article was to present the financial consequences of changes in the personal 
income tax for the budget of a local government unit. The commune of Nieporęt is a perfect 
example for the chosen topic. It has many advantages of attractiveness and therefore many 
people want to live in it. Consequently, it also means that they will pay personal income tax there.

In the course of the considerations, the following research methods were used: literature study, 
inductive and deductive reasoning, and analysis of the budget reports of the Nieporęt commune 
for the years 2016–2020. Based on the conducted research, it is concluded that the changes 
introduced in the tax system may reduce the commune’s income. In the current situation, the 
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commune, due to financial shortages, begins to increase taxes and local fees for residents in 
order to compensate for the loss at least to a small extent. Real estate tax in 2020 in the com-
mune of Nieporęt was increased by an average of 7–10% compared to 2012, when the last tax 
increase took place. Such actions of the commune are only the first attempts to compensate 
for the loss of income.

Keywords: personal income tax, commune budget, income reduction
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PEDAGOGY IN THE HIGH SCHOOL (SELECTED ISSUES – PART I)

Wstęp

Dynamiczny i złożony rozwój współczesnej cywilizacji, życia społecznego, procesy glo-
balizacji i rozwoju demokracji, tworzenie się społeczeństw otwartych, informacyjnych i plu-
ralistycznych – wszystkie te procesy stawiają zarówno przed jednostką, jak i różnymi zbioro-
wościami społecznymi oraz edukacją nowe wyzwania, coraz to trudniejsze cele i zadania. By 
im sprostać, trzeba zapewnić wysoką jakość edukacji, zwłaszcza na poziomie akademickim. 
Wiedza urasta do głównego czynnika innowacyjnego i modernizacyjnego społeczeństwa XXI 
stulecia. Podstawą efektywnego przygotowania absolwentów jest zapewnienie wysokiej jako-
ści kształcenia akademickiego, gwarantującej satysfakcjonującą drogę życiową i zawodową.

Istotne są nie tylko narzędziowa wiedza wyniesiona z murów uczelni przez absolwenta 
oraz nabyte umiejętności i sprawności, ale również sprawność szybkiego dostosowywania 
się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

W profesji określanej mianem zaufania publicznego – do której niewątpliwie można 
zaliczyć pedagogów – rosną wymagania zarówno pracodawców, jak i rodziców oraz sa-
mych studentów. Istnieje zatem pilna potrzeba gruntownego przygotowania pedagogów, 
aby w pełni sprostali pokładanym w nich oczekiwaniom, by stali się aktywnymi podmiotami 
w procesie edukacji, umieli rozwiązywać problemy społeczno-wychowawcze swoich przy-
szłych wychowanków i czuli się odpowiedzialni za swój indywidualny rozwój i podmiotowość 
w toku działalności edukacyjnej.

W tym obszarze coraz większego znaczenia nabierają m.in. nauki o wychowaniu, ta-
kie jak: pedagogika ogólna, historia wychowania i myśli pedagogicznej czy antropologia 
wychowania. Wśród tych nauk szczególne miejsce zajmuje prezentowana w niniejszym 
opracowaniu pedagogika ogólna, która zrodziła się z refleksji nad problemami celów 
i skutków edukacji realizowanej w powszechnej praktyce społecznej.
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Specyfika tej dziedziny naukowej polega na tym, że podejmuje ona i bada te problemy, 
które mają powszechny, uniwersalny zasięg i determinują przebieg oraz skuteczność procesu 
edukacji, jego rolę społeczną, kulturotwórczą i jego udział w tworzeniu osobowości. Peda-
gogika ogólna opracowuje także ogólne zasady, koncepcje i metody badania rzeczywistości 
wychowawczej w jej różnych wymiarach, aspektach, poziomach i powiązaniach. Wiedza 
z zakresu pedagogiki ogólnej umożliwia poznanie i zrozumienie najogólniejszych prawidłowo-
ści rządzących procesem edukacji. Bada i uzasadnia związek edukacji z innymi dziedzinami 
rzeczywistości społecznej, z gospodarką narodową, kulturą, środowiskiem przyrodniczym. 
Obejmuje historię wychowania i myśli pedagogicznej, dydaktykę oraz teorię wychowania.

Generalnie rzecz ujmując, pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które 
dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, 
ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do efektywnego funkcjonowania 
w życiu społecznym.

Celem niniejszego opracowania było wydobycie, a następnie skonkretyzowanie naj-
istotniejszych faz działalności edukacyjnej nauczyciela akademickiego. Podjęto próbę 
sformowania wskazań, rad praktycznych, reguł postępowania.

Materiał opracowano, wykorzystując przede wszystkim własne doświadczenia z ponad 
dwudziestoletniej praktyki zawodowej jako nauczyciela akademickiego, wychowawcy wie-
lu pokoleń młodzieży – przyszłych nauczycieli i wychowawców młodego pokolenia oraz 
refleksje pedagogiczne uznanych polskich i zagranicznych pedagogów, m.in.: Kazimierza 
Denka, Janusza Gniteckiego, Tadeusza Kotarbińskiego, Krzysztofa Kruszewskiego, Cze-
sława Kupisiewicza, Wincentego Okonia, Stefana Wołoszyna, Władysława Zaczyńskiego, 
Johna Deweya czy Maurice’a Debesse’a.

Pedagogika w systemie nauk

Nauka jest dziedziną społecznej aktywności człowieka, która zmierza do obiektyw-
nego i adekwatnego poznania otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. 
W wyniku tej aktywności ludzie formułują zespoły zdań prawdziwych o przyrodzie, czło-
wieku, społeczeństwie, o zjawiskach i prawidłowościach rozwoju świata, o sposobach 
jego badania i przekształcania.

Każda dyscyplina nauki obejmuje układ uzasadnionych twierdzeń i hipotez wraz z po-
daniem metod i technik, które prowadzą do ich sformułowania i zweryfikowania. Wszystkie 
dziedziny wiedzy tworzą również własne uogólnienia.

Współczesna nauka charakteryzuje się przede wszystkim tym, że przenika do struktury 
wewnętrznej badanych zjawisk oraz wkracza w nowy etap badania wszechświata, coraz 
pełniej ujawniając prawidłowości występujące w układach tych zjawisk, w ich wzajemnym 
powiązaniu i oddziaływaniu na siebie. Rozwój współczesnej nauki charakteryzuje się 
z jednej strony coraz większym zróżnicowaniem i podziałem poszczególnych dyscyplin, 
a z drugiej strony – tendencją do ich integracji. Jednocześnie nauka coraz szerzej spełnia 
wielorakie funkcje społeczne. Najważniejsze z nich to:
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 ● funkcja humanistyczna, tj. zaspokajanie potrzeb intelektualnych i emocjonalnych czło-
wieka w dziedzinie poznawania obiektywnej rzeczywistości;

 ● funkcja diagnostyczna, polegająca na gromadzeniu wiedzy, co było lub jest w obiek-
tywnej rzeczywistości, czyli na stwierdzeniu jej faktycznego stanu;

 ● funkcja prognostyczna, tj. określanie na podstawie poznanych prawidłowości przebiegu 
zjawisk przyszłych zmian i rozwoju obiektywnej rzeczywistości;

 ● funkcja instrumentalno-techniczna, tj. informowanie o sposobach i środkach realizacji 
zamierzonych celów.

Przedmiot pedagogiki

Pedagogika jest nauką o wychowaniu dorastających pokoleń, o celach, treściach, meto-
dach, środkach i formach organizacyjnych tego procesu. Jako dyscyplina naukowa tworzy 
teoretyczne i metodyczne podstawy planowej działalności wychowawczej, mającej na celu 
wyposażenie społeczeństwa w wiedzę ogólną i zawodową, w system wartości i przekonań 
niezbędnych dla jego funkcjonowania. Formułuje również teorię celów wychowania. Jej polska 
nazwa została utworzona z wyrazu greckiego „paidagogos” (pais – chłopiec, ago – prowadzę). 
Pierwotnie terminem „pedagogika” obejmowano wszystkie czynności związane z opieką, 
wychowaniem i nauczaniem jednostek. Stopniowo pedagogami zaczęto nazywać osoby 
zajmujące się problematyką wychowawczą zarówno w sensie teoretycznym, jak i praktycznie.

Za twórcę nowożytnej pedagogiki przyjmuje się uważać Jana Amosa Komeńskiego 
(1592–1670). Jego opublikowana w 1657 roku Wielka dydaktyka (Didaktika Magna / Opera 
didactica omnia) formułuje podstawowe problemy badawcze pedagogiki1. Co prawda nie do-
szło w niej do wyraźnego rozgraniczenia dyscypliny naukowej od przedmiotu nauczania, lecz 
stanowi ona pierwszy naukowy podręcznik, w którym autor podjął zadanie systematyzacji 
pedagogiki jako nauki.

Rozwój pedagogiki jako nauki był powolny i trudny. Doświadczenia praktyki dostarczały 
wprawdzie empirycznej wiedzy o procesach nauczania i wychowania, nie stwarzały jednak 
podstaw do teoretycznych uogólnień, naukowego opracowania norm i zasad planowanego 
działania wychowawczego. Dopiero pod koniec XIX wieku ukształtował się zasób wiedzy 
pedagogicznej dysponującej aparatem naukowej analizy zagadnień wychowania.

W obszarze zainteresowań współczesnej pedagogiki znajduje się nie tylko proble-
matyka wychowania dorastających pokoleń, lecz także wychowanie i kształcenie ludzi 
dorosłych, człowiek bowiem całe życie podlega procesowi wychowania. Pedagogika bada 
zatem zjawiska wychowawcze odnoszące się zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób 
dorosłych. Przedmiotem jej badań jest nie tylko proces planowego i celowego wychowania 
człowieka, ale również wpływy wychowawcze, zamierzone i żywiołowe.

Do zakresu zainteresowań pedagogiki należą też zagadnienia funkcjonowania syste-
mu szkolnego i oświatowego. Opisuje ona fakty wiążące się z efektywnością nauczania 

1 Zob. J. A. Komeński, Wielka dydaktyka, wstęp i komentarz B. Suchodolski, Ossolineum, Wrocław 1956 (R. VII, 
X, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII).
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i wychowania, a także wyjaśnia je i poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak powinny być 
organizowane te procesy, aby uzyskać zamierzone cele wychowawcze.

Pedagogika należy do nauk społecznych. Ze względu na przedmiot, którym się zaj-
muje, jest ona ściśle powiązana z naukami współdziałającymi, zwłaszcza z logiką, psy-
chologią, socjologią, historią, antropologią, biologią, dostrzegamy również jej związki 
z prakseologią, cybernetyką, informatyką.

Sama pedagogika rozwinęła się w wiele odrębnych działów pedagogicznych, do których 
zalicza się m.in. pedagogikę ogólną, teorię wychowania, dydaktykę, pedagogikę specjalną, 
pedagogikę społeczną, andragogikę, pedeutologię, pedagogikę szkoły wyższej, pedago-
gikę systemów oświatowych, pedagogikę porównawczą, historię oświaty i wychowania 
oraz historię myśli pedagogicznej.

Dyscypliną o istotnym, fundamentalnym znaczeniu dla pedagogiki jest filozofia. Do-
starcza ona ogólnych i abstrakcyjnych refleksji nad faktami edukacyjnymi. Pozwala upo-
rządkować kategorie, nadając znaczenie faktom edukacyjnym, i wyodrębnić zróżnicowane 
sposoby stawiania pytań o istotę edukacji. W kontekście pedagogicznym są to pytania za-
równo o naturę naukowego poznania faktów edukacyjnych, jak i o naturę poznania świata.

Pedagodzy szukają w filozofii inspiracji i kategorii pojęciowych, które z jednej strony 
stanowią podstawę rzeczywistości edukacyjnej, a z drugiej pozwalają tę rzeczywistość 
oglądać w zróżnicowanym świetle, odrywać myślenie o edukacji od faktów, aby z nową 
wiedzą do nich powrócić.

Metodologiczne problemy pedagogiki

Dotychczasowa historia nauki potwierdza jednoznacznie, że prawdziwy postęp w ja-
kiejkolwiek dziedzinie wiedzy i działalności nie jest możliwy bez świadomego i celowego 
odwoływania się do ściśle określonych metod badawczych.

Wymownym potwierdzeniem tezy o ścisłym związku naukowego rozwoju z wykorzy-
staniem właściwie rozumianego warsztatu badawczego jest niewątpliwie istniejąca jesz-
cze nie tak dawno sytuacja w naukach pedagogicznych. W ich obrębie tworzono różne 
koncepcje i teorie. Na przykład koncepcje i teorie ześrodkowane na pogłębianiu biernego 
i posłusznego wykonywania poleceń nauczyciela znalazły swój wyraz w systemie „szkoły 
tradycyjnej”. Biegunowo mu przeciwny jest system „szkoły aktywnej”, nazywany systemem 
psychologiczno-indywidualistycznym, którego rzecznicy wykazują dbałość o naturalne 
potrzeby i zainteresowania słuchaczy (uczniów).

Najsłabszą stroną wspomnianych systemów, jak się zdaje, jest to, że żaden z nich 
nie doczekał się szerszych badań naukowych, które potwierdziłyby lub odrzuciły podsta-
wowe ich założenia.

Nowsze koncepcje i teorie dotyczące nauczania i wychowania szukają swojej tożsa-
mości w badaniach naukowych, co stanowi wyraźny pozytywny wyłom w rozważaniach 
nad problematyką pedagogiczną.

Z osobliwością przedmiotu badań pedagogicznych wiążą się pewne ich specyficzne 
cechy. Nie należy zapominać przede wszystkim o tym, że badania te nie pretendują nigdy 
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do opisu bezwzględnych zależności zachodzących pomiędzy badanymi zjawiskami i pro-
cesami, lecz ujmują je w kategorii prawdopodobieństwa. Dlatego też wszelkie innowacje 
pedagogiczne, poparte nawet bardzo wnikliwymi i szerokimi badaniami empirycznymi, 
nie mogą obowiązywać nauczycieli w sposób dosłowny i absolutny. Wykryta przez badania 
pedagogiczne prawidłowość nie powinna być nigdy przedmiotem bezkrytycznego naśla-
downictwa ze strony nauczycieli, a raczej jedynie przedmiotem dociekań i praktycznego 
zastosowania jej zgodnie z warunkami, w jakich pracują, a także w zależności od indy-
widualnych – wzajemnych cech osobowości oraz dojrzałości intelektualnej i społecznej 
słuchaczy (uczniów). W związku z tym byłoby nieporozumieniem (a nawet błędem) peł-
ne odwzorowywanie w badaniach pedagogicznych metodologii badań obowiązujących 
w naukach przyrodniczych i szeroko pojętych naukach społecznych, do których należy 
również pedagogika.

Wysoki poziom naukowy pedagogiki możliwy jest przede wszystkim dzięki odwoływa-
niu się do badań empirycznych oraz rzeczowej analizy konkretnych zjawisk i procesów 
pedagogicznych. W obecnym etapie poszukiwań pedagogiki nie chodzi jednak już tylko 
o sam opis badanych zjawisk i procesów, lecz w szczególności o ujawnienie istniejących 
między nimi zależności i powiązań typu sprawczego. Chodzi więc o ustalenie pewnych pra-
widłowości, jakie rządzą tymi zjawiskami i procesami.

Etapy badań pedagogicznych

Badaniami naukowymi, w szerokim znaczeniu tego słowa, nazywamy ogół czynno-
ści – o obrębie pracy naukowej – od powzięcia i ustalenia problemu aż do opracowania 
materiałów naukowych włącznie. W tym sensie badania naukowe obejmują co najmniej 
kilka etapów.

Istnieją różne propozycje podkreślenia poszczególnych etapów badań naukowych. 
Większość z nich jest niemal dosłownym odwzorowaniem etapów pełnego aktu myślenia, 
podanych przez Johna Deweya (1859–1952) w książce Jak myślimy2.

Badania naukowe przeprowadzane zgodnie z etapami myślenia refleksyjnego mają 
wobec tego następujący przebieg:

 ● sytuacja problemowa rozumiana jako początkowy moment procesu myślowego,
 ● formułowanie problemu lub problemów badawczych,
 ● wysuwanie hipotez roboczych,
 ● wyprowadzanie konsekwencji z przewidywanych rozwiązań hipotez,
 ● empiryczna weryfikacja hipotez.

Etapy te wydają się słuszne, ale tylko w przypadku gdy w badaniach zakłada się 
niejako z góry zaistnienie określonych hipotez roboczych, które należy zbadać, poznać, 
udowodnić. Wynikają one z problemu badawczego (naukowego) – są wyrażone twier-
dzeniem lub pytaniem. Ich stopień ogólności może być różny. Wiemy jednak – dowodzą 

2 Por. J. Dewey, Jak myślimy, tłum. Z. Bastgenówna, PWN, Warszawa 1988, s. 31–35, 64–69, 69–72, 89–96, 
175–182, 366–374.
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tego prowadzone badania – że nie zawsze tak jest. Może się zdarzyć, iż postawienie 
hipotez jest zbędne.

Podawane w literaturze metodologicznej etapy badań naukowych są niekiedy bardzo 
rozdrobnione. Tendencja taka wydaje się słuszna, ponieważ nie wszystkie wymienione 
tam etapy muszą z konieczności wystąpić bezwzględnie w każdym badaniu. Na ogół 
wszelkie badania naukowe obejmują następujące etapy:

 ● sytuacja problemowa,
 ● formułowanie problemów, a często także hipotez roboczych,
 ● wybór tematu badań i osób badanych,
 ● przygotowanie procedury badań,
 ● przeprowadzenie badań.

Wymienione etapy badań nie przewidują celowo wyeksponowania wśród nich takich 
ważnych czynności procesu badawczego jak wyłonienie zmiennych i wskaźników, badania 
pilotażowe, opracowanie narzędzi badawczych, końcowe czynności badacza. Są one 
niewątpliwie również integralnym składnikiem szeroko rozumianych dociekań. Wymagają 
jednak odrębnego, szerszego omówienia.

Odpowiednio dobrane lub samodzielnie skonstruowane metody badawcze są i po-
zostaną wyłącznie określonymi narzędziami badań. Ich skuteczność zależy nie tylko od 
przysługującej im obiektywności, rzetelności i trafności, ale w dużym stopniu także od sa-
mego sposobu posługiwania się metodami badawczymi. Dlatego też podczas przeprowa-
dzania badań konieczne jest przestrzeganie przynajmniej kilku podstawowych warunków.

Zaliczyć do nich można następujące:
1. Atmosfera pozbawiona większych napięć psychicznych. Chodzi o to, aby osoby inda-

gowane nie były zaskakiwane badaniami, darzyły zaufaniem osobę badającą, nie bały 
się ewentualnych konsekwencji swego uczestnictwa w badaniach.

2. Niezakłócone niczym z zewnątrz okoliczności badań – zapewnienie warunków mak-
symalnej koncentracji osób badanych na powierzonych im zadaniach.

3. Dobre samopoczucie i brak zmęczenia u osób badanych.
4. Pozytywna motywacja osób badanych – gotowość do uczestnictwa w badaniach.
5. Właściwe warunki przeprowadzania badań.
6. Unikanie wszelkich dodatkowych działań motywujących osób badanych celem uzy-

skania od nich możliwie obszernych i pogłębionych wyników badań.
7. Rejestrowanie okoliczności i warunków przebiegu przeprowadzanych badań.

Główne metody i techniki badań pedagogicznych

Metody badań określa się zazwyczaj jako pewien ogólny system reguł dotyczących 
organizowania określonej działalności badawczej, tj. szeregu operacji poznawczych 
i praktycznych, kolejności ich zastosowania, jak również specjalnych środków i działań 
skierowanych z góry na założony cel badawczy.

Techniki badawcze natomiast są bliżej skonkretyzowanymi sposobami realizowania 
zamierzonych badań. Podporządkowane są one metodom badawczym, pełniąc wobec 
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nich służebną rolę. Tak więc metody i techniki badawcze nie wykluczają się. Pozostają 
ze sobą w ścisłym związku i wzajemnie się uzupełniają. Poniżej przedstawione zostały 
podstawowe metody i techniki badawcze stosowane w pedagogice.

Obserwacja

Podstawową i najczęściej stosowaną metodą badań pedagogicznych jest obserwacja. 
Jest ona stałym niemal atrybutem pracy zawodowej każdego pedagoga. Bez niej nie-
możliwe byłoby wręcz wykonywanie jakichkolwiek funkcji wychowawczo-dydaktycznych.

Obserwacja jako metoda naukowa nie jest samym tylko postrzeganiem faktów, zda-
rzeń czy zjawisk. Jest nią osobliwy sposób postrzegania, gromadzenia i interpretowania 
poznanych danych w naturalnym ich przebiegu, pozostających w bezpośrednim zasięgu 
widzenia i słyszenia obserwatora. Obserwacja jako metoda badawcza przyczynia się 
znacznie do postępu w różnych dziedzinach nauki. Szczególną rolę odgrywa zwłaszcza 
we wstępnej fazie poznania naukowego.

Podstawowe warunki poprawnej obserwacji można sformułować następująco:
 ● obiektywność,
 ● wierność,
 ● wnikliwość,
 ● celowość,
 ● planowość,
 ● selektywność,
 ● systematyczność,
 ● rzetelność.

Wszystkie wymienione powyżej cechy poprawnej obserwacji można rozpatrywać 
z punktu widzenia pięciu zasadniczych warunków, jakie powinna ona spełniać, aby mogła 
zasługiwać na miano metody naukowej. Warunkami tymi są:

 ● celowość – obserwatorem kierować powinien jasno uświadomiony cel nastawiający 
go odpowiednio na przedmiot obserwacji; obserwacja bez wskazania tego, co zamierza 
się zgłębić, jest pozbawiona z reguły wartości naukowej,

 ● planowość – obserwacja planowa jest przeciwieństwem obserwacji prowadzonej 
w sposób ametodyczny; chodzi tu o obserwację prowadzoną według ściśle określo-
nego planu,

 ● selektywność – wybiórczość obserwowanych zjawisk; selektywność obserwacji 
polega na ścisłym przestrzeganiu przygotowanego uprzednio rejestru-katalogu ka-
tegorii zachowań,

 ● dokładność – z jaką ktoś śledzący określone wydarzenia dostrzega, odnotowuje 
i interpretuje zaobserwowane zjawiska; aby obserwacja była dokładna, musi być 
wierna, wyczerpująca i wnikliwa,

 ● obiektywność – polega na postrzeganiu i rejestrowaniu tego, co jest przedmiotem 
obserwacji, niezależnie od osobistych doświadczeń, subiektywnych postaw lub ocze-
kiwań inwigilatora.
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Eksperyment pedagogiczny

Jest to metoda pozostająca w ścisłym związku z obserwacją. Mówi się nawet, że 
stanowi pewną odmianę obserwacji, która polega na aktywnym stosunku obserwatora 
do badanej rzeczywistości. Eksperyment jako odmiana obserwacji jest jednocześnie 
metodą samodzielną.

Eksperyment pedagogiczny stanowi jedną z odmian eksperymentu w ogóle. Najogólniej 
rzecz ujmując, jest on metodą badania zjawisk pedagogicznych wywołanych specjalnie 
przez osobę badającą, w kontrolowanych przez nią warunkach, celem ich poznania. War-
tość rozumianego w ten sposób eksperymentu polega zwłaszcza na poddaniu kontroli 
naukowej warunków, w jakich zachodzi wywołane przez nas zjawisko. Większość peda-
gogów i psychologów jest zdania, że eksperyment pedagogiczny przebiegać powinien 
w naturalnych warunkach badań.

Eksperyment pedagogiczny można przeprowadzić za pomocą różnych technik, czyli 
swoistych sposobów organizowania badań eksperymentalnych. Na ogół wymienia się 
trzy techniki eksperymentalne:

 ● technikę grup równoległych,
 ● technikę rotacji,
 ● technikę jednej grupy.

Technika grup równoległych, zwana także techniką grup porównawczych, zakłada 
uwzględnienie, w toku przeprowadzania eksperymentu, dwojakiego rodzaju klas porów-
nawczych, tj. klas eksperymentalnych i kontrolnych, określonych czynników eksperymen-
talnych oraz badań początkowych i końcowych.

Technika rotacji lub podziału krzyżowego różni się od techniki grup równoległych tym, 
że poszczególne elementy badań eksperymentalnych wykorzystuje się w sposób bardziej 
wybiórczy. Uwzględniając podział klas porównawczych na oddziały eksperymentalne 
i kontrolne, jednakowo czyni użytek z każdej z nich. Mianowicie przewiduje wzajemną 
wymianę funkcji, jakie pełnią te klasy w eksperymencie.

Technika jednej grupy jest najmniej skutecznym sposobem prowadzenia badań ekspery-
mentalnych. Pomija całkowicie klasy kontrolne. Sama dla siebie stanowi układ odniesienia. 
Możliwe jest to tylko w przypadku zastosowania np. trzykrotnych badań początkowych 
i dwukrotnych badań końcowych dla zwiększenia obiektywności.

Techniki socjometryczne

Techniki socjometryczne najogólniej rzecz ujmując, polegają na podawaniu przez 
osoby badane personaliów członków danej grupy zgodnie ze ściśle określonymi kryteriami 
wyboru, wyrażonymi w formie specjalnie skonstruowanych pytań używanych podczas 
badań. Pytania te dotyczą różnego rodzaju stosunków społecznych, w tym zwłaszcza 
żywionych przez badanych uczuć sympatii lub antypatii wobec członków badanej grupy, 
uznania lub braku wiary w ich przyjaźń, koleżeństwo, przywództwo itp., czyli koncentru-
ją się one na tzw. stosunkach przyciągania (atrakcji), jak sympatia, przyjaźń, zaufanie, 
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i stosunkach odpychania (repulsji), tj. stosunkach opartych na uczuciach antypatii, wro-
gości, uprzedzenia.

Wśród technik socjometrycznych wyróżnia się techniki w wersji klasycznej i techniki 
w nowszej wersji. Pierwsze z nich są zasługą dr Jacoba Moreno (1889–1974), uważanego 
powszechnie za ojca socjometrii.

Do technik nieklasycznych zalicza się m.in. plebiscyt „zgadnij kto?”, „życzliwości i nie-
chęci” Janusza Korczaka (1879–1942) oraz technikę szeregowania rangowego. Wszystkie 
wymienione wyżej techniki socjometryczne służyć mogą takim samym lub podobnym celom 
badawczym. Przede wszystkim dotyczą stosunków społecznych panujących wśród człon-
ków danej grupy. Chodzi tu szczególnie o stosunki społeczne w ich nurcie nieformalnym.

Analiza dokumentów

Przez analizę dokumentów, czyli wytworów ludzkiego działania, rozumie się metodę 
badawczą polegającą na opisie i interpretacji konkretnych dokonań w procesie uczenia się, 
pracy produkcyjnej, zabawy lub innego rodzaju działalności, zakończonych bardziej lub 
mniej gotowym produktem. Stanowi ona ważne źródło dla potrzeb badawczych, np. przy 
opracowaniach monograficznych.

Dokumenty, na których wspiera się omawiana analiza w badaniach pedagogicznych, 
mogą być różnego rodzaju. Istnieje kilka kryteriów, według których możliwy jest podział 
dokumentów. Dla celów badań pedagogicznych najbardziej korzystny wydaje się podział ze 
względu na ich formę i pochodzenie.

Generalnie – z uwagi na formę mówimy o dokumentach pisanych (werbalnych), cy-
frowych (statystycznych) i obrazowo-dźwiękowych.

Dokumenty pisane to różnego rodzaju protokoły i sprawozdania, opinie i świadectwa 
pisemne, prace uczniów, studentów, artykuły prasowe o szkole, młodzieży itp.

Do dokumentów cyfrowych zaliczamy różnego rodzaju statystyki centralne, lokalne, 
opracowania statystyczne i liczbowe, którymi dysponują szkoły i inne instytucje oświaty 
i wychowania, kultury itp.

Dokumenty obrazowo-dźwiękowe stanowią wszelkie te wytwory działania, które nie 
mieszczą się w dwóch poprzednio wymienionych kategoriach. Są to np. rysunki, prace 
konstrukcyjne, filmy, fotografie itp.

Z kolei ze względu na pochodzenie dokumentów dzieli się je na zastane (przypadkowe) 
i intencjonalnie tworzone (systematyczne). Dokumenty zastane są to te wszystkie, które 
zostały wykonane z własnej inicjatywy jednostki (notatki, zapisy, listy itp.). Dokumenty 
intencjonalnie tworzone to te, które powstały z zamiarem poddania ich analizie naukowej.

Ankiety i kwestionariusze

Na ogół przez ankietę i kwestionariusz rozumie się arkusz papieru z wydrukowanymi na 
nim pytaniami i wolnymi miejscami na wpisywanie odpowiedzi lub też z gotowymi odpowie-
dziami, spośród których osoby badane wybierają te, które uważają za prawdziwe. Niektórzy 
dopatrują się różnic między ankietami a kwestionariuszami w sposobie praktycznego ich 
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zastosowania, inni w tematyce, jakiej one dotyczą, a jeszcze inni w samym sformułowaniu 
pytań zastosowanych w badaniach ankietowych i kwestionariuszowych.

Ankieta stanowi z reguły zbiór pytań otwartych i nie obejmuje więcej niż kilka lub kil-
kanaście takich pytań. Możliwe są również wśród nich pytania skonkretyzowane. Na ogół 
jednak przeważają w ankiecie pytania otwarte.

Kwestionariusz zawiera zwykle od kilku do kilkudziesięciu pytań. Wszystkie pytania 
są w zasadzie skonkretyzowane i staranniej dobrane niż w przypadku ankiety. Posiadają 
specjalny klucz, stanowiący podstawę interpretacji otrzymanych wyników. Z tego względu 
wymagają one uprzedniej standaryzacji.

Rozmowa i wywiad

Rozmowa i wywiad są metodami gromadzenia danych na podstawie bezpośredniego 
kontaktu słownego z osobami badanymi lub osobami udzielającymi o osobie ważnych 
informacji interesujących badacza. Jeśli kontakt taki zostaje nawiązany z osobami bada-
nymi, mamy do czynienia z rozmową. Wywiad natomiast istnieje w przypadku nawiązania 
bezpośredniego kontaktu słownego z osobami, które informują nas o badanych osobach.

Każda rozmowa i wywiad wymagają starannego przygotowania, zanim praktycznie 
zostaną wykorzystane w pracy badawczej. Wiąże się to szczególnie z rozmową i wywia-
dem kategoryzowanym, choć nie oznacza to, że rozmowę i wywiad nieskategoryzowane 
można przeprowadzić w sposób całkowicie dowolny.

Staranne przygotowanie rozmowy i wywiadu stanowi ważny, ale nie jedyny warunek 
praktycznego ich zastosowania. Zastosowanie takie zależy w dużej mierze także od indy-
widualnego podejścia ze strony inwigilatora wobec każdej osoby, z którą przeprowadzamy 
rozmowę lub wywiad.

Wychowanie w świetle teorii osobowości

Wszelkie zabiegi wychowawcze podporządkowane są kształtowaniu ludzkiej osobowo-
ści i o tyle mają sens, o ile prowadzą do pożądanych zmian osobowości wychowanka – są 
więc podstawowym kryterium skuteczności wychowania.

Wskazuje to zatem na konieczność znajomości i rozumienia problematyki osobowości 
zarówno przez teoretyków, jak i praktyków wychowania.

Pedagog kreśląc wizję kształtowania osobowości jednostki ludzkiej, w swoich rozważa-
niach podejmuje próbę określenia tego, co należy rozumieć przez ten termin. W ten sposób 
kreśli się pewną wizję człowieka, o którego warto i trzeba zabiegać także w procesie wy-
chowania. Poniżej zostaną zaprezentowane założenia trzech kategorii teorii osobowości 
i ukazane wynikające z nich konsekwencje dla organizowania procesu wychowania.

Wśród teor i i  behawiorystycznych ukazane zostaną jedna koncepcja z wersji 
skrajnej i kilka modeli umiarkowanych.

Teoria w koncepcji radykalnej powstała jako pewnego rodzaju przeciwwaga klasycznej 
psychologii introspekcyjnej. Według jej twórcy – amerykańskiego profesora Uniwersytetu 
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Hopkinsa w Baltimore Johna B. Watsona (1878–1958) przeżycia wewnętrzne jednostki 
są jej sprawą osobistą i jako takie nie powinny interesować innych. Wszelkie zachowanie 
człowieka jest jedynie reakcją na bodźce z zewnątrz, tj. środowiska lub otoczenia. Stymu-
latorami tymi mogą być pojedyncze bodźce lub pewien ich układ. Są to zazwyczaj rzeczy, 
zjawiska, zdarzenia i ludzie, z którymi jednostka ma bezpośrednią styczność. Bodźce te 
[S – ang. stimulus] wyznaczają reakcje i sposoby zachowania [R – ang. response]. Myśl 
przewodnia teorii behawiorystycznej w jej skrajnej wersji jest niezwykle prosta. Sprowadza 
się do formuły S – R, mówiącej o bezpośrednim wpływie bodźca lub konfiguracji bodźców 
na reakcje jednostki. Formule tej nadaje się postać: R = f [S], co oznacza, że reakcja jest 
funkcją bodźca lub całego szeregu bodźców. Przyjmuje się, że zachodzące między bodź-
cem powiązania mają charakter mechaniczny. Czyli znając rodzaj bodźców, z łatwością 
można przewidzieć reakcje i odwrotnie. Wyklucza się tu wszelkie wpływy pośrednie, czyli 
zmienne pośredniczące czy kontekstowe3.

Wychowanie – zgodnie z radykalną wersją teorii behawiorystycznej – jest jedynie 
bezpośrednim oddziaływaniem wychowawcy na wychowanka, polegającym na jawnym 
kierowaniu jego rozwojem, nieuwzględnianiu i wręcz lekceważeniu przysługującego mu 
prawa do własnej aktywności i samodzielności. Rozumiane w ten sposób wychowanie 
usprawiedliwia wszelkie przejawy manipulacji i indoktrynacji w wywieraniu wpływu na 
dzieci i młodzież. Dlatego też teoria behawiorystyczna w skrajnej wersji spotkała się z ostrą 
krytyką środowiska uniwersyteckiego w Stanach Zjednoczonych i Europie4.

Do rzeczników teorii behawiorystycznej w wersji umiarkowanej należą m.in.: profeso-
rowie Clark Hull (1884–1952), Robert R. Sears (1908–1989), John Dollard (1900–1981), 
Orval H. Mowrer (1907–1982) i Albert Bandura (1925–). Doceniali oni wpływ wspomnia-
nych zmiennych pośredniczących między obserwowalnymi bodźcami i reakcjami. Stąd 
też opowiadali się za modyfikacją i złagodzeniem głoszonej przez skrajnych behawio-
rystów formuły S – R. Nadali jej następujące brzmienie: S – O – R, gdzie O oznacza 
zmienne pośredniczące. Głosili jednocześnie, iż w zasadzie wszystkie reakcje ludzi są 
nabyte, czyli podlegają procesowi uczenia się. Dotyczy to zarówno zachowań przysto-
sowawczych, jak i nieprzystosowawczych. Tylko nieliczne z nich podlegają wpływowi 
czynników dziedzicznych i rozwojowych. Szczególną wagę przywiązywano do tzw. wa-
runkowania instrumentalnego, polegającego na stosowaniu wzmocnień pozytywnych 
lub negatywnych.

Tak więc – zgodnie z ogólnymi założeniami teorii behawiorystycznej w wersji umiar-
kowanej – wychowanie polega głównie na manipulacji wzmocnieniami w celu sterowa-
nia zachowaniami wychowanków i ich modyfikowania. Wyraźnie preferuje się wzmocnienia 
pozytywne i stwierdza, że stosowanie kar w procesie wychowawczym raczej nie eliminuje 
zachowań niepożądanych, a jedynie tłumi je lub powstrzymuje.

3 J. B. Watson, The Behavior of Noddy and Sooty Terns, „Carnegie Institute Publication” 1908, s. 103, 197–255, 
tenże, Behaviorism (revised edition), University of Chicago Press, Chicago 1930.
4 J. Mills, Control: A History of Behavioral Psychology, New York University Press, New York 1998 (Chap-
ter II).



Andrzej Marian Cwer154

Rzecznicy teorii behawiorystycznych są przekonani o nieograniczonych wręcz możliwo-
ściach oddziaływań wychowawczych. Mówi się tu nawet o tzw. inżynierii behawiorystycznej 
lub technologii zachowania i kształcenia.

Stroną ujemną tak rozumianego podejścia jest przesadne kierowanie zachowaniami 
wychowanków oraz bezkrytyczne podporządkowywanie ich wymaganiom wychowawców.

W innym świetle ukazują wychowanie teorie osobowości o or ientacj i  humani-
stycznej. Powstawały one jako pewnego rodzaju protest przeciwko uznawanej przez 
rzeczników teorii behawiorystycznej koncepcji człowieka reaktywnego (człowieka robota) 
oraz przeciwko pesymistycznemu poglądowi na człowieka głoszonemu przez zwolenników 
teorii psychoanalitycznej. Reprezentantami i rzecznikami tych teorii (humanistycznych) są 
m.in.: Abraham A. Maslow (1908–1970), Carl R. Rogers (1902–1987), Frederick S. Perls 
(1893–1970).

Rzecznicy teorii orientacji humanistycznej są zgodni zwłaszcza w sposobie widzenia 
natury człowieka, egzystencji i odpowiedzialności. Według nich człowiek jest z istoty 
swojej jednostką aktywną i samodzielną, a nie bezwolnie ulegającą wpływom środowiska 
fizycznego i społecznego, jak zakłada się w teoriach behawiorystycznych. Każdy człowiek 
jest podmiotem działania, odpowiedzialnym za kierowanie własnym życiem i zdolnym do 
decydowania o swoim losie. Dlatego zwolennicy teorii humanistycznej odrzucają wszelkie 
próby degradowania człowieka do roli przedmiotu, i to bez względu na stopień jego doj-
rzałości umysłowej i społecznej, pochodzenie socjalne, poglądy. Twierdzą, iż jednostka 
ludzka ma prawo i obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za własny rozwój. Może 
więc i powinna świadomie wpływać na coraz bardziej dojrzały i pełny kształt swego życia. 
Efekt taki uzyskuje dzięki procesowi samorealizacji (ang. self-actualization), stanowiący 
wrodzoną cechę człowieka.

Innym ważnym założeniem teorii o orientacji humanistycznej jest twierdzenie, że jed-
nostka jest sterowana głównie przez własny sposób postrzegania zarówno samej siebie, 
jak i swego otoczenia. Zachowanie jej jest zatem zdeterminowane w szczególności przez 
obraz, wizerunek, wiedzę, opinię lub poglądy, jakie ma o świecie wewnętrznym (własne 
„ja”) i świecie zewnętrznym (otoczeniu).

Ponadto w teoriach o orientacji humanistycznej zakłada się, że o wartości człowieka 
decyduje nie to, czym był on w przeszłości lub czym może się stać w przyszłości, lecz to, 
czym jest aktualnie. Zasadnicze jego zadanie polega więc na aktualizowaniu tkwiących 
w nim możliwości. Tymczasem, jak przypuszcza wspomniany F. S. Perls, możliwości te 
realizowane są zazwyczaj tylko w 10–20%5.

Poglądy rzeczników teorii o orientacji humanistycznej zdecydowanie przeciwstawiają 
się tradycyjnemu pojmowaniu wychowania. Wyklucza się jego charakter interwencyjny 
i w nadmiarze intencjonalnym. Tak więc ideałem człowieka, o jakiego warto zabiegać w pro-
cesie wychowania, jest człowiek o wysokim stopniu świadomości, niezależny, nastawiony 
w większym stopniu na eksplorację swej przestrzeni wewnętrznej niż świata zewnętrznego.

5 F. S. Perls, Gestalt Therapy Verbatim, Real People Press, Lafayette, CA 1969, s. 39.
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Zasługą teorii o orientacji humanistycznej jest nie tylko ostra krytyka wychowania 
o charakterze na wskroś interwencyjnym, lecz również próba stworzenia własnej kon-
cepcji dotyczącej pracy wychowawczej. Ostatnimi czasy coraz częściej mówi się nawet 
o tzw. pedagogice humanistycznej, jak np. antypedagogika, pedagogika Gestalt.

Zarysowane powyżej poglądy o wychowaniu pozwalają przede wszystkim spojrzeć 
na wychowanka jako na osobę zasługującą na bezwarunkową akceptację, mimo róż-
nych jego niedoskonałości. Jeszcze inne spojrzenie na wychowanie prezentują teorie 
psycho społeczne, których przedstawicielami są: Austriak Alfred Adler (1870–1937), 
Niemcy Erich Fromm (1900–1980) i Karen Horney (1885–1952) oraz Amerykanin 
Harry S. Sullivan (1892–1949). Każde z nich stworzyło własną teorię osobowości, ale 
łączy ich przekonanie, że na kształtowanie osobowości szczególny wpływ mają nie 
tylko czynniki biologiczne, jak to podkreślał twórca psychoanalizy, przyjaciel Alfreda 
Adlera – Sigmund Freud (1856–1939), ale także uwarunkowania społeczne. Wszyscy 
oni doceniają istnienie pewnych wrodzonych predyspozycji, a więc nie uzależniają 
rozwoju człowieka od uwarunkowań społecznych, chociaż przywiązują do nich wielką 
wagę. Twierdzą np., że lęk nie jest predyspozycją wrodzoną, lecz wytworem interakcji 
społecznych. Niemniej uważają, że człowiek jest istotą społeczną, związaną integralnie 
z innymi ludźmi i od nich w dużej mierze zależną. Szczególny nacisk kładą na interakcję, 
w jaką jest uwikłana jednostka w swym środowisku społecznym. Charakter interperso-
nalny mają nawet takie formy psychiczne jak spostrzeganie, myślenie, zapamiętywanie 
i marzenia senne.

Zgodnie z zasygnalizowanymi założeniami teorii psychospołecznych zachowania 
ludzkie nie dają się zrozumieć w izolacji od szerszego tła warunków społeczno-kultu-
ralnych. Z teorii tych wynika ponadto osobliwe rozumienie wychowania. Przede wszyst-
kim nie jest ono odosobnionym czynnikiem rozwoju człowieka. Na rozwój ten znaczny 
wpływ wywierają także warunki życia społecznego, które mogą sprzyjać wychowaniu, 
ograniczać je lub wpływać na nie destruktywnie.

Zarysowane powyżej trzy kategorie teorii osobowości nie wykluczają się wzajemnie. 
Żadna z nich nie wyjaśnia jednak w pełni szczególnej złożoności procesu wychowania. 
Każda bowiem odnosi się zaledwie do niektórych jego aspektów i szczególnych sytuacji 
wychowawczych.

Istota i klasyfikacja metod nauczania

Efektywna realizacja celów kształcenia w szkole wyższej zależy głównie od jakości 
realizowanych czynności nauczania – uczenia się. Są to czynności o określonej struk-
turze, której złożoność jest nie tylko odzwierciedleniem teoretycznych uzasadnień, ale 
również wynikiem pomysłowości i doświadczeń nauczyciela. Definiując pojęcie metody 
kształcenia, przyjmujemy, że jest to taki racjonalny i zarazem systematyczny sposób 
organizowania umysłowej i praktycznej działalności poznawczej studentów, który opiera-
jąc się na ich świadomości i aktywności, zapewnia im maksymalne warunki opanowania 
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wiedzy i umiejętności samodzielnego jej zastosowania oraz rozwija ich osobowość zgodnie 
z przyjętymi celami wychowania.

W nowoczesnym pojmowaniu metod kształcenia, jak stwierdza uznany specjalista od 
dydaktyki – prof. Wincenty Okoń (1914–2011), chodzi o uzależnienie wartości metody 
od jej wpływu na wywołanie i utrzymanie aktywności uczących się6.

Metoda kształcenia jako systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela ze 
studentami umożliwia osiągnięcie celów dydaktycznych. Opowiadając się za takim rozu-
mieniem istoty i funkcji metody, prof. Krzysztof Kruszewski (1939–2015) pisze, że w rela-
cjach nauczyciela z uczniami i z materiałem nauczania występują powtarzające się ciągi 
czynności o wyraźnej linii ewaluacyjnej i transparentnej konfiguracji7.

W rzeczywistości dydaktycznej wykładowcy rzadko stosują metodę nauczania w jej 
teoretycznie zarysowanym kształcie. Najczęściej starają się wypełnić ją własnym stylem 
pracy pedagogicznej i posiadanymi walorami osobowościowymi.

Spośród wielu klasyfikacji metod nauczania szczególnie preferowana jest ta, która 
obejmuje:

 ● metody słowne (pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wykład),
 ● metody oglądowe (pokaz),
 ● metody praktyczne (metoda laboratoryjna, ćwiczenia praktyczne, instruktaż).

Odrębną grupę tworzą metody aktywizujące, zwane także kompleksowymi lub grami 
dydaktycznymi. Zalicza się do nich metody: sytuacyjne, inscenizacyjne, problemowe, 
programowe i burzy mózgów. Jak pisze K. Kruszewski, pojęcie metod aktywizujących jest 
szerokie dla tej grupy metod, natomiast termin „gry kierownicze” – zbyt wąski. Uzasadnione 
zatem wydaje się wprowadzenie i używanie terminu „gry dydaktyczne” – byłby to pewien 
rodzaj metod problemowych obejmujących burzę mózgów, metodę sytuacyjną, metodę 
biograficzną, symulacje (inscenizację)8.

W wyższych szkołach winny być wykorzystywane wszystkie wymienione metody. 
Niektóre z nich jednak – głównie ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego – 
występują w różnych odmianach ćwiczeń w terenie, gier kierowniczych, instruktażu itp. 
Metody te posiadają jedną wspólną cechę: nawiązują do bardzo konkretnych sytuacji 
lub zdarzeń zaczerpniętych z materialnej rzeczywistości i wykorzystują wiedzę oraz 
doświadczenie słuchaczy.

Metody aktywizujące sprzyjają w wyższych uczelniach tworzeniu odpowiedniego 
klimatu, dobrych warunków do dynamizowania procesu kształcenia. Mogą być wykorzy-
stywane zarówno podczas zajęć audytoryjnych, jak i w terenie. Ich główną wadą jest to, 
że wymagają zbyt wiele czasu i pracy w fazie przygotowawczej. Skoro jednak absolwent 
ma się charakteryzować rzetelną wiedzą ogólną i specjalistyczną, wysokim poziomem 
samodzielności, krytycyzmu i umiejętności w zakresie samokształcenia, to coraz częściej 

6 Zob. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995, s. 245–247.
7 Por. K. Kruszewski, Kształcenie w szkole wyższej. Podręcznik umiejętności dydaktycznych, PWN, Warszawa 
1988 (R. IV).
8 Ibidem (R. V).
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musi mieć okazje uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych metodami 
aktywizującymi. Dotyczy to również wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Doskonalenie metodyki wykładu

Wykład akademicki jest najstarszą i najbardziej związaną z tradycjami szkoły wyższej 
formą nauczania, przez wiele lat też jedyną w tradycyjnym uniwersytecie. Profesjonali-
zacja uniwersytetów i powstanie równorzędnych uczelni wyższych, jak np. politechnik 
czy wyższych szkół zawodowych, sprawiły, że doszły nowe formy kształcenia, ale mimo 
wszystko jeszcze do niedawna – a w niektórych kręgach do dziś – wykład był i jest 
traktowany jako forma podstawowa i dominująca. Uważna analiza aktualnych planów 
studiów wskazuje, że zajęcia wykładowe zajmują niewiele mniej niż połowę ogólnej 
liczby planowanych zajęć programowych, a do niedawna jeszcze ich udział w planach 
studiów osiągał 60–70%.

Poglądy na temat roli wykładu w szkole wyższej można sprowadzić do kilku najczęściej 
akceptowanych tez, które stanowią także aktualny nurt poszukiwań badawczych:

 ● wykład uniwersytecki nie może być ukierunkowany na przekaz informacji. Jego zasad-
nicza funkcja powinna sprowadzać się do sterowania samodzielną pracą studentów;

 ● w procesie badań naukowych główny wysiłek pedagogów należy skierować na opty-
malizację wykładu, dalsze pogłębienie jego teorii oraz określenie struktury naukowej, 
wychowawczej i retorycznej;

 ● analiza miejsca i roli wykładu w szkole wyższej może być podejmowana tylko w ścis-
łym związku z określonym typem szkoły wyższej, rokiem studiów, dziedziną wiedzy 
i tematem zajęć;

 ● wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione i możliwe, wykład należy uzupełniać lub 
zastępować zajęciami konwersatoryjnymi, ćwiczeniowymi lub seminaryjnymi.

Pojęcie i klasyfikacja wykładu

Wykład łączy w sobie dwie cechy, określające z jednej strony jego kształt organizacyjny, 
a z drugiej wartości metody nauczania. Wspomniany już prof. Wincenty Okoń stwierdza, 
że wykład jako metoda jest pewnym układem systematycznie stosowanych czynności na-
uczycieli akademickich i studentów, wykład zaś jako forma nauczania jest pewną całością 
organizacyjną, trwającą określoną ilość czasu, dotyczącą wykładowcy i grupy słuchaczy. 
Z powyższej interpretacji wynika, iż problemy wykładu należy rozpatrywać w kontekście 
ścisłej zależności formy i metody9.

W praktycznej realizacji zajęć wykładowych szczególną uwagę należy zwrócić na 
właściwe przygotowanie wykładu, elementów treści i dobór odpowiednich czynności 
metodycznych stosownie do realizowanych celów kształcenia. Można przyjąć, że wykład 
akademicki to podstawowa forma i metoda kształcenia na wyższych uczelniach, pole-
gająca na przekazywaniu przez wykładowcę w ustalonym czasie wyselekcjonowanych 

9 W. Okoń, Wprowadzenie…, op. cit., s. 257–259.
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i logicznie ułożonych wiadomości, podporządkowanym określonym celom poznawczym, 
kształcącym, wychowawczym i samokształceniowym.

Każda próba refleksji metodycznej nad wykładami uniwersyteckimi wymaga uwzględ-
nienia podstawowych różnic w ich konstrukcji dydaktycznej. Z tej racji w literaturze pe-
dagogicznej można spotkać obecnie kilka klasyfikacji wykładów, zmierzających nie tylko 
do określenia charakteru pracy nauczyciela akademickiego, ale także powiązania jej 
z różnymi przejawami aktywności studentów.

Najczęściej spotykany podział wyróżnia dwa rodzaje wykładów: kursowe (kursoryczne) 
i monograficzne10.

Wykład kursowy stosowany jest głównie na pierwszych latach studiów wyższych i obej-
muje całość problematyki danego przedmiotu w układzie systematycznym zgodnym z obo-
wiązującym programem kształcenia. W miarę jak rośnie liczba podręczników, skryptów 
i innych opracowań, rola tego wykładu maleje.

Wykład monograficzny polega na szczególnym przedstawieniu wybranego zagadnie-
nia stanowiącego wąski wycinek problematyki określonej dyscypliny wiedzy. Prowadzący 
wykład posługuje się głównie wynikami własnych dociekań naukowych i prezentuje in-
formacje z reguły nigdzie dotąd niepublikowane w tej formie, uwypuklając jednocześnie 
zagadnienia metodologiczno-warsztatowe.

Kolejna klasyfikacja wykładów została przedstawiona w 1984 roku przez Wincentego 
Okonia, który wyróżnił wykład konwencjonalny, w najmniejszym stopniu aktywizujący 
studentów, wykład problemowy i wykład konwersatoryjny11. W Nowym słowniku peda-
gogicznym (1998) ten sam autor wymienia powyższe rodzaje wykładów jako metody 
nauczania w klasach wyższych szkół ogólnokształcących, w szkołach zawodowych 
i wyższych12.

Zofia Kietlińska natomiast podejmując problematykę wykładu w procesie studiów, 
wychodzi z założenia, iż przodująca rola wykładu uzależniona jest od nadania tej formie 
nauczania nowej, zmodernizowanej postaci13.

Wykład teoretyczny, zwany kursowym, można stosować tylko wówczas, gdy do okreś-
lonej partii materiału brak jest podręczników i skryptów. Jeśli natomiast istnieje dobre opra-
cowanie zbliżone do zakresu programu, odpowiedni jest wykład komentujący trudniejsze 
partie treściowe i wprowadzający do zgłębiania literatury.

Kolejny rodzaj wykładu, wyróżniony ze względu na metodę prowadzenia zajęć, to 
zmodernizowany wykład konwencjonalny, oparty na elementach aktywizowania studentów, 
głównie przez zadawanie im pytań i udzielanie odpowiedzi na ich pytania formułowane 
w czasie przerwy lub w trakcie zajęć.

10 Por. Z. Kietlińska, Wybrane problemy pedagogiczne wyższych studiów technicznych, PWN, Warszawa 1977, 
s. 58; zob. też: C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej (wyd. VI), PWN, Warszawa 1979, s. 134–135, zob. 
też: B. Nawroczyński, Zasady nauczania, Ossolineum, Wrocław 1961.
11 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984, s. 354.
12 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998, s. 452; B. Milerski, B. Śliwerski 
(red.), Pedagogika. Leksykon, PWN, Warszawa 2000, s. 277.
13 Z. Kietlińska, Wybrane problemy…, op. cit., s. 57.
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Obok dotychczas wymienionych odmian wykładu należy także wspomnieć o wykładzie 
improwizowanym bez wcześniej przygotowanego planu. Opinie na temat tak rozumianych 
zajęć są nadzwyczaj zgodne i wskazują na znacznie niższy poziom recepcji treści tych 
wykładów.

Z przedstawionych dotąd, niektórych tylko interpretacji różnych odmian wykładu wynika, 
że trudno jest zdecydowanie odejść od tradycyjnie ukształtowanych rodzajów tej formy 
i metody zajęć. Równocześnie jednak widoczna jest wyraźna tendencja do wyodrębniania 
określonych struktur metodycznych i treściowych wykładu stosownie do celów kształce-
nia, kierunku studiów, charakteru, możliwości psychofizycznych studentów i warunków 
wpływających na ich aktywną postawę w procesie studiowania.

W doskonaleniu zawodowym natomiast, jak uważa twórca polskiej pedagogiki pracy – 
Tadeusz Nowacki (1913–2011), stosowany jest przede wszystkim wykład praksyjny, którego 
konstrukcja nie wywodzi się z logiki jakiejkolwiek dyscypliny, lecz z praktycznego porządku 
interdyscyplinarnych układów informacyjnych, pożytecznych dla działania zawodowego14.

Charakterystyka zalet i słabości wykładu

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wykładowej formy zajęć dostrzegają w niej 
określone zalety i słabości. Ich analiza może ułatwić zrozumienie przesłanek optymalizacji 
wykładu oraz źródeł poprawnej techniki przekazu informacji.

Poniżej przedstawiono główne zalety wykładu:
 ● Osobisty kontakt wykładowcy ze studentami.

Jego wartość określają nie tylko cele i zadania dydaktyczne, ale także wychowawcze. 
Przekazując informacje, wykładowca formułuje również szereg interpretacji, które 
odzwierciedlają jego stosunek emocjonalny do określonych rzeczy i zjawisk.

 ● Możliwość pobudzania zainteresowań i uwagi studentów, głównie poprzez właściwy 
dobór informacji i utrzymanie kontaktu wzrokowego z audytorium.
Z praktyki działania pedagogicznego wiadomo, że te same treści można przekazać 
zarówno w sposób schematyczny, odtwórczy i mało interesujący, jak i poznawczo 
ciekawie, zajmująco i wielostronnie. Sięgając po przykłady różnorodnych związków 
teorii z praktyką, wykładowca może rozbudzić zainteresowania studentów. Z kolei 
naturalne i systematyczne podtrzymywanie kontaktu wzrokowego audytorium ułatwia 
przekazywanie informacji, a także sprzyja koncentrowaniu uwagi na omawianym 
zagadnieniu.

 ● Dobre warunki do szybkiego przekazywania stosunkowo dużej ilości informacji.
Jest to z pewnością zaleta wykładu, ale równocześnie i wada, bowiem według Tade-
usza Tomaszewskiego należy odróżnić wyraźnie wiadomości „nadane” od wiadomości 
„odebranych”.

 ● Możliwości systematyzowania wiadomości rozproszonych w różnych źródłach infor-
macyjnych. 

14 T. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004, s. 276.
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W warunkach studiów wyższych i w czasie, gdy proces studiowania opiera się na 
samodzielnym korzystaniu z różnych źródeł wiedzy, szczególnego znaczenia nabiera 
formułowanie uogólnień i interpretacji. Dotyczy to zarówno problematyki mieszczącej 
się w obrębie danego przedmiotu kształcenia, jak i jej interdyscyplinarnego ujęcia. 
Pomijamy w tym przypadku sygnalizowaną często przez studentów niedostępność 
źródeł informacyjnych, chociaż ma ona istotny wpływ na jakość studiowania, nato-
miast akcentujemy kształcącą rolę logicznie spójnych przedstawień problemów na 
podstawie wielostronnej analizy faktów, zjawisk i procesów. Z praktyki pedagogicznej 
wiadomo, że studenci traktujący studia w sposób instrumentalny i formalny czekają na 
jednoznaczne i względnie skrótowo ujęte wykłady, po których wystarczy zapamiętać 
najważniejsze informacje. Jest to klasyczny przykład uczenia się „na egzamin”. Źródłem 
rzetelnej wiedzy i zainteresowań studentów stają się jednak wykłady oparte na wielu, 
często sprzecznych argumentacjach, sięgające po istotne związki teorii z praktyką 
i ukazujące metodyczne uwarunkowania nauki własnej.

 ● Formułowanie wskazówek do pracy samodzielnej z jednoczesnym dostarczaniem 
studentom przykładów różnych sposobów analizy i oceny zjawisk.
Rola wykładu w sterowaniu samodzielną pracą studentów sprowadza się m.in. do 
przekazania im niezbędnych informacji z zakresu celów kształcenia, rozróżniania 
treści głównych i pobocznych, sposobów uczenia się, a głównie korzystania z dzieł 
naukowych, podręczników i skryptów, oraz formułowania wniosków i uogólnień. Sku-
teczną formą przekazania studentom wiadomości i umiejętności z tej dziedziny jest 
systematyczny „instruktaż” dokonywany przez wykładowców w toku realizacji zajęć 
z poszczególnych przedmiotów. Dotychczas ani szkoła podstawowa, ani średnia nie 
wdrażają uczniów do racjonalnej pracy umysłowej.

W szkole wyższej już pierwszy wykład można w dużej części poświęcić na prze-
kaz wiadomości wprowadzających do samodzielnego studiowania.

 ● Wzbogacanie i urozmaicanie wykładu wynikami własnych badań oraz osobistymi 
doświadczeniami.
Wielu pedagogów – nauczycieli akademickich jest zgodnych co do przyznawania 
w toku wykładów pierwszeństwa wiadomościom nowym, ukazującym omawiane za-
gadnienie w nowym świetle, przez pryzmat aktualnych rezultatów badań naukowych. 
Jest to okazja np. do zaprezentowania studentom własnych dociekań badawczych 
w określonej dyscyplinie naukowej. Wiadomości i interpretacje zawarte w podręczni-
kach są ogólnie dostępne, natomiast doświadczenia wykładowców pozostają w wielu 
przypadkach poza sferą świadomości studentów.

Z tej racji wykład należy traktować jako jedną z podstawowych form i metod aktu-
alizowania wiedzy poprzez udostępnianie studentom najnowszych wyników badań.
Poniżej przedstawiono główne słabości wykładowej formy i metody zajęć.

 ● Podający charakter powodujący słaby wpływ na aktywność studentów.
Zagadnienie to dotyczy w głównej mierze wykładu informacyjnego opierającego się na 
werbalnym przedstawieniu określonego wycinka wiedzy. Już w 1948 roku prof. Wiktor 
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Schramm (1885–1958) określił istotę tak rozumianych wykładów, stwierdzając, iż: 
„Znane są fakty, że wykładowca godzinami dyktuje słowo po słowie, czy symbol po 
symbolu, czy cyfrę po cyfrze, co studenci o mniej głębokich umysłach lubią; nauczą 
się do egzaminu od a do zet. Biegną długie godziny wykładów, które w gruncie rzeczy 
nie podniecają do myślenia lub w minimalnym stopniu, a mózg słuchacza znużony 
przepisywaniem często z błędami ze słuchu dyktowanych wyrażeń czy cyfr pełni 
funkcje maszyny stenograficzno-samopiszącej. Po wykładzie następuje bezmyślne 
odprężenie i sposobienie się do następnego wykładu”15.
Obecnie coraz częściej tak w teorii, jak i praktyce wykład informacyjny (podający) 

zastępowany jest odmianami aktywizującymi. Niemniej jednak już w samej formie wykła-
du przeciwstawiającej aktywnego wykładowcę nastawionym na odbiór słuchaczom tkwi 
wyraźna przesłanka tworzenia się warunków niesprzyjających aktywnej pracy audytorium.

 ● Brak sprzężenia pomiędzy wykładowcą a studentami. 
Negatywną stroną wykładu konwencjonalnego jest brak sprzężenia pomiędzy wykła-
dowcą, który nadaje pewne informacje (w sposób słowny lub wizualny), a studentami 
odbierającymi nadawane sygnały słuchowe i wzrokowe.

Wykładowca – szczególnie przy dużej liczbie słuchaczy – na ogół nie wie, jak student 
reaguje na przekazywane mu informacje, czy i w jakim stopniu je przyswaja, czy i w ja-
kim stopniu jest aktywnie zaangażowany. Próby przeciwdziałania powyższej słabości 
wykładu sprowadzają się najczęściej do zadawania studentom – podczas zajęć – py-
tań kontrolnych, wskazywania problemów do samodzielnego opanowywania przed 
wykładem, wykorzystywania różnorodnych sprawdzianów wiadomości bezpośrednio 
po wykładzie, systematycznej obserwacji studentów i utrzymywania z nimi kontaktu 
wzrokowego. Wielu wykładowców zwraca także uwagę na potrzebę prowadzenia 
notatek i późniejszego ich uzupełniania na podstawie różnych źródeł informacji.

 ● Niski wskaźnik wiedzy powykładowej w stosunku do ilości informacji przekazanych.
Nastawienie do trwałego opanowania wiadomości zależy w głównej mierze od pozy-
tywnej motywacji studiowania, na którą duży wpływ mają kompetencje pedagogiczne 
wykładowcy. Ważne, aby umiał on zainteresować studenta przedmiotem i przekonać 
go o przydatności recypowanej wiedzy. Wykładowca, który jest świadom zróżnicowa-
nego stopnia sprawności myślenia studentów, przez umiejętne eksponowanie i po-
wtarzanie zasadniczych problemów może wywierać wpływ na trwałość i wyrobienie 
sprawności myślenia oraz zapobiegać dezaktywacji mniej sprawnych słuchaczy.

Z powyższych uwag wynika, że poziom aktywności studentów w czasie wykładu może 
być zależny od możliwości psychofizycznych, sposobu pracy i jakości przygotowania 
wykładowcy, a także od szeroko rozumianych warunków przebiegu procesu kształcenia. 

15 Profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Zasób naukowy prof. W. Schram-
ma obejmuje ok. 160 pozycji, w których znajdują się: teoria ekonomii rolniczej, ekonomii rolniczej opisowej, ba-
dań cen gospodarstw i ich części składowych oraz rachunkowości rolniczej, organizacja i metodyka nauczania 
uniwersyteckiego, historia gospodarki, nauk przyrodniczych i etnografii – zob. Wielkopolski Słownik Biograficzny, 
red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, PWN, Warszawa–Poznań 1981, s. 649–650; W. Schramm, Studies on farm 
organization, wydanie Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1948, s. 26.
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Uwzględnienie czynników wpływających na optymalizację pracy dydaktycznej wykła-
dowców i słuchaczy w czasie wykładu może w istotny sposób poprawić niekorzystne 
proporcje między ilością informacji przekazanych a wskaźnikiem wiedzy powykładowej.

Podsumowanie

Wiedzę ludzką o otaczającej nas rzeczywistości nazywamy nauką. Jest ona tą dziedziną 
społecznej aktywności człowieka, która zmierza do obiektywnego poznania otaczającego 
jednostkę świata. Nauka w takim ujęciu jest procesem społecznym, w którego wyniku po-
wstają naukowe, w tym pedagogiczne i edukacyjne, konstrukcje, czyli twierdzenia, hipotezy 
i teorie. Proces naukowego poznania otaczającego świata odbywa się głównie poprzez 
edukację według określonego porządku. Wszystkie czynności poznania naukowego są ze 
sobą ściśle powiązane i stanowią organiczną całość. Społeczeństwo oczekuje od nauki 
nie tylko informacji, jak należy coś robić, ale i zalecenia, co robić trzeba.

W dociekaniach nad zagadnieniem wiedzy wynoszonej z murów szkoły wyższej – 
niełatwego procesu intelektualnego rozwoju człowieka jako studenta istotne wydaje się 
kształtowanie nowego postrzegania szkoły wyższej (uniwersytetu) jako placówki otwartej, 
wielostopniowej i dostępnej dla wszystkich.

Szkoły wyższe mają do spełnienia trzy cele: 1) prowadzenie badań naukowych, 
2) kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr, 3) kształcenie pracowników naukowych. Są 
to cele społeczne i wychowawcze.

Całość wiedzy zdobytej na studiach powinna się zintegrować w osobowości absolwen-
ta szkoły wyższej, przeniknąć do jego wnętrza, do osobowości, światopoglądu, planów 
życiowych, przyjętych reguł zachowania, postępowania – wspominają o tym najstarsze 
tradycje uniwersyteckie. Warto zatem o tym pisać, prowadzić badania w myśl założeń 
pedagogiki (pedagogiki powszechnego kształcenia) i śmielej korzystać z dorobku nauk 
współpracujących z pedagogiką.
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Streszczenie

Współczesna, dynamicznie rozwijająca się pedagogika przybiera charakter „pedagogiki po-
wszechnego kształcenia”, rozwija się w tym samym kierunku, integrując wyniki badań wielu 
nauk współdziałających z pedagogiką, dąży do integralnego ujęcia edukacji i całego systemu 
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instytucji edukacyjnych. Procesy te stawiają zarówno przed jednostką, jak i różnymi zbioro-
wościami społecznymi oraz edukacją nowe wyzwania, coraz to trudniejsze cele i zadania. By 
im sprostać, trzeba zapewnić wysoką jakość edukacji, zwłaszcza na poziomie akademickim. 
Wiedza urasta do głównego czynnika innowacyjnego i modernizacyjnego społeczeństwa XXI 
stulecia. Podstawą efektywnego przygotowania absolwentów jest zapewnienie wysokiej jakości 
kształcenia akademickiego, gwarantującej satysfakcjonującą drogę życiową i zawodową. Istotne 
są nie tylko narzędziowa wiedza wyniesiona z murów uczelni przez absolwenta oraz nabyte 
umiejętności i sprawności, ale również sprawność szybkiego dostosowywania się do dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości.

Słowa kluczowe: pedagogika, dydaktyka, szkoła wyższa, badania naukowe, wiedza, umiejęt-
ności, student

Abstract

Contemporary dynamically developing pedagogy takes the character of „pedagogy of general 
education”, develops in the same direction, integrating the results of research of many sciences 
cooperating with pedagogy, aims at an integral understanding of education and the entire system 
of educational institutions. These processes pose new challenges both for the individuals and 
for various social communities and for education, and their goals and tasks are becoming more 
and more difficult. In order to meet them, it is necessary to ensure high quality of education, 
especially at the academic level. Knowledge grows into the main factor of the innovative and 
modern society of the 21st century. The basis for the effective preparation of graduates is to ensure 
high-quality academic education, guaranteeing a satisfactory life and professional path. What 
is important is not only the tool knowledge acquired from the university by the graduate and the 
acquired skills and abilities, but also the ability to quickly adapt to the dynamically changing reality.

Keywords: education, didactics, college, scientific research, knowledge, skills, student
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ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ В АДАПТАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Вступ 

У період адаптації дитини до умов дошкільного навчального закладу, в її житті від-
бувається безліч змін: встановлений режим дня; відсутність батьків поруч протягом 
декількох годин; нові вимоги; постійний контакт з іншими дітьми; нове приміщення тощо1.

У системі дошкільної освіти діє програма «Сприяння освіті», започаткована Меморан-
думом про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та благодійним фон-
дом The LEGO Foundation (Королівство Данія). Цей фонд повністю забезпечив дошкільні 
навчальні заклади наборами, завдяки яким впроваджується LEGO-конструювання. На 
сьогодні сучасні дослідження таких авторів як Комарова Л. «Країна з ЛЕГО», Парамо-
нова Л. «Дитяче творче конструювання», Е.Фешина «ЛЕГО – конструювання в дитя-
чому садку», Лусс Т. «Формування навичок конструктивно – ігрової діяльності у дітей 
за допомогою ЛЕГО», стверджують, що використовуючи конструктор ЛЕГО, можливо 
вирішувати завдання освітньої діяльності з дошкільниками за освітніми лініями розви-
тку, які передбачені «Базовим компонентом дошкільної освіти», в тому числі розвивати 
пізнавальну активність і творчі здібності. А також взявши за основу «Програму розви-
тку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «ЛЕГО – конструювання», автор 
Пеккер Т., яку в 2010 році схвалено до використання у дошкільних навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу 

Освітнє середовище LEGO об’єднує в собі спеціально скомпоновані для занять 
в групі комплекти LEGO, ретельно продуману систему завдань для дітей і чітко сформу-
льовану освітню концепцію2. LEGO-педагогіка – одна з найвідоміших і поширених нині 

1 Бейлах О. М. Як допомогти дитині підготуватись до вступу в дошкільний заклад: дис. практичного 
психолога. Миколаїв: 2012. URL: http://chervoni vitryla.com.ua. 
2 Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального   ЗАГАЛЬНА 
ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ’ 183 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ’ мира средствами 
конструктора LEGO). М.: Линка Пресс, 2001, c. 88.
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педагогічних систем, широко використовує тривимірні моделі реального світу і пред-
метно-ігрове середовище навчання і розвитку дитини. LEGO-конструктор спонукає 
працювати в рівній мірі, і голову, і руки учня. Конструктор допомагає дітям втілювати 
в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працюючи і бачачи кінцевий 
результат. Він дозволяє вчитися граючи і навчатися в грі (LEGO – від дат. Leggodt – 
гра, задоволення), причому конструктор розрахований як на хлопчиків, так і на дівчат.

Слід зазначити, що у цей період ускладнюючим чинником адаптації можна на-
звати й конфлікти в сім’ї, нетовариськість батьків. Діти мимоволі засвоюють негативні 
риси поведінки батьків, що ускладнює їхні стосунки з однолітками. Вони поводяться 
невпевнено й нерішуче, багато хвилюються, сумніваються, тому не можуть бути 
легко прийнятими в групі3.4 Все це впливає на дитину, створюючи для неї стресову 
ситуацію, яка без спеціальної допомоги може призвести до нервових реакцій, таких 
як: постійне вередування, страх, відмова від їжі тощо.

У процесі уникнення стресових ситуацій в адаптаційний період дитини до умов 
дошкільного навчального закладу широко використовують різні методи й засоби, 
які ґрунтуються на таких принципах, як-от: принцип відповідності віковим і психо-
логічним особливостям дітей; принцип послідовності та поетапності впровадження 
і застосування різноманітних методів та засобів; принцип комплексності; принцип 
творчої активності5.

Розглянемо детальніше різновікові адаптаційні періоди дітей, наприклад ранній 
вік (від 1-го до 3-х років) є одним із важливих періодів у житті дитини. За цей час 
діти оволодівають прямою ходьбою, можуть легко упізнавати предмети, починають 
вимовляти короткі речення, здатні виражати засобами мови окремі стани і потреби 
(«Я хочу», «Я буду»), прагнуть до активних самостійних дій6. Предметна діяльність 
стає провідною у психічному розвитку, а мовлення – засобом спілкування, зароджу-
ються ігрова та зображувальна діяльність, розвиваються різні форми спілкування 
з дорослими й однолітками, інтенсивно формуються новоутворення у пізнавальній 
та особистісній сфері малюка.

На думку Л. Виготського, дитина в цьому віці перебуває у світі речей і предметів, 
у своєрідному їх «силовому полі». Кожен предмет спонукає дитину доторкнутися до 
нього, взяти в руки або, навпаки, не торкатися його7.

У дошкільний період виникає новий тип провідної діяльності дитини. Це вже не 
просто неспецифічні маніпуляції з речами, а предметна ігрова діяльність, пов’язана 
з оволодінням культурними способами дій з предметами. Предметно-ігрова діяль-
ність є провідною тому, оскільки забезпечує розвиток всіх сторін життя дитини: уваги, 

3 Долганова О. Як сприяти розвитку здібностей дітей. Пам’ятка для батьків. Вихователь-методист до-
шкільного закладу. 2016. № 8, c. 39.
4 Крокуємо з малечею дорогою адаптації / Т. Лукша, С. Немержицька, Н. Соколова. Психолог дошкілля. 
2012. №8, c. 1–48.
5 Найдюк Н. Йдемо в садочок правильно. Тижневик «Деснянський тиждень». 2012 р. № 35, c. 126.
6 Науменко О. М. Адаптація малюків до умов дошкільного закладу. Психологічна газета. 2010. №13, c. 3–5.
7 Грицюк Т. С. Адаптація дітей до умов ДНЗ: дис. практичний психолог. Х. 2013.
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пам’яті, мови, наочно-дієвого і наочно-образного мислення. Всі ці найважливіші 
здібності в даному віці найкраще розвиваються саме в процесі практичних пред-
метних дій. Окрім того, граючись з предметами, дитина відчуває свою самостійність, 
незалежність, впевненість в своїх силах, що дуже важливо для швидкої адаптації та 
всебічного розвитку особистості.

Саме тому, ми вважаємо, що правильна організація в адаптаційний період ігро-
вої діяльності, спрямованої на формування емоційних контактів «дитина – дорос-
лий» і «дитина – дитина» обов’язково включає ігри та вправи з предметами дозволяє 
позитивно адаптуватися дитині у новому середовищі.

При цьому, основне завдання ігор в цей період – формування емоційного контакту, 
довіри дітей до вихователя. Дитина повинна побачити доброго вихователя, завжди 
готового прийти на допомогу людині (як мама) і цікавого партнера у грі. Емоційне 
спілкування «дитини-дитини» й «дитини-дорослого» виникає на основі спільних дій, 
які супроводжуються посмішкою, лагідною інтонацією, проявом турботи. Перші ігри 
повинні бути фронтальними, щоб жодна дитина не відчула себе обділеною увагою. 
Ініціатором ігор зазвичай виступає дорослий. Ігри вибираються з урахуванням мож-
ливостей дітей, місця проведення8. 

З огляду на це, іграшка – це невід’ємний атрибут дітей дошкільного віку, без якої 
неможлива гра. Нині «іграшкова індустрія» пропонує широкий спектр різноманітних 
іграшок: яскравих, привабливих зовні, та, на жаль, не завжди розвивальних.

При цьому, справді універсальною іграшкою є конструктор LEGO, що забез-
печує найширші потреби дошкільника, спонукає до мислення, фантазування, дає 
дитині відчути себе творцем. Зауважимо, що дитячими психологами доведено, що 
якщо в житті дитини не присутній момент образної гри, вона починає неадекватно 
сприймати навколишній світ, виникає дефект менталітету9. На іграх з конструктором 
LEGO виросло вже не одне покоління дітей, тому цю іграшку можна сміливо назвати 
найулюбленішою іграшкою серед маленьких дітей.

Особливо подобається дошкільнятам працювати з LEGO-конструктором, без-
умовною перевагою якого над іншими будівельними матеріалами, що використову-
ються для конструювання в закладах дошкільної освіти, є яскравість, барвистість, 
поліфункціональність. Головною метою LEGO-конструювання є розвиток креативності 
та збагачення творчого досвіду в дітей дошкільного віку в процесі ігрової й конструк-
торської діяльності. Дошкільнята граються, створюють конструкції, досліджують їх, 
при цьому отримують уявлення про облаштування світу людей, природи, предметів; 
учаться аналізувати інформацію, робити висновки, працювати в команді10.

8 Лусс Т. В. Формування навичок конструктивно-ігрової діяльності у дітей за допомогою ЛЕГО. М.: Гума-
нітарний видавничий центр ВЛАДОС, 2003, c. 104.
9 Новікова В. В. Адаптація дітей в дошкільному закладі: практичний психолог, дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 418 компенсуючого типу Харківської міської ради. DOI: tp://dnz418.edu.kh.ua.
10 Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального ЗАГАЛЬНА 
ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ’ 183 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ’ мира средствами 
конструктора LEGO). М.: Линка Пресс, 2001, c. 54.
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Слід звернути увагу на те, що конструктор LEGO надає практично необмежені 
можливості для створення різних типів будівель та ігрових ситуацій. Він стимулює 
дитячу фантазію, сприяє розвитку моторики. LEGO-конструювання дає дітям змогу 
самостійно вирішувати завдання, спрямовані на розвиток уяви й формування уза-
гальнених способів конструювання.

Окрім того, LEGO-конструктор допомагає дітям втілювати в життя власні задуми, 
будувати із захопленням, фантазувати й бачити кінцевий результат своєї роботи. Од-
ним словом, LEGO-конструювання сприяє розвитку уяви, творчих задатків, інтелекту 
а також позитивному адаптуванню у новому середовищі11.

Діапазон використання LEGO-конструктора з погляду конструктивно-ігрового та 
адаптативного значення для дітей дошкільного віку досить широкий. Він широко 
використовується на заняттях із конструювання та вирішує такі завдання: розвиває 
розумові (інтелектуальні) процеси (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, логіч-
не мислення, запам’ятовування тощо); розвиває психічні процеси (пам’ять, увагу, 
сприйняття); розвиває сенсорні здібності (уявлення, сприйняття, відчуттів); розвиває 
креативність (діти мають можливість висловлювати власні творчі ідеї й утілювати їх 
у життя); розвиває впевненість у собі, контроль над емоціями, уміння перемагати 
і програвати, відчуття власних сил, уміння ставити й досягати цілі; розвиває само-
стійність, уміння працювати в команді.

Ще одним ефективним засобом активізації мислення і творчих задатків слугує 
конструювання за моделями, схемами, кресленнями, планом, зразком, по пам’яті12. 
Розвитку уяви сприяє конструювання за задумом із певної теми. Дитина створює 
нові образи спираючись на наявні уявлення про об’єкт по ходу задуму, уточнює 
й удосконалює конструкцію, тим самим проявляє творчість. Конструктивна діяльність 
потребує відповідно високої зосередженості й уваги в дітей. Перш ніж приступити 
до створення конструкції, необхідні продуманість, певна послідовність і творчість 
у роботі. У процесі виконання конструювання в дошкільників розвивається вміння 
творчо довести почату справу до кінця, контролювати свою діяльність і отримувати 
якісний результат, що є дуже важливим для подальшої діяльності13.

Перш ніж розпочати роботу з LEGO-конструктором за цією методикою, ми замис-
лилися над тим, як правильно створити ігрове середовище, щоб дати дітям можли-
вість самостійно грати, придумувати сюжети ігор, заохочувати дітей до спілкування 
з однолітками. Із цією метою ми використовували набір LEGO-конструктора «Шість 
цеглинок» і «Стандартний комплект цеглинок LEGO DUPLO», який складається 
з безлічі різнокольорових деталей, фігурок людей і тварин, елементів для створення 
транспорту (колеса)14.

11 Там же, c. 56.
12 Конструюємо: граємо і вчимося Lego Dacta. Відділ ЛЕГО-педагогіки, ІНТ, 2007. Матеріали розвиваючого 
навчання дошкільнят. М., c. 37.
13 Лусс Т. В. Формування навичок конструктивно-ігрової діяльності у дітей за допомогою ЛЕГО. М.: Гума-
нітарний видавничий центр ВЛАДОС, 2003, c. 104.
14 Там же, c. 34–36.
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Конструюючи та граючи з яскравими моделями, діти вчилися працювати в команді. 
Із задоволенням вони створювали міські споруди і транспортні засоби, дізнавались 
про їх призначення; обіграючи конструкції, дошкільнята інтуїтивно підходять до ро-
зуміння, що означає бути частиною сучасного суспільства та разом з тим, позитивно 
адаптуються до умов дошкільного навчального закладу.

У процесі адаптаціЇ до умов дошкільного закладу, слід опанувати конструктивну 
діяльність, а це неможливо без правильно організованої та проведеної підготовчої 
роботи. Тому спочатку дошкільнятам слід давати дітям можливість ознайомитися 
з деталями, виконуючи прості, недовготривалі завдання, що надає можливість роз-
вивати спостережливість, уточнення знань про форми предметів і їх частин, про 
відмінності й подібності, про характерні та індивідуальні ознаки15, 16.

Загалом слід зазначити, що Конструктори LEGO – це дуже захоплюючі іграшки, 
які активно сприяють гармонійному розвитку дітей. У дітей удосконалюється дрібна 
моторика, просторове мислення, логіка та інші психічні і фізичні уміння та функції. Крім 
цього, LEGO сприяє заспокоєнню у період адаптації до умов дошільного закладу, так 
як за кропіткою грою у дошкільників просто не має часу відволікатися на що-небудь 
інше. Конструктор LEGO дає можливість не тільки зібрати іграшку, але і грати з нею, 
причому, використовуючи деталі не одного, а двох і більше наборів LEGO, можна 
збирати практично необмежену кількість варіантів іграшок і сюжетів гри з ними17.

LEGO-конструкторів сьогодні існує багато видів на сьогодні, і класифікувати їх 
можна за такими ознаками: конструктори для дітей раннього віку (1–3 роки); кон-
структори для дітей-дошкільнят (3–6 років); конструктори для молодших школярів 
(6–7 років); конструктори для дівчаток; набори для хлопчиків; тематика конструкторів; 
матеріали, з яких виготовляють конструктори18.

Конструктори для дітей молодшого дошкільного віку мають великі розміри деталей і 
легкі у зібранні. Переконатися в цьому можна, прочитавши інструкцію на упаковці. Для 
дітей раннього віку варто використовувати конструктори серії LEGO «Duplo», популяр-
ність якого пояснюється високою якістю, оригінальністю, безпекою, різноманітністю 
сюжетів і можливістю грати з самого раннього віку. Збираючи прості і барвисті фортеці 
з кубиків, малюк вчиться спілкуватися і говорити свої перші слова, розвиває дрібну 
моторику, знайомиться з назвами тварин і звуками, які вони видають, досліджує нове.

Серед переваг конструктора LEGO «Duplo» можна назвати: зручність деталей 
(великі і міцні); яскравість привабливих кольорів; різноманітність тем, сюжетів і мож-
ливостей гри; відсутність дрібних деталей, потенційно небезпечних для дітей19.

15 Конструюємо: граємо і вчимося Lego Dacta. Відділ ЛЕГО-педагогіки, ІНТ, 2007. Матеріали розвиваючого 
навчання дошкільнят. М., c. 37.
16 Лусс Т. В. Формування навичок конструктивно-ігрової діяльності у дітей за допомогою ЛЕГО. М.: Гума-
нітарний видавничий центр ВЛАДОС, 2003, c. 104.
17 Там же, c. 52–54.
18 Л. А. Парамонова Конструирование как средство развитие творческих способностей детей старшого 
дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. Москва: 2008, c. 58.
19 Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO»/ 
Рома О. Ю., Близнюк, В. Ю., Борук О. П., The LEGO, Foundation, 2016, c. 143.
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Головна відмінність LEGO «Duplo» від інших конструкторів – це цільні нерозбірні 
фігурки, ідеальне забарвлення і гладкість кубиків, наявність звуку. Деталі конструк-
тора за розміром в 8 разів перевищують стандартні кубики LEGO і є найбезпечні-
шими у світі. За заявою виробника, всі частини іграшки проходять випробування 
на міцність (розтягнення, надкушування, тиск і все те, що може зробити маленька 
дитина з іграшкою). Продукція відповідає всім необхідним стандартам якості, не має 
запаху і ідеально підходить для пальчиків маленьких дітей. Недоліком конструктора 
можна назвати високу вартість наборів, але цей недолік компенсується високою 
якістю іграшки. Науковцями доведено, що конструктори LEGO відіграють важливу 
роль у розвитку дитини. За результатами досліджень і спостережень, вчені зробили 
висновок, що збирання конструктора позитивно впливає на дитину більше, ніж ма-
лювання та ліплення з пластиліну. Це пов’язано з тим, що при малюванні та іграх 
з пластиліном результат праці дитини не завжди виходить успішним. Натомість під 
час гри з конструктором LEGO, у дітей завжди виходить щось цільне і красиве. За-
вдяки своїм формам і забарвленням, як би дитина не зібрала деталі, у неї завжди 
буде виходити щось схоже на справжні предмети. Досягнення певного результату при 
збиранні конструктора формує у маленьких дітей впевненість у собі і навіть прояв 
лідерських якостей20.

На сьогодні, конструктори LEGO є незамінним матеріалом для занять у дошкіль-
них закладах. Для педагогічного процесу LEGO-технологія цікава тим, що, базу-
ючись на інтегрованих принципах, об’єднує елементи гри та експериментування. 
Ігри з LEGO-конструкторами виступають засобом дослідження та орієнтації дитини 
у реальному світі.

Успішність адаптації проявляється у поведінкових реакціях дитини на зовнішні 
умови й у тривалості адаптаційного періоду. З огляду на це можна назвати два основні 
критерії успішної адаптації: внутрішній комфорт (емоційна впевненість) й зовнішня 
адекватність поведінки (здатність легко виконувати вимоги середовища). Тривалість 
адаптації залежить від рівня розвитку дитини. Адаптаційний період вважається за-
кінченим, якщо дитина з апетитом їсть, швидко засинає і прокидається в бадьорому 
настрої, грає з однолітками. Вважаємо, що застосування LEGO-технології сприя-
тиме успішній адаптації дітей до умов дошкільного закладу, оскільки конструктори 
LEGO викликають цікавість у дітей, а сама LEGO-технологія заснована на принципах 
співпраці та співтворчості дітей з педагогом і один з одним й спрямована на розвиток 
індивідуальності дитини ї її творчого потенціалу.

Так, у ході наукового пошуку встановлено, що важливим засобом у формуванні по-
зитивної адаптації дітей дошкільного віку є конструювання. Сучасні діти конструюють 
із паперу, різноманітного будівельного матеріалу, природного матеріалу тощо. Окрім 
того, ми можемо виоремити основні постулати позитивного впливу LEGO-технології 
в процесі адаптації: є прекрасним засобом для інтелектуального розвитку дошкільнят, 

20 Сухар В. Л. Конструювання у ДНЗ. Старший вік. Харків : Ранок, 2016, c. 112–115.
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який забезпечує інтеграцію освітніх ліній розвитку дитини; формує позитивне адап-
таційне середовище; дозволяє педагогу поєднувати освіту, виховання і розвиток 
дошкільнят в режимі гри (вчитися і навчатися у грі); формує пізнавальну активність, 
сприяє вихованню соціально-активної особистості, формує навички спілкування 
і співтворчості; об’єднує гру з дослідницькою та експериментальною діяльністю; надає 
дитині можливість експериментувати і творити свій власний світ, де немає кордонів.

Висновки 

Отже, для оптимізації процесу адаптації дітей дошкільного віку до умов навчаль-
ного закладу можливе використання LEGO-технології. При цьому дуже важливо, 
щоб батьки в період адаптації ставилися до дитини дбайливо і уважно, прагнули 
допомогти їй пережити важкий момент життя.
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Анотація

Статтю присвячено дослідженню інтеграції LEGO- технології в адаптаційний процес дітей 
дошкільного віку. Проаналізовано основні аспекти адаптації дітей дошкільного віку; охарак-
теризовано вплив ігрової діяльності на стан адаптації дітей до дошкільного навчального 
закладу; висвітлено практичні аспекти використання LEGO-технології як засобу адаптації 
дітей до ДНЗ. Зосереджена увага на тому, що освітнє середовище LEGO об’єднує в собі 
спеціально скомпоновані для занять в групі комплекти LEGO, ретельно продуману систему 
завдань для дітей і чітко сформульовану освітню концепцію Зосереджується увага на тому, 
головною метою LEGO-конструювання є розвиток креативності та збагачення творчого до-
свіду в дітей дошкільного віку в процесі ігрової й конструкторської діяльності, отримуючи при 
цьому уявлення про облаштування світу людей, природи, предметів; учаться аналізувати 
інформацію, робити висновки, працювати в команді.

Ключові слова: LEGO-технологія, адаптаційний процес, діти дошкільного віку, дошкільний 
навчальний заклад

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest badaniu integracji technologii LEGO w procesie adaptacji dzieci w wie-
ku przedszkolnym. Analizowane są główne aspekty adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym; 
scharakteryzowano wpływ zabawy na stan adaptacji dzieci do edukacji przedszkolnej; wyróż-
niono praktyczne aspekty korzystania z technologii LEGO jako sposobu adaptacji dzieci do 
przedszkola. W tym artykule koncentrujemy się na tym, że środowisko edukacyjne LEGO łączy 
specjalnie zaprojektowane zestawy LEGO dla grupy, starannie zaprojektowany system zadań 
dla dzieci i jasno sformułowaną koncepcję edukacyjną. Przeprowadzono badanie dzieci w wieku 
przedszkolnym w procesie zabawy i projektowania, przy jednoczesnym uzyskaniu wyobrażenia 
o aranżacji świata ludzi, przyrody, przedmiotów; uczeniu się analizowania informacji, wyciąga-
nia wniosków, pracy w zespole.

Słowa kluczowe: technologia LEGO, proces adaptacji, dzieci w wieku przedszkolnym, placówka 
przedszkolna

Abstract

The article is devoted to the study of integration of LEGO technology in the adaptation process 
of preschool children. The main aspects of adaptation of preschool children are analyzed; the 
influence of play activity on the state of adaptation of children to preschool education is charac-
terized; practical aspects of the use of LEGO technology as a means of adaptation of children 
to DNS are highlighted. Focusing on the fact that the LEGO educational environment combines 
specially designed LEGO kits for the group, a carefully designed system of tasks for children and 
a clearly formulated educational concept. experience in children of preschool age in the process 
of play and design activities, while obtaining an idea of the arrangement of the world of people, 
nature, objects; learn to analyze information, draw conclusions, work as a team.

Keywords: LEGO-technology, adaptation process, preschool children, preschool institution
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ПЕДЕВТОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Вступ

Педевтологія − це складова частина педагогічних наук, дисципліна, яка займаєть-
ся проблемами вчителів. Враховуються такі чинники, як особистість вчителя, підбір 
кандидатів на виконання професії вчителя, підготовка і професійне вдосконалення 
вчителів, а також їх праця за фахом.

В міжвоєний період надзвичайно важливе значення мала реформа Януша Єн-
джеєвіча, що стосувалась підготовки вчителів.

Виклад основного матеріалу

Після закінчення I світової війни життя ставило перед школою і професією вчителя 
нові завдання. Тому почали думати про необхідність реформи не лише учительських 
семінарій, але всієї системи освіти. Таку реформу було введено відповідно до Закону 
Польщі «Про систему шкільництва» від 11 березня 1932 р. Законом було передба-
чено дві організаційні форми підготовки вчительських кадрів для початкових шкіл: 
трирічні педагогічні ліцеї на базі чотирирічної гімназії і дворічне навчання в педагогіч-
ному коледжі для випускників загальноосвітнього ліцею1. На навчання в педагогічному 
ліцеї приймались кандидати віком не менше 16 років, а на перший курс навчання 
в педагогічному коледжі − віком не менше 18 років. Встановлення верхньої вікової 
межі кандидатів на навчання належало до Міністерства віросповідань і народної 
освіти Польщі2.

Як вказано в одному з положень цього закону «Навчання кандидатів на виконання 
професії вчителя здійснюється з метою підготовки працівників, що мають необхідні 
для цього знання, а також педагогічну і громадянсько-суспільну підготовку»3.

1 J. Szempruch. Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej. Rzeszów, c. 21–22.
2 Ustawa o ustroju szkolnictwa z dnia 11 marca 1932 r. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
RP) 1932 r., nr 38, poz. 389. M. Pęcherski, M. Świątek. Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1977. 
Podstawowe akty prawne. PWN. Warszawa 1978, c. 190–205; Organizacja systemu edukacyjnego w Polsce 
w latach 1932–1993. Antologia dokumentów i materiałów, wyb. i oprac. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski. Dom 
Wydawniczy Strzelec. Kielce 1994, c. 14.
3 M. Pęcherski, M. Świątek. Organizacja oświaty…, ук. соч., c. 14.
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Оскільки мережа педагогічних коледжів була дуже скромною, тому основною 
формою навчання вчителів залишались педагогічні ліцеї, як середні професійні на-
вчальні заклади. Однак педагогічні ліцеї, хоча їх було недостатньо для задоволення 
існуючих потреб, були певним прогресом в області підготовки майбутніх вчителів 
не лише в зв’язку зі збільшенням терміну навчання на один рік, але також в зв’язку 
з вибором професії не в 14, а в 17 років і розпочинанням навчання в ліцеї не після 
закінчення початкової школи, переважно з низьким рівнем навчання, а після чоти-
рьохрічного навчання в гімназії. Великою перевагою було теж те, що випускники ліцею 
могли продовжувати навчання в вищих навчальних закладах4.

Згідно з цим законом учительські семінарії перестали існувати від 1936 р. Але 
хоча були піддавані гострій критиці, це були навчальні заклади, які незважаючи на 
чисельні недоліки, кільканадцять років «вірно служили Незалежній Польщі», служили 
широким колам польського суспільства в період розділу Польщі, позбавленого рідної 
культури і мови5. Разом зі зміною назви в новостворених педагогічних навчальних 
закладах була оновлена структура і зміст навчання. Це ілюструє навчальний план 
предметів з тижневою кількістю годин, відведених на кожний з них.

В табл. 2 представлений навчальний план в педагогічному ліцеї на 1936/1937 
навчальний рік.

Табл. 2. Навчальний план в педагогічному ліцеї на 1936/1937 навчальний рік

Предмети і заняття Клас

I II III
Релігія 2 2 1

Польська мова  4 4 2

Історія 3 3 –

Математика 3 2 –

Фізика і хімія 3 – –

Географія – 3 –

Біологія 3 2 –

Самостійна праця учня – – 6

Психологія 3 – 2

Навчання і виховання в початковій школі – 6 6

Педагогіка і історія педагогіки – – 6

Життя дитини в середовищі і проблеми 
сучасного життя Польщі

3 3 3

Військова підготовка 2 2 2

4 A. Meissner. Kształcenie nauczycieli dla jezuickich szkół średnich w Polsce od XVI do XVIII wieku. Akademia 
Ignatium w Krakowie. Kraków 2019, c. 153.
5 H. Rowid, «Chowanna» 1936, nr 5, c. 209.
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Малювання 3 2 –

Практичні заняття – 2 3

Співи разом з хором 3 3 1

Фізкультура 2 2 2

Всього: 34 36 34
Додатково 2 години на тиждень спортивних занять для кожного класу
Необов’язкові (факультативні) заняття

Гра на інстументі 1–2 1–2 1

Іноземна мова сучасна 2 2 –

Літ. джерело: B. Bromberek, Zasady organizacyjne i programowe studiów nauczycielskich w Polsce 
(lata 1918–1932). Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1964, с. 188.

Якщо метою викладання загальноосвітніх дисциплін в I i II класах мало бути 
поширення і поглиблення знань отриманих в гімназії6, то абсолютною новинкою 
в програмі навчання був предмет «Самостійна робота учня», навчання з якого здій-
снювалось паралельно для двох вибраних самим учнем дисциплін. А саме: польська 
мова, іноземна мова, математика, біологія, фізика і хімія, географія, життя дитини 
в середовищі і проблеми сучасного життя Польщі, в об’ємі 3 години на тиждень для 
однієї вибраної дисципліни.

Слід згадати інший предмет, а саме: «Життя дитини в середовищі і проблеми 
сучасного життя Польщі». На цей предмет, що охоплює три розділи: пізнання життя 
дитини в середовищі, пізнання місцевого середовища, як вступ до більш широкого 
розгляду суспільно-економічної дійсності Польщі та розгляд найважливіших проблем 
сучасного життя Польщі, було передбачено по три навчальні години на тиждень для 
кожного класу. Основним завданням цього предмету був розвиток навичок спілкуван-
ня майбутніх вчителів з середовищем, в якому живе дитина, безпосередній контакт 
з нею і вибір відповідних методів виховного спілкування. Важливе місце у всьому 
процесі навчання відводилось психології − загальній психології, психології розвитку, 
психології обдарованості і навчання та психології учня.

Перші роки існування педагогічних ліцеїв мали в першу чергу організаційний ха-
рактер. Інші програмні вимоги, нові навчальні дисципліни і, нарешті праця зі старшою 
учнівською молоддю − все це вимагало введення нових методів навчання, а також 
виховання. Найчастіше знання передавались через лекцію, а виховна робота здій-
снювалась на основі участі в учнівському самоуправлінні, молодіжних організаціях, 
урочистостях і шкільних екскурсіях7.

Перші випускники повинні були закінчити навчальний заклад в 1940 р., на жаль 
на перешкоді цьому стала ІІ світова війна.

6 J. Kulpa. Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1919–1939. Ossolineum. Wrocław–
Warszawa–Kraków 1963, c. 85.
7 A. Meissner. Kształcenie nauczycieli…, ук. соч., c. 161.
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Таким чином, після здійснення реформи Єнджеєвіча в Келецькому регіоні з’явився 
Державний педагогічний ліцей в м. Сандомир, який діяв в 1938-1970 рр., а Учитель-
ську семінарію ім. Стефана Жеромського, яка діяла в місті Кельце з 1936 р., було 
перетворено на Педагогічний коледж8.

Програма навчання в педагогічному коледжі складалася з чотирьох головних 
розділів9:

 ● педагогічні і допоміжні дисципліни, такі як філософія, соціологія, біологічні основи 
навчання і виховання, психологія;

 ● методика предметів і занять в початковій школі (в залежності від спеціалізації) 
та педагогічна практика;

 ● художньо-технічні предмети, такі як малювання, ручна праця, співи і фізкультура;
 ● два навчальні предмети в рамах спеціального навчання.

Докладний перелік навчальних дисциплін міститься нижче в табл. 3.

Табл. 3. План дидактичних занять в педагогічному коледжі на 1936/1937 навчальний рік 

Навчальні дисципліни I рік навчання IІ рік навчання

I півріччя II півріччя I півріччя II півріччя

Введення в філософію враз 
з вибраними питаннями етики 
і соціології

4 4 – –

Педагогічна психологія 4 2 2 2

Історія педагогіки – 3 2 2

Педагогіка загальна – – 4 4

Гігієна 2 2 – –

Методика елементарного навчання 
і педагогічна практика

6 6 6 6

Навчальний предмет 6 6 6 6

Малювання і ручна праця 4 4 4 4

Співи 2 2 2 2

Фізкультура 2 2 2 2

Всього: 30 31 28 28

Літ. джерело: B. Bromberek, Zasady organizacyjne…, ук. соч., c. 203.

Як видно з наведеного вище переліку навчальних дициплін, протягом двох років 
навчання в педагогічному коледжі проводились заняття з педагогічної психології, 
методики елементарного навчання і педагогічної практики, навчального предме-
ту, малювання і ручної праці та фізкультури.

8 «Ikar» 1994,  nr 6, c. 31. 
9 B. Bromberek. Zasady organizacyjne…, ук. соч., c. 202.
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Дивлячись з переспективи минулого часу можна ствердити, що педагогічні коледжі 
виявились початком довгого шляху, що вів до здійснення підготовки всіх вчителів 
на вищому рівні. І хоча це важливий факт було втілено в життя лише в кінці XX ст., 
тогочасна мала спроба того, чого послідовно прагнули професійні організації вчителів 
і самі вчителі, збудила надії, повністю підпорядковані амбітній перспективі доступу 
до вищої освіти.

Суттєвою і цікавою проблемою була підготовка вчителів в період гітлерівської 
окупації.

Першою таємне навчання на території всієї Польщі організувала Спілка польського 
вчительства, яка в жовтні 1939 р. змінила свою назву на Таємна учительська орга-
нізація, і якою керував Голова департаменту Представництва уряду на Батьківщині 
Чеслав Вицех10. Керівництво в Келецькому і Любельському округах здійснювали Ян 
Купєц і Владислав Петрикєвич, які були головами Спілки польського вчительства 
перед війною11. Як писав Антоні Артимяк: «Без зборів, без нарад і прощань, на другий 
день після припинення навчання в відкритій школі, починається таємне навчання»12. 
Організація освіти, здійснювалась з думкою про післявоєнні потреби шкільництва, 
була пристосована до складних умов конспіраційного життя і становила складову 
частину загальної програми боротьби польського народу за збереження неперерв-
ності освітнього життя. Освітні діячі розуміли, що після закінчення війни, шкільництво 
як в Польщі, так і в Келецькому окрузі, буде мати особливо великий попит на освітні 
кадри, а це було пов’язане перш за все з трьома основними причинами: закриттям 
окупаційною владою педагогічних навчальних закладів, гатлерівською програмою, 
направленою проти вчителів і програмою демократизації освіти в відродженій Поль-
щі. Для того, щоб вдосконалювати і розширювати мережу конспіраційного навчання 
кадрів для початкової школи, таємні органи управління освітою окупованої Польщі 
видали в 1942 р. «Настанови про роботу в області підготовки вчителів». Ці настанови 
рекомендували, щоб на території всієї Польщі об’єднувати кандидатів на навчання 
професії вчителя, організовувати курси і навчальні заклади, а также заоохочувати 
вчителів до участі в таємній освітній діяльності13. Враховуючи важливість справи, слід 
зазначити, що бажання працювати виявляли не лише вчителі, але також представники 
інших професій, а саме юристи, інженери, студенти, а навіть випускники середніх 
шкіл. На основі спеціального дозволу конспіраційних органів влади вчитель почат-
кової школи, який мав свідоцтво (диплом) закінчення вищих учительських курсів, міг 
навчати в таємних гімназійних групах по програмі I i II класу, а також оцінювати учнів 

10 R. Wroczyński. Dzieje oświaty polskiej, t. 2. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996, c. 296; C. Wycech. Z dziejów 
tajnej oświaty w latach okupacji 1939–1944. Nasza Księgarnia. Warszawa 1964; W. Sulewski. Z frontu tajnego 
nauczania. Czytelnik. Warszawa 1966.
11 J. Krasuski. Oświata i szkolnictwo w okresie okupacji (1939–1945), [в:] Historia wychowania: wiek XX, red. 
J. Miąso. PWN. Warszawa 1984, c. 232; Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945. 
PWN. Warszawa 1971; A. Kowalski. Pamiętnik nauczyciela. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1969.
12 A. Artymiak. Kartki z kroniki tajnego szkolnictwa średniego w powiecie jędrzejowskim 1939–1945. Nakładem 
autora. Jędrzejów 1945, c. 7.
13 R. Wroczyński. Dzieje oświaty…, ук. соч., c. 299.



Руслан Яковишин180

по своїй спеціальності. Інші виконуючі обов’язки вчителя особи, що не мали відпо-
відної кваліфікації, не могли ставити учням оцінок. Класифікацію здійснював уповно-
важений член вчительського складу таємного навчального закладу (школи). Про те, 
що конспіраційна система освіти давала добрий ефект свідчить той факт, що лише 
в Єнджейовському повіті протягом п’яти років атестат зрілості отримало 40 осіб14.

Необхідно прослідкувати, як виглядало таємне навчання вчителів в період гітле-
ровської окупації. Автор праці представить цю проблему на прикладі Свєнтокшиського 
воєводства.

Так само як в інших частинах Польщі, в Келецькому воєводстві вибух ІІ світо-
вої війни перервав процес підготовки освітніх кадрів для майбутніх потреб освіти 
свєнтокшиського регіону. Організація і здійснення підготовки вчителів відбувались 
зазвичай з ініціативи самих мешканців регіону, для яких це було становчою відповід-
дю на розпорядження «Про організацію освіти в Генеральному Губернаторстві» від 
31 жовтня 1939 р. Цим розпорядженням окупаційна влада наказувала: створювати 
навчальні заклади окремо для німців і поляків; негайно почати діяльність початкових 
шкіл, якщо це не було ще зроблено; обмеження середньої освіти в Польщі до так 
званих професійних навчальних закладів (Fachschule), тобто таких що здійснювали 
підготовку кваліфікованих робітників, про що писав зокрема професор Адам Масаль-
ський − заслужений дослідник історії шкільництва в Келецькому регіоні15.

Про навчання на середньому загальноосвітньому рівні не могло бути й мови, 
оскільки було заборонено навіть вживання термінів гімназія і ліцей16. На 1 січня 
1940 р. представниками німецьких органів управління освітою першої інстанції в Ке-
лецькому повіті були: м. Єнджеюв − Герман Стерлак, Кельце (місто і повіт) − Мар’ян 
Коліцкі, м. Коньске – Юзеф Садовіск, якого швидко замінив інший на прізвище Міт-
ман, м. Опатув − Здзіслав Лігас, м. Опочно − Оттокар Строфф, м. Пьотркув-Трибу-
нальський − Веганд, Радом (місто і повіт) − Юзеф Павловіч, м. Радомско − Мускала, 
м. Стараховіце − Едіт Рокоссовська i м. Стопніца − Генрик Смажиньські17. Від освітніх 
консультатів, особливо поляків, окупаційна влада вимагала абсолютного послуху. 
Тих, хто проявляв будь-яку толерантність до польських питань, негайно замінювали 
іншими − поляконенавистниками, які повсякденно співпрацювали з гестапо − таємною 
німецькою поліцією, створеною в 1933 році після приходу Гітлера до влади18. Таку 
ненависть до поляків проявляв Герман Стерлак − освітній консультант в м. Єнджеюв. 
Цей же Г. Стерлак, затятий нацист, що здійснював свою офіційну діяльність на те-
риторії двох повітів (Єнджейовського і Влощовського) і який перед війною працював 

14 A. Artymiak. Kartki z kroniki…, ук. соч., c. 12–16.
15 A. Massalski. Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939–1945. PWN. Warszawa 1975, c. 31; M. Ko-
zakiewicz, S. Brzozowski. Szkoła w konspiracji. Nasza Księgarnia. Warszawa 1960; T. Wróblewska. Uniwersytety 
Rzeszy w Poznaniu, Pradze i Strasburgu jako model hitlerowskiej szkoły wyższej na terytoriach okupowanych. 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń 1987; Nauczyciele Kielecczyzny w walce o szkołę polską w latach okupacji 
1939–1945, red. J. Krasuski.. WSP. Kielce 1979.
16 Dziennik Rozporządzeń GG 1939, nr 3, c. 18–19; A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie…, ук. соч., c. 32.
17 AP Kielce. Urząd Szkolny Kielecki, sygn. 2.
18 K. Grünberg. SS – czarna gwardia Hitlera. Książka i Wiedza. Warszawa 1975.
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вчителем в селі Стоєвско Влощовського повіту, прекрасно знаючи місцеві відносини, 
особливо послужливо залучився до здійснення гітлеровської програми знищення 
польського народу. По його доносу 11 червня 1940 р. у Влощовському повіті було 
арештовано 16 осіб: в тому числі аж одинадцять вчителів, священника, війта, полі-
цая, працівника пошти і селянина. Каторгу в келецькій вязниці пережили лише три 
особи − війт і двоє вчителів (Ян Котиза з м. Влощова і Казімєж Сьліва з с. Олєшно)19. 
Не менш жорстокі репресії з боку окупаційної німецької влади відчули на собі всі 
патріотично наставлені польські вчителі.

З метою недопустити навчання заборонених предметів, вже в грудні 1939 р. 
з’явилось розпорядження головного відділу з питань культури Генерального Губер-
натора, яке наказувало конфіскувати підручники історії, географії і польської мови20.

В червні 1940 r. примусово вилучено всі карти, художні картини історичного змісту 
і портрети польських державних діячів. В початкових школах для польських дітей було 
заборонено навчання німецької мови, що обгрунтовувалось тим, що «двомовність» 
поляків може нести загрозу державним інтересам Німеччини21.

Зрештою будь-яка освіта для польського населення не цікавила німецьку вла-
ду. Тому, наприклад, для приватної педагогічної практики необхідно було отримати 
спеціальний дозвіл згідно з розпорядженням від 23 квітня 1940 р.22 Для залякування 
вчителів застосовувались різні форми репресій23. Найбільш різкою формою були 
чисельні арешти вчителів. Лише в першому кварталі 1942 р. в Любельському і Радом-
ському округах було арештовано понад 700 вчителів24. Слід додати, що ці округи не 
були винятком, бо в інших частинах Генерального Губернаторства окупаційна влада 
діяла подібним чином. Тому кількість вчителів швидко зменшувалась.

Так наприклад, в Єнджейовськім повіті в останньому році перед вибухом ІІ світової 
війни було 298 вчителів початкової школи, а в 1941/1942 навчальному році їх кількість 
становила лише 174, тобто 60% порівняно з 1939 р.25

Система таємного навчання вдалось почала діяти в Келецькому регіоні віднос-
но пізно, лише в 1943/1944 навчальному році. Значно раніше − в лютому 1942 р 
в Варшаві було створено Таємний педагогічний коледж Західнопольських земель ім. 
Святого Яна Канти. Завданням цього навчального закладу була підготовка освітніх 
кадрів для польського шкільництва на західнопольських землях26. В цей період по-
чали діяти два, глибоко законспіровані педагогічні навчальні заклади − педагогічний 

19 C. Pilichowski. Hitlerowski program zagłady narodu polskiego i jego realizacja w latach 1939–1945. Wydawnic-
two Ruch. Warszawa 1972; K. M. Pospieszalski. Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce. Wybór dokumentów. 
Instytut Zachodni. Poznań 1952.
20 AP Kielce. Oddział w Sandomierzu, Szkoła Podstawowa w Szczece, sygn. 67, k. 17.
21 AP Radom. Maszynopis przechowywany w bibliotece, bez tytułu i autora (sprawozdanie kierownika wydziału 
wiedzy i nauki urzędu Gubernatora Radomskiego), c. 31–32.
22 Там же, c. 33.
23 J. Krasuski. Oświata i szkolnictwo…, ук. соч., c. 222.
24 Там же, c. 223; N. Drucka, Szkoła w podziemiu. Wydawnictwo MON. Warszawa 1973; J. Kaźmierska, Szkol-
nictwo warszawskie w latach 1939–1945. PWN. Warszawa 1980.
25 A ZG ZNP, sygn. 24/21, k. 51.
26 R. Bednorz. Tajne Pedagogium Ziem Zachodnich w Warszawie 1942–1944. Instytut Śląski. Opole 1975.
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коледж в м. Кельце і Педагогічний ліцей в м. Радом. При ліцеї в м. Радом, що іс-
нував в 1943 − 1945 рр., діяли також річні доповнюючі учительські курси, для осіб, 
що отримали загальноосвітній атестат зрілості27. В цей період таємна підготовка 
вчителів відбувалась також в місцевості Солєц - на-Віслі. А в 1944/45 навчальному 
році − також в Сандомирському, Влощовському і Конецькому повітах28. Керівництво 
Педагогічним коледжом в м. Кельце здійснював Ян Сьпєвак − передвоєнний директор 
цього навчального закладу, конспіраційний діяч окружного бюро. До педагогічного 
складу входили також Барбара Кулаговська, Ян Станек і Гелена Маліновська. В м. Ра-
дом великий внесок в організацію педагогічного навчального закладу зробила Марія 
Май − керівник таємного Педагогічного ліцею, в якому з вересня 1943 р. проходило 
підготовку дев’ять вчителів і навчалось 48 учнів29.

Коли після поразки Варшавського повстання в Конецькому повіті опинилась чи-
сельна група варшавських вчителів і науковців, в місцевості Говарчув і Корніца було 
створено таємні навчальні групи педагогічного ліцею. В цих групах викладали зо-
крема проф. Станіслав Арнольд, доц. Рената Міллерова і проф. Марія Богушевіч30.

Освітній результат цих конспіраційний педагогічних навчальних закладів в Ке-
лецькому регіоні − це 200 осіб, які здали підсумковий іспит, а після закінчення війни 
попвнили місцеві початкові школи31.

Крім таємної діяльності в області середньої освіти, в Келецькому регіоні здійсню-
валась також конспіраційна діяльність в області вищої освіти, якої раніше в цьому 
регіоні не було.

Таємна діяльність в області вищої освіти здійснювалась з осені 1943 р. перш за все 
в місті Кельце. Хоче не лише в ньому, слід згадати також менші освітні центри − міста 
Єнджеюв і Островець-Свєнтокшиський, де існували філіали Таємного університету 
західнопольських земель − Познанського університету32. Головними ініціаторами 
університетських курсів в містах Кельце і Єнджеюв були проф. Тадеуш Конопніцький, 
канд. наук Юліуш Новак-Длужевський і канд. наук Гелена Маліновська.

Курси в містах Кельце і Єнджеюв діяли, як один організм, розділено їх було 
в 1944/45 навчальному році з метою запевнення безпеки слухачів, які навчались 
в наступних групах: полоністика, історія, філософія, фармацевтика, хімія, медицина 
і право. Останній з напрямків навчання організаційно був пов’язаний з Люблінським 
католицьким університетом. В 1943/44 навчальному році на курсах в м. Єнджеюв ви-
кладало 29 незалежних науковців і асистентів. Після поразки Варшавського повстання 

27 M. Maj. Tajne Liceum Pedagogiczne w Radomiu 1943–1945. «Przegląd Historyczno-Oświatowy» 1969, nr 4.
28 J. Krasuski. Tajne nauczanie w okręgu kielecko-radomskim w okresie okupacji hitlerowskiej. «Przegląd Histo-
ryczno-Oświatowy» 1971, R. XIV, z. 3(53), c. 352.
29 J. Krasuski. Tajne nauczanie…, ук. соч., c. 352.
30 Z dziejów walk partyzanckich na Kielecczyźnie 1939–1945. Muzeum Świętokrzyskie. Kielce 1971, c. 212.
31 AP Kielce. S. Podrygałło. Fragmenty wspomnień z okresu pracy w tajnej oświacie w czasie okupacji hitlerow-
skiej 1939–1945 w województwie kieleckim, c. 80 (машинопис).
32 B. Miśkiewicz. Uniwersytet Poznański – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 
Poznań 1977; C. Łuczak. Uniwersytet Poznański w latach okupacji, [в:] Dzieje Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
cza 1939–1969. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1969.
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їх кількість збільшилась до 41. В обох закладах навчалось 210 слухачів, які вносили 
плату за навчання в розмірі 200 злотих, а з початку 1944 р. − 300 злотих на місяць. 
Слід також зазначити, що найбідніші студенти отримували стипендію в розмірі від 
100 до 300 злотих на місяць. Основою фінансування курсів були реєстраційні внески 
і плата за навчання, а також дотаціії з Департаменту освіти і культури.

Ініціатором гуманітарних курсів в м. Островець-Свєнтокшиський був проф. Роман 
Полляк, історик польської літератури, який під час німецької окупації був співорга-
нізатором, викладачем і ректором (в 1943-1944 рр.) Таємного університету західно-
польських земель в Варшаві. В м. Островець-Свєнтокшиський навчалось 10 студентів. 
Організаційними питаннями на цих курсах займалась Зофія Скорупка33.

Як видно з наведених вище фактів, період німецької окупації, незважаючи на 
нечувано важкі умови, не був періодом освітнього застою. В багатьох місцевостях 
Келецького регіону здійснювалась не лише підготовка вчителів, але також конспі-
раційне навчання на рівні гімназії і загальноосвітнього ліцею. Здійснювалась також 
таємна діяльність в області вищої освіти. Без сумніву така діяльність в період ні-
мецької окупації сприяла створенню вищих навчальних закладів в м. Кельце після 
закінчення ІІ світової війни.

Поновлення і розширення освітньої дяльності в перші роки після закінчення ві-
йни було не лише надзвичайно важливим суспільним і політичним починанням, але 
одночасно було відправною точкою для роботи над новою структурою всієї освітньої 
системи і новою організацією навчання. Оскільки польський народ мав завдання 
збудувати сильну державу − Польщу, необхідно було його відповідно підготувати до 
виконання цієї ролі. Існувала потреба створення широкого освітнього фронту, основу 
якого становила демократична, безплатна, загальна, доступна і єдина система освіти, 
з новим змістом навчання і виховання, адаптованим до нових суспільно-політичних 
умов. Тому, стркутурна і програмна реформа стала необхідною для післявоєнної 
освітньої дійсності.

Перша у звільненій Польщі велика дискусія про систему освіти відбулась на Все-
польському освітньому конгресі в м. Лодзь, проведеному в квітні 1945 р. В результаті 
проведених дискусій перемогла концепція єдиної, загальної, обов’язкової восьми-
річної школи для дітей від 7 років і 4-річної середньої загальноосвітньої школи. На 
жаль, постанови Освітнього конгресу в Лодзі не були втілені в життя. На практиці було 
впроваджено лише негайні зміни стосовно законодавчих положень, впроваджених 
реформою Єнджеєвіча, таких напр. як ліквідація організаційних освітніх рівнів на 
користь введення єдиної семирічної школи, зменшення терміну навчання в гімназії 
до трьох років (7 клас став відповідником першого класу гімназії) і введення скоро-
ченого циклу навчання для старшої молоді і дорослих. Вчителів для початкових шкіл 
повинні були готувати педагогічні ліцеї, що було також компромісним розв’язанням 

33 Główne problemy oświaty i wychowania na Kielecczyźnie w 40-leciu PRL, red. J. Krasuski, Z. Ruta. Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Kielce 1984, c. 53–54; «Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Na-
ukowego» 1971, t. 8, z. 1–4.
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дискусії, яка відбувалась в 1945-1947 рр. стосовно принципів освітньої реформи34. 
Між тим виконання освітньої реформи і швидкість її здійнення суттєво залежали від 
важкої економічної ситуації в Польщі, недостатньої кількості вчителів і приміщень 
для навчання. Оскільки влада робила акцент в першу чергу на усуненні наслідків 
війни і підвищенні організаційного стану шкіл, розвиток восьмирічної школи, який 
необхідно було здійснити згідно з реформою, відбувався дуже повільно, поки від 
нього не відмовились взагалі35.

Відмова від принцмпів реформи, розроблених на Освітньому конгресі в м. Лодзь, 
означала переведення зусиль на втілення в життя принципу загального навчання 
на рівні семирічної початкової школи, це було особливо важливим для культурно 
занедбаного польського села36. Зрозуміло, що виконання цього завдання вимагало 
немалих зусиль. Слід нагадати, що Келецьке воєводство − як одне з найбільш зни-
щених війною, а крім того серйозно економічно і освітньо занедбане в міжвоєнний 
період − зіткнулось з величезними проблемами відбудови початкової школи в перші 
роки після визволення Польщі. В основному через відсутність вчителів в 1945/1946 
навчальному році не можна було відкрити 230 початкових шкіл (приблизно15%). 
А в січні 1947 р. не вистачало приблизно 300 вчителів37. Така винятково складна 
ситуація з педагогічними кадрами для початкових шкіл поставила перед педагогіч-
ними навчальними закладами величезе завдання в області підготовки вчителів. Але 
це завдання перевищувало можливості цих начальних закладів, особливо в перші 
роки після визволення Польщі, коли з нуля почали організовувати педагогічні ліцеї, 
які відповідали вимогам освітньої практики. Проте численні чинники приводили до 
того, що не завжди вдавалось достосувати ці навчальні заклади до освітніх вимог. 
Серед багатьох чинників були економічні, соціально-політичні, демографічні умови, 
а також традиції, стан суспільної свідомості і інші38. Тому при підготовці вчителів 
в перші передвоєнні роки існувала тенденція задовільняти в першу чергу кількісні 
потреби шкіл в педагогічних кадрах. Неможливість повного покриття нестачі вчителів 
була пов’язана з наступними причинами39:

 ● зменшення кількості педагогічних кадрів прибл. на 30% в результаті деструктивних 
дій окупаційної влади;

 ● швидкий післявоєнний ріст народжуваності, який особливо проявився в 50-і роки 
(кількість учнів початкових шкіл збільшилась понад 60%);

 ● динамічний розвиток мережі дитячих садків, початкових шкіл і освітніх закладів;
 ● відтік вчителів на роботу в інші галузі народного господарства.

34 Główne problemy oświaty i wychowania na Kielecczyźnie w 40-leciu PRL, red. J. Krasuski, Z. Ruta. Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego. Kielce 1987, c. 18.
35 W. Wojtyński. O kształceniu nauczycieli szkół podstawowych w Polsce i świecie. Państwowe Zakłady Wydaw-
nictw Szkolnych. Warszawa 1970, c. 100.
36 Там же, c. 104.
37 A. Szymański. Rola liceów pedagogicznych w województwie kieleckim w przygotowaniu kadr dla szkolnictwa 
podstawowego. «Przegląd Historyczno-Oświatowy» 1973,  nr 4, c. 538–539.
38 E. Staszyński. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 40-leciu PRL. IKN. Warszawa 1987, c. 5.
39 Там же, c. 111.
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Основна увага зверталась в першу чергу на якнайшвидшому задоволенні кіль-
кісних кадрових потреб шкільництва. Було визнано, що педагогічні ліцеї стануть 
основними навчальними закладами, які готуватимуть вчителів для початкових шкіл.

Для відновлення діяльності недіючих шкіл в Свєнтокшиському воєводстві і для 
піднесення організаційного рівня вже діючих шкіл, потрібно було прибл. 2,5 тисячі 
вчителів. Між тим, педагогічні ліцеї могли підготувати на той час лише 120 випукни-
ків. Як можна довідатись зі звіту Келецької кураторії, з 1 березня 1946 р. на початок 
діяльності шкіл чекало 18929 дітей. Щоб пом’якшити брак освітніх кадрів, органи 
управління освітою прийняли рішення прийняти на роботу в 1945/46 навчальному 
році 63 вчителів без відповідної професійної кваліфікації40.

«Вказівки щодо організації державних початкових шкіл» в 1944/45 навчальному 
році, а також постанови Освітнього конгресу в Лодзі чітко визначали, що організація 
початкової освіти повинна йти в такому напрямку, щоб не лише охопити навчанням 
всіх дітей шкільного віку, але також дозволити кожній дитині закінчити повну почат-
кову школу. Наступила необхідність реорганізації мережі початкових шкіл, організації 
повних семирічних загальних шкіл і прив’язання до них неповних шкіл. Здійснення 
цих вимог в Келецькому регіоні тягнуло за собою необхідність будівництва нових 
шкільних приміщень, їх обладнання, і перш за все, забезпечення відповідної кількості 
вчителів. Особливо дбали про це тогочасні працівники Келецької кураторії. Серед 
них були: Пьотр Орманьчик, Владислав Рушель, Станіслав Старосьцяк, Стефан 
Войцєховський і Ян Кульпа − відданий ідеї підготовки освітніх кадрів начальник від-
ділу підготовки вчителів41.

Ця велика робота над підвищенням організаційного рівня шкільництва в Келець-
кому регіоні проявлялась, з одного боку в зменшенні кількості шкіл з одним вчителем 
і 1−4 класами, а з другого боку в збільшенні кількості повних шкіл з чотирма і більше 
вчителями і 1−7 класами42.

Кожного року покращувався організаційний рівень шкіл. Якщо в 1945/1946 навчаль-
ному році існувало 331 школа з чотирма i більше вчителями, то в 1950/51 навчально-
му році їх було вже 685, тобто на 107% більше. В той же час істотно зменшувалась 
кількість шкіл з одним вчителем. Якщо в 1945/46 навчальному році їх боло 472, то 
в 1950/51 навчальному році − лише 309, тобто на 52,7% менше.

В зв’язку зі збільшенням кількості дітей, швидко підвищувався організаційний рі-
вень деяких шкіл. Так було в селі Соколє-Полє, у Влощовському повіті, де в 1945/46 
навчальному році була школа з одним вчителем, а в 1952/53 навчальному році в ній 
працювало вже п’ять вчителів.

Започаткована в 1945 − 1948 програма розвитку системи початкової освіти, на-
правлена на максимальне підвищення рівня її організації, вступила в вирішальну фазу 

40 A. Szymański. Rola liceów..., ук. соч., c. 18.
41 Его же. Zakłady kształcenia nauczycieli w Kieleckiem w latach 1945–1970. Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Kielcach. Kielce 1975, c. 20.
42 Там же.
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на початку 50-х років. Якщо в 1948 р. в Келецькому воєводстві було 543 початкові 
семирічні школи, то в 1950 р. таких шкіл було вже 799, тобто їх кількість збільшилось 
на 47,1%. Подібна тенденція існувала також в наступні роки і в кінці 1950 р. було вже 
1370 повних семирічних шкіл43.

В 1945/46 навчальному році в початкових школах Келецького воєводства працю-
вало 4689 вчителів. В 1950/51 навчальному році кількість працюючих вчителів зросла 
до 5808 осіб, тобто на 1119 осіб (на 20% більше). Наступні роки принесли також 
значне збільшення попиту на вчителів. Тому в 1955/56 навчальному році їх кількість 
становила 7101 осіб, що означає зростання кількості вчителів на 1293 осіб (на 18,3%). 
В наступні роки попит на освітні кадри зростав із підвищенням організаційного рівня 
шкіл і збільщенням кількості дітей шкільного віку.

Значний дефіцит освітніх кадрів влада намагалась вирішити за допомогою різних 
адміністративних заходів, які повинні були заоохотити або навіть змусити випускни-
ків педагогічних ліцеїв до праці за отриманим фахом. Тому з 1947/48 навчального 
року було введено обов’язкове трирічне відпрацювання за фахом в школі для тих 
випускників, які користувались соціальними пільгами (стипендіями, безплатним про-
живанням в гуртожитку). Вимагались письмові зобов’язання про виконання праці за 
фахом в школі або повернення вартості навчання в випадку відмови від професії 
вчителя. Крім того, істотно було обмежено дозволи на продовження освіти в вищих 
навчальних закладах. До 1949 р. випукник педагогічного ліцею міг почати навчання 
в виші за згодою куратора освітнього округу. В наступних роках такий дозвіл можна 
було отримати лише в Міністерстві освіти44. Адміністративні заходи, що ускладнювали 
випускникам педагогічних ліцеїв подальше навчання, були санкціоновані постановою 
Ради Міністрів Польщі (від березня 1950 р.), яка впроваджувала обов’язкове три-
річне відпрацювання в школі і була початком так званих направлень на роботу, які 
могло відмінити лише Міністерство Освіти Польщі45.

Але кадрові проблеми шкільництва Свєнтокшиського регіону не були єдиними 
післявоєнними клопотами. Розбудова системи освіти всіх рівнів спотикалась з чисель-
ними труднощами, не оминаючи також матеріальні проблеми46, хоча вони тогочасною 
польською владою вважались пріоритетними47. До матеріальних проблем необхідно 
додати теж інші, які виникли безпосередньо після закінчення війни, тобто велико-
вікова і частково деморалізована окупацією молодь, знищення багатьох будинків, 
які служили освіті, мала кількість (одне або два) приміщень в школах, які в 1939 р. 
становили 65% загального житлового фонду в Свєнтокшиському регіоні і запекла 
класова боротьба про політичне забарвлення польської школи. Непростим було 

43 J. Kulpa. Kształcenie nauczycieli w Polsce Ludowej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Kraków 1969, 
c. 9.
44 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1949, nr 7, poz. 125.
45 Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1950, nr 10, poz. 130.
46 Statystyka szkolnictwa 1936/37. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1938, c. 50.
47 B. Ratuś. Licea pedagogiczne w Polsce Ludowej 1944–1970. Działalność dydaktyczno-wychowawcza. PWN. 
Warszawa–Poznań 1974, c. 17.
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також розв’язання проблеми адаптації організації дидактичної праці для учнів з різним 
рівнем знання польської мови, до їх загального інтелектуального і культурного рівня, 
а також структури віку. Не менші перешкоди на шляху до нормалізації внутрішнього 
життя в школі створювала текучість учнів, яка була пов’язана з характерною для тих 
років міграцією населення. Кожна зі згаданих проблем певною мірою гальмувала темп 
організаційної діяльності, звужувала можливості розвитку і обмежувала сферу впливу 
вже існуючих установ, винятково слабий рівень навчального обладнання разом з сут-
тєвим браком освітніх кадрів не встигав за суспільними потребами. З наведених тут 
проблем при реалізації політики динамічного розвитку початкової і середньої освіти 
найбільш обтяжливою виявилась нестача вчителів, яка збільшувалась в результі від-
току педагогічних кадрів до інших професій. Як випливає з досліджень В. Івановського, 
в 1952/53 − 1963/64 навчальних роках від педагогічної практики з різних причин від-
мовилось в загальному 146 тис. осіб48. Чисельні приклади відмови від праці в школі 
проявились вже в 1945 р., коли до інших професій відійшло біля 3500 вчителів49. До 
1946 р. працю вчителя покинуло 6000 осіб50. На початку 1947/48 навчального року 
до праці не приступило біля 1000 вчителів51. Наведені цифри підтверджують, що 
професія вчителя ставала все менш привабливою і втрачала свій колишній престиж 
і суспільний ранг. Серед головних причин щорічного зміни свого фаху чисельною 
групою вчителів переважали чинники побутового характеру.

Назважаючи на часті зміни в зарплаті, професія вчителя постійно знаходилась 
в групі низькооплачуваних професій52. Ці проблеми не залишились поза увагою з’їздів 
Спілки польського вчительства, і з максимальною обережністю були окреслені на 
освітньому з’їзді в 1957 р.53 Але лише в 1972 р були приняті рішення, завдяки яким 
професія вчителя стала матеріально більш привабливою54.

Не менш важкою проблемою для професії вчителя в минулі роки була відчутна 
нестача житла. В результаті дослідження цієї проблеми Головним правлінням Спілки 
польського вчительства і Міністерством освіти Польщі, виконаного в 1962 р., ви-
явилось, що у всій Польщі без житла і без нормальних житлових умов перебувало 
54 148 сімей (25,4%), в тому числі без житла було 24 669 (11,6% загальної кількості)55.

Подібне поцентне співвідношення мала також ситуація з потребами на житло 
в Келецькому регіоні. Коротко обговорені тут матеріальні і житлові проблеми вчи-
телів, а також все вищі вимоги до цієї професії з боку влади і суспільства мали 

48 W. Iwanowski. Kadry nauczycielskie. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa 1968.
49 Archiwum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego (Archiwum ZG ZNP). Stenogram z konferencji 
w sprawie poprawy bytu nauczycieli, 10 XII 1945 r.
50 Archiwum ZG ZNP. Memoriał ZG ZNP, skierowany do prezesa Rady Ministrów, z listopada 1946 r.
51 Archiwum ZG ZNP. Materiały ZG ZNP, t. 12, 14.
52 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Ludowej: 1954, nr 2, poz. 103; 1956, nr 37, poz. 168; 1958, nr 52, poz. 249; 
1960, nr 38, poz. 223; 1963, nr 44, poz. 248; 1965, nr 44, poz. 275.
53 J. Hellwig. Wkład Związku Nauczycielstwa Polskiego w kształcenie i dokształcanie nauczycieli w Polsce 
(1918–1968). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1973.
54 Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1972, nr 16, poz. 114.
55 W. Iwanowski. Kadry nauczycielskie, ук. соч., c. 141.
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вплив на відхід вчителів від своєї професії до іншої, яка запевнювала більш ко-
рисні умови існування. Сама ідея праці вчителя втрачала свій колишній престиж, 
послаблюючи зацікавленість педагогічною діяльністю серед молоді. З іншого боку, 
вчителі Келецького регіону в минулі роки були органічною частиною тієї інтелегенції, 
що висловлювалась за поширенням освіти, повністю віддаючись дидактично-ви-
ховній праці в сільському середовищі, і які заслужено вважались найактивнішими 
громадськими працівниками.

Висновки

Отже, умови підготовки і праці вчителів в перші роки після закінчення ІІ світової 
війни були дуже важкими. Значно зменшилась кількість освітні кадрів, зменшилась 
також кількість шкільних приміщень і дидактична база в Польщі. Перед польським 
народом виникло завдання відбудови системи освіти Польщі, що було надзвичайно 
складним завданням в нових політико-економічних умовах.
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Анотація

У статті досліджено особливості функціонування навчальних закладів для вчителів після 
реформи 1932 року, а також умови їх підготовки під час окупації і в перший період існування 
Польської Народної Республіки.

Ключові слова: навчальні заклади, вчитель, реформа, окупація, Польська Народна Рес-
публіка

Streszczenie

W artykule omówiono specyfikę funkcjonowania placówek oświatowych dla nauczycieli po 
reformie z 1932 roku, a także warunki ich przygotowania podczas okupacji oraz w pierwszym 
okresie istnienia PRL.

Słowa kluczowe: placówki oświatowe, nauczyciel, reforma, okupacja, PRL
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Abstract

The article examines the features of the functioning of educational institutions for teachers 
after the reform of 1932, as well as the conditions of their training during the occupation and in 
the first period of existence of the Polish People’s Republic.

Keywords: educational institutions, teacher, reform, occupation, Polish People’s Republic
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ

вступ

Сучасний світ характеризується як бурхливим розвитком, так і, на жаль, протиріч-
чями, конфліктами між центром та периферією, між титульною нацією і національними 
меншинами, на релігійному ґрунті та ін.

На сьогодні наявна велика кількість визначень конфлікту. На Заході, наприклад, 
широко поширене визначення відомого американського теоретика Л. Козера: «Кон-
флікт – боротьба за цінності й претензії на певний статус, владу і ресурси, в якій 
цілями противника є нейтралізація, нанесення збитку або усунення суперника». Так, 
А. Здравомислов визначає конфлікт як «норму відносин між людьми, свого роду клі-
тинку соціального життя, в якій найбільш чітко проявляється соціальна напруженість, 
накопичується енергія діяльності, що породжує соціальні зміни і зрушення різного 
масштабу»1.

Виклад основного матеріалу

Слід зауважити, що більшість визначень конфлікту носить соціологічний характер, 
так як в соціальному конфлікті всі сторони представлені людьми, групами людей. 
А. Дмитрієв, наприклад, під соціальним конфліктом розуміє «той вид протистояння, 
при якому сторони прагнуть захопити територію або ресурси, загрожують опозиційним 

1 Здравомыслов А. Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве: 2-е изд. М.: Аспект 
Пресс, 1999. c. 286.
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індивідам або групам, їх власності або культурі таким чином, що боротьба приймає 
форму атаки або оборони»2.

Драматичні події на Сході України, що віддзеркалюються на всьому українсько-
му суспільстві протягом останніх років, безумовно, впливають на всі його сегменти. 
Учнівська молодь, як найбільш активна соціально-демографічна група, водночас 
є і рушійною силою змін, і тим об’єктом, який найбільше відчуває на собі наслідки 
Операції об’єднаних сил на Сході України. Зрештою саме від молодих людей та їх 
соціальної активності залежить майбутнє нашої держави.

Ми підтримуємо думку тих науковців, як вважають, що патріотизм у першу чергу 
повинен бути дієвим. Саме тому, значна кількість представників учнівської молоді 
в тій чи іншій формі долучалися до безкорисної роботи на користь громади та Бать-
ківщини. У першу чергу, це волонтерська діяльність у різного роду заходах соціаль-
ного спрямування (допомога дітям постраждалим у наслідок бойових дій), заходи на 
підтримку збройних сил України (збирання продуктів, здача крові).

Сучасна учнівська молодь вважає волонтерство діяльністю, якою надзвичайно 
важливо займатися. Любов до людей, до Батьківщини та можливість побачити 
реальну віддачу від докладених зусиль є, на нашу думку, основною мотивацією 
морально-патріотичної добровільної праці. Серед особистих мотивів, ми, у ракурсі 
нашого наукового дослідження, можемо виділити такі: національна свідомість, па-
тріотизм, вплив друзів, захист інтересів держави тощо. Разом з тим, волонтерська 
діяльність є формою благодійництва, що ґрунтується на принципах законності, 
гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, безкорисливості, неприбутко-
вості. У Законі України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтер – це 
фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну неприбуткову та умотивовану 
діяльність, що має суспільнокорисний характер. Волонтерами можуть бути особи, 
які досягли 16 років або, як виняток (за згодою одного з батьків або особи яка, його 
заміняє), з 15 років3.

В Україні поняття «волонтер» до 90-х XX століття не існувало. Людей, що за-
ймалися суспільно-корисною справою, називали доброчинцями, благодійниками, 
альтруїстами, громадськими діячами, меценатами (князь Володимир, Ярослав Му-
дрий, гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Мазепа, приватні благодійники Терещенки, 
Семеренки, Броцькі та ін.).

Окрім того, волонтерство є суспільно-соціальним рухом в Україні і разом із від-
новленням традицій благодійності, як невід’ємна її складова, стрімко розвивається. 
По суті, волонтерський рух є частиною будь-якого суспільства. Ця діяльність може 
набувати різних форм: від звичних форм взаємодопомоги до спільних дій під час 
кризи, але як процес вона базується на принципах законності, гуманності, рівності, 

2 Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2000, c. 320.
3 Про волонтерську діяльність. Закон України від 19 квітня 2011 року № 3236-VI. Відомості Верхо-
вної Ради України. 2011. № 42. Ст. 435.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (дата звернення 
05.03.2019).
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добровільності, безоплатності, неприбутковості. Участь у волонтерському русі учнів-
ської молоді дає можливість їй самореалізувати себе з однієї сторони, відчути себе 
причетними до участі у державних справах з другої сторони4.

Волонтерство як активний вид суспільної діяльність є основою побудови та роз-
витку громадянського суспільства. Сьогодні активно розвивається і онлайн волонтер-
ство (або віртуальне волонтерство), як новий, сучасний, високотехнологічний спосіб 
приєднатися до добровольчого руху. Великі віртуальні волонтерські рухи існують по 
всьому світу. Показовим є той факт, що багато хто з них згодом виходять в «реальне 
життя», реєструючись як некомерційних благодійних організацій5.

Чимало чинників впливає на ефективність волонтерської роботи студентів. Важ-
ливим фактором для підвищення оптимізації роботи волонтера є мотивація. Одна 
з найвідоміших моделей мотивації належить А. Маслоу6, який розкрив ієрархію ін-
дивідуальних мотивів у своїй гуманістичній теорії: Отже, згідно з ієрархією мотивів, 
волонтеру можна запропонувати відповідну роботу:

 – задоволення фізичних потреб (приготування їжі; пошив та роздача одягу; робота 
на свіжому повітрі, пов’язана з проведенням різноманітних спортивних заходів; 
робота у притулку, центрі денного перебування, літньому таборі тощо);

 – задоволення потреби у безпеці (розповсюдження екологічно чистих продуктів 
харчування; робота у колективі з метою розширення кола спілкування; робота 
спільно з правозахисними організаціями; робота для підвищення професіоналізму, 
що дозволить закріпити позиці на основному місці роботи; отримання знань, умінь, 
навичок, які допоможуть працевлаштуватися тощо);

 – задоволення соціальних потреб (організація та участь у різноманітних соціальних 
заходах; адміністративна робота; менеджерська робота; робота у групі з пред-
ставниками обох статей тощо);

 – задоволення потреби у почутті гордощів та престижу (представлення інтересів 
організації; керівництво групою; отримання престижної посади тощо);

 – самореалізація (розробка власного соціального проекту; творча робота з ненор-
мованим графіком; викладацька/тренерська робота тощо)7.
Учнівська молодь може найбільш повно самореалізовуватись та успішно соці-

алізовуватись у ролі волонтера, розкривати свої здібності, якості і переваги в сус-
пільно значимій діяльності, особливо якщо спонукання до даному виду діяльності 
виходить з потреб самої людини. У цьому випадку реалізація здібностей особистості 
в суспільно значущої діяльності стає її самореалізацією та формує її як особистість 
з стійкими моральними позиціями та патріотичними переконаннями.

4 Полехина Л. В. Волонтеры и волонтерское движение: сборник реферативных материалов. Днепро-
петровск. 1999, c. 128.
5 Петришин Л. Й. Чайковська Г. Б. Особливості самореалізації студентської молоді засобами віртуальної 
волонтерської діяльності. The 1st International scientific and practical conference “Eurasian scientific congress” 
(January 27–28, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. P. 2020, c. 422–427.
6 Введення в соціальну роботу: навч. посібник / за заг. Ред. Т. В. Семигіна. К.: Фенікс. 2001, c. 288.
7 Всеобщая декларация волонтеров. Вестник благотворительности. 1995. № 5 (21), c. 12–15.



196 Людмила Петришин, Віталій Кульчицький

Близьким до самореалізації є поняття самоактуалізація, яка в гуманістичних 
теоріях розглядається як прагнення до самовираження і основна потреба людини. 
К. Роджерс розглядає прагнення до самореалізації як вроджене, спрямоване 
на становлення особистості, придбання її цілісності. Згідно автору, самоакту-
алізація – невід’ємна частина будь-якої життя, життя і є самореалізація, тобто 
максимальне розкриття і використання своїх можливостей, реалізація свого по-
тенціалу. Безліч потреб людини об’єднується в одне прагнення до становленню 
та посиленню організму. Автор вважає, що рух людини вперед можливо лише 
при правильному сприйнятті і осмисленні людиною своїх цілей, виборів, своєї 
поведінки8.

Аналіз поняття самореалізації дано в роботах Е. Фромма. Автор розглядає 
орієнтацію людини на продуктивне використання здібностей і якостей особистості 
в світі. Відповіднодо за Е. Фроммом, необхідним для самореалізації є «продуктивна 
самореалізація»9. Таким чином, поняття «самореалізація» має на увазі прагнення 
до розкриття себе, реалізації свого потенціалу, свідоме прагнення до досягнень. 
Узагальнюючи теоретичні підходи, можна зробити висновок, що прагнення до 
самореалізації є наслідком мотивації. Поняття «мотивація» тісно пов’язане з сфе-
рою самореалізації людини. Цінності людини зазвичай залишаються стабільними, 
в той час як його потреби змінюються в залежності від обставин. Зазначимо, що 
потреби стимулюють мотивацію людини, змушують його виявляти активність 
у досягненні поставлених цілей, русі вперед, діяльному розвитку.

Соціалізуюче-самореалізуючу спрямованість волонтерського руху можемо про-
стежити за таблицею 110.

Табл. 1. Соціалізуюче-самореалізуюча спрямованість волонтерського руху

№ Напрями Спрямованість волонтерської діяльності

1 Духовно-ціннісний Допомога малозабезпеченим, безробітним, багатодітним, 
бездомним, безпритульним, особам, які потребують 
соціальної реабілітації.
Проведення заходів культури пов’язаних з охороною 
навколишнього природного середовища, збереженням 
культурної спадщини, історико-культурного середовища, 
пам’яток історії та культури, місць поховання.

2 Особистісний, 
міжособистісний

Допомога хворим, інвалідам, одиноким, людям похилого віку 
та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші 
особливості потребують підтримки та допомоги.

8 Полехина Л. В. Волонтеры и волонтерское движение: сборник реферативных материалов. Днепро-
петровск. 1999, c. 128.
9 Там же.
10 Там же.
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3 Соціально-груповий Підтримка постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації 
техногенного чи природного характеру, дії особливого 
періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного 
стану, проведення антитерористичної операції, у результаті 
соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертв 
злочинів, біженців, внутрішньо переміщених осіб.
Сприяння уповноваженому органу з питань пробації при 
здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними 
соціально-виховної роботи.

4 Міжособистісний Сприяння проведенню заходів національного та міжнародного 
значення організація масових спортивних, культурних та інших 
видовищних і громадських заходів.

5 Екологічний Екологічна допомога ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного або природного характеру.

6 Політико-правовий Правова допомога особам, які через свої фізичні або інші 
вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів.
Сприяння та допомога ВПО, правоохоронним органам, 
органам державної влади під час дії особливого періоду, 
правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, 
проведення антитерористичної операції.

Отже можемо підсумувати, що волонтерство можемо розуміти як невід’ємну час-
тину громадянського суспільства, як соціальну систему взаємопов’язаних дій членів 
цього товариства на локальному, національному та міжнародному рівнях у межах 
певного суспільного сектора, який відокремлюється від держави і бізнесу. В основі 
розвитку цього суспільного складника як сфери послуг лежить успішна самореалі-
зація, самоактуалізація ідей та думок, соціалізація та суспільно корисна діяльність 
учнівської молоді як волонтерів.

Волонтерська діяльність має наступні сутнісні характеристики: соціальний і еконо-
мічний ефект; відсутність оплати праці; наявність вигоди для людей, які не є волонтеру 
близькими родичами; наявність вибору роботи волонтером без примусу і зовнішніх 
зобов’язань; рівнозначність характеру праці волонтерів у межах організації і поза 
будь-якими організованих форм діяльності.

Цінність волонтерства полягає в першу чергу у значущості волонтерської діяль-
ності для самої учнівської молоді і її волонтерства, в можливості реалізації своїх 
патріотичних ідей і переконань, виходячи зі співвіднесення своїх моральних можли-
востей і потреб до потреб інших людей.

Звернемо увагу на те, що у період Радянського Союзу, коли благо держави стави-
лося вище блага окремої людини, поняття доброволець мало ідейно-патріотичне за-
барвлення: так називалася людина, яка добровільно зголосилася служити інтересам 
не окремих громадян, а партії, комуністичній ідеї, соціалістичній державі. В цей час 
поняття радянської людини як громадянина передбачало наявність у неї суспільного 
навантаження у формах шефства над дітьми, школами, ветеранами; наставництва 
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над важковиховуваними, участі в суботниках, членстві у тимурівських загонах, до-
бровільних народних дружинах11.

Формальні державні структури не в змозі реагувати на всі запити суспільства, тому 
особливої ваги набуває громадський рух. Про те, що цей рух розпочався і триває, не 
дивлячись на труднощі, свідчить поява сучасних недержавних організацій, кількість 
яких давно сягнула понад 100 тисяч. Однак, лише незначна частина цих організацій 
працює з волонтерами. У травні 1998 року Україна серед інших країн Центральної 
та Східної Європи, а також кількох країн Азії розпочала реалізацію регіональної 
програми «Ініціативи по роботі на добровільних засадах». Ідея програми належить 
Нью-Йоркському Інституту Відкритого Суспільства (більш відомому як Фонд Соро-
са), і впроваджується вона через мережу національних відділень. Головною метою 
програми є відновлення руху волонтерів як запоруки громадського суспільства та 
незворотності демократичних перетворень, збільшення частки добровільної праці 
громадян, спрямованої на розв’язання конкретних проблем12.

Сучасні реалії свідчать про необхідність перегляду внутрішніх і зовнішніх функцій 
держави, налагодження діалогу між громадянами і владою, визначення ролі полі-
тичних та соціально-економічних змін в суспільстві, а отже переосмислення змісту 
патріотичного виховання в сучасних умовах, як невід’ємної частини цих соціальних 
процесів13.

Надзвичайно гостро проблема громадянської відповідальності, патріотизму, по-
зитивної ідентичності постає перед нашою державою, що перебуває в просторі су-
перечливих суспільних та соціокультурних тенденцій та викликів. Існування спільнот, 
субкультур із різноспрямованістю настанов значно ускладнює внутрішньо-національ-
ний діалог, зумовлює проблему свідомого вибору14.

Таким чином, патріотичне виховання як цілеспрямований процес підготовки мо-
лодого покоління до життя в системі суспільних відносин, соціальної взаємодії та 
відповідальної участі в суспільних процесах передбачає створення стійкої мотивації 
особистості до активної участі в суспільних справах шляхом формування цінностей, 
виховання потреби в усвідомленому засвоєнні знань і набутті досвіду громадянської 
та суспільно-корисної дії15.

Саме тому, у процесі патріотичного виховання потрібно враховувати таку систему 
компонентів духовного світу особистості як:

11 Молодежь для молодежи: практ. пособие по проведению волонтерских лагерей. Донецк: Донецкий 
молодежный дебатный центр, 2001, c. 76.
12 Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / [за заг. ред. А. Й. Капської, 
І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової]. К.: УДЦССМ, 2000, c. 260.
13 Стариковська О. О. Патріотичне виховання на сучасному етапі розвитку суспільства. URL: http://
virtkafedra.ucoz.ua/el_ gurnal/pages/vyp15/starikovska_tezi.pdf.
14 Кульчицький В. Й. Роль патріотичного виховання особистості в умовах соціальної нестабільності 
в державі. Соціально-правовий захист населення в умовах воєнних конфліктів та терористичних загроз: 
матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22 верес. 
2017 р. Ужгород, 2017, c. 53–55.
15 Вербицька П. В. Виховання громадянина і патріота України як суспільно-педагогічний виклик. Педагогіка 
і психологія. 2015. № 3, c. 58–63.
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1) психологія – психологію працьовитого господаря, вмілого хлібороба, захисника 
прав особистої і державної незалежності, духовної спадщини народу;

2) світогляд – система поглядів, переконань, ідеалів, які складають основу націо-
нальної духовності;

3) правосвідомість – життя за законами добра і краси, правди і справедливості, 
гідності і милосердя;

4) мораль – людяність, доброта, милосердя, співпереживання як найбільші духовні 
надбання;

5) спосіб мислення – своєрідна істотність, завдяки чому із століття в століття від-
творюються і розвиваються самобутня культура і душевне багатство українців;

6) характер і темперамент – гостинність і щедрість, талановитість, глибокий ліризм, 
свободолюбство;

7) ідеологія – ідейне багатство нації, система філософських, політичних, правових, 
економічних, моральних, естетичних та релігійних поглядів і переконань;

8) свідомість та самосвідомість – почуття гордості за приналежність до української 
нації16.

Висновки

Отож, у своїй роботі педагоги повинні орієнтувати молоду особистість на загально-
людські цінності: гуманізм, працелюбство, захист прав людини, критичне мислення, 
повага до культури різних народів, високий рівень знань, толерантність, розуміння, 
що земля – наш спільний дім, а світовий спокій та злагода між людьми і державами – 
головна умова існування землі і людства.
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Анотація

Статтю присвячено дослідженню ролі волонтерської діяльності у патріотичному ви-
хованні учнівської молоді в умовах суспільних конфліктів в Україні. Висвітлюється осо-
блива роль волонтерство як активного виду суспільної діяльність, що є основою побудови 
та розвитку громадянського суспільства. Зосереджена увага на патріотичному вихованні 
молоді, як на організованому, планомірному та цілеспрямованому процесі спрямованому 
на позитивну соціалізацію особистості в соціумі та самореалізацію у ролі волонтера.

Зосереджується увага на тому, що важливість волонтерської діяльності учнів у школах 
України полягає в першу чергу у значущості волонтерської діяльності для самої учнівської 
молоді і її волонтерства, в можливості реалізації своїх патріотичних ідей і переконань, ви-
ходячи зі співвіднесення своїх моральних можливостей і потреб до потреб інших людей.

Ключові слова: патріотизм, волонтерство, патріотичне виховання, соціалізація, саморе-
алізація, особистість, молодь, учні

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest badaniu roli wolontariatu w patriotycznym wychowaniu uczniów w kontek-
ście konfliktów publicznych na Ukrainie. Podkreślono rolę wolontariatu jako aktywnego rodzaju 
działalności społecznej, która stanowi podstawę budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
Nacisk kładziony jest na wychowanie patriotyczne młodych ludzi, rozumiane jako zorganizowany, 
zaplanowany i celowy proces mający na celu pozytywną socjalizację jednostki w społeczeństwie 
i samorealizację jako wolontariusza.

Podkreśla się znaczenie wolontariatu dla uczniów szkół ukraińskich, przede wszystkim znaczenie 
działalności wolontariackiej dla samych uczniów i ich wolontariatu, zdolność do realizacji ich 
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patriotycznych pomysłów i przekonań, w oparciu o korelację ich zdolności moralnych i potrzeb 
z potrzebami innych.

Słowa kluczowe: patriotyzm, wolontariat, wychowanie patriotyczne, socjalizacja, samorealizacja, 
osobowość, młodzież, uczniowie

Abstract

The article is devoted to the research of the role of volunteer activity in the patriotic upbringing 
of student youth in the context of public conflicts in Ukraine. The role of volunteering as an 
active type of social activity, which is the basis for the construction and development of civil 
society, is highlighted. The focus is on the patriotic upbringing of young people, as an organized, 
planned and purposeful process aimed at positive socialization of the individual in society and 
self-realization as a volunteer.

The focus is on the importance of volunteering for students in Ukrainian schools, first and foremost, 
the importance of volunteering for the students themselves and their volunteerism, the ability to 
realize their patriotic ideas and beliefs, based on the correlation of their moral capabilities and 
needs to the needs of others.

Keywords: patriotism, volunteering, patriotic education, socialization, self-realization, personality, 
youth, students
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