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OD REDAKCJI
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki Ekologii” jest
czasopismem z zakresu nauk społecznych. Niniejszy numer poświęcamy
głównie zagadnieniom dotyczącym ekonomii w turystyce, a także problemom
dotyczącym wiedzy o mediach. W piśmie znajdujemy także miejsce na
kwestie związane z przeszłością, bowiem jest to miejsce, gdzie naukowcy
z naszej Uczelni mają możliwość prezentowania swojego dorobku
naukowego.
Magdalena Różycka i Anna Jawor-Lachowicz z Wyższej Szkoły
Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej przedstawiają analizę działań
medialnych realizowanych przez „Dziennik Zachodni.”
Druga grupa artykułów dotyczy tematyki związanej z szeroko
rozumianą turystyką. Grażyna A. Ciepiela i Anna Balińska z Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Pavol Otepka ze
Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze prezentują kwestie związane
z agroturystyką w bardzo szerokim zakresie.
Daniel Bakota i Arkadiusz Płomiński z Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie przedstawiają święto ciulimu i czuleniu, które stało się
atrakcją turystyczną Lelowa. Marcin Pasek i Remigiusz Dróżdż z Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku zajęli się
tematem obciążenia rekreacyjnego ścieżek rowerowych w Sopocie, zwracając
uwagę na odmienności ekologiczno-krajobrazowe terenu oraz zjawisko
sezonowości, a naukowcy z tej samej Uczelni – Jacek Olszewski-Strzyżowski
i Marcin Pasek – tematem ograniczania skutków pobytu turystów w parkach
narodowych. Marta Gawlas z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
przedstawiła badania dotyczące motywów podejmowania aktywności górskiej
przez młodzież akademicką.
Numer zamykają dwa artykuły, w których autorzy proponują refleksję
dotyczącą różnych aspektów przeszłości; jeden z nich jest kontynuacją
tematyki z poprzedniego numeru „Zeszytów Naukowych WSTiE”
i prezentuje kwestię dotyczącą przeszłości uniwersytetów (Janusz Sondel,
Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej
Beskidzkiej). Drugi – w ramach wyodrębnionego działu czasopisma pt. „NA
BIEŻĄCO” – przypomina wydarzenia z roku 1956, nawiązując do okrągłej
rocznicy (Jadwiga Sobczuk, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej
Beskidzkiej).
Mamy nadzieję, że szerokie spectrum poruszanych tematów spotka
się z Państwa zainteresowaniem – i zapraszamy do lektury.
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ZESZYTY NAUKOWE WSTiE

dr Magda Różycka
mgr Anna Jawor-Lachowicz
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka

ANALIZA WYBRANYCH DZIAŁAŃ MEDIALNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ „DZIENNIK ZACHODNI”
Analysis of Selected Media Activities
Carried Out by ‘Dziennik Zachodni’
Abstract
Media organizations operate in a competitive market, thus marketing strategies of the
media are crucial in gaining competitive advantage. However, it is necessary to build
and consolidate a strong media brand for these measures to be effective. For imagebuilding purposes media organisations, apart from many other marketing
communication tools, also use brand ambassadors. These people are not always
celebrities. The value of brand ambassadors may be based on their social position,
knowledge and experience, which affect their credibility. It seems that journalists can
be considered to have such qualities and become the very brand of an organization.
Hubert Burdy’s opinion, expressed many years ago, is worth mentioning here: ‘Brand
yourself’. An exemplification of the above considerations is ‘Dziennik Zachodni’ – the
largest regional newspaper in Poland.
Keywords: the media, marketing, image, brand ambassador
Streszczenie
Organizacje medialne działają na konkurencyjnym rynku, dlatego strategie
marketingowe mediów mają kluczowe znaczenie w uzyskiwaniu przewagi
konkurencyjnej. Jednak by działania te były skuteczne, niezbędne jest zbudowanie
i utrwalanie silnej marki medialnej. Do działań wizerunkowych w organizacjach
medialnych wykorzystuje się oprócz wielu narzędzi marketingowej komunikacji
również ambasadorów marki. Nie zawsze jednak są to celebryci. O wartości
ambasadora marki decydować może bowiem jego pozycja społeczna, wiedza
i doświadczenie mające wpływ na jego wiarygodność. Wydaje się, iż za takie osoby
uznać można dziennikarzy, którzy stają się swoistą marką organizacji. Warto tu
odwołać się do sformułowanej przed laty opinii Huberta Burdy „Brand your self” –
firmuj się sam. Egzemplifikacją powyższych rozważań jest „Dziennik Zachodni” –
największa regionalna gazeta w Polsce.
Słowa kluczowe: media, marketing, wizerunek, ambasador marki
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M. Różycka, A. Jawor-Lachowicz, Analiza wybranych działań medialnych…
„Celebrity to osoba, która jest znana z tego, że jest (dobrze) znana.”1
(D. Boorstin)

Wstęp
Wydaje się, iż współcześnie trudno zaistnieć w przestrzeni publicznej,
ignorując czynniki wizerunkowe. A. Waszkiewicz formułuje pogląd,
że „wizerunek to podstawowa kategoria zarządzania obrazem społecznym
osób i firm”2. Pojęcie wizerunku nieco szerzej zdefiniowane zostało przez
A. Davisa. Proponuje on kategorię Wizerunku, Tożsamości i Reputacji.
W jego ocenie wizerunek to „intelektualna lub zmysłowa interpretacja, sposób
postrzegania kogoś lub czegoś; wytwór umysłu wynikający z dedukcji opartej
na dostępnych przesłankach, zarówno realnych, jak i wyobrażonych,
uwarunkowany wrażeniami, przekonaniami, ideami i emocjami” 3. Jednym
z kluczowych czynników wizerunku jest to wszystko, co ludzie o nas myślą,
ale też kwalifikacje zawodowe i zdobyte doświadczenia 4. Można więc
przyjąć, że wizerunek „kojarzy się z wyobrażeniem, uświadamianiem sobie
pewnego fragmentu rzeczywistości społecznej” 5.
Tworzenie wizerunku nie może się obyć bez działań marketingowych,
aktywność w tym obszarze w dużej mierze służy bowiem jego tworzeniu.
„Wszak wizerunek to przecież m.in. styl życia, wartości, normy, stworzenie
klimatu społecznej przychylności, budowanie zaufania, umacnianie
wiarygodności – jednym słowem kreowanie reputacji”6. Badania dowodzą,
że mniej niż 40% wyceny największych firm stanowi ich materialna wartość,
zaś pozostała część to elementy niematerialne, pośród których najważniejsza

1

D. J. Boorstin, The Image. A Guide to Pseudo-Events in America, New York 1964, s.
57, za: Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Wyd.
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 44-45.
2
A. Waszkiewicz, Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku
uczelni, Oficyna Wydawnicza ASPRA , Warszawa 2011, s. 22-23.
3
A. Davis, Public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,
s. 47-48.
4
http://www.gbialopiotrowicz.com.pl/download/szkolenia_nieruchomosci_29_03_200
7.pdf [Dostęp: 16.05.2016].
5
A. Waszkiewicz, Obszary badań wizerunku, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2013,
s. 14-15.
6
A. Świątecki, Marka a public relations, w: J. Olędzki, D. Tworzydło, Public
relations, Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2006, s. 211.
6
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jest reputacja7. Aby zbudować pozytywne skojarzenia z marką, niezbędne są
jednak zintegrowane działania marketingowe.
Przyciąganie zainteresowania, wywoływanie pozytywnych skojarzeń,
będące zasadniczym celem marketingu, wiąże się z wykorzystaniem wielu
technik postępowania. Mogą mieć one zarówno charakter systematyczny, jak
i doraźny. Jednym ze sposobów skutecznej komunikacji z odbiorcami
produktów lub usług jest korzystanie z wizerunku osoby znanej w tworzeniu
wizerunku marki8.
Za ambasadora marki uznaje się osobę znaną, której wizerunek jest
skorelowany z marką ze względu na styl życia, jaki prowadzi. Ambasador
reprezentuje markę poprzez użycie produktu lub usługi, a dodatkowo udziela
się na jej rzecz, uczestnicząc w ważnych wydarzeniach z nią związanych i co
istotne, przedstawia ją w jak najlepszym świetle9. Ambasador to również
osoba, która swe atuty przenosi na wartość danej marki – tzw. transfer
image10. Według M. Awdzieja i J. Tkaczyk takimi osobistościami są nie
tylko: „wielkie sławy kina czy telewizji, ale także sportowcy, politycy,
artyści, znani biznesmeni, wojskowi, dziennikarze” 11. „Osoba znana może być
ekspertem w danej dziedzinie, dysponować specjalistyczną wiedzą
i doświadczeniem, przez co staje się wiarygodna dla odbiorców” 12.
Głównym celem tego typu działań jest skuteczność w dotarciu do jak
największej liczby odbiorców. Jak wskazują badania, zabieg polegający
na wykorzystaniu popularnej osoby, np. celebryty, zwiększa świadomość

Tamże, s. 193.
M. Daszkiewicz, S. Wrona, Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki na
przykładzie sieci handlowych, Zeszyty Naukowe, 2013, nr 776, Problemy
Zarządzania,
Finansów
i
Marketingu
nr
31,
Szczecin,
s.
311,
https://www.researchgate.net/publication/257651830_Daszkiewicz_M_Wrona_S_Zna
ne_twarze_w_kreowaniu_wizerunku_marki_na_przykladzie_sieci_handlowych_eng_
FAMOUS_FACES_IN_CREATION_OF_BRAND_IMAGE_BASED_ON_EXAMPL
E_OF_RETAIL_CHAINS_Zeszyty_Naukowe_nr_776_Prob [Dostęp: 12.05.2016].
9
M. Daszkiewicz, S. Wrona, Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014,
s. 111.
10
http://fashionprtalks.pl/gra-celebryta-czyli-dwa-slowa-o-wyborze-ambasadoramarki [Dostęp: 18.06.2016].
11
M. Awdziej, J. Tkaczyk, Wspieranie produktu wizerunkiem znanej osobistości,
http://rynkologia.pl/wp-content/uploads/2012/01/celebrity.pdf [Dostęp: 02.05.2016].
12
M.
Daszkiewicz,
S.
Wrona,
Znane…,
dz.
cyt.,
s.
314,
https://www.researchgate.net/publication/257651830_Daszkiewicz_M_Wrona_S_Zna
ne_twarze_w_kreowaniu_wizerunku_marki_na_przykladzie_sieci_handlowych_eng_
FAMOUS_FACES_IN_CREATION_OF_BRAND_IMAGE_BASED_ON_EXAMPL
E_OF_RETAIL_CHAINS_Zeszyty_Naukowe_nr_776_Prob [dostęp: 12.04.2016].
7
8
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klienta, zachęca go do zapoznania się z marką oraz co istotne – do zakupu13.
Z kolei w opinii Agrawala i Kamakury, badaczy proponujących wycenę
wpływu osobistości, „użycie osobistości stanowi wyjątkową inwestycję
w „niewidzialne aktywa” i jest szczególną formą wartości niematerialnych
i prawnych, które zarządzający przedsiębiorstwem mają nadzieję
dyskontować przez długi czas, osiągając większą sprzedaż, zyski i udział
w rynku dóbr wspieranych przez osoby znane” 14.
Według M. Kunczika kreowanie wizerunku – wszystkiego
i wszystkich – upodobniło się do rzemiosła, które dokonuje się na oczach
widowni15. Wynika to z rosnącego stopnia dematerializacji gospodarki, czyli
znaczenia wartości symbolicznej dodanej do towarów i usług16. Uznać można,
iż stwierdzenie to dotyczy również tworzenia wizerunku marki medialnej.
Organizacje medialne działają na konkurencyjnym rynku, dlatego
strategie marketingowe mediów mają kluczowe znaczenie w uzyskiwaniu
przewagi konkurencyjnej. Jednak by działania te były skuteczne, niezbędne
jest zbudowanie i utrwalanie silnej marki medialnej, która wiąże się zarówno
z fizycznym wyobrażeniem produktu bądź tożsamości firmy, jak też
i całkowitą sumą doświadczeń klientów związanych z produktem lub firmą 17.
Do działań wizerunkowych w organizacjach medialnych
wykorzystuje się, oprócz wielu narzędzi marketingowej komunikacji, również
ambasadorów marki. Nie zawsze jednak są to celebryci. O wartości
ambasadora marki decydować może bowiem jego pozycja społeczna, wiedza
i doświadczenie mające wpływ na jego wiarygodność. Wydaje się, iż za takie
osoby uznać można dziennikarzy, którzy stają się swoistą marką organizacji.
Warto tu odwołać się do sformułowanej przed laty opinii Huberta Burdy
„Brand your self” – firmuj się sam18.
Celem niniejszej publikacji jest wykazanie, iż aktywności zarówno
dziennikarskie, jak i prospołeczne, podejmowane przez dziennikarzy

http://www.marketing-news.pl/message.php?art=41143, zob. także:
http://www.press.pl/newsy/reklama/pokaz/44391,OMD_-Celebryta-w-reklamieskuteczniejszy-niz-znana-muzyka [Dostęp: 22.04.2016].
14
M. Awdziej, J. Tkaczyk, http://rynkologia.pl/wpcontent/uploads/2012/01/celebrity.pdf [Dostęp: 10.05.2016].
15
M. Kunczik, Imafes of Nations and International Public Relations, Lawrence
Erlbaum Publishers, Nowy Jork 1996, s. 28.
16
G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998,
s. 14.
17
N. Martin, Siła przyzwyczajenia 95% zachowań konsumentów pomijanych przez
specjalistów od marketingu, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 188.
18
T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku, Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wyd.
WAiP, Warszawa 2006, s. 101.
13
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największej regionalnej gazety w Polsce „Dziennika Zachodniego”, służą
pozytywnemu kreowaniu marki gazety.
Istota marki medialnej – podstawowe metody kreacji
Cechą charakterystyczną dóbr medialnych jest ich „doświadczalny
charakter”, a więc fakt, że odbiorca nie może ocenić oferowanego produktu
medialnego, zanim z niego nie skorzysta19. Jednym z istotnych czynników
ułatwiających podjęcie decyzji jest marka produktu (medium) lub dostawcy
(firmy medialnej) oraz związane z nią skojarzenia, obrazy i oczekiwania.
Czym jest marka medialna? Logiem, motywem muzycznym. Te reprezentacje
marki są jedynie fragmentem złożonego zestawu elementów składających się
na jej istotę. Czym silniejsza marka tym mniej konkretny, fizyczny musi być
znak wywołujący w naszej pamięci pożądane skojarzenia 20.
A. Jupowicz-Ginalska proponuje następującą definicję marki
medialnej: „Marka medialna to zindywidualizowany zestaw unikatowych
cech, mający na celu wyróżnienie produktu medialnego spośród grona licznej
konkurencji poprzez treść, formę, wartości, korzyści oraz wzbudzanie uczuć
odbiorców21”.
Marka medialna funkcjonuje w ramach uniwersum marketingu
medialnego. Ma na celu wyróżnienie jednego produktu medialnego na tle
innych – konkurencyjnych22. Służą temu działania marketingowe zwane
marketingiem medialnym. Marketing medialny jest pojęciem trudnym
do zdefiniowania. Samo pojęcie marketing oznacza bowiem „zarządzanie
popytem”23. Jak wskazuje A. Jupowicz-Ginalska, w komunikacji marketingu
medialnego media pozostają zarówno nadawcami, pośrednikami, jak
i odbiorcami przekazu. Można więc uznać, że marketing medialny
to wszystkie działania marketingowe, których media są jednocześnie
przedmiotem i podmiotem24. To: „marketing mediów dla mediów, a nie
marketing produktów lub usług poprzez media” 25.
W dobie cyfryzacji mediów obserwuje się coraz większą segmentację
rynków, która – wsparta marketingiem skierowanym do grup docelowych –
jest w tych warunkach istotną składową komercyjnego powodzenia
organizacji medialnych. Marketing przestaje być postrzegany jako koszt
19

A. Jupowicz-Ginalska, Marketing Medialny, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 54.
M. Lindtorm, Zakupologia, Wyd. Znak, Kraków 2009, s. 116.
21
A. Jupowicz-Ginalska, Marketing Medialny, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s.70.
22
Ph. Kotler, Marketing, Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 329.
23
Tamże, s. 5.
24
A. Jupowicz-Ginalska, Marketing Medialny, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 21.
25
Tamże, s. 19.
20
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o trudnym do ustalenia wpływie na wynik finansowy firmy, staje się
natomiast elementem tworzenia wartości dla inwestorów26. Działania
marketingowe zyskują wymiar strategiczny, stając się istotną przesłanką
konkurencyjnej rywalizacji. Wiele wskazuje, iż tym, co zadecyduje o sukcesie
działających na konkurencyjnym rynku firm medialnych, będzie marka firmy.
Jednak by skutecznie ją kreować i dbać o jej wartość, niezbędne są
długofalowe, zintegrowane działania marketingowe.
Prowadzenie kampanii reklamowych to jedna z najpopularniejszych
technik promowania mediów pojawiająca się w wielu formach: drukowanej,
radiowej, telewizyjnej, internetowej, kinowej, outdoorowej, indoorowej i typu
ambient27. Wiele firm, takich jak: platformy cyfrowe, wydawcy gazet,
czasopism, dystrybutorzy filmów wykorzystują tradycyjne formy reklamy
(prasa, radio, telewizja). Nieco inne metody wiążą się z wykorzystaniem
public relations, a więc formy komunikacji marketingowej, polegającej
na nawiązywaniu dobrych kontaktów między grupami wewnątrz oraz
na zewnątrz organizacji28. Z jednej strony działania te inicjują tworzenie
marki, przedstawiają produkt, budują świadomość jego istnienia
w odbiorcach. Z drugiej – pełnią funkcję pozycjonującą, tzn. wzmacniają
pozycję już funkcjonującego produktu, przypominają o nim, pozwalają
na zdobycie przewagi konkurencyjnej, zarządzanie marką i umacnianie jej
pozycji ekonomicznej29. Promocja jest zatem kluczowym elementem zarówno
podczas wprowadzania nowych produktów medialnych na rynek, jak
i wspierania produktów już na rynku funkcjonujących. Do tego obszaru
działań zaliczyć można autopromocję. To: „Całokształt działań
marketingowych o charakterze promocyjnym, wykorzystujący potencjał
własnej anteny lub powierzchni prasowej/portalowej, gdzie zarówno nośnik
treści, promowany produkt, jak i promujące medium należą do tego samego
właściciela, a podejmowane aktywności prowadzone są tylko w obrębie tego
medium30.”
Firmy medialne korzystają również z marketingu bezpośredniego,
który rozumiany jest jako bezpośredni komunikat kierowany do starannie
wybranych klientów, często w indywidualnym interaktywnym pakiecie,
w celu uzyskania bezpośredniej odpowiedzi31. Typowe dla firm medialnych
Tamże.
D. Kalinowska, Wywołać szum, Press (październik 2007).
28
T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku, Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wyd.
WAiP, Warszawa 2006, s. 86-88.
29
Tamże, s. 184-185.
30
Tamże, s. 39.
31
Ph. Kotler, G. Amstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski,
Wyd. PWE, Warszawa 2002, s. 1037.
26
27
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formy marketingu bezpośredniego to: marketing pocztowy, (przesyłki
pocztowe), katalogi, telemarketing oraz marketing online. Formą zdobywania
odbiorców są także działania z zakresu łączonej promocji (cross-promotion),
polegającej na promowaniu produktu medialnego z innym produktem lub
usługą 32. Są to działania promocyjne na zasadzie wzajemności z innymi
firmami medialnymi. Zdarza się, iż działania marketingowe polegają
na „rozdawnictwie” produktu medialnego (czasopisma, gazety, bilet do kina
etc.). Doświadczenia firm medialnych w różnych krajach zdają się jednak
wskazywać, że brakuje w tym zakresie jakiegoś uniwersalnego
doświadczenia 33.
Coraz istotniejszym narzędziem komunikacji z obecnymi
i potencjalnymi konsumentami dóbr medialnych jest sieć Internetu, z której
korzysta dziś 3 mld ludzi, zaś przeciętny internauta spędza w sieci 38 godz.
miesięcznie, oglądając 1600 stron, poświęcając każdej średnio 50 sek.
Codziennie przybywa półtora miliona stron, jednak 6 z 10 najbardziej
uczęszczanych stron w Internecie istnieje krócej niż 4 lata34. W związku z tym
zmienił się sposób komunikacji – z monologu w dialog. Do głosu doszli
konsumenci, którzy zaledwie kilkoma kliknięciami myszy mogą wyrazić
publicznie swoją opinię na temat produktu. Nie można ignorować potencjału
kreowanych przez Internet społeczności, tworzących nowe grupy
odbiorców35. Media społecznościowe to jednak nie tylko obecność w sieci,
ale przede wszystkim nawiązywanie bliskich relacji z odbiorcami 36. Uznaje
się, iż zaangażowanie w serwisach społecznościowych to klucz do sukcesu 37.
„Oprócz dostarczania informacji, konsolidacji i aktywizacji celem przestrzeni
wirtualnej jest kreowanie wizerunku (…)” 38. Marketingowy potencjał sieci
wykorzystują również wydawcy gazet.

T. Kowalski, Między twórczością, a biznesem, Wprowadzenie do zarządzania
w mediach i rozrywce, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 80.
33
Tamże.
34
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/281264,1,raport-nowe-media-wnatarciu.read [Dostęp: 30.07.2015].
35
W. Kołowiecki, Memy internetowe, jako nowy język internetu, Czasopismo
Naukowe Kultura i Historia, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637
[Dostęp 04.04.2016 r.].
36
Układanie puzzli – czyli jak tworzyć wizerunek w mediach społecznościowych, 2013,
http://blog.lionbridge.com/poland/2013/11/26/wizerunek_w_mediach_spolnosciowyc
h/ [Dostęp: 07.02.2016].
37
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/wizerunek-osob-publicznych/
[Dostęp: 07.02.2016].
38
A. Leszczuk-Fiedziukiewicz, Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka,
w: Nowe Media, 2011, nr 2, Studia i rozprawy, s. 40.
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Pojęcie ambasadora marki medialnej
Jak już wspomniano, celem działań marketingowych jest między
innymi wywoływanie pozytywnych skojarzeń, będące zasadniczym celem
marketingu medialnego. W działaniach promocyjnych firm medialnych,
oprócz wskazanych technik i metod, często wykorzystuje się także personel
firm, a zwłaszcza personel twórczy. Osobowości medialne świadczą bowiem
o sile medium, nadają mu „ludzką twarz” i je indywidualizują 39. Dotyczy to
zarówno przestrzeni wirtualnej, jak również tradycyjnych narzędzi
komunikacji marketingowej. Głównym celem tego typu działań jest dotarcie
do jak największej liczby odbiorców40. Dziennikarz winien być postrzegany
jako ekspert w danej dziedzinie, dysponować specjalistyczną wiedzą
i doświadczeniem, przez co staje się bardziej wiarygodny dla odbiorców”41.
Tym samym stać się może ambasadorem marki medialnej. Kreuje ją dzięki
własnej charyzmie i działalności. Jest to szczególnie interesująca płaszczyzna
działań marketingowych, gdyż związana jest z tzw. marketingiem emocji,
mającym kluczowe znaczenie w budowania marki i wartości opiniotwórczej
firmy42.
Emocje związane z marką spersonalizowaną są szczególnie silne.
Jednocześnie jest to działanie dość ryzykowne. Zdarzają się bowiem tzw.
czynniki nieprzewidywalne, które mają wpływ na sposób postrzegania
ambasadora marki. Przykładem może być choćby niekorzystna publikacja
w odniesieniu do ambasadora marki TVN. Wprost opublikował artykuł
Ciemna strona Kamila Durczoka, czego konsekwencją była rezygnacja TVN
z gwiazdy i zarządzającego programem informacyjnym Fakty43. Jednakże
wspomniana już A. Jupowicz- Ginalska uważa, iż mimo potencjalnego
ryzyka kreowanie ambasadorów marki jest niezwykle skuteczne i nie należy
rezygnować z tego narzędzia komunikacji. „Osobowości medialne świadczą
o sile medium, nadają mu „ludzką twarz” i je indywidualizują”44.
W podobnym duchu wypowiadał się we wrześniu 2007 roku szef
39

A. Jupowicz-Ginalska, Marketing Medialny, Wyd. Difin S.A, Warszawa, 2010,
s. 196.
40
http://www.brief.pl/artykul,1605,ambasador_czyli_kto.html [Dostęp: 18.02.2016].
41
M. Daszkiewicz, S. Wrona, Znane…, dz. cyt., s. 314,
https://www.researchgate.net/publication/257651830_Daszkiewicz_M_Wrona_S_Zna
ne_twarze_w_kreowaniu_wizerunku_marki_na_przykladzie_sieci_handlowych_eng_
FAMOUS_FACES_IN_CREATION_OF_BRAND_IMAGE_BASED_ON_EXAMPL
E_OF_RETAIL_CHAINS_Zeszyty_Naukowe_nr_776_Prob [Dostęp: 12.02.2016].
42
P. Doyle, Marketing wartości, Wyd. Felberg, Warszawa 2003, s. 260.
43
Kamil Durczok. Fakty po faktach, www.wprost.pl/ar/493822/Kamil-Durczok-Faktypo-Faktach/ [Dostęp: 02.01.2016].
44
Ph. Kotler, dz. cyt., s. 196.
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programowy Radia ESKA Bogusław Potoniec, który na łamach Brief,
stwierdził, iż „kto nie będzie miał gwiazdy, ten nie będzie miał słuchaczy” 45.
Rok później „Gazeta Wyborcza” opublikowała wypowiedź Edwarda
Miszczaka wyrażoną w podobnym tonie, mówiącą o „wychowywaniu sobie
gwiazd”46.
Mimo ryzyka
marka spersonalizowana pozostaje obiektem
intensywnej promocji, gdyż w istocie korzyści z posiadania w swoim
portfolio ludzi znanych i wiarygodnych uznawane jest za niezbędny element
zintegrowanej komunikacji marketingowej.
Ambasadorzy regionalnej marki medialnej – studium przypadku:
„Dziennik Zachodni”.
„Dziennik Zachodni” to gazeta o najbardziej ugruntowanej pozycji
na śląskim rynku. Jednocześnie to największa gazeta regionalna w Polsce.
Działa na terenie Śląska już od ponad 70. lat. Pierwszy numer poczytnego –
jak głosił podtytuł – „pisma dla wszystkich” ukazał się 6 lutego 1945 roku 47.
Jest gazetą codzienną wydawaną od poniedziałku do soboty w średnim
nakładzie 56.337 egz48. Ukazuje się w województwie śląskim. W piątki
wydawana jest z 31 dodatkami lokalnymi dołączanymi do najpoczytniejszego
z wydań – wydania magazynowego 49. Wydawcą gazety jest spółka „Oddział
Śląsk Polska Press Grupa”.
Grupa Wydawnicza Polska Press jest największym w Polsce wydawcą
dzienników regionalnych, wchodzi w skład Verlagsgruppe Passau,
niemieckiej grupy medialnej obecnej w Niemczech i Polsce 50. „Polska Press
Grupa” wydaje tytuły prasowe w 15 województwach Polski, a także ponad
100 tygodników lokalnych oraz bezpłatne gazety miejskie Nasze Miasto51.
Sprzedaż wydań wszystkich dzienników w piątki wynosi 816 tys.
egzemplarzy52. Dzień ten charakteryzuje się w całej Polsce największym
nakładem i największą sprzedażą. „Polska Press Grupa” aktywnie rozwija swą
45

Brief, nr 96/09, 2007.
D. Subbotko, Miszczak: trzeba walić prawdę, Gazeta Wyborcza, 13.03.2008.
47
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/18296,historia-dziennikazachodniego,id,t.htm-dostęp [Dostęp: 18.08.2014].
48
ZKDP,I-XII 2015 r., rozpowszechnianie płatne, średni nakład jednorazowy
[Dostęp: 10.02.2016].
49
www.prasa24.pl/gazeta/dziennik-zachodni [Dostęp: 11.02.2016].
50
Por.www.polskapresse.pl [Dostęp: 06.01.2016].
51
Tamże.
52
ZKDP, XII 2014 r., rozpowszechnianie płatne piątki, dzienniki Polska Press
[Dostęp: 11.02.2016].
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działalność w sieci. Jej serwisy zajmują 9. miejsce w polskim Internecie –
z 10 mln użytkowników i zasięgiem 41%.53
„Dziennik Zachodni” ze swoją ponad 70-letnią tradycją,
promowaniem kultury śląskiej, podejmowaniem tematów bliskich
mieszkańcom jest rozpoznawalną w regionie marką. W prenumeracie
domowej obsługuje prenumeratorów indywidualnych oraz instytucje54.
Według badań PBC Millward Brown SMG/KRC „Dziennik
Zachodni” zajmuje I miejsce w czytelnictwie w woj. śląskim. Każdego
tygodnia sięga po gazetę ponad 627 tys. osób. Na rynku tytułów prasy
codziennej ukazujących się w regionie czytelnictwo „Dziennika
Zachodniego” wynosi 17,4%55. Gazeta od lat jest liderem sprzedaży na rynku
regionalnej prasy codziennej ze średnią sprzedażą ogółem na poziomie 39513
egz. (dane dotyczące 2015 r.)56.
Na przestrzeni lat „Dziennik Zachodni” ulegał licznym modyfikacjom
w zakresie formatu, układu gazety, szaty graficznej oraz dodatków
tematycznych dołączanych do codziennych wydań. Zawierały one (i nadal
zawierają) informacje poradnikowe, reklamowe, użyteczne z punktu widzenia
odbiorcy.
„Dziennik Zachodni” ma również ugruntowaną pozycję w Internecie
z liczbą ponad 2 073 000 unikalnych użytkowników oraz prawie 11 000 000
odsłon 57. Jego content dotyczy nie tylko tego, co się dzieje się w regionie,
kraju czy świecie, ale także w najbliższej okolicy, mieście, dzielnicy 58.
Można uznać, iż „Dziennik Zachodni” to gazeta, w której lokalność jest
wartością nadrzędną. Świadczy o tym content , czyli zawartość – materiały
w każdym wydaniu w ponad 90% traktują o wydarzeniach dotyczących
województwa śląskiego59. Konsekwencją tej strategii jest wydawanie
dodatków tematycznych, w tym sportowych.
Z marką „Dziennika Zachodniego” nierozerwalnie łączą się nazwiska
redaktorów piszących na łamach gazety od wielu lat. W piątkowym
„Dzienniku Zachodnim” od kilkudziesięciu lat obecny jest felieton rysunkowy
Gwidona Miklaszewskiego 60. Rysownik współpracował z redakcją przez
52 lata. Tworzył również m.in. dla „Kultury”, „Szpilek”, „Expressu
Badanie Megapanel PBI/Gemius, sierpień 2015.
Archiwum własne autorek dotyczące „Dziennika Zachodniego”.
55
Źródło: PBC, I – XII 2015 CCS, TG: województwo śląskie, n = 2 393, realizacja
Millward Brown SMG/KRC, opracowanie Polskapresse sp. z o. o.
56
Źródło: ZKDP I-XII 2015 r., rozpowszechnianie płatne, średnia sprzedaż ogółem
57
Badania Gemius Traffic: styczeń 2016.
58
Tamże.
59
Por.dziennikzachodni.pl [Dostęp: 10.02.2016].
60
www.prasa24.pl/gazeta/dziennik-zachodni [Dostęp: 12.02.2016].
53
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Wieczornego”,
współredagował
też
„Przekrój”.
„Był
jednym
z najpopularniejszych polskich rysowników o charakterystycznej,
rozpoznawalnej kresce. Efekt komizmu uzyskiwał za pomocą prostych
środków polegających na tym, że puenta rysunku zwykle schowana była
w tekście”61. O sile oddziaływania Gwidona Miklaszewskiego na czytelników
„Dziennika Zachodniego” niech świadczy fakt, że mimo śmierci artysty
w 1999 roku na łamach „Dziennika Zachodniego” nadal są publikowane
rysunki z jego bogatego archiwum. Gazecie udało się zgromadzić 40 tys.
rysunków autora. Według Jacka Frankowskiego62: „Miklaszewski to fenomen,
bo jego rysunki wciąż żyją i śmieszą. Bo jego kreska się nie starzeje. Poczucie
humoru Miklaszewskiego było uniwersalne, a nie doraźne, nienakierowane
na jednodniowe wydarzenie. I komentował rzeczywistość, i tworzył
uniwersalny przekaz”.
Czytelnicy, w znacznej części, rozpoczynają lekturę piątkowego,
magazynowego wydania od ostatniej strony, na której znajdują się zabawne
obrazkowe historyjki Gwidona Miklaszewskiego63. Co ciekawe, rysunki te,
mimo upływu czasu, nadal są aktualne i śmieszą 64.
W budowaniu marki gazety wykorzystuje się relacje między redakcją
a czytelnikami. Zmiany na rynku mediów, potrzeby odbiorców oraz rozwój
technologiczny spowodowały, iż „Dziennik Zachodni” przeobraża się
z gazety informacyjnej w publicystyczną 65. Piątkowy Magazyn DZ cieszy się
renomą opiniotwórczego, dobrze poinformowanego pisma regionalnego66.
Na przestrzeni ostatnich lat w piątkowym magazynie można było znaleźć
teksty znanych publicystów i felietonistów, takich jak Jan Miodek, Marek
Szczepański, Marek Szołtysek, Jan Dziadul, Krzysztof Karwat, biskup
Tadeusz Pieronek, Kamil Durczok czy Tomasz Lis67.
Badania wskazują, iż
reprezentatywny czytelnik „Dziennika
Zachodniego” to osoba w średnim wieku, kultywująca tradycyjne wartości,
przywiązana do rodziny, regionu
preferująca tradycyjne formy

61

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1021081,rysunki-ktore-pozostalyniesmiertelne-historia-gwidona-miklaszewskiego-galeria,id,t.html
62
Tamże.
63
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dziennik-zachodni-szuka-rysownika#
[Dostęp: 18.07.2016].
64
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1021081,rysunki-ktore-pozostalyniesmiertelne-historia-gwidona-miklaszewskiego-galeria,id,t.html [Dostęp: 25.06.
2016].
65
Tamże.
66
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/18287,dziennik-zachodni-beztajemnic,id,t.html [Dostęp: 25.06.2016].
67
Archiwum własne autorek dotyczące Dziennika Zachodniego.
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komunikacji68. Konsekwencją tak zdefiniowanego odbiorcy produktu
medialnego, jego tradycyjnego podejścia do tytułu, są zarówno narzędzia
promocji wykorzystywane przez gazetę, ale również przywiązanie do formy
gazety i osób piszących na jej łamach69.
Z pewnością osobą odpowiedzialną za kształt gazety oraz jej
wizerunek jest redaktor naczelny. Od 2010 roku redaktorem naczelnym jest
Marek Twaróg od lat związany z „Dziennikiem Zachodnim”. Wcześniej
pracował jako wydawca i sekretarz redakcji, dziennikarz działu krajowego
i zagranicznego, był też szefem oddziału dziennika w Rybniku 70. Następnie
przez trzy lata był redaktorem naczelnym „Polski Gazety Wrocławskiej”.
Po kilkuletniej przerwie wrócił na Śląsk. Jest osobą aktywną medialnie.
Buduje wizerunek gazety, występując w prestiżowych mediach w charakterze
eksperta. Pisze do „Marketingu w praktyce”,
„Pressu”, serwisu
wszystkoconajwazniejsze.pl. I właśnie w nim sformułował „dekalog”, którym
powinien kierować się szef najpoczytniejszej gazety regionalnej w Polsce.
Uważa, że serwis dziennikzachodni.pl pełni rolę „skrzynki kontaktowej”
z czytelnikami. „Autorzy dziennikazachodniego.pl pod tekstami opiniowymi,
komentarzami, felietonami, autorskimi analizami mają obowiązek reagować
na komentarze czytelników”71. To miejsce, w którym dziennikarze
„rozmawiają” ze swoimi czytelnikami, a nie „mówią” do nich.
Dziennikzachodni.pl jest najważniejszą platformą wymiany opinii
na tzw. tematy śląskie. W jego opinii Facebook i Twitter to ważne miejsca
dla wymiany myśli i nie brakuje tam również miejsca dla „Dziennika
Zachodniego”. Podkreśla rangę i markę dziennikzachodni.pl, który stanowi
znakomite miejsce do wymiany zdań na najbardziej interesujące czytelników
tematy. Dziennikarz, słuchając i doceniając swojego rozmówcę – czytelnika,
„buduje relacje, wizerunek redakcji i swój własny” 72. Ponadto zachęca swoich
dziennikarzy do czytania opinii czytelników ich sprawdzania, a następnie
publikowania”73.
Uznać można, iż taka polityka redakcyjna to nic innego jak
tworzenie marki gazety w przestrzeni wirtualnej. Marek Twaróg ze swoim
zespołem kreuje nowy typ relacji z czytelnikiem, ma świadomość
Tamże.
Tamże.
70
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/287764,marek-twarog-redaktoremnaczelnym-polski-dziennika-zachodniego,id,t.html [dostęp:18.06. 2016].
71
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/marek-twarog-pokochaj-czytelnikow-dekalogszefa-dziennika-zachodniego/ [Dostęp: 25.06.2016].
72
. M. Twaróg, Pokochaj ich o budowaniu relacji z czytelnikami, Nowe media, 2014,
nr 7/1, s. 65-67.
73
Tamże.
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zmieniającej się sytuacji na rynku mediów i wielopłaszczyznowego przekazu
oraz konieczności utożsamiania tekstu z konkretnymi osobami. Artykuły
opatrzone są zdjęciami dziennikarzy. Autor tekstu nie jest już anonimowy,
czytelnik opinię utożsamia z określoną osobą.
Innowacyjne podejście redakcji jest doceniane i nagradzane. Redakcja
„Dziennika Zachodniego” w 2014 roku została wyróżniona nagrodą Grand
Press Digital za wzorcowe wykorzystanie najnowszych narzędzi cyfrowych
w pracy regionalnych dziennikarzy. Nagrodę przyznaje redakcja „Press”
po konsultacjach z 32 specjalistami od nowych mediów i technologii 74.
Partnerem nagrody jest Google. W uzasadnieniu możemy przeczytać: „Ich
reportaże multimedialne, przygotowane za pomocą narzędzia edytorskiego
Creativist, są na światowym poziomie, a mapa kibiców aglomeracji śląskiej
o kilka miesięcy wyprzedziła podobną, zrobioną przez londyński „The
Guardian”.
Z kolei głównym kanałem relacji z akcji ratunkowej po wybuchu
w katowickiej kamienicy był dla „Dziennika Zachodniego” Twitter.
To dowód, że są liderem technologicznym nie tylko wśród redakcji
regionalnych”75.
Reportaż
interaktywny
dziennikarzy
„Dziennika
Zachodniego” – Katarzyny Kapusty i Karola Gruszki „Kruk” – został
wyróżniony na konferencji Photo-ex organizowanej przez Magnum
Foundation w Nowym Jorku. Podczas konferencji platforma Creatavist
zaprezentowała 14 projektów, które są przyszłością edytorską mediów. Wśród
nich był wyróżniony reportaż „Kruk76.
Redakcja „Dziennika Zachodniego” została nagrodzona w Konkursie Izby
Wydawców Prasy na Prasową Okładkę Roku Grand Front 201577.
Do rywalizacji o tytuł najlepszej okładki stanęło ponad 200 redakcji z całego
kraju. Główną nagrodę w XIV edycji Konkursu Grand Front jury przyznało
redakcji „Polski The Times” za stronę tytułową dotyczącą zamachów
terrorystycznych w Paryżu, zaprojektowaną przez Tomasza Bocheńskiego,
dyrektora artystycznego „Polska Press Grupy”. Na drugim miejscu znalazła
się pierwsza strona „Dziennika Zachodniego” – „Horror w Paryżu” z 16
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listopada 2015 roku. Wręczono również pięć nagród specjalnych 78. Jedna
z nich trafiła do dziennikarzy „Dziennika Zachodniego” za reportaż
multimedialny „Pokłady Pamięci” przygotowany do wydania „Śląsk Plus”.
Autorami reportażu są Maria Zawała i Karol Gruszka we współpracy z Silesia
City Center. „Poziom merytoryczny reportażu „Dziennika Zachodniego”,
połączony z prostą, intuicyjną nawigacją, w niczym nie ustępuje
interaktywnym materiałom z „New York Timesa” czy „Le Monde”.
To znakomity przykład kultury konwergencji w tradycyjnych mediach
w Polsce”79 – komentował podczas gali wręczenia nagród Krzysztof
Urbanowicz, członek jury.
Dziennikarze „Dziennika Zachodniego” uczestniczą w różnorodnych
imprezach i spotkaniach. Są to wykłady, konferencje. Do jednego
z najważniejszych wydarzeń w regionie należy zaliczyć Europejski Kongres
Gospodarczy. Jest to cykliczne wydarzenie odbywające się w Katowicach
od 2009 roku. Pomysłodawcą i organizatorem Kongresu od pierwszej edycji
jest grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Kongres stał
się najważniejszą imprezą biznesową w Europie Centralnej. Uczestniczą
w nim ważne osobistości ze świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii
i mediów. W 2014 roku liczba odwiedzających wyniosła 6100 gości, 500
dziennikarzy z 200 redakcji80. Nie zabrakło wśród nich „Dziennika
Zachodniego”. Dziennikarze uczestniczą w konferencjach i spotkaniach,
a następnie relacjonują ich przebieg na łamach gazety. Dziennikarze gazety
prowadzą w ramach kongresu panele dyskusyjne81.
Redaktorzy Dziennika Zachodniego są aktywni w social mediach.
Każdemu z subregionów Śląska dedykowany jest osobny dziennikarz, który
odpowiada za wiadomości ukazujące się w piątkowym wydaniu miejskim,
a także w serwisie. Czytelnicy mają poczucie uczestniczenia w dyskusji
z konkretną osobą, a nie wyimaginowanym, wirtualnym bytem. Przykład
stanowi aktywność redaktora Marka Twaroga – szefa serwisu
dziennikzachodni.pl czy Anny Dziedzic – kierownika oddziału Zagłębie
zarówno na Facebooku, jak i Twitterze82.
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W roli ambasadorów marki sprawdzają się blogerzy. „Należą
do grona tak zwanych influencerów, czyli niewielkiej grupy osób, która ma
wpływ na decyzje pozostałych. Ambasador marki zaangażowany w kampanię
marketingu rekomendacji może w łatwy sposób polecać produkt swoim
czytelnikom” 83. W przypadku „Dziennika Zachodniego” są to redaktorzy
związani z tytułem od lat. W sieci tworzą Anna Ładuniuk „Dziwny ten
świat”; Grzegorz Lisiecki „Technoblogia”; Bogusław Błaszczyk „Myśli
o modzie”; Katarzyna Pachelska „Kupuję, więc jestem”; Grzegorz Buchalik
„Ślonski fusbal”; Rafał Musioła „Ślonski punkt widzenia” i Maria Zawała
„Zdrowie od A do Z”. Ta ostatnia w redakcji „Dziennika Zachodniego” pełni
funkcję szefa działu publicystyki, odpowiada za piątkowy Magazyn DZ,
a jednocześnie jest ambasadorem marki „Spotkań Medycznych im. Krystyny
Bochenek”84. Organizowane od 2005 roku spotkania poświęcone są
profilaktyce i tematyce zdrowotnej i stanowią wyrazisty przykład
utrzymywania jakości marki gazety przez jej ambasadora- dziennikarza.
Do 2010 roku była to Krystyna Bochenek, pomysłodawczyni inicjatywy
spotkań o tematyce prozdrowotnej. Natomiast od 2010 roku, od śmierci
Krystyny Bochenek, tę rolę pełni Maria Zawała wraz z Anną Sojką
z Polskiego Radia Katowice85.
Maria Zawała, jako ambasador marki „Dziennika Zachodniego”,
odpowiada za interaktywny magazyn Śląsk Plus. Jest laureatką licznych
nagród dziennikarskich, m.in. Silesia Press za cykl audycji „Spotkania
Medyczne im. Krystyny Bochenek”, Ogólnopolskiego Konkursu
Dziennikarskiego im. K. Bochenek. Uzyskała tytuły: Dziennikarza
Medycznego Roku, Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia w kategorii
Prasa oraz Internet. Razem z Karolem Gruszką odebrała w imieniu
Dziennika Zachodniego Grand Press Digital 2014 przyznawaną przez
redakcję miesięcznika Press86.
Budowaniu marki służą również przedsięwzięcia o charakterze
charytatywnym. Aktywnie uczestniczą w nich dziennikarze gazety.
Do najbardziej spektakularnych zaliczyć można m.in. działalność na rzecz
Hospicjum „Cordis”. „Dziennik Zachodni” zorganizował spektakl
charytatywny „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, który
wystawiony został 9 grudnia 2007 roku w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
Wystąpiły w nim znane osobistości ze świata kultury, mediów, nauki
i polityki. Między innymi Krystyna Bochenek, Jerzy Buzek, Kamil Durczok,
Kazimierz Kutz, Wojciech Kuczok, Michał Ogórek, Tomasz Ossoliński,
83
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Antoni Piechniczek, Anna Popek, Krystyna Prońko, Artur Rojek, Tadeusz
Sławek, Tadeusz Sznuk. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów
przeznaczony został na zakup 10 specjalistycznych łóżek i materacy
rehabilitacyjnych dla Hospicjum Cordis. Autorką adaptacji scenicznej
i scenariusza widowiska „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” była
Magdalena Piekorz (wyreżyserowała m.in. film „Pręgi”). Kostiumy
przygotowała Barbara Ptak (projektantka strojów m.in. do filmów: „Noce
i dnie”, „Ziemia obiecana”), scenografię Marcel Sławiński, muzykę
skomponował Adrian Konarski. Spektakl został zarejestrowany przez
Telewizję Polską 87. Tradycją stały się koncerty zespołu „Dżem” na rzecz
Hospicjum „Cordis”, z których dochód w całości przekazywany jest
na działalność placówki. Radio Katowice, Telewizja Katowice i „Dziennik
Zachodni” patronują koncertom i pomagają w organizacji przedsięwzięcia.
Dziennikarze zapraszani są do prowadzenia licytacji 88. „Dziennik Zachodni”
od kilku lat wspiera „Zbiórkę Żywności” organizowaną przez Śląski Bank
Żywności. Dziennikarze wraz z artystami brali również udział w koncercie
świątecznym organizowanym na rzecz Fundacji Iskierka89.
Działalność prospołeczna wpływa na sposób odbierania marki przez
odbiorców, tym bardziej że w nazwie własnej organizacji pojawiają się nazwy
środków przekazu (Fundacja Polsat, Fundacja TVN, Fundacja Agory).
Prowadzi to do przenoszenia skojarzeń z marki fundacji na markę medialną.
Środki przekazu dbają o utożsamianie ich z działalnością filantropijną90.
Zgodne jest to z zasadą „oświeconego egoizmu”, zgodnie z którą
organizacje dążą do tego, by generować takie korzystne dla społeczeństwa
rezultaty, jakie będą zarazem prowadzić do generowania rezultatów
pozytywnych dla nich samych91. Przykładami działań w myśl idei
„oświeconego egoizmu” są inicjatywy z zakresu marketingu społecznego,
np. działalność: Fundacji Polsat, Fundacji TVN, Fundacji Radia Zet. Uznać
można, iż działalność charytatywna prowadzona przez redakcję „Dziennika
Zachodniego” i jej dziennikarzy wpisuje się w tzw. marketing społeczny,
który w istotny sposób służy wiarygodności marki medialnej. Świadczy o tym
choćby popularność akcji społecznych organizowanych przez wydawcę
gazety w regionie.

Archiwum własne autorek dotyczące Dziennika Zachodniego.
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Podsumowanie
Dzisiejsze media masowe działają na konkurencyjnym rynku. Walczą
o najcenniejszą walutę, jaką jest uwaga odbiorców. To oni w istocie –
konsumenci dóbr medialnych – decydują o cechach i kanałach dystrybucji
medialnych produktów. Wiele wskazuje, iż tym, co zadecyduje o sukcesie
działających na konkurencyjnym rynku firm medialnych, będzie ich marka
wymagająca jednak zróżnicowanych, długofalowych i angażujących działań.
Zaliczyć można do nich z pewnością aktywność dziennikarską zarówno
w obszarze działań prospołecznych, jak również integrujących określone
społeczności; tak w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Do tego
niezbędna jest jednak aktywna postawa oraz budowanie prestiżu osobistego
dziennikarzy (nagrody, wyróżnienia), a także budowanie relacji
z czytelnikami w oparciu o bliskość i swojskość. Dziennikarze „Dziennika
Zachodniego”, na co wskazuje analiza ich aktywności, zdają sobie sprawę
z faktu, że „Dzisiejszy /…/ konsument jest bardziej dojrzały, mądrzejszy
i bardziej cyniczny. /.../ podejmuje decyzje szybciej, aniżeli 2-3 lata temu92
Eryk Misiewicz już przed 4 laty wskazywał, że wkrótce „cenę rynkową
dziennikarstwa poznać będzie można po liczbie dobrowolnie angażujących się
w promocję jego pracy, w rozmowę z nim obserwatorów treści, jego
followersów”. W jego ocenie ten czas już nadszedł. W nowych mediach
wygrywają projekty zaangażowane i angażujące93. Za takie uznać można
z pewnością przedsięwzięcia realizowane przez „Dziennik Zachodni”.
Nie oznacza to jednak, iż dziennikarze gazety nie angażują się w tradycyjną
działalność PR, np. charytatywną, na co wskazano w niniejszej publikacji.
Wszystkie te działania budują wizerunek regionalnej marki medialnej, czego
konsekwencją jest zainteresowanie przekazem i treścią czytelników gazety,
zarówno w wersji tradycyjnej, jak również w sieci.
Trudno wskazać, na ile podane w publikacji działania dziennikarskie mają
wpływ na udział w rynku „Dziennika Zachodniego” (gdyż takie badania nie
były prowadzone). Z pewnością jednak wpisują się one w zintegrowany
system zarządzania marketingowego prowadzonego przez wydawcę
„Dziennika Zachodniego”.
W kontekście powyższych rozważań uznać można, iż ambasadorzy
marki to wszyscy ludzie, konsumenci, użytkownicy, którzy polecają daną
markę innym. W przypadku „Dziennika Zachodniego” – to wszyscy
czytelnicy i użytkownicy serwisu, którzy polecają lub udostępniają treści
92
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zawarte w wydaniu innym czytelnikom, co potwierdzają wskazane
w publikacji badania. „Dziennik Zachodni” zajmuje bowiem I miejsce
w czytelnictwie w woj. śląskim. Ponadto gazeta od lat jest liderem sprzedaży
na rynku regionalnej prasy codziennej ze średnią sprzedażą ogółem
na poziomie 39513 egz. (dane dotyczące 2015 r.)94. Jej serwisy zajmują
9. miejsce w polskim Internecie – z 10 mln użytkowników i zasięgiem 41%95.
Można przyjąć, iż wyniki te są konsekwencją skutecznych działań
marketingowych, w których aktywnie uczestniczą dziennikarze gazety.
Zaprezentowane w niniejszej publikacji metody działań
promocyjnych mediów nie wyczerpują opisu zjawiska, jedynie przybliżają
zagadnienie i wskazują, jak wiele jeszcze pozostało do zbadania.
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WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZIEMI I KIERUNKI
ROZDYSPONOWANIA PRODUKCJI ROLNICZEJ
W GOSPODARSTWACH EKOAGROTURYSTYCZNYCH
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The land resources and agricultural production utilization
in eco-agrotouristic farms located in Eastern Poland
Abstrakt
The aim of the study was to examine the eco-agrotouristic farms regarding their land
resource and its exploitation, utilization of agricultural production. The study was
conducted in 2010 in 50 farms located in the following provinces: mazowieckie (7
farms), podkarpackie (10 farms), podlaskie (9 farms), świętokrzyskie (14 farms) and
warmińsko-mazurskie (10 farms). The source material was collected through direct
interviews. The questionnaire directed to the farms owners was used as a research tool.
Obtained results were related to 2009. The surveyed farms have had the organic farm
certificates. The data obtained in the study gives the conclusion that the area of
agricultural land in these farms amounted averagely 17,86 ha. The farms with
agricultural land above 20 ha amounted to 23,3%, including 12% with the land’ size
exceeding 40 ha. The agricultural land structure in the surveyed farms was dominated
by farm land (90,8%), with the largest share of arable land, mostly belonging to the
soil IV and V quality class. The largest acreage was covered with cereals. The relatively
high share applied also to fruit plants (15,8%). The livestock was bred in 94% of the
farms and 68% farms were involved in the livestock commercial production. The raw
food was used for the purpose of tourists and families nutrition in 46,3% of the analyzed
farms. Additionally 44,8% of raw food was allocated for sale, and 8,9% was used for
the purpose of agricultural production.
Keywords: eco-agrotouristic farm, agricultural land, farm land, agricultural
production, utilization of raw food
Streszczenie
Celem pracy było zbadanie gospodarstw ekoagroturystycznych pod względem:
zasobów ziemi i jej użytkowania oraz wykorzystania produkcji rolniczej. Badania
przeprowadzono w 50 gospodarstwach zlokalizowanych na terenie 5 województw:
mazowieckiego (7 gospodarstw), podkarpackiego (10 gospodarstw), podlaskiego
(9 gospodarstw), świętokrzyskiego (14 gospodarstw) i warmińsko-mazurskiego (10
gospodarstw). Materiał źródłowy, techniką wywiadu bezpośredniego, zebrano w 2010
roku, a uzyskane informacje dotyczyły roku 2009. Narzędziem badawczym był
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kwestionariusz ankietowy skierowany do właścicieli gospodarstw. Ankietowane
gospodarstwa posiadały certyfikat rolnictwa ekologicznego. Uzyskane w pracy dane
pozwalają stwierdzić, że powierzchnia gruntów rolnych w tych gospodarstwach
wynosiła średnio 17,86 ha. Gospodarstwa, w których areał tych gruntów przekraczał
20 ha, stanowiły 23,3%, w tym 12% posiadało powierzchnię większą niż 40 ha.
W strukturze gruntów rolnych badanych gospodarstw dominowały użytki rolne
(90,8%), w których największy udział miały grunty orne, należące w większości do gleb
IV i V klasy bonitacyjnej. Największy areał zajmowały zboża. Stosunkowo wysoki był
też udział roślin sadowniczych (15,8%). Zwierzęta gospodarskie utrzymywało 94%
badanych rolników, a 68% prowadziło towarową produkcję zwierzęcą. Wykorzystanie
surowców spożywczych
na potrzeby
żywienia
turystów i
rodziny
w analizowanych gospodarstwach wynosiło 46,3%. Na sprzedaż przeznaczono 44,6%
tych surowców, a 8,9% wykorzystano na potrzeby prowadzenia produkcji rolniczej.
Słowa kluczowe: gospodarstwo ekoagroturystyczne, grunty rolne, użytki rolne,
produkcja rolnicza, wykorzystanie surowców spożywczych

Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce rozpoczął się
wraz z integracją Polski z Unią Europejską. Stosunkowo wysokie subwencje, a
także lepsze możliwości zbytu żywności produkowanej metodami
ekologicznymi stanowiły wyraźną zachętę do podejmowania tego typu działań.
Dopłaty do jednego hektara upraw ekologicznych z dotacji przewidzianych w
Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2004-2006 oraz w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 były najwyższe w
porównaniu do innych pakietów rolno-środowiskowych, co wyjaśnia
popularność rolnictwa ekologicznego. Według danych Głównego Inspektoratu
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych1, w okresie 2003-2012
liczba gospodarstw ekologicznych zwiększyła się dziesięciokrotnie. Na koniec
2012 roku produkcją ekologiczną zajmowało się ponad 26 tysięcy polskich
gospodarstw. Wraz z rosnącą liczbą gospodarstw ekologicznych wzrastała
również powierzchnia upraw ekologicznych w naszym kraju. W roku 2012
powierzchnia tych upraw wynosiła 661687 ha i podobnie jak liczba
gospodarstw
ekologicznych
w
okresie
dziesięciolecia
wzrosła
dziesięciokrotnie. W 2009 roku działało w Polsce 17091 gospodarstw
ekologicznych2, z czego najwięcej (ponad 1/3) zlokalizowanych było na terenie
J. Szymona, Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie
lat 2014-2020. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji. Opinie i ekspertyzy,
OE 210, listopad 2013.
2
J. Smoluk-Sikorska, A. Olejnik, Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego
i rynku jego produktów w Polsce, Zesz. Nauk. WSHU w Poznaniu, 2011, s. 139-150.
1

27

G. A. Ciepiela, A. Balińska, Wykorzystanie zasobów ziemi i kierunki…

trzech południowo-wschodnich województw: małopolskiego, podkarpackiego
i lubelskiego. Według danych IERiGŻ 3 w 2012 roku użytki ekologiczne
stanowiły ok. 3,2% całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce. Średnia
powierzchnia gospodarstw ekologicznych przekraczała 25 ha przy średniej
krajowej ok. 10 ha dla gospodarstw konwencjonalnych. Największa
powierzchnia użytkowana ekologicznie w 2012 roku znajdowała się w
województwie zachodniopomorskim (135 366,80 ha), warmińsko-mazurskim
(112 945,30 ha) oraz podlaskim (56 367,30 ha).
Podstawowym
zadaniem
atestowanych,
ekologicznych
gospodarstwach rolnych jest produkcja żywości. Jednakże „moda na ekologię”,
w tym na żywność produkowaną metodami rolnictwa ekologicznego, inspiruje
właścicieli tych gospodarstw do podejmowania działalności agroturystycznej i
tworzenia gospodarstwa ekoagroturystycznego.
Agroturystyka jest formą przedsiębiorczości na terenach wiejskich,
pozostającą w bardzo ścisłym związku z gospodarstwem rolnym. Produkowane
w gospodarstwie surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego są
wykorzystywane w żywieniu turystów, a bioróżnorodność gatunkowa roślin
uprawnych i zwierząt gospodarskich stanowi dużą atrakcję dla turystów.
Jarecki i Bobrecka-Jamro4 za szczególnie korzystną społecznie, a jednocześnie
prośrodowiskową, formę działalności pozarolniczej na wsi uznały
ekoagroturystykę. Łączy ona w sobie rolnictwo ekologiczne i agroturystykę.
Ekoagroturystyka daje rolnikowi możliwość efektywnego wykorzystania
nadwyżek siły roboczej, wolnych zasobów mieszkaniowych i rezerw
produkcyjnych oraz jest źródłem dodatkowych dochodów. Ponadto, zasoby
materialne i niematerialne gospodarstwa ekologicznego w połączeniu
z walorami przyrodniczymi i kulturowymi polskiej wsi mogą tworzyć
interesujący produkt turystyczny, który będzie spełniał oczekiwania
mieszkańców dużych miast, jako głównych odbiorców usług
agroturystycznych. Należy jednak zaznaczyć, że ekoagroturystyka adresowana
jest głównie do ludzi o dużej świadomości ekologicznej. Gospodarstwa
certyfikowane lepiej niż inne spełniają oczekiwania gości dotyczące
proekologicznego sposobu życia, produkcji rolniczej i zagospodarowania

Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Polsce 2012, Praca zbiorowa pod redakcją
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2013.
4
W. Jarecki, D. Bobrecka-Jamro, Rozwój gospodarstw ekologicznych
i agroturystycznych w województwie podkarpackim, Inżynieria Ekologiczna, 2010, 22,
s. 71-77.
3

28

G. A. Ciepiela, A. Balińska, Wykorzystanie zasobów ziemi i kierunki…

odpadami. Badania socjologiczne prowadzone przez Kamieniecką5 na
obszarach Natura 2000 wykazały, że wśród preferowanych form i warunków
wypoczynku na wsi znaczna grupa turystów zwraca uwagę na certyfikat
ekologiczny gospodarstwa agroturystycznego i możliwość spożywania
ekologicznych produktów prosto od producenta. Ponadto z badań tych wynika,
że wymagania takie mają bardziej wykształceni turyści, a osoby w wieku 50 lat
i więcej zwracały na to uwagę dwukrotnie częściej niż ci, którzy nie ukończyli
jeszcze 34 roku życia.
Zainteresowanie turystów wypoczynkiem w atestowanych,
ekologicznych gospodarstwach rolnych wzrasta. Rośnie też ciągle liczba
gospodarstw ekologicznych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej 6,
jednakże liczba gospodarstw ekoagroturystycznych w regionie Polski
Wschodniej, w porównaniu do ogólnej liczby gospodarstw agroturystycznych
zlokalizowanych na tym terenie, jest bardzo mała.
Cel i metodyka badań
Celem pracy było zbadanie gospodarstw ekoagroturystycznych
położonych w regionie Polski Wschodniej pod względem:
- zasobów ziemi i struktury jej użytkowania,
- wykorzystania produkcji rolniczej na potrzeby turystów i rodziny rolnika, na
sprzedaż i na potrzeby prowadzenia produkcji rolniczej.
Dobór terenu badań (Polska Wschodnia) był celowy. Badania
przeprowadzono w 50 gospodarstwach ekoagroturystycznych zlokalizowanych
w 5 województwach: mazowieckim (7 gospodarstw), podkarpackim
(10 gospodarstw),
podlaskim
(9 gospodarstw),
świętokrzyskim
(14 gospodarstw)
i warmińsko-mazurskim
(10 gospodarstw).
Wykaz
gospodarstw i ich lokalizację uzyskano z Regionalnych Ośrodków Doradztwa
Rolniczego. Według informacji uzyskanych z RODR były to wszystkie
gospodarstwa ekoagroturystyczne działające w 2009 i 2010 roku w tych
województwach. W województwie lubelskim w badanym okresie nie było tego
typu gospodarstw. Badania przeprowadzono w 2010 roku, a uzyskane
informacje dotyczyły roku 2009. Materiał źródłowy zebrano techniką wywiadu

J. Kamienicka, Świadomość ekologiczna turystów. Interpretacja wyników badania
socjologicznego Turyści a Natura 2000, Publikacja Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 2012, s. 16-17.
6
U. Hamm, F. Gronefeld, The European market for organic food, Revised and updated
analysis, School of Management and Business, The University of Wales Aberystwyth,
2004.
5
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bezpośredniego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy
skierowany do właścicieli gospodarstw.
Pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym dotyczyły: rodzaju
świadczonych usług żywienia turystów; liczby świadczonych usług
gastronomicznych w roku; liczby członków rodziny mieszkających
w gospodarstwie; powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie i ich
użytkowania; powierzchni użytków rolnych i ich wykorzystania; jakości gleb;
certyfikacji gospodarstw; areału upraw poszczególnych gatunków i grup roślin;
stanu inwentarza żywego; produkcji całkowitej i towarowej surowców
żywnościowych.
Na podstawie uzyskanych w pracy danych wyliczono w badanych
gospodarstwach następujące wskaźniki:
 strukturę wykorzystania gruntów rolnych i użytków rolnych;
 strukturą gleb pod względem ich jakości;
 strukturę upraw;
 zapotrzebowanie na poszczególne surowce żywnościowe w roku –
wyliczono jako iloczyn dziennego zapotrzebowanie na surowce
(mleko, ziarno zbóż konsumpcyjnych, jaja, mięso z kością wieprzowe
i drobiowe, ziemniaki, warzywa i owoce) na osobę według
Świetlikowskiej7 i liczby świadczonych usług gastronomicznych
w roku oraz całorocznego żywienia członków rodzin (365 dni).
Zapotrzebowanie na mięso wieprzowe i drobiowe przeliczono
na żywiec wieprzowy i drobiowy, uwzględniając wartość rzeźną trzody
chlewnej i drobiu8,9;
 zapotrzebowanie
na
poszczególne
surowce
żywnościowe
wykorzystywane do prowadzenia produkcji rolniczej (żywienie
zwierząt gospodarskich i materiał siewny) – wyliczono z różnicy
pomiędzy ich produkcją całkowitą a produkcją towarową (dane
uzyskane w wywiadzie bezpośrednim) i wykorzystaną na potrzeby
żywienia turystów i rodziny rolniczej;
 strukturę wykorzystania całkowitej produkcji poszczególnych
surowców spożywczych, uwzględniając ich zużycie na potrzeby
U. Świetlikowska, red., Agroturystyka, Wyd. SGGW, Warszawa 2000.
M. Osek, A. Milczarek, Wynik tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy
puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku. Rocz. Nauk.
Zoot., 2005, nr 32/2, s. 103-113.
9
M. Osek, A. Janocha, A. Milczarek, B. Klocek, Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz
walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi
różnymi
olejami
roślinnymi.
Rośliny
Oleiste,
2005,
nr
XXVI/2,
s. 541-550.
7
8
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żywienia turystów i rodziny, prowadzenia produkcji rolniczej oraz na
sprzedaż.
Omówienie wyników
Uzyskane w pracy dane wskazują, że ekoagroturystyka w regionie
Polski Wschodniej w 2010 roku była zjawiskiem bardzo mało powszechnym.
Gospodarstwa ekoagroturystyczne stanowiły 1,9% w ogólnej liczbie
gospodarstw agroturystycznych (2614 gospodarstw)10 działających
w analizowanym okresie na terenie 6 województw (lubelskie, mazowieckie,
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko mazurskie). Natomiast
odsetek tych gospodarstw w ogólnej liczbie gospodarstw ekologicznych
funkcjonujących na tym terenie (9609 gospodarstw)11 wynosił 0,52%.
Badane gospodarstwa ekoagroturystyczne były czynne pod względem
rolniczym, posiadały aktualny certyfikat potwierdzający prowadzoną
produkcję rolniczą metodami ekologicznymi oraz działały wyłącznie
w oparciu o własne zasoby ziemi. Średnia powierzchnia gruntów rolnych
w analizowanych gospodarstwach w każdym województwie była większa
od podawanej dla przeciętnego gospodarstwa rolnego z tego terenu12. Jednakże
areał tych gruntów był bardzo zróżnicowany i kształtował się
w przedziale od 1,25 ha do 81 ha, przy czym powierzchnię mniejszą niż 3 ha
posiadało tylko jedno gospodarstwo zlokalizowane na terenie województwa
świętokrzyskiego. Natomiast powierzchnię większą niż 40 ha odnotowano
w sześciu gospodarstwach (12%), z czego jedno (o powierzchni 66,40 ha)
znajdowało się w województwie podkarpackim, a pozostałe (o powierzchni od
41,38-do 81,00 ha) – w województwie warmińsko-mazurskim. Areał gruntów
rolnych w badanych gospodarstwach wynosił średnio 17,86 ha i był największy
w województwie warmińsko-mazurskim, a najmniejszy – w województwie
świętokrzyskim (rys. 1).
Wyniki badań własnych są spójne z otrzymanymi przez Pałkę13,
z których wynika, że działalność agroturystyczna w województwie
10

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Turystyka
wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju, 16 grudnia 2010.
11
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010, IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 2011.
12
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego, Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r.
Nr 20, poz. 105.
13
E. Pałka, Próba oceny podaży turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych
województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków
2006, nr 2/1, s. 85-98.
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świętokrzyskim prowadzona jest w gospodarstwach o małym areale gruntów.
Podobne zjawisko zaobserwowano w województwie podkarpackim. Jest to
spowodowane znacznym rozdrobnieniem rolnictwa na terenach górzystych.
Rys 1. Powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwach
ekoagroturystcznych (średnia gospodarstw)
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Dane przedstawione na rysunku 2 wskazują, że w województwie
świętokrzyskim prawie 80% badanych ekorolników gospodarowała
na powierzchni nieprzekraczającej 10 ha, a odsetek takich gospodarstw
w województwie podkarpackim wynosił 60%, z czego 1/3 posiadała
powierzchnię mniejszą niż 5 ha. Jednakże biorąc pod uwagę całą badaną
populację gospodarstw ekoagroturystycznych w regionie Polski Wschodniej,
należy stwierdzić, że w grupie tej dominowały gospodarstwa o areale od 10 ha
do 20 ha. Podobne wyniki badań, prowadzonych w gospodarstwach
agroturystycznych w różnych regionach Polski, uzyskali Goraj i Jasińska14 oraz

L. Goraj, E. Jasińska, Wpływ działalności agroturystycznej na wyniki gospodarstw
rolnych w 2006 roku, Analiza porównawcza na podstawie wyników Polskiego FADN,
14
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Niewęgłowski15. Autorzy ci wykazali, że najliczniejszą grupę wśród
gospodarstw agroturystycznych stanowią takie, w których areał gruntów
rolnych zawiera się w przedziale 10-20 ha.
Rys 2. Struktura gospodarstw ekoagroturystycznych
pod względem powierzchni gruntów rolnych
badany region
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Z kolei inne badania, prowadzone w regionie siedleckim, wykazały, że
najwięcej gospodarstw agroturystycznych posiadało od 6 ha do 10 ha użytków
rolnych16. W literaturze przedmiotu 17 spotyka się opinie, że agroturystyka

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut
Badawczy, Zakład Rachunkowości Rolnej, Warszawa 2008.
15
M. Niewęgłowski, Agroturystyka w gminie Sarnaki – szansa rozwoju czy forma
przetrwania gospodarstw, w: Agroturystyka – moda czy potrzeba?, G. A. Ciepiela i J.
Sosnowski, red., Monografie, 2007, nr 80, Wyd. AP w Siedlcach, s. 200-206.
16
G. A. Ciepiela, K. Jankowski, J. Sosnowski, Promocja produktów agroturystycznych
gospodarstw rolnych regionu siedleckiego, Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 3/144, s. 123134.
17
B. Gąsiorowska, D. Buraczyńska, R. Osial, Rola marketingu na przykładzie
wybranych gospodarstw agroturystycznych, w: Agroturystyka – moda czy potrzeba?,
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powinna być domeną małych i średnich gospodarstw rolnych. Z badań
własnych wynika, że tą działalnością zajmują się także właściciele dużych
gospodarstw rolnych, którzy potrafią godzić obowiązki prowadzenia na dużą
skalę produkcji rolniczej i świadczenia usług turystycznych. Motywacją do
podejmowania działalności agroturystycznej u tych rolników była chęć
wykorzystania cennych walorów przyrodniczych i kulturowych okolicy oraz
ekologicznie produkowanej żywności w celu zwiększenia dochodów w
gospodarstwie.
Największą część gruntów rolnych w badanych gospodarstwach
(ponad 90%) zajmowały użytki rolne (rys. 3). Pozostałe grunty były
użytkowane jako siedliska i stawy rybne. Należy także zaznaczyć, że 3,8%
powierzchni tych gruntów stanowiły nieużytki.
Rys. 3. Struktura użytkowania gruntów rolnych w gospodarstwach
ekoagroturystycznych (średnia z gospodarstw)
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Szczególnie ważną rolę w gospodarstwie agroturystycznym zajmuje
siedlisko. Zdaniem Jasińskiej i in. 18 jest ono wizytówką gospodarstwa, a jego

G. A. Ciepiela i J. Sosnowski, red., Monografie, 2007, nr 80, Wyd. AP w Siedlcach,
s. 451-460.
18
A. Jasińska, G. A. Ciepiela, J. Sosnowski, Jakość świadczonych usług
w gospodarstwach agroturystycznych powiatu siedleckiego, w: Agroturystyka – moda
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estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie często decyduje o atrakcyjności
produktu agroturystycznego.
W badanych gospodarstwach ekoagroturystycznych odnotowano
stosunkowo dużą powierzchnię siedlisk, która średnio wynosiła 0,68 ha
(rys. 3). Podyktowane to było koniecznością przystosowania zagrody wiejskiej
do świadczenia usług turystycznych. Część siedlisk przeznaczona była pod
infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną np. parking, pole namiotowe lub
camping, boisko do gier zespołowych oraz miejsce do wypoczynku
i biesiadowania turystów. Siedlisko zajmowało średnio 3,8% gruntów rolnych.
Największą jego powierzchnią dysponowały gospodarstwa w województwie
mazowieckim.
Obecności stawu rybnego w gospodarstwie agroturystycznym czyni je
bardziej atrakcyjnym turystycznie. Wyniki badań własnych wskazują, że w 23
ankietowanych gospodarstwach ekoagroturystycznych (46%) były stawy
rybne. Ich udział w powierzchni gruntów rolnych był niewielki i nie
przekraczał 1% (rys. 3), chociaż w jednym gospodarstwie, położonym
w województwie warmińsko-mazurskim, stawy rybne zajmowały 6,1%
powierzchni całkowitej gospodarstwa. Najmniejszy udział stawów
w strukturze gruntów rolnych odnotowano w województwie podkarpackim (0,1
%) i mazowieckim (0,2%).
Struktura wykorzystania użytków rolnych w badanych gospodarstwach
ekoagroturystycznych różniła się od podawanej dla gospodarstw
ekologicznych w kraju. Komunikaty IJHAR-S19 podają, że w 2010 roku
największy odsetek, tj. 46,1 % powierzchni ekologicznych użytków rolnych w
Polsce, stanowiły łąki i pastwiska. Na drugim miejscu znajdowały się grunty
orne, a uprawy wieloletnie sadownicze i jagodowe zajmowały 1/6 powierzchni
tych użytków. Dane przedstawione na rysunku 4 wskazują, że w analizowanych
gospodarstwach dominowały grunty orne. Powierzchnia tych gruntów
kształtowała się w granicach od 0,49 ha do 53,0 ha, i wynosiła średnio
dla gospodarstwa 8,13 ha. Najwięcej takich gruntów posiadały gospodarstwa
położone w województwie mazowieckim.
Trwałe użytki zielone stanowiły 42% powierzchni użytków rolnych,
przy czym w województwie podkarpackim ich udział wynosił ponad 60% (rys.
4). Według Drzewieckiego20 regiony, w których łąki i pastwiska zajmują ponad
czy potrzeba?, G. A. Ciepiela i J. Sosnowski, red., Monografie, 2007, nr 80, Wyd. AP
w Siedlcach, s. 130-136.
19
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010, Główny
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2011.
20
M. Drzewiecki, Agroturystyka w Polsce – stan obecny i tendencje rozwojowe,
w: Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej związanej z obszarami wiejskimi,
B. Sawicki i J. Bergier, red., Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej 2005, s. 46-51.
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30% ogólnej powierzchni, są najbardziej przydatne do uprawiania
agroturystyki, bowiem stanowią one cenny element krajobrazu rolniczego i są
jednocześnie miernikiem atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej.
Rys. 4. Struktura wykorzystania użytków rolnych w gospodarstwach
ekoagroturystycznych (średnia z gospodarstw)
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Rolnictwo ekologiczne sprzyja uprawom sadowniczym i jagodowym.
Według raportu IJHAR-S w 201021 roku uprawy te zajmowały 16,1%
ekologicznych użytków rolnych. Jednakże w badanych gospodarstwach
ekoagroturystycznych udział sadów w strukturze użytków rolnych wynosił
7,8%. Należy także podkreślić, że dziewięciu ankietowanych rolników (18%)
nie zajmowało się sadownictwem. Ponadto największy areał sadów
w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytków rolnych odnotowano
w województwie podkarpackim, a najmniejszy – w województwie podlaskim
(rys. 4).
Wybór kierunku produkcji rolniczej uzależniony jest głównie od
zasobności gleb. Przeprowadzone badania wykazały, że w analizowanych
gospodarstwach dominowały gleby IV i V klasy bonitacyjnej (rys. 5).
Ich udział wynosił odpowiednio 34,4% i 33,7%, przy czym był największy
w gospodarstwach położonych w województwie podlaskim. Znaczną część
(21,5 %) stanowiły także gleby klasy VI. Najmniej gruntów (10,4%) należało
do III klas bonitacyjnej, natomiast gleb klas I i II nie odnotowano w badanych
gospodarstwach.
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010, Główny
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2011.
21
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Gwarantem
ekologicznej
jakości
produktu
oferowanego
w gospodarstwie jest posiadanie certyfikatu wydanego przez właściwą
jednostkę.
Rys. 5. Struktura gleb w gospodarstwach ekoagroturystycznych
pod względem ich jakości (średnia z gospodarstw)
badany region3,7% 6,7% 11,1%
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Według respondentów wybór jednostki certyfikującej podyktowany
był ceną, łatwością dostępu i pozytywną opinią innych ekorolników. Z danych
zamieszczonych na rysunku 6 wynika, że ankietowani rolnicy wybrali pięć
firm kontrolujących. Najwięcej badanych (54%) posiadało certyfikat firmy
EKOGWAGRANCJA PTRE sp. z o.o. Drugie miejsce pod tym względem
zajmowała jednostka certyfikująca o nazwie AGROBIOTEST sp. z o.o., którą
wybrało 26% rolników.
W rolnictwie ekologicznym charakterystyczne jest wprowadzanie
różnorodności gatunkowej do produkcji roślinnej i zwierzęcej, która pozwala
utrzymać stan równowagi w gospodarstwie. Analiza IJHAR-S wykazała, że
w 2009 roku w gospodarstwach ekologicznych przeważała produkcja roślinna.
Według tych badań odsetek gospodarstw zajmujących się zarówno produkcją
roślinną, jak i zwierzęcą wynosił 36,7%. Natomiast z badań własnych wynika,
że ankietowani rolnicy wykazywali większą świadomość potrzeby
wprowadzania bioróżnorodności do swoich gospodarstw, kierując się
jednocześnie zasadą ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa. Uzyskane w
pracy dane wskazują, że 94% badanych prowadziło produkcję roślinną
i utrzymywało zwierzęta gospodarskie. Jednakże o prowadzonej produkcji
roślinnej decydowała głównie jakość gleb i zasady obowiązujące w rolnictwie
ekologicznym. Respondenci w doborze upraw kierowali się także nakładem
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pracy, opłacalnością produkcji i zapotrzebowaniem na surowce
wykorzystywane w żywieniu turystów i rodziny. W strukturze upraw w
badanych gospodarstwach (rys. 7) dominowały zboża (54,2%). Udział roślin
okopowych był niewielki i wynosił 7,8%. Uprawiano przeważnie ziemniaki
jadalne. Należy jednak podkreślić, że w 6 analizowanych gospodarstwach
powierzchnia tych upraw przekraczała 2 ha.
Rys. 6. Certyfikacja gospodarstw ekoagroturystycznych
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Stosunkowo wysoki udział roślin sadowniczych w produkcji roślinnej
(15,8%) badanych gospodarstw (rys. 7) ściśle wiązał się z rynkiem zbytu.
Raport (CDR)22, oceniający działalność gospodarstw ekologicznych, uznaje
produkcję ogrodniczą za główne źródło przychodów. Z tych względów 82%
ankietowanych ekorolników zajmowało się uprawą roślin sadowniczych,
chociaż udział sadów w strukturze użytków rolnych w analizowanych
gospodarstwach (rys. 4) był niewielki (7,8%). Największy udział tych roślin w
strukturze upraw odnotowano w województwie podkarpackim (36,2%).

Raport Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie oddział w Radomiu,
2010.
22
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Przeważała uprawa owoców miękkich, co jest zgodne z wynikami raportu CDR
w Brwinowie, oddział w Radomiu w 2010 roku.
Rys. 7. Struktura upraw w gospodarstwach ekoagroturystycznych (średnia z
gospodarstw)
badany region
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Dobór gatunków warzyw i powierzchnia ich upraw w gospodarstwie
agroturystycznym według Plucińskiej23 powinien uwzględniać: okres usług
turystycznych, potrzeby rodziny i wczasowiczów, preferencje konsumentów,
sposoby wykorzystania plonów oraz pracochłonność upraw. Asortyment
uprawianych warzyw powinien być tak bogaty, aby przez cały sezon można
było spożywać jak najwięcej świeżych warzyw z własnego ogrodu.
W badanych gospodarstwach ekoagroturystycznych rośliny warzywnicze były
uprawiane głównie na własne potrzeby, stąd ich udział w strukturze upraw był
niewielki i wynosił 2,9% (rys. 7). Jednakże niektórzy ankietowani rolnicy
M. Plucińska, Dobór gatunków warzyw w gospodarstwie agroturystycznym, w:
Ekologiczny ogród warzywny w gospodarstwach agroturystycznych, Instytut
Warzywnictwa, Skierniewice, 2001, s. 11-16.
23
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zajmowali się produkcją warzyw na sprzedaż. Najwięcej takich rolników (60%)
było w województwie warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim (57%).
Produkcja zwierzęca w gospodarstwach agroturystycznych odgrywa
dużą rolę. Zwierzęta gospodarskie dostarczają surowców potrzebnych
w żywieniu człowieka, a także są wykorzystywane do rekreacji i stanowią
swoistą atrakcję dla turystów. Dane zamieszczone w tabeli 1 wskazują,
że 94% badanych ekorolników utrzymywało zwierzęta gospodarskie. Ponadto,
z informacji uzyskanych w wywiadzie bezpośrednim wynika, że 68%
prowadziło towarową produkcję zwierzęcą.
Tabela 1. Produkcja zwierzęca
w gospodarstwach ekoagroturystycznych (szt. fiz.)
Województw
o

mazowieckie

Nr
gospodarstw
a
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

Średnia

podkarpackie

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

Średnia

podlaskie

Średnia

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

Bydło
mleczn
e
20
0
4
2
5
0
0
4,4
0
9
11
5
2
2
0
0
35
0
6,4
0
0
1
0
1
1
2
4
4
1,4

Bydło
rzeźn
e
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0,3

Koni
e
4
0
0
13
0
0
0
2,4
0
2
0
4
0
0
1
0
0
5
1,2
0
0
7
0
0
11
2
0
2
2,4

Trzoda
chlewn
a
0
0
4
0
0
10
0
2,0
0
7
2
3
2
1
1
0
15
0
3,1
0
0
16
0
5
8
4
0
4
4,1

Koz
y

Owc
e

Dró
b

Królik
i

0
0
30
2
38
0
0
10,0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
4
0
0
0
0
14
2,0

0
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
3,8

50
5
37
7
15
0
30
20,6
0
85
15
14
20
50
30
0
17
10
24,1
20
0
58
0
0
35
65
0
20
22,0

0
0
7
0
0
0
0
1,0
0
20
0
9
0
0
0
0
0
0
2,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0

Źródło: badania własne

Najwięcej gospodarstw było ukierunkowanych na chów bydła
mlecznego. Rzadziej zajmowano się chowem bydła rzeźnego. Trzodę chlewną,
w liczbie większej niż cztery sztuki, posiadało 18% rolników. Owce
występowały w pojedynczych gospodarstwach, chociaż były to przeważnie
liczne stada. Natomiast w jedenastu badanych gospodarstwach (22%)
utrzymywano kozy. Były one nie tylko atrakcją dla turystów,
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ale z pozyskiwanego od nich mleka wytwarzano sery, stanowiące atut tych
gospodarstw.

Tabela 1. c. d.
Województw
o

świętokrzyskie

Nr
gospodarstw
a
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14

Średnia

warmińskomazurskie

Średnia
Badany region

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
Średnia

Bydło
mleczn
e
6
0
2
2
1
0
1
2
1
2
2
7
12
1
2,8
7
0
2
0
6
0
0
1
0
0
1,6
3,3

Bydło
rzeźn
e
5
0
1
2
1
0
1
0
0
2
2
3
5
1
1,6
13
0
4
0
0
0
60
0
0
17
9,4
2,3

Koni
e
0
0
1
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0,5
9
0
6
7
0
2
0
0
0
0
2,4
1,8

Trzoda
chlewn
a
0
0
2
3
0
0
0
0
0
3
5
0
0
1
1,0
5
0
0
20
2
0
4
0
0
0
3,1
2,7

Koz
y

Owc
e

Dró
b

Królik
i

0
7
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0,8
7
0
0
11
0
0
1
0
0
0
1,9
4,1

0
0
0
0
0
0
80
0
0
3
0
0
0
0
5,9
1
0
0
2
0
0
0
2
0
25
3
2,5

0
0
28
36
40
20
30
60
30
25
30
33
230
47
43,5
48
7
0
41
30
0
25
5
0
55
21,1
26,3

0
0
1
2
0
0
0
0
25
0
0
0
10
2,9
22
7
0
0
0
0
0
7
0
0
3,6
2,1

Źródło: badania własne

Do
zwierząt
podnoszących
atrakcyjność
gospodarstwa
agroturystycznego należą konie. Rekreacja konna może być podstawową
lub dodatkową usługą w gospodarstwie i jest szczególnie poszukiwana przez
amatorów turystyki wiejskiej. Ponadto świadczenie usług rekreacji konnej
w gospodarstwie agroturystycznym przyczynia się do zwiększenia sprzedaży
usług noclegowych i wyżywienia, które generują dodatkowe dochody. Szarek
i Kałuża24 wykazali, że posiadanie jednego konia w gospodarstwie
agroturystycznym generowało w 2007 roku około 1526 zł dochodu rocznego
netto, przy czym dla osiągnięcia progu rentowności konieczne było posiadanie
S. Szarek, H. Kałuża, Wyniki ekonomiczne gospodarstw agroturystycznych
świadczących usługi rekreacji konnej, w: Agroturystyka – moda czy potrzeba?,
G. A. Ciepiela i J. Sosnowski, red., Monografie, 2007, nr 80, Wyd. AP w Siedlcach,
s. 101-106.
24
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około pięciu koni, przy jednoczesnym świadczeniu usług noclegowych
i żywieniu gości. W grupie ankietowanych gospodarstw ekoagroturystycznych,
położonych w regionie Polski Wschodniej, było siedemnaście (34%), w
których utrzymywano konie, przy czym gospodarstwa posiadające więcej niż
dwa konie stanowiły 20% (tab. 1). Największe stado liczyło 13 sztuk.
Wszystkie gospodarstwa posiadające konie były nastawione na świadczenie
usług rekreacji konnej.
Działalność agroturystyczna jest naturalnym rynkiem zbytu
wyprodukowanych w gospodarstwie surowców żywnościowych, bowiem są
one wykorzystywana w żywieniu turystów. W niniejszej pracy podjęto próbę
określenia struktury wykorzystania całkowitej produkcji surowców
żywnościowych w poszczególnych analizowanych gospodarstwach
ekoagroturystycznych. Na podstawie uzyskanych w badaniach danych
wyliczono (rys. 8), że wykorzystanie surowców na potrzeby żywienia turystów
i rodziny wynosiło średnio w gospodarstwie 46,3%. Natomiast na sprzedaż
przeznaczono 44,6%, a 8,9% zużyto na potrzeby gospodarskie (żywienie
zwierząt i materiał siewny).
Brak badań w literaturze przedmiotu dotyczących wykorzystania
produkcji rolniczej w gospodarstwach agroturystycznych uniemożliwia
wnikliwą dyskusję na ten temat. Jednakże porównując uzyskane w pracy
wyniki z prezentowanymi wcześniej przez Górecką25 dla gospodarstw
agroturystycznych w powiecie krośnieńskim, należy stwierdzić, że udział
produkcji towarowej w produkcji całkowitej w gospodarstwie z tego powiatu
stanowił 12% i był znacznie niższy niż w badanych gospodarstwach
ekoagroturystycznych. Stosunkowo duży udział surowców spożywczych
przeznaczonych na sprzedaż w analizowanych gospodarstwach
ekoagroturystycznych wynikał z dużej ich produkcji całkowitej, bowiem 27
badanych ekorolników (54%) użytkowało powierzchnię gruntów rolnych
przekraczającą 10 ha, z czego sześciu (22,6%) posiadało więcej niż 40
hektarów, a w strukturze użytkowania tych gruntów 90,8% stanowiły użytki
rolne. Ponadto wpływ na wielkość produkcji towarowej mogło mieć również
to, że certyfikowane gospodarstwa rolne z reguły nie zmniejszają produkcji
rolniczej po podjęciu działalności agroturystycznej. Natomiast zjawisko to ma
miejsce w gospodarstwach konwencjonalnych, świadczących usługi
turystyczne. Jest to szczególnie obserwowane na terenach o wysokiej
atrakcyjności turystycznej, gdzie popyt na usługi agroturystyczne jest duży
i agroturystyka staje się głównym źródłem utrzymania rodziny rolniczej.
A. Górecka, Przygotowanie gospodarstwa rolnego do przyjęcia turystów w powiecie
krośnieńskim, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej,
I. Sikorska-Wolak, red., Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s. 35-144.
25
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Rys. 8. Wykorzystanie surowców spożywczych produkowanych
w gospodarstwach ekoagroturystycznych (średnia z gospodarstw)
Surowce spożywcze…

46,3%

8,9%

Jaja

44,8%

89,6%

Mleko

10,4%

25,2%

Owoce

74,8%

40,6%

Warzywa

59,4%
65,4%

Ziarno zbóż

17,8%

Ziemniaki

34,6%

41,4%

40,8%

15,2% 9,2%

75,6%

Żywiec wieprzowy i…

80,0%

0%

20%

20,0%

40%

60%

80%
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Badany region Polski Wschodniej

mazowieckie
podkarpackie

56,2%

10,8%

51,6%

9,8%

33,0%
38,6%

podlaskie

42,3%

10,9%

46,8%

świętokrzyskie

44,1%

8,2%

47,7%

warmińsko-mazurskie
0%
Surowce spożywcze ogółem

36,8%

7,6%

20%

A

B

40%
C

55,6%

60%

80%

100%

Wykorzystanie: A – w żywieniu turystów i rodziny,
B – na potrzeby produkcji rolniczej, C – na sprzedaż
Źródło: badania własne

Analizując wykorzystanie poszczególnych surowców spożywczych
produkowanych w badanych gospodarstwach ekoagroturystycznych Polski
Wschodniej (rys. 8), należy stwierdzić, że najwięcej na sprzedaż przeznaczono
ziemniaków. Drugie miejsce pod tym względem zajmowało mleko krowie, a
trzecie – owoce. Na dalszych miejscach plasowały się kolejno: ziarno zbóż,
warzywa, żywiec wieprzowy i drobiowy, jaja. Na potrzeby żywienia turystów
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i rodziny rolniczej najwięcej wykorzystano jaj (89,6%) oraz żywca
wieprzowego i drobiowego (80%).
Struktura wykorzystania produkcji surowców żywnościowych
w badanych gospodarstwach w poszczególnych województwach była
zróżnicowana (rys. 8). W województwie warmińsko-mazurskim wykorzystanie
tej produkcji na konsumpcję wynosiło 36,8% i było najniższe w porównaniu do
innych województw. Należy przy tym zaznaczyć, że województwo to
zajmowało drugie miejsce (po województwie podkarpackim) pod względem
średniej liczby sprzedanych usług żywieniowych w gospodarstwie (1985,8 –
podkarpackie, 1979,0 – warmińsko-mazurskie). Z kolei produkcja towarowa w
gospodarstwach z tego terenu stanowiła największy udział. Świadczy to o tym,
że produkcja surowców spożywczych w badanych gospodarstwach
województwa warmińsko-mazurskiego była największa. Ponadto z uzyskanych
w pracy danych wynika, iż w województwie podkarpackim wykorzystanie
produkcji surowców spożywczych na potrzeby turystów i rodziny (średnio
w gospodarstwie) było o 4,6% niższe niż w województwie mazowieckim,
chociaż liczba świadczonych usług gastronomicznych w gospodarstwie
województwa podkarpackiego była 2,5 razy większa, a powierzchnia gruntów
rolnych była bardzo zbliżona (rys. 1). Oznacza to, że produkcja całkowita
surowców spożywczych w przeciętnym gospodarstwie ekoagroturystycznym
województwa mazowieckiego była znacznie mniejsza niż województwa
podkarpackiego. Przyczyną tego stanu rzeczy był duży udział roślin
przemysłowych (39,8%) w strukturze upraw w gospodarstwach położonych
w województwie mazowieckim (rys. 7). Wykorzystanie surowców
spożywczych na potrzeby turystów i rodziny w badanych gospodarstwach
zlokalizowanych w województwie podlaskim i świętokrzyskim kształtowało
się na podobnym poziomie, chociaż liczba sprzedanych w gospodarstwie usług
żywieniowych
w województwie świętokrzyskim była
mniejsza
(świętokrzyskie – 377, podlaskie – 451).
Podsumowanie
Przeprowadzone badania dają podstawę do stwierdzenia,
że ekoagroturystyka w regionie Polski Wschodniej w 2010 roku była
zjawiskiem bardzo mało powszechnym. Gospodarstwa ekoagroturystyczne
stanowiły 1,9% w ogólnej liczbie gospodarstw agroturystycznych działających
w analizowanym okresie na terenie 6 województw (lubelskie, mazowieckie,
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Natomiast
odsetek tych gospodarstw w ogólnej liczbie gospodarstw ekologicznych
funkcjonujących na tym terenie wynosił 0,52%. Brak danych w literaturze
przedmiotu oraz w innych materiałach źródłowych na temat liczby
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funkcjonujących gospodarstw ekoagroturystycznych w Polsce nie pozwala na
określenie tendencji w rozwoju ekoaroturystyki. Należy jednak sądzić, że jest
to tendencja rosnąca, bowiem liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce w
2013 roku w porównaniu do roku 2009 wzrosła o 55,6% i wynosiła 26598.
Najwięcej takich gospodarstw działało na terenie województwa warmińskomazurskiego (4235), zachodniopomorskiego (3640) i podlaskiego (3407).
Natomiast w 2014 roku odnotowano po raz pierwszy od 2004 niewielki (6,1%)
spadek liczby tych gospodarstw w stosunku do roku poprzedniego 26.
Analiza zasobów ziemi i ich wykorzystania w gospodarstwach
ekoagroturystycznych wykazała, że średnia powierzchnia gruntów rolnych
w tych gospodarstwach w każdym województwie była większa od podawanej
dla przeciętnego gospodarstwa rolnego z tego terenu. Jednakże powierzchnia
gruntów rolnych w badanych gospodarstwach była bardzo zróżnicowana
i kształtowała się w przedziale od 1,25 ha do 81 ha. Rozpoznanie gospodarstw
pod względem posiadanego areału tych gruntów pozwala twierdzić,
że agroturystyka z powodzeniem jest prowadzona w dużych gospodarstwach
rolnych, w których jednocześnie produkcja rolnicza jest pod kontrolą jednostki
certyfikującej gospodarstwo, co wymaga od producenta rzetelności
i szczególnego zaangażowania. W badanej populacji, odsetek gospodarstw
o areale powyżej 20 hektarów wynosił 22%, a 12% stanowiły gospodarstwa
posiadające więcej niż 40 hektarów Należy także podkreślić, że w strukturze
użytkowania gruntów rolnych 90,8% zajmowały użytki rolne, z których średnio
połowa była wykorzystywana jako grunty orne, a pracochłonne uprawy
sadownicze zajmowały 7,8% użytków rolnych.
Ankietowani rolnicy wykazywali dużą świadomość potrzeby
wprowadzania bioróżnorodności do swoich gospodarstw, kierując się
jednocześnie zasadą ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa. Uzyskane
w pracy dane wskazują, że 94% badanych prowadziło produkcję roślinną
i utrzymywało zwierzęta gospodarskie. Odsetek ten był o 2,5 razy wyższy
od podawanego przez IJHAR dla gospodarstw ekologicznych w Polsce
w 2013 roku. Ponadto, 68% badanych ekorolników prowadziła towarową
produkcję zwierzęcą.
Atutem badanych gospodarstw była żywność produkowana metodami
rolnictwa ekologicznego, z której korzystali turyści. Jednakże tylko 1/5
respondentów starała się wyróżnić swój produkt agroturystyczny, serwując
goszczącym u nich turystom sery produkowane z mleka pozyskiwanego od kóz
chowanych we własnym gospodarstwie. Opinie o prozdrowotnych walorach

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, Główny
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, I. Zdrojewska, red.,
Warszawa 2015.
26
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mleka koziego i produktów otrzymywanych z tego surowca przyciągały
klientów do tych gospodarstw.
Oferta usług turystycznych w gospodarstwach ekoagroturystycznych
nie ograniczała się tylko do świadczenia noclegów i wyżywienia. Właściciele
badanych gospodarstw organizowali turystom różne formy rekreacji, w tym
rekreację konną, która uchodzi za najbardziej poszukiwaną przez amatorów
turystyki wiejskiej. Możliwość skorzystania z tej rekreacji oferowało
17 gospodarstw (34%). Odsetek gospodarstw posiadających konie był
najwyższy w województwie podlaskim (44%), a najniższy – w województwie
świętokrzyskim (21%). Gospodarstwa, które świadczyły usługi nauki jazdy
konnej lub samodzielnej jazdy wierzchem, posiadały średnio 2-krotnie większy
popyt na usługi noclegowe i całodziennego wyżywienia niż gospodarstwa,
które nie świadczyły tych usług, a były zlokalizowane na terenie tego samego
województwa.
Badane gospodarstwa ekoagroturystyczne były bardzo zróżnicowane
pod względem rodzaju, wielkości i wykorzystania produkcji surowców
spożywczych. Jednakże średnio w gospodarstwie na potrzeby żywienia
turystów i rodziny wykorzystano 46,3% całej produkcji tych surowców,
na sprzedaż przeznaczono 44,6%, a 8,9% zużyto na potrzeby gospodarskie
(żywienie zwierząt i materiał siewny). Z porównania uzyskanych w pracy
wyników z danymi podawanymi w literaturze przedmiotu dla gospodarstw
agroturystycznych wynika, że udział produkcji towarowej w produkcji
całkowitej w analizowanych gospodarstwach ekoagroturystycznych był
znacznie wyższy. Daje to podstawę do stwierdzenia, że w gospodarstwach
ekoagroturystycznych dominującą rolę odgrywa produkcja rolnicza,
a agroturystyka jest dodatkową działalnością, umożliwiającą efektywniejsze
wykorzystanie istniejącego potencjału gospodarstwa. Największy udział
produkcji towarowej (średnia dla gospodarstwa – 55,6%) i jednocześnie
najmniejsze wykorzystanie surowców żywnościowych na potrzeby żywienia
turystów (średnia dla gospodarstwa – 36,8%) odnotowano w województwie
warmińsko-mazurskim, pomimo że średnia liczba świadczonych usług
gastronomicznych w gospodarstwie z tego terenu była znacznie wyższa niż
w województwie mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim. Świadczy to
o tym, że produkcja całkowita surowców spożywczych w gospodarstwach
z tego województwa była większa niż w innych badanych gospodarstwach,
ponieważ ankietowani ekorolnicy z Warmii i Mazur posiadali najwięcej
gruntów rolnych (średnio – 39,78 ha).
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Tworzenie zielonego marketingu w nowoczesnej rolniczej
spółdzielni produkcyjnej w rejonach przygranicznych
Abstract
The issue of unbalanced agricultural subsidies in the EU is forcing our farmers
to focus their activities also on the other forms of business, especially tourism
business. It is increasingly difficult for small and medium enterprises of the tourism
market, in today's dynamic times, to keep pace with customer requirements. Article
deals with reference to the possibilities and opportunities for tourism development
through agritourism and green tourism, also identifies funding opportunities and
grant schemes for development projects. The analytical part is devoted to analysis
of environmental factors and business portfolio PD Radoľa.
Keywords: Agricultural cooperative Radoľa – PD Radoľa, region of Kysuce, product
portfolio, tourism, financial support, green marketing
Streszczenie
Kwestia niezbalansowanych dotacji rolniczych w UE zmusza naszych rolników do
podejmowania dodatkowo innych form działalności, szczególnie w branży
turystycznej. W dzisiejszych dynamicznych czasach coraz trudniej małym i średnim
przedsiębiorstwom działającym na rynku turystycznym nadążyć za wymaganiami
klientów. Artykuł odnosi się do szans i możliwości rozwoju turystyki poprzez
agroturystykę i zieloną turystykę, wskazuje również możliwości finansowania i
programy dotacji dla projektów rozwojowych. Część analityczna poświęcona jest
czynnikom środowiskowym i biznesowemu portfolio PD Radoľa.
Słowa kluczowe: Rolnicza spółdzielnia produkcyjna Radoľa – PD Radoľa, region
Kysuce, portfolio produktów, turystyka, wsparcie finansowe, zielony marketing
Abstrakt
Problematika nerovnomerných dotácií do poľnohospodárstva v EÚ núti našich
poľnohospodárov orientovať sa okrem iného aj na podnikanie v oblasti cestovného
ruchu. V dnešnej dynamickej dobe je čoraz ťažšie pre malých a stredných
podnikateľov v cestovnom ruchu udržiavať krok s požiadavkami klientov. Práca sa
zaoberá poukázaním na možnosti a príležitosti rozvoja cestovného ruchu
prostredníctvom agroturistiky a zelenej turistiky, možnosťami financovania
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a dotačnými schémami pre rozvojové projekty. Analytická časť práce je venovaná
analýze faktorov prostredia a obchodného portfólia PD Radoľa.
Kľúčové slová: PD Radoľa, región Kysuce, produktové portfólio, cestovný ruch,
finančná podpora, zelený marketing

Úvod
Rozvoj regiónov a vidieckeho prostredia prostredníctvom efektívnej
podpory činností v oblasti cestovného ruchu je v odborných kruhoch často
diskutovanou témou (Borovský et al., 2008; Michalová et al., 1999; Otepka –
Habán, 2007). Región Kysuce, ako súčasť Euroregiónu Beskydy, si svojimi
krajinnými, historickými a kultúrnymi prvkami rozvoj činností v cestovnom
ruchu priam pýta. Zároveň je možné v regióne nájsť príklady efektívne
využitých príležitostí, ale aj zanedbané, ba až zaostalé a odľahlé časti regiónu.
Proces zvyšovania konkurencieschopnosti regionálnej jednotky je zložitejší
a vyžaduje si komplexný rad činností v rôznych oblastiach. Významnou
zložkou je rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Samozrejme tieto činnosti si
vyžadujú aj oveľa väčšie objemy finančných prostriedkov čo býva na
Slovensku „kameňom úrazu“. Jednou z efektívnych možností ako tieto
finančné prostriedky získať je kooperácia medzi autoritami na jednotlivých
úrovniach v SR a v rámci EÚ. Európska únia prostredníctvom Európskej
komisie, nielen verbálne zdôrazňuje potrebu vyrovnávania interregionálnych
disparít a zvyšovania životnej úrovne v regiónoch v rámci EÚ,
prostredníctvom rozvoja vidieka a cestovného ruchu. Pre tento účel vytvorila
celé spektrum rozvojových stratégií, ale aj konkrétnych dotačných schém
(Priečko, 2003).
V zásade je proces budovania a zvyšovania konkurencieschopnosti
regiónov a vidieckych oblastí chápaný v troch základných úrovniach. Prvou je
zvyšovanie atraktivity činností cestovného ruchu v danom regióne. Druhá
úroveň sa zaoberá rôznymi formami spolupráce malých a stredných podnikov,
podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu v regióne. Treťou úrovňou je
zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu v regiónoch formou väčších
a komplexných
investičných
projektov.
Problematiku
zvyšovania
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom rozvoja vidieka môžeme
charakterizovať skôr ako „beh na dlhé trate“. Je veľmi dôležité nazerať na ňu
ako na celok pretože, ak vynecháme niektorý z dôležitých krokov v tomto
procese, v budúcnosti sa nám to môže vypomstiť, resp. celý projekt môže
skončiť neúspechom (Heriban, 2010).
Návrhová časť práce je venovaná analýze a budúcim možnostiam
rozvoja podnikateľských aktivít PD Radoľa, ako perspektívneho
agroturistického subjektu v regióne Kysuce, resp. Euroregióne Beskydy
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(CZ, SK, PL). Ako drvivá väčšina podnikateľských subjektov v oblasti
cestovného ruchu v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, aj PD Radoľa
síce disponuje širokým spektrom príležitostí na rozvoj podnikateľskej
činnosti, no naráža na nedostatok finančných prostriedkov a vysokú
byrokratickú záťaž v procese ich získavania z príslušných fondov EÚ
a nezáujem zo strany autorít vyššieho územného celku a municipality.
Prostredníctvom vyzdvihnutia silných stránok a príležitostí regiónu (obce)
a analýzy obchodného portfólia PD Radoľa, navrhujeme formy modernizácie
a rozšírenia jeho obchodnej činnosti. Keďže ide o významnú zmenu
v podnikateľskej činnosti posudzovaného subjektu, proces modernizácie bude
rozdelený do niekoľkých fáz, ktoré mu prinesú výhody v rámci jeho
konkurenčného postavenia. Tento návrh by mal v konečnom dôsledku viesť
k transformácii PD Radoľa na moderné a konkurencieschopné agrodružstvo.
Materiál a metodika
V procese spracovania štúdie boli využité viaceré všeobecné metódy
vedeckého skúmania a niektoré manažérske metódy na hodnotenie širokej
palety ukazovateľov a faktorov podnikového prostredia (Habán – Otepka,
2004). Ide o nasledovné metódy:
Pozorovanie – v úvodnej fáze bolo veľmi dôležitým krokom pri pochopení
problematiky agroturistiky a rozvoja vidieka. Región Kysuce je rázovitá
oblasť a hospodárenie na statkoch tam má dlhoročnú tradíciu. Pozorovať tento
vývoj hospodárenia od minulosti až po dnešný stav, keď poľnohospodárske
družstvo upúšťa od časti tradičnej produkcie a uberá sa smerom cestovného
ruchu. Takto zastrešuje širokú škálu činností, ktoré sú pre neho novými
poznatkami a hlavne v novom prostredí podnikania. Pozorovaním sme
prenikli hlbšie do tejto problematiky.
Analýza – nasledovala po zhromaždení poznatkov a vyhodnotení
relevantných ukazovateľov, ktoré boli potrebné ako podklad návrhovej časti
práce. V rámci analýzy boli použité viaceré kvalitatívne metódy na podporu
manažérskeho rozhodovania a bola realizovaná analytická časť práce.
Ďalšie čiastkové ciele práce boli splnené využitím nasledujúcich metód:
 SWOT analýza – vyhodnotila pozíciu Euroregiónu Beskydy
a možnosti jeho rozvoja.
 SPACE analýza – hodnotila konkurenčné prostredie PD Radoľa
prostredníctvom posúdenia interných aj externých faktorov prostredia
podniku.
 Analýza konkurencie – zhodnotila, že PD Radoľa bude musieť
prekonať počiatočné bariéry pri vstupe na trh cestovného ruchu, preto
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by mal podnik vyhľadávať cesty kooperácie a hľadať partnerov
v blízkom okolí a regióne.
BCG matica – aplikovala na sortiment mliečnej výroby PD Radoľa,
čím bolo odhalených niekoľko menších nedostatkov v skladbe a šírke
sortimentu družstva.
GE matica – aplikovaná na širšie obchodné portfólio PD Radoľa
hodnotila činnosti podniku pozitívnejšie, avšak aj v nej boli
konštatované rezervy družstva, čo sa týka šírky sortimentu
a podnikateľskej činnosti.
Brainstorming – bol realizovaný v procese tvorby návrhov
a nápadov, vďaka ktorým boli zostavené konečné návrhy
transformácie činností družstva v Radoli.

Výsledky práce
Návrh riešenia problematiky modernizácie obchodného portfólia
PD Radoľa bol poňatý zo širšieho pohľadu. Je potrebné si uvedomiť,
že podnikateľská činnosť v tak citlivom odvetví na výkyvy, akým je cestovný
ruch si vyžaduje práve tento komplexnejší prístup. Obchodné portfólio
moderného podniku, najmä v sektore cestovného ruchu nemôže byť zložené
čisto len zo sortimentu vyrábaných výrobkov a ponúkaných služieb, ale
v procese realizácie týchto činností sa na ne nabaľujú ďalšie aktivity
(marketing a propagácia, kontakt so zákazníkom, spolupráca s partnermi,
znásobovanie pridanej hodnoty produktov a služieb). Pridanú hodnotu môže
podnik cestovného ruchu, teda aj agrodružstvo Radoľa zabezpečovať
prostredníctvom
kvality
svojich
výstupov.
Menší
producenti
poľnohospodárskych produktov sú pod väčším drobnohľadom štátnych
kontrolných orgánov. Taktiež aj dotačná politika Európskej komisie nedáva
veľa dôvodov na radosť veľkopestovateľom plodín a chovateľom
hospodárskych zvierat na Slovensku.
Po analýze konkurenčného prostredia strategickej pozície a obchodného
portfólia sme dospeli k názoru, že podnik by vo svojej rozvojovej stratégii
mal dávať dôraz na záujmovú spoluprácu na úrovni podnikov cestovného
ruchu v okolí, spoluprácu s obcou, samosprávou, regiónom a tiež by sa mal
aktívne zapájať do rozvojových aktivít v rámci euroregiónu. Návrh
podporných činností pre formovanie obchodného portfólia PD Radoľa,
so zreteľom na vybudovanie moderného agrodružstva, bol rozdelený do troch
etáp. Z časového hľadiska je realizácia projektu rozdelená na tri obdobia
v dĺžke spolu 8 rokov. Ukončenie projektu je teda odhadované na rok 2020,
pričom vedenie družstva bude musieť po každej etape kontrolovať kvalitu,
úroveň, mieru splnenia cieľov danej etapy a prijať prípadné nápravné
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opatrenia. Prvá etapa bude v trvaní dvoch rokov a s plánovaným ukončením
v roku 2014. Druhá etapa je v trvaní štyroch rokov s ukončením v roku 2018.
Posledná etapa je najmenej závislá od aktivít PD Radoľa, ale veľmi by
napomohla rozvojovej stratégii agrodružstva, jej dvojročné trvanie
predpokladá ukončenie (nie definitívne) celého rozvojového projektu PD
Radoľa v roku 2020, čo korešponduje aj s najvyšším cieľom EÚ konvergencia
a konkurencieschopnosť regiónov 2020.
I. ETAPA (2012-2014)
Prvá etapa je počiatočnou fázou realizácie projektu. To znamená, že PD
Radoľa v tomto období bude pripravovať potrebnú dokumentáciu na čerpanie
z dotačných schém. Družstvo bude musieť nadviazať a prehlbovať spoluprácu
s rôznymi subjektmi na regionálnej úrovni. V rámci naštartovania
a modernizácie činností sú naplánované aktivity v oblasti produkcie
sortimentu a odbytu výrobkov budúceho agrodružstva. Celkovo si tieto
naplánované aktivity vyžiadajú len minimálne finančné investície zo strany
PD Radoľa. Jedná sa o nasledovné aktivity:
 Prehĺbenie spolupráce s obcou
Pri presadzovaní sa na trhu cestovného ruchu je podmienkou úspechu
aj spolupráca so samosprávou, pretože na jej území sa podnik nachádza
a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Samospráva tak priamo vplýva na
podnikateľské prostredie a činnosti. Všetci investori, predovšetkým v oblasti
cestovného ruchu, dávajú dôraz na kvalitu infraštruktúry, na ktorú však
samosprávy nemajú peniaze. Toto je parketa, kde by sa mohla uplatniť
spolupráca agrodružstva s obcou.


Hľadanie partnerov spomedzi podnikateľských subjektov CR
v regióne
Podniky cestovného ruchu majú častokrát slabšie finančné a majetkové
zabezpečenie, preto nie sú schopné zabezpečiť široké spektrum činností, ktoré
by si ich oblasť podnikanie vyžadovala. Preto sa užšie špecializujú a zo
širokej ponuky vyberajú len tie najvýnosnejšie alebo najľahšie činnosti.
Týmto však nemôžu prilákať náročnejšieho zákazníka a hlavne udržať si ho.
Preto je najnovším trendom v zahraničí spájanie sa viacerých podnikateľských
subjektov tzv. klastrov. Veľkosť a vplyv klastra záleží od ochoty
spolupracovať a úrovne miestnej samosprávy. Poliaci tento trend zachytili už
dávno a ich cestovný ruch sa rozvíja dynamickejšie a efektívnejšie ako na
Slovensku. Vzorom by v tomto smere mohli byť občania poľskej
podtatranskej obce, ktorí vytvorili združenie podnikateľov obce. Toto
53

P. Otepka, Formovanie zeleného marketingu moderneho agrodruzstva…

združenie prevádzkuje zjazdovky s vlekmi a akvapark v obci. V prípade PD
Radoľa sú ciele podstatne nižšie, v okolí družstva a v obci sa nachádza
viacero podnikateľských príležitostí na spoluprácu. Najvýznamnejším
možným budúcim partnerom agrodružstva je prevádzkovateľ, resp. majiteľ
zjazdovky s vlekmi pod kopcom Veľké Ostré. Svojou podnikateľskou
činnosťou môže do obce prilákať aj ďalšie investičné aktivity v cestovnom
ruchu (kaštieľ, reštaurácia, kultúra).


Príprava projektovej dokumentácie pre čerpanie prostriedkov
zo štrukturálnych fondov
Pre svoje rozvojové aktivity bude PD Radoľa nevyhnutne potrebovať
finančnú výpomoc prostredníctvom dotácií z fondov EÚ. Tieto si vyžadujú
kvalitne vypracovanú projektovú dokumentáciu, pričom celý proces od
žiadosti po finančné plnenie trvá minimálne 1,5 roka. V roku 2013 končí
sedem ročný cyklus čerpania prostriedkov z eurofondov a vláda SR bude
musieť už v tomto roku (2012) vyrokovať ďalšie dotačné obdobie. Do tohto
rozhodnutia Európskej komisie, má PD Radoľa možnosť vypracovať potrebnú
dokumentáciu pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. Tento proces je však
tak náročný, že takmer určite bude potrebovať pomoc pri zostavení
dokumentácie a nastavení financovania projektu, zároveň musí manažment
družstva permanentne sledovať aktuálne výzvy jednotlivých dotačných
schém.
 Rozbehnutie tzv. „predaja z dvora“
Nariadením vlády č. 360/2011 Z.z. Slovenskej republiky, ktorým
sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého
množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie
mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarňam č. 359/2011, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá,
vstúpil do platnosti zákon o predaji z dvora (Pokorný – Kormanová, 2011).
Pôvodne mal podmienky nastavené voľnejšie najmä kvôli zvýhodnenej DPH
čo však vláda v roku 2010 zrušila. V apríli 2012 sa nastupujúci predseda
vlády vyslovil za vrátenie podmienok do obdobia pred uskutočnením zmeny.
Toto je príležitosť pre PD Radoľa, aby naplno rozbehlo svoje aktivity predaja
z dvora. Na družstve sú dostatočné priestory, ktoré by mohli slúžiť ako
predajňa pre predaj z dvora. Zároveň by tam mohol byť umiestnený mliečny
automat, tzv. „mliekomat“, ktorý si vyžiada investičné náklady vo výške
35 000 €. Tieto náklady z väčšej časti refinancuje dotačná schéma rezortu
pôdohospodárstva.
Pre predaj a poskytovanie výrobkov spojených s činnosťou družstva
je dôležité podať žiadosť o schválenie na regionálnu veterinárnu potravinovú
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správu a až po jeho schválení je možné vykonávať túto činnosť. Pre naše
účely predaja mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
je dôležité poznať hygienické a legislatívne možnosti ich predaja. Využíva
možnosti predaja našich výrobkov nielen obyvateľom v Kysuckom regióne
ale aj agroturistom. Táto možnosť má však aj svoje nedostatky, vyžaduje
si vyššie nároky na propagáciu a zavedenie hygienických požiadaviek
si vyžaduje svoje vstupné náklady.
 Rekultivácia priestorov okolitého prostredia vozového parku
Ak chce PD Radoľa uspokojiť svojich budúcich zákazníkov musí ich
privítať kultivovanými a reprezentatívnymi priestormi, preto navrhujeme
rekultiváciu priestorov družstva, maštalí, hospodárskych budov, oplotenia
a drobné terénne úpravy. Celkové náklady na tieto činnosti by nemali
presiahnuť 2 000 €. Obnova vozového parku je v rozsahu jedného úžitkového
auta a jedného mikrobusu, pričom obstarávacia cena oboch automobilov
dokopy by nemala presiahnuť 31 000€.
 Obnova cestnej infraštruktúry v rozsahu dohody s obcou
Ak by sa PD Radoľa rozhodlo pre podnikanie v oblasti agroturistiky, bol
by to jeden z dôvodov na dobudovanie a rekonštrukciu hlavnej cestnej
komunikácie v obci Radoľa (odbočka z hlavného ťahu ZA-CA). Zároveň by
bolo možné prehodnotiť prípadne zvýšiť úroveň inžinierskych sietí v obci
a stanoviť katastrálny plán výstavby v prípade budúceho rozvoja obce. Všetky
tieto aktivity v pôsobnosti obce Radoľa by mohli byť buď úplne, alebo
čiastočne financované z prostriedkov fondov EÚ. Príslušnou schémou,
v ktorej by sme uplatnili tieto infraštruktúrne aktivity je 5. cieľ Regionálneho
operačného programu, zameraného na regionálne komunikácie zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov. PD Radoľa by v tomto projekte z vlastných
zdrojov zabezpečilo len rekonštrukciu príjazdovej cesty k družstvu z hlavnej
komunikácie v obci v rozsahu cca 1 000€.
II. ETAPA (2015-2018)
Prostredná etapa zahŕňa najväčšie množstvo rozvojových činností
z celého projektu, preto je rozvrhnutá na 4 roky. V rámci modernizačných
aktivít v tomto období čakajú družstvo menšie investície do rozšírenia
sortimentu produkcie a poskytovaných služieb ale efekt z nich je z hľadiska
celkovej koncepcie projektu nezanedbateľný. V závere realizačného obdobia
tejto etapy sú naplánované aj pomerne väčšie investičné výdavky, ktoré bude
musieť PD Radoľa financovať aj za pomoci eurofondov.
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 Rozšírenie obchodného portfólia o bioprodukty
Na základe analýzy obchodného portfólia sme zistili niektoré nedostatky
v skladbe a šírke sortimentu. Sortiment PD Radoľa by mal viac reflektovať
chute a želania zákazníkov, pričom môže byť širokospektrálne žiadaný
(svadby, oslavy a iné príležitosti). Toto opatrenie by zvýšilo jeho odbytový
potenciál. Snaha družstva môže smerovať aj k rozvoju svojho portfólia
o prírodné produkty. Družstvo Radoľa patrí medzi ekologicky hospodáriace
subjekty. Z tohto dôvodu má záujem, aby aj vyrobené produkty z mlieka boli
bez stabilizátorov a chemických látok.
Prirodzeným spôsobom vyrábať a rozšíriť sortiment o:
 údené a neúdené tyčinky, rôzne údené a neúdené tvarované syrové
výrobky,
 údený ovčí syr, ovčí syr ochutený o bylinky,
 čerstvý hrudkový kravský syr ochutený o bylinky,
 kozí syr, kozí syr ochutený a naložený do olivového oleja,
 domáce maslo,
 jogurt z ovčieho mlieka a pod.
 Vypracovanie katalógu vlastnej produkcie
Na základe záveru o rozšírení sortimentu vlastnej produkcie PD Radoľa
je nevyhnutné vypracovať katalóg sortimentu družstva pre jeho základný
obchodný artikel – produkty z mlieka.


Vybudovanie web stránky ako moderného manažérskeho
informačného systému
Poľnohospodárske výrobné družstvo momentálne nemá v prevádzke
žiadnu internetovú stránku. Pokiaľ družstvo funguje ako výrobné, tak ani
nemá záujem o vytvorenie takéhoto informačného kanálu. Mäso a ostatné
komodity predávajú do zahraničia a odbyt mliečnych výrobkov majú
zabezpečený vo svojej predajni. Cena mlieka a mliečnych výrobkov družstva
je porovnateľná s cenami v miestnom obchode, preto tieto výrobky družstva
majú značný odbyt. Pre potreby rozvoja agroturistických činností je však
vytvorenie takejto stránky nevyhnutné. Samotné vytvorenie web stránky
by sme zabezpečili prostredníctvom výberu vhodnej spoločnosti zaoberajúcej
sa jej tvorbou. Pre tieto účely sme vybrali spoločnosť Lekox.sk, ktorá ponúka
tvorbu web stránok. Vybrali sme zložitejšiu prezentáciu, ktorá zabezpečuje
jednoduchú grafickú úpravu, formulár, knihu návštev, neobmedzený počet
podstránok, fotogalériu, počítadlo návštev, CMS systém LEKOX,
vyhľadávanie a inštaláciu web stránky. Cena za túto tvorbu sa pohybuje
od 140 € pričom ďalšie náklady predstavujú 6 € za hodinu údržby.
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 Vybudovanie detského ihriska
Z hľadiska skladby turistov očakávame najmä rodiny s deťmi. Pre stavbu
detského ihriska sme vybrali spoločnosť DIPAL, sídliacu v Kráľovej nad
Váhom. Táto spoločnosť vyrába záhradné ihriská spĺňajúce všetky slovenské
technické normy a dbá na kvalitu a bezpečnosť produktu. Zníženie ceny
za produkty by sme chceli zabezpečiť dohodou so spoločnosťou,
prostredníctvom poskytnutia drevného materiálu na stavbu tohto ihriska.
 Rekonštrukcia hlavnej administratívnej budovy na stravovacie
zariadenie s ubytovacími kapacitami
PD Radoľa disponuje dostatočne neefektívne nevyužitými priestormi
v dvojpodlažnej administratívnej budove priamo v areáli družstva.
Rekonštrukciou fasády a čiastočnou prestavbou interiéru by v časti jedného
podlažia bolo možné vytvoriť jednoduché stravovacie zariadenie a 6-8 lôžok
na ubytovacích kapacitách. Takáto rekonštrukcia by si vyžiadala náklady
vo výške cca. 150 000 €, ktoré z väčšej časti bude musieť znášať PD Radoľa.
Avšak aj v tejto aktivite existuje možnosť refinancovania prostredníctvom
schém ROP, konkrétne v cieli 4 regenerácia sídel.
 Vybudovanie cyklotrás v spolupráci s obcou
Existujúca cyklotrasa Na Ostré a okolo Ľandonhory s dĺžkou 24 km,
jej prevýšenie predstavuje rozpätie od 630 až 670 m. Obtiažnosť tejto
pôvodnej trasy je ťažká. Pôvodná trasa vedie z Radoli cez chatu Ostré, Klin,
Dolný Vadičov, chatu Ľandonhora, Horný Vadičov a končí v Povine.
 Rekonštrukcia vleku v lyžiarskom stredisku Veľké Ostré
Rekreačné zariadenie Veľké Ostré sa nachádza 5 km od Kysuckého
Nového Mesta, ktoré spadá do oblasti Javorníkov a Kysuckej vrchoviny.
Rekreačné stredisko stojí v nadmorskej výške 550 m na južnom svahu vrchu
Veľké Ostré. Okolie ponúka bohaté možnosti športového vyžitia, či už je to
veľká lúka pri rekreačnom stredisku alebo množstvo značkovaných
turistických chodníkov, vhodných na pešiu turistiku i na cykloturistiku.
V zimnom období ponúka zariadenie výborné podmienky pre zjazdové
a bežecké lyžovanie. V blízkosti sa nachádza množstvo bežeckých stôp,
ponúkajúcich príjemné športové vyžitie a zážitok z krásnej kysuckej prírody.
Ski Klub Veľké Ostré ponúka služby ako: lyžovanie, snowboarding, turistika
a horská cyklistika, požičovňa lyžiarskych potrieb, tenisový kurt, ski servis
(voskovanie, brúsenie hrán, servis), lyžiarska škôlka. K dispozícii
je parkovisko priamo pri vlekoch (zdarma) a 2 vleky: Tatrapoma F 12
s kapacitou 650 osôb/hod. a Tatrapoma S s kapacitou 250 osôb/hod,
momentálne je v prevádzke Tatrapoma S.
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 Výber a vybudovanie vhodného chovu koní
Súčasťou návrhu aktivít je asi najatraktívnejšie rozšírenie obchodného
portfólia agrodružstva v Radoli, ktoré predstavuje chov koní a turistika na
koňoch. Pre začiatok je potrebná len základná investícia do spoľahlivých
a osvedčených plemien, ktoré by vyhovovali požiadavkám klientely družstva,
teda najmä mladým rodinám s deťmi. Ustajnenie by sme zabezpečili
prostredníctvom voľných priestorov bývalého kravína po rekultivácii
a potrebné oplotenie by sme z väčšej časti materiálovo zabezpečili zo zdrojov
urbariátu. Takto ušetrí PD Radoľa nemalé finančné prostriedky a celá
investícia bude v objeme 3 250 €. Zároveň s kúpou koní za účelom prevádzky
konskej turistiky a využitia v agroturistike, budú nevyhnutné aj ďalšie
investície do príslušenstva k chovu. Ich celková obstarávacia cena bude
približne 1 540 €.
 Nákup športového vybavenia
V rámci aktivít, ktoré PD Radoľa pripravuje pre klientov svojho
agroturistického zariadenia je dôležité zabezpečiť športové náradie
a príslušenstvo pre rôzne druhy športov, ktoré okolie agrodružstva ponúka.
Jedným z možných športovísk je aj blízke futbalové ihrisko obce Radoľa
(vzdialené cca 200 m). Športové vybavenie, ktoré bude potrebné zakúpiť
je nasledovné:
 lopty na loptové hry – 150 €,
 pingpongový stôl s herným setom – 250 €,
 2x tenisový set – 150 €,
 bežkárske lyže 2x set – 200 €,
 sánky a boby – 50 €,
 6x horský bicykel – 2400 €.
Celkové náklady na športové náradie sa vyšplhajú na 3 200 €.


Vypracovanie týždňového dovolenkového plánu letný + zimný
variant
Pre zjednodušenie organizácie družstva a realizáciu agroturistických
aktivít sme vypracovali týždenný plán, ktorý zahŕňa aktivity na letné aj zimné
obdobie a rovnako sme sa snažili prispôsobiť ponuku aktivít aj podľa počasia.
Tieto varianty je možné meniť a rôzne kombinovať v závislosti od aktuálneho
počasia a požiadaviek turistov.
Po rozbehnutí základných aktivít v oblasti agroturistiky bude z hľadiska
naplnenia prevádzkových aktivít nevyhnutná spolupráca s domácimi, ale
aj zahraničnými cestovnými kanceláriami. Bežne tento proces prebieha
prostredníctvom úzkej komunikácie a splnenia rôznych náležitostí z rôznych
strán a trvá istú dobu, kým sa také agroturistické zariadenie dostane
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do ponukového katalógu cestovnej kancelárie. Po zakontraktovaní niektorej
CK a ustálení početnosti klientely sa naplno môžu prejaviť efekty celého
projektu modernizácie portfólia agrodružstva.
Návrh aktivít pre návštevníkov agrodružstva Radoľa
v letnom aj v zimnom variante.

Letné obdobie – predstavuje mesiace od apríla do októbra
Suchý variant:
1. deň – obchôdzka po družstve so stretom so zvieratami
2. deň – cykloturistika, pre deti zber lesných plodov
3. deň – návšteva kaštieľa spojená s grilovačkou
4. deň – jazda na koni
5. deň – zapojenie turistov do prác na družstve, pre deti záujmové práce
6. deň – zapojenie turistov do úpravy okolia družstva (výsadba kvetov, úprava
kríkov)
7. deň – výlety po okolí Kysúc
Mokrý variant:
1. deň – opekanie, alebo príprava typických jedál pre Kysuce (s ochutnávkou)
2. deň – výlet po okolitých pamätihodnostiach
3. deň – ukážka ľudových remesiel a možnosť pre turistov vyrobiť si vlastný
suvenír
4. deň – stretnutie s ustajnenými zvieratami a starostlivosť o ne
5. deň – starostlivosť o zvieratá, pomoc pri prácach so zvieratami spojená
s výkladom
6. deň – prechádzka po okolitej prírode
7. deň – ukážka výroby niektorých mliečnych výrobkov mimo výrobných
priestorov
Zimné obdobie –november – marec
1. deň – príprava typických jedál pre Kysuce spojených s ochutnávkou
2. deň – výlet po okolí v záprahu alebo na saniach
3. deň – kŕmenie hospodárskych zvierat
4. deň – výlet po pamiatkach, múzeách, prípadne na kultúrne podujatia
5. deň – zabíjačka
6. deň – výlet po okolí obce
7. deň – výlet na Veľké Ostré spojené s lyžovačkou, sánkovanie
Zdroj:

Vlastné spracovanie.
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III. ETAPA (2019-2020)
V poslednej etape projektu modernizácie obchodného portfólia PD
Radoľa nás čaká zrejme najvážnejšia investícia, čo po realizačnej stránke, ako
aj po stránke finančnej. Zároveň bude potrebné rozbehnúť proces hľadania
ďalších investorov do oblasti cestovného ruchu v obci. Ďalšie ubytovacie
kapacity na kvalitatívne podstatne vyššej úrovni obci by pre agrodružstvo
neboli konkurenciou ale v podstate nízko nákladovou formou rozšírenia
služieb a aktivít pre klientelu agrodružstva v blízkom okolí.
 Vybudovanie typizovaného zrubového domu na ubytovacie účely
Pre potreby rozšírenia ubytovacích kapacít sme zvolili možnosť
vybudovania zrubového domu na kľúč. Tento zrubový dom vyrába
spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe takýchto drevených
domov. Pre naše účely potrebujeme jeden dom, lokalizácia výstavby bude
na pozemku agrodružstva v blízkosti lesného porastu. Pre tieto účely sme
sa rozhodli pre typizovaný zrubový dom „Orava“. Náklady na túto stavbu
predstavujú 201 000€, finančné prostriedky by sme chceli získať
prostredníctvom dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ. Ostatné náklady
vo výške 49 000 € na interiérové vybavenie nielen zrubu, ale aj
administratívnej budovy chceme zafinancovať z vlastných zdrojov. Zastavaná
plocha zrubu je 152,5 m2, obostavaný priestor je 823 m3, výška hrebeňa
strechy je 7,3 m. Svojimi rozmermi uspokojí nároky na ubytovanie pre
7 až 11 klientov agrodružstva. Disponuje 7 obytnými miestnosťami.
Na prízemí máme v pláne v jednom zo zrubov vytvoriť reštauráciu a kuchyňu
a horné podlažie využívať ako ubytovacie priestory.


Nájdenie vhodného investora na vybudovanie ubytovacích
kapacít v kaštieli Radoľa s reštauračným zariadením
Kaštieľ Radoľa v súčasnosti prezentuje staršie dejiny Kysúc
(archeológia) a expozíciu meštianskeho bývania, ktorá sa postupne rozšíri
na expozíciu meštianskej kultúry. Z hľadiska efektivity využitia priestoru
a celkového prínosu pre obec Radoľa sa pre kaštieľ javí ako najvhodnejšia
alternatíva predaj alebo dlhodobý prenájom kaštieľa súkromnému investorovi
za účelom prevádzkovania hotelových a reštauračných služieb na luxusnej
úrovni s historickým podtextom. Vybrané miestnosti je možné prerobiť
na reprezentačné účely s možnosťou prenajímania. Rekonštrukciu krovu
a výmenu strešnej krytiny realizovala v roku 2002 spoločnosť RISS s.r.o.
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Diskusia
Pre posúdenie súčasnej situácie PD Radoľa, z rôznych uhlov pohľadu na
jeho podnikanie, bolo potrebné aplikovať niekoľko podporných metód
manažérskeho rozhodovania (Pokorný – Kormanová, 2011; Porter, 1998).
Vstupné údaje do analýz boli získané expertným odhadom konzultáciami
s manažmentom podniku, ktorý bol naklonený spolupráci, keďže na základe
návrhov bude môcť takýto, alebo obdobný projekt pripraviť a realizovať.
Výsledky analýz poskytli ucelený obraz o postavení PD Radoľa na trhu,
konkurenčnom prostredí a konkurencieschopnosti družstva a jeho portfóliu.
Výstupy z analýz poskytli nevyhnutné podklady pri navrhovaní rozvojových
aktivít, pričom sme mali k dispozícii vždy pohľad na realizáciu z viacerých
uhlov. Jednotlivé návrhy procesu formovania portfólia boli posudzované
a pripomienkované manažmentom poľnohospodárskeho družstva, najmä
z hľadiska reálnosti realizácie jednotlivých činností v návrhu. Je potrebné
dodať, že manažment družstva sa staval k návrhom prevažne pozitívne, avšak
pri väčších investíciách vyjadril obavy o finančnú stránku realizácie.
Veríme, že návrhy na modernizáciu obchodného portfólia PD Radoľa
preň môžu byť v ďalšom rozvoji prínosom. Družstvo už v minulosti prešlo
redukciou nevýnosnej produkcie a podnikateľských aktivít. Taktiež prešlo
racionalizáciou stavu zamestnancov, z dôvodu zlej situácie v sektore
poľnohospodárstva SR. Týmto vyčerpalo maximum možností na šetrenie a ak
nechce prežívať, resp. definitívne hospodársky upadnúť, bude musieť
v blízkej dobe realizovať rozvojový projekt (Štofko – Dorčík, 2001). Pri
zvážení charakteristík a podnikateľských možností v regióne, sa projekt
v návrhovej časti javí ako vhodný pre realizáciu. Je citlivý k súčasnému
poslaniu podniku, flexibilný, efektívny a finančne zrejme najmenej náročný.
Základnou podmienkou pre úspešné uvedenie v praxi je stotožnenie
sa manažmentu družstva s filozofiou projektu a jednotlivých jeho návrhov.
Záver
Článok sa zaoberá modernizáciou obchodného portfólia a pridružených
činností poľnohospodárskeho družstva v procese jeho plánovanej
transformácie na agrodružstvo. Posudzované družstvo PD Radoľa sa nachádza
v prostredí atraktívnom pre rozvojové aktivity v oblasti cestovného ruchu.
Z vedenia EÚ smeruje na členské krajiny požiadavka cezhraničnej
spolupráce a vyrovnávania disparít medzi regiónmi. Jednou z možností ako
tieto ciele dosiahnuť je aj podpora aktivít v oblasti rozvoja cestovného ruchu
na vidieku. V podmienkach slovenských rázovitých regiónov, bohatých na
ľudové tradície a remeslá to predznamenáva rozvoj aktivít v oblasti
agroturistiky ako tradičnej gazdovskej, tak aj modernejšej forme družstevnej
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agroturistiky. Tento rozvoj potom sekundárne priaznivo ovplyvní životnú
úroveň obyvateľstva v ekonomicky slabších regiónoch. Pre tieto účely zriadila
Európska komisia ako vrcholový orgán EÚ širokú paletu dotačných schém
s portfóliom priorít, ktoré v konečnom dôsledku smerujú k naplneniu cieľov
EÚ v tejto oblasti.
SR v súčasnosti čerpá prostriedky z eurofondov na príbuzné činnosti
v programovom období 2007-2013. Vláda SR bude nevyhnutne musieť
v tomto roku (2012) rokovať s predstaviteľmi Európskej komisie
o prostriedkoch na ďalšie programové obdobie 2014 – 2020. Pri jednotlivých
návrhoch (kde je to vhodné) z tohto dôvodu uvádzame aj prípadné dotačné
schémy, do ktorých by tá-ktorá aktivita mohla spadať. Počítame pritom aj so
situáciou, že bude predĺžené obdobie pre čerpanie dotácií zo štrukturálnych
fondov EÚ. Týmto by bolo možné minimalizovať investičné náklady
na realizáciu projektu.
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Festival of Ciulim-Cholent as a tourist attraction of Lelov

Abstract
The festival of Ciulim-Cholent, also known as the Festival of Polish and Jewish culture,
has been organized since 2003, at the last or penultimate weekend of August. At the
beginning it was a one-day event. It was only in 2006 that it became a two-day event
(Saturday-Sunday). During the day of Polish culture (Saturdays) mainly the regional
folklore is presented (including folk music and regional dances). In turn, during the
day of Jewish culture (Sundays) it is mostly Jewish dances and klezmer music that
prevail. Since 2013, the celebrations have lasted for three days. Friday meetings are
more reflective, intellectual and educational.
Keywords: ciulim, cholent, Lelov, tourism
Streszczenie
Święto Ciulimu-Czulentu, określane też jako festiwal kultury polskiej
i żydowskiej, organizowane jest od 2003 r. w ostatni bądź przedostatni weekend
sierpnia. Na samym początku impreza była jednodniowa. Dopiero w 2006 r. stała się
dwudniowa (sobota - niedziela). Podczas dnia kultury polskiej (soboty) prezentowany
jest głównie folklor regionu (m.in. muzyka ludowa i tańce regionalne). Z kolei podczas
dnia kultury żydowskiej (niedziele) przeważają przede wszystkim tańce żydowskie i
muzyka klezmerska. Od 2013 r. obchody święta trwają trzy dni. Piątkowe spotkania
mają charakter bardziej refleksyjny, intelektualny i edukacyjny.
Słowa kluczowe: ciulim, czulent, Lelów, turystyka

Wprowadzenie
Pierwsza wzmianka o Lelowie, którą zawarto w bulli papieża Celestyna
III, pochodzi z 1193 r. W dokumencie wspomniano o organizowanych w
Lelowie targach i karczmie1. W 1340 r. Lelów, obejmujący wzniesiony w XIII
w. zamek i osadę handlową, został ulokowany na prawie magdeburskim.
Miasto było jednym z 28 ośrodków miejskich ufortyfikowanych przez
A. Białowąs, M. Nowak, M. Skrzypczyk, Powiat lelowski w latach 1392-1792, Lelów
2005, s. 38.
1
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Kazimierza Wielkiego. Nabyte w XIV w. prawa miejskie Lelów utracił
ostatecznie w 1869 r.2 W dniu 4 września 1939 r. do Lelowa wkroczyli Niemcy
i pozbawili życia 16 mieszkańców, zburzyli synagogę i spalili kościół
parafialny. W latach 1945-1950 Lelów położony był w województwie
kieleckim. Od 1950 do 1975 r. należał do województwa katowickiego,
a w latach 1975-1998 do województwa częstochowskiego. Obecnie (od 1999
r.) położony jest w powiecie częstochowskim (województwo śląskie) 3.
Najstarsza wzmianka o obecności Żydów w Lelowie pochodzi z końca
XVI w. Przywileje (starościńskie i królewskie), które uzyskiwali, powodowały,
że ich liczebność na terenie Lelowa wzrastała. W XVII i XVIII w. społeczność
żydowska w Lelowie uzyskała przywileje od następujących władców:
Władysława IV (1633 r.), Jana Kazimierza (1649 r.), Michała Korybuta
Wiśniowieckiego (1669 r.), Jana III Sobieskiego (1695 r.) i Stanisława Augusta
Poniatowskiego (1766 r.). Warto też nadmienić, że w Lelowie mieściła się
siedziba rabina i kahału 4.
Lelów wśród Żydów stał się znany w XVIII w. za sprawą Dawida
Bidermana. Założył on dynastię chasydzką, która opierała się na judaizmie
i kabale. Uczynił tym samym Lelów jednym z ośrodków chasydyzmu 5. Dawid
Biderman zmarł w 1814 r. Pochowano go na lelowskim kirkucie6. Od tego
momentu jego grób stał się miejscem odwiedzin tysięcy Żydów, zwłaszcza w
rocznicę śmierci7.
Cmentarz żydowski w centrum Lelowa został po II wojnie światowej
zlikwidowany, a na jego miejscu – co trudno zrozumieć – wzniesiono pawilon
handlowy. Szczątki cadyka Dawida Bidermana, z inicjatywy Fundacji Rodziny
Nissenbaumów, odnaleziono dopiero w 1988 r. Na uwagę zasługuje też fakt, że
na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie potwierdzono autentyczność
szczątków pochowanego cadyka8. Jego grób mieści się w wydzielonej części
pawilonu handlowego przy ul. Ogrodowej i stanowi cel pielgrzymek Żydów
z całego świata9.

Judaika Jurajskie. Pierwszy przewodnik po pamiątkach kultury żydowskiej w Jurze
Krakowsko - Częstochowskiej, Katowice 2005, s. 37.
3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lelów [Dostęp: 30.01.2016].
4
Judaika Jurajskie…, s. 37-38.
5
Tamże, s. 38.
6
Lelów: miejsce spotkania kultur, Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im.
W. Zwierkowskiego, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, 2013, b. pag.
7
M. Skrzypczyk, Chasydzi lelowscy: spotkania w drodze, Lelów 2008, s. 10.
8
Z. Bryła, Współczesne ślady wielokulturowości Lelowa, w: Żydzi lelowscy. Obecność
i ślady, red. M. Galas, M. Skrzypczyk, Kraków 2006, s. 108.
9
Judaika Jurajskie…, s. 38.
2
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Metody i problemy badawcze
Podstawową metodą badawczą wykorzystaną przy pisaniu niniejszej
pracy była analiza źródeł historycznych. Zastosowano również metodę
indukcyjną i dedukcyjną. Wysunięto następujące problemy badawcze:
1. Co w latach 2003-2015 składało się na program obchodów Święta
Ciulimu-Czulentu?
2. Czy Święto Ciulimu-Czulentu w omawianym okresie cieszyło się
zainteresowaniem wśród turystów?
Dyskusja
Przybywający na grób cadyka chasydzi zainspirowali mieszkańców
Lelowa do zorganizowania imprezy, która przywróciłaby pamięć o istniejącej
wcześniej przyjaźni polsko-żydowskiej. Stąd też narodziła się inicjatywa
święta, które umożliwiłoby spotkanie tych dwóch różnych, a zarazem bliskich
sobie kultur. Dlatego też – wedle powszechnie znanego powiedzenia „przez
żołądek do serca” – podjęto decyzję o zorganizowaniu święta, w którym
pierwsze skrzypce grały dwie potrawy – czulent i ciulim.
Poznanie historii tych potraw, od których pochodzi nazwa polskożydowskiego święta, jest równie istotną kwestią, jak organizacja tej imprezy.
Otóż tradycja przygotowywania żydowskiego czulentu wiązała się z szabatem,
podczas którego Żydzi nie wykonywali codziennych prac. Na okres
świętowania zlecali je innym osobom, nie będącym pochodzenia żydowskiego,
które przejmowały obowiązki domowników 10. Składnikami czulentu,
przygotowywanego przed szabatem (w piątek) i wypiekanego w piecach
chlebowych, były m.in.: mięso wołowe, ziemniaki, fasola, kasza jęczmienna,
czosnek, cebula, tłuszcz gęsi, sól i pieprz. Natomiast własną potrawę, która
sposobem przygotowania przypominała chasydzką, stworzyli mieszkańcy
Lelowa. Był to ciulim, który powstawał przede wszystkim na bazie
ziemniaków, żeberek wieprzowych, cebuli, smalcu i określonych przypraw
(głównie pieprz i sól). Potrawę tę lelowianie spożywali podczas świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. Z pieca wyjmowali ją bezpośrednio przed
spożyciem, tuż po powrocie z kościoła. Zwyczaj ten miał świadczyć o dużej
pobożności11.
Święto Ciulimu-Czulentu jest organizowane od 2003 r.
(w ostatni bądź przedostatni weekend sierpnia)12. Po raz pierwszy zainicjował
A. Skowrońska, Święto Ciulimu i Czulentu w Lelowie w latach 2003-2013, praca
licencjacka, AJD Częstochowa 2014, s. 37.
11
Życie Częstochowskie (2006) 56, s. 5.
12
Judaika Jurajskie…, s. 38.
10
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je Jerzy Szydłowski (ówczesny wójt Gminy Lelów) 13. Miejsce, w którym
zainaugurowano obchody święta był Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
w Lelowie. Było to spotkanie zamknięte, w którym uczestniczył Samorząd
Gminy Lelów oraz stanowiąca większość – społeczność żydowska 14.
Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego zapalenia menory15 (zwyczaj ten
powtarzano też w kolejnych latach). Obchody I Święta Ciulimu-Czulentu,
w których uczestniczyło 120 osób, połączono z występem zespołu
klezmerskiego z Krakowa oraz szkolnych zespołów m.in. z Lelowa
i Częstochowy. Po zakończeniu części artystycznej był czas na degustacje
wielu potraw, w tym m.in. lelowskiego ciulimu i żydowskiego czulentu 16.
Z roku na rok Święto Ciulimu-Czulentu przyciąga coraz więcej
turystów. Początkowo impreza miała charakter kameralny, a obecnie ma zasięg
ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy. Pod koniec drugiej połowy I dekady
XXI w. Lelów podczas święta odwiedzało około 5-6 tys. osób. Z kolei w latach
2012-2015 do Lelowa rokrocznie przybywało nawet 10 tys. osób 17.
W latach 2003-2005 impreza ta była jednodniowa. Odbywała się
w niedzielę. W 2006 r., ze względu na coraz większą liczbę osób
przybywających do Lelowa, chcących poznać kulturę żydowską, formułę
imprezy zmieniono na dwudniową (sobota-niedziela). Pierwszy dzień festiwalu
był dniem kultury polskiej, a drugi – żydowskiej. Z kolei od 2013 r. jest to
święto trzydniowe (piątek-niedziela)18. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w
latach 2003-2015 zmieniało się miejsce organizacji imprezy. Na początku
uroczystości odbywały się w siedzibie GOK, od 2006 r. – na placu szkolnym
przy ul. Szczekocińskiej, a od 2014 r. – na stadionie sportowym przy ul.
Sportowej19.
Organizatorami tej imprezy są: Gmina Lelów, GOK w Lelowie
i Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego
Zwierkowskiego. Warto też nadmienić, że patronat honorowy nad Świętem
Ciulimu-Czulentu, bazując na materiałach z lat 2007-2015, sprawował
Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Starosta
Częstochowski i Prezydent Miasta Częstochowy. Ponadto od 2013 r. patronat
Lelów: miejsce spotkania kultur…, b. pag.
A. Skowrońska, dz. cyt., s. 41.
15
Menora – jest to siedmioramienny świecznik używany w liturgii judaizmu. Zob.:
A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich: słownik,
Warszawa 2000, s. 212.
16
Z. Bryła, dz. cyt., s. 111.
17
Relacja pisemna Ewy Molendy (dyrektor GOK w Lelowie).
18
Tamże.
19
Opracowano na podstawie informacji pozyskanych z plakatów z poszczególnych
edycji Święta Ciulimu-Czulentu z lat 2007-2015; Relacja pisemna Ewy Molendy
(Dyrektor GOK w Lelowie).
13
14
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objął też Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi20. Natomiast patronat medialny
nad imprezą, by nagłośnić to święto, miały m.in.: TVP3, NTL, TVS, Telewizja
Orion w Częstochowie, Polskie Radio Katowice, Dziennik Zachodni, Gazeta
Myszkowska, Gazeta Wyborcza, Życie Częstochowskie, Kurier Jurajski,
Kurier Zawierciański, City Poster, Tygodnik Regionalny 7 Dni, Nowa Trybuna
Częstochowska, Laboratorium Reportażu i Jurajski Serwis Turystyczny 21.
W miarę upływu czasu zwiększał się też zakres „specjałów”, które
podczas Święta oferowano uczestnikom festiwalu. Oprócz ciulimu i czulentu,
były to: raki, gęsie pipki (gęsie szyje faszerowane), gęsi pipek (żołądek),
cymes, chleb własnego wypieku, gęsi smalec, kugel, marchwiak, challah,
maca, chałka, karp i pstrąg po żydowsku, śliwowica lelowska, jak również
potrawy koszerne22. Na uwagę zasługuje również fakt, że w 2005 r. ciulim
lelowski został wpisany przez Częstochowską Organizację Turystyczną (COT)
na listę potraw regionalnych. Poza tym COT przyznała Świętu Ciulimu nagrodę
za produkt turystyczny. Z kolei rok później (2006 r.) potrawę wpisano na Listę
Produktów Tradycyjnych (kategoria: Gotowe dania i potrawy) 23.
Materiały na temat Święta Ciulimu-Czulentu gromadzone są przez
GOK w Lelowie dopiero od 2007 r. (od V edycji). Dla organizatorów tej
imprezy zawsze najważniejszą kwestią było znalezienie artystów, jak również
środków finansowych na realizację zamierzonych planów.
W latach 2007-2015 Lelów podczas sierpniowego święta gościł
następujących artystów i zespoły:
2007 r. – V Święto Ciulimu-Czulentu (24-26 sierpnia) – impreza wyjątkowo
trwała 3 dni, ponieważ 24 sierpnia odbyła się zabawa taneczna.
 dzień kultury polskiej: Wystąpiły zespoły z GOK w Lelowie
(„Ogniki”, „Iskierki” i „Płomyki”), góralska kapela „Żywczanie”,
Bayer Full, Andrzej Grabowski i teatr „RamPam”.
 dzień kultury żydowskiej: Swoje umiejętności zaprezentowały zespoły
z Chmielnika (pokaz tańców żydowskich), zespół klezmerski
„Chmielnikers”, zespół dziecięcy „Piramida” z Morawicy, zespoły
działające przy GOK w Lelowie i Monika Ostrowska. Ponadto odbył
się koncert Leopolda Kozłowskiego, określanego „ostatnim
Opracowano na podstawie informacji pozyskanych z plakatów z poszczególnych
edycji Święta Ciulimu-Czulentu z lat 2007-2015.
21
Tamże.
22
Opracowano na podstawie informacji pozyskanych z plakatów z poszczególnych
edycji Święta Ciulimu-Czulentu z lat 2007-2015; Relacja pisemna Ewy Molendy
(dyrektor GOK w Lelowie).
23
Życie Częstochowskie, 2006, nr 56, s. 5.
20
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klezmerem Europy”, który wystąpił wspólnie z aktorką Katarzyną
Jamróz24.
2008 r. – VI Święto Ciulimu-Czulentu (30-31 sierpnia)
 dzień kultury polskiej: Wystąpiły zespoły z GOK w Lelowie, Ludowy
Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”, zespół „Topless”
i „Krzyk” oraz kabareciarz – Stan Tutaj.
 dzień kultury żydowskiej: Podobnie jak rok wcześniej wystąpiły
zespoły z Chmielnika (pokaz tańców żydowskich), zespoły działające
przy GOK w Lelowie oraz Andrzej Pisula (zaprezentował grę na
liściu). Ponadto przed publicznością wystąpiły dwa zespoły
klezmerskie: „Eliezer Mizrachi” i „Chmielnikers” 25.
2009 r. – VII Święto Ciulimu-Czulentu (22-23 sierpnia)
 dzień
kultury
polskiej:
Tradycyjnie
wystąpiły
zespoły
z GOK w Lelowie, góralski Zespół Pieśni i Tańca „Równica”, zespół
„Latające talerze” oraz Teatr Ognia „Skorpion” z Sandomierza
(w programie mieli artystyczny taniec z ogniem).
 dzień kultury żydowskiej: Młodzież z Woli Jachowej zaprezentowała
fragment spektaklu pt. „Wieczór Żydowski” (przy muzyce
klezmerskiej). Poza tym przed publicznością wystąpiły zespoły
działające przy GOK w Lelowie, laureaci I Dziecięcego
i Młodzieżowego Konkursu Piosenki Żydowskiej (zorganizowanego w
Lelowie), jak również zespół „Chmielnikers” i „Sholem”. Odbyło się
też spotkanie muzyczne z poezją żydowską zatytułowane
„A w Lelowie gra muzyka” (wystąpiła Danuta Stankiewicz i Wojciech
Wiliński)26.
2010 r. – VIII Święto Ciulimu-Czulentu (21-22 sierpnia)
 dzień kultury polskiej: Wystąpiły jak co roku zespoły z GOK
w Lelowie oraz Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca
przy GOK w Lelowie, Zespół Pieśni i Tańca „Jurajskie Igraszki”,
zespół instrumentalny „Kiszenekar” z Węgier, zespół „Skalar” i jako
ostatni wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

V Święto Ciulimu-Czulentu. Lelowskie Spotkanie Kultur, 24-26 sierpnia 2007 r.
(plakat)
25
VI Święto Ciulimu-Czulentu. Lelowskie Spotkanie Kultur, 30-31 sierpnia 2008 r.
(plakat)
26
VII Święto Ciulimu-Czulentu. Lelowskie Spotkanie Kultur, 22-23 sierpnia 2009 r.
(plakat)
24
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dzień kultury żydowskiej: Teatr Rozrywki w Chorzowie wykonał
pieśni ze „Skrzypka na dachu”, wystąpiły zespoły z GOK w Lelowie,
a obchody święta zakończył występ zespołu klezmerskiego „Max
Klezmer Band”27.

2011 r. – IX Święto Ciulimu-Czulentu (20-21 sierpnia)
 dzień kultury polskiej: Przed publicznością zaprezentowały się zespoły
z GOK w Lelowie, Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca
przy GOK w Lelowie, Zespół Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”, zespół
„Present Perfect”, jak również półfinalistka programu „Mam Talent” –
Angelika Kiepura. Ponadto do Lelowa zaproszono dwa zagraniczne
zespoły folklorystyczne: z Macedonii (Ansambl Za Tradicionalna
Muzika i Igra „Bojmija” Gevgelija) i Portugalii („Rancho Folcrólico
Da Casa do Povo De Recarei”).
 dzień kultury żydowskiej: Wystąpili laureaci II Dziecięcego
i Młodzieżowego Konkursu Piosenki Żydowskiej w Lelowie, zespoły
działające przy GOK w Lelowie, męski kwartet wokalny „Dolces
Pueris” z Częstochowy oraz dwa zespoły klezmerskie: „Chmielnikers”
i „Klezzmates”28.
2012 r. – X Święto Ciulimu-Czulentu (18-19 sierpnia)
 dzień kultury polskiej: Wystąpiły zespoły z GOK w Lelowie, Dziecięca
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy GOK w Lelowie, Zespół
Pieśni i Tańca „Żywczanie”, Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej
oraz Golec uOrkiestra.
 dzień kultury żydowskiej: Zaprezentowali się laureaci III Dziecięcego
i Młodzieżowego Konkursu Piosenki Żydowskiej w Lelowie, zespoły
z GOK w Lelowie, jak również zespół „Chmielnikers” i „Acoustic
Acrobats”. Odbył się też koncert piosenek i pieśni żydowskich
(Leopold Kozłowski i Przyjaciele) 29.
2013 r. – XI Święto Ciulimu-Czulentu (16-18 sierpnia) – W piątek odbyła się
projekcja filmu Ramy Burshtein pt. „Wypełnić pustkę”. Po jej zakończeniu
podjęto dyskusję o filmie i chasydyzmie. Czytano też opowieści chasydzkie.

VIII Święto Ciulimu-Czulentu. Lelowskie Spotkanie Kultur, 21-22 sierpnia 2010 r.
(plakat)
28
IX Święto Ciulimu-Czulentu. Lelowskie Spotkanie Kultur, 20-21 sierpnia 2011 r.
(plakat)
29
X Święto Ciulimu-Czulentu. Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie
Spotkania Kultur, Lelów 18-19 sierpnia 2012 r. (plakat)
27

69

D. Bakota, A. Płomiński, Święto ciulimu-czulentu atrakcją…





dzień kultury polskiej: Swoje umiejętności zaprezentowały zespoły
z GOK w Lelowie, Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca
przy GOK w Lelowie, Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy”, Zespół
Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej oraz Brathanki. Ponadto kilka
polskich piosenek zaśpiewała Ewa Ostrowska.
dzień kultury żydowskiej: Wystąpiły zespoły działające przy GOK
w Lelowie, zespół klezmerski „NeoKlez” oraz Magda Brudzińska
z zespołem „Kolory Krakowskiego Kazimierza” 30.

2014 r. – XII Święto Ciulimu-Czulentu (22-24 sierpnia) –
W piątek najważniejszym wydarzeniem była projekcja filmu pt. „Żydowski
kardynał” (reż. Ilan Duran-Cohen), po zakończeniu której dr Maciej Stroiński
z Uniwersytetu Jagiellońskiego poprowadził dyskusję.
W tym dniu rozstrzygnięto też V Konkurs Potraw Regionalnych: ciulimu
i czulentu (połączony z degustacją).
 dzień kultury polskiej: Przed publicznością wystąpiły zespoły z GOK
w Lelowie, Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy
GOK w Lelowie, Zespół Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”, Zespół
Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej oraz Ewa Ostrowska z zespołem.
Wydarzeniem dnia był występ Haliny Mlynkowej.
 dzień
kultury
żydowskiej:
Zaprezentowały
się
zespoły
z GOK w Lelowie, kapela klezmerska „Simcha”, zespół „Kamena”
(wykonał taniec inspirowany muzyką żydowską) i Kabaret Rafała
Kmity31.
2015 r. – XIII Święto Ciulimu-Czulentu (21-23 sierpnia) –
W piątek odbyła się projekcja filmu „Zero motywacji” (reż. Talya Lavie).
Dyskusję po zakończeniu filmu – podobnie jak rok wcześniej – poprowadził
dr Maciej Stroiński. Rozstrzygnięto VI Konkurs Potraw Regionalnych, jak
również odbyła się – zorganizowana przez Zespół Szkół Plastycznych
w Częstochowie – wystawa prac ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Dokądkolwiek idę, zawsze zmierzam ku Jerozolimie”.
 dzień kultury polskiej: Po otwarciu imprezy świętowanie rozpoczęło
się od występu Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej,
a następnie zaprezentowały się zespoły z GOK w Lelowie oraz
działająca tam Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Gwiazdą
wieczoru był zespół „Baciary” i Łukasz Zagrobelny.
XI Święto Ciulimu-Czulentu. Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie
Spotkania Kultur, Lelów 16-18 sierpnia 2013 r. (plakat)
31
XII Święto Ciulimu-Czulentu. Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie
Spotkania Kultur, Lelów 22-24 sierpnia 2014 r. (plakat)
30
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dzień kultury żydowskiej: Wystąpiły zespoły z GOK
w Lelowie, zespół klezmerski „Tempero” i zespół „Magda Brudzińska
Klezmer Trio”32.

W latach 2007-2015 w program imprezy wpisane były nie tylko
występy zespołów artystycznych, ale również m.in. pokaz i sprzedaż wyrobów
arcydzieła artystycznego (ceramika, obrazy, rzeźby i witraże); wystawa zdjęć
o tematyce żydowskiej autorstwa Leszka Pilichowskiego i Karola Fatygi;
wystawy prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie
(zatytułowane: „Z inspiracji kulturą żydowską” i ww. „Dokądkolwiek idę,
zawsze zmierzam ku Jerozolimie”); wystawy prac konkursowych dzieci
i młodzieży „Lelów miejsce spotkania kultur”; wystawa pt. „Wycinanka
żydowska” (autorstwa Marty Gołąb, Ilony Kotaszewskiej i Grzegorza Dudały);
wystawa fotograficzna „Tańczący z Bogiem”, która przedstawiała pielgrzymki
Żydów do Lelowa; wystawa fotograficzna Daniela Pacha zatytułowana
„Sąsiedzi, których już nie ma…”; wystawa fotograficzna Krzysztofa
Krzemińskiego pt. „W drodze” oraz warsztaty tańca żydowskiego 33. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się też wystawa „Anna Frank – Historia na dzień
dzisiejszy”, poświęcona Annie Frank (młodej Żydówce), której dziennik,
będący świadectwem strasznych dni Holokaustu, stał się światowym
bestsellerem34.
Co roku na Święto Ciulimu-Czulentu zapraszani byli też goście
specjalni. Dla przykładu, w 2007 r. do Lelowa przybyli m.in.: Jarosław Kret
(prezenter pogody), Szewach Weiss (ambasador Izraela w Polsce) oraz rabin
Simcha Krakowski (prezes Fundacji Chasydów Leżajsk - Polska)35. Z kolei
w 2015 r. – podczas XIII Święta Ciulimu-Czulentu – Lelów odwiedził Alon
Goldman (przewodniczący Związku Żydów Częstochowian w Izraelu)36.
Podsumowanie
Reasumując, należy stwierdzić, że Święto Ciulimu-Czulentu, w ramach
którego prezentowana jest kultura polska i żydowska, ma coraz więcej
wielbicieli. Z roku na rok impreza ta staje się coraz popularniejsza wśród
turystów. Organizatorzy, widząc to zainteresowanie, wydłużyli okres
XIII Święto Ciulimu-Czulentu. Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie
Spotkania Kultur, Lelów 21-23 sierpnia 2015 r. (plakat).
33
Opracowano na podstawie informacji pozyskanych z plakatów z poszczególnych
edycji Święta Ciulimu-Czulentu z lat 2007-2015.
34
Relacja pisemna Ewy Molendy (dyrektor GOK w Lelowie).
35
Życie Częstochowskie (2007) nr 163, s. 5.
36
Gazeta Częstochowska. Tygodnik Regionalny (2015) nr 35/36, s. 11.
32
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świętowania. Początkowo był to jeden dzień, później dwa, a obecnie są to trzy
dni. Działania te spowodowały, że święto to ze spotkań kameralnych
przeistoczyło się w imprezę, na którą obecnie przybywa kilka tysięcy osób
(w latach 2012-2015 – nawet 10 tys.). Wszystko jest zasługą organizatorów,
którzy wkładają wiele sił w to, by stworzyć atrakcyjny program obchodów (są
np. występy zespołów ludowych, pokazy wyrobów rękodzieła artystycznego,
wystawy fotografii i malarstwa, warsztaty taneczne i muzyczne oraz występy
znanych artystów z pierwszych stron gazet). Dbają również o to, aby impreza
była nagłaśniana nie tylko w mediach lokalnych, ale i ogólnopolskich.
Święto Ciulimu-Czulentu razem z całorocznymi działaniami służy
uwrażliwieniu mieszkańców Lelowa, okolic, a także tych wszystkich, którzy
chcą w nim uczestniczyć, na problematykę wielokulturowości, dialogu
i tolerancji. Ma za zadanie utrwalać pamięć o przeszłości, ale także otwierać na
teraźniejszość i przyszłość. Radosny charakter święta wynika z przekonania, że
warto cieszyć się z bycia razem i wspólnego biesiadowania, jak przy
chasydzkim stole.
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OBCIĄŻENIE REKREACYJNE WYBRANYCH ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH SOPOTU W ŚWIETLE ICH ODMIENNOŚCI
EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWEJ
ORAZ ZJAWISKA SEZONOWOŚCI
Recreational Traffic on the Selected Cycling Routes in Sopot
in the Light of Their Ecological and Landscape Diversity and Seasonality

Abstract
Nowadays, in the era of rapid development of transportation, old means of transport,
such as walking or riding a bicycle, are once more gaining popularity as a return to
the sources. Many countries have formed a specific cycling culture and using a
bicycle as a mean of transport is part of the cultural identity. It often involves
encouraging the use of bicycles for daily affairs, bearing in mind protection of the
atmosphere in large urban centers.
Generally, a bicycle evokes sympathy. It is associated with freedom and enthusiasm,
for the elderly is a sentimental reminder of childhood and youth, and what is more,
riding a bicycle significantly improves health and well-being. In Western European
countries a bicycle has for many years been one of the major means of transport and
a lot of other countries, including Poland, have gradually been introducing these
standards. The main barrier to the popularization of recreational cycling is still the
lack of facilities for cyclists, especially - safe cycling routes and the associated
infrastructure (Włodarczyk 2009).
The aim of the study was to determine the recreational traffic on the selected cycling
routes in Sopot on weekdays and at weekends, during the holiday season and autumn,
including city routes and tourist trails. The measure points for cycling traffic volume
were located close to each other but in diverse landscape locations.
The results show a seasonal variation in using tourist trails, due to the holiday season
and weekends. For the city route the variation was not observed. Ecological and
landscape conditions are an essential differentiating factor for the numbers of
cyclists, park areas being particularly important in this respect.
Having regard to the collected information, the numerous advantages of cycling have
been confirmed, keeping in mind the limitations caused by locally adverse ecological
conditions.
Keywords: physical activity, cycling routes, seasonality, ecological conditions
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Streszczenie
W obecnych czasach szybkiego rozwoju wielu środków lokomocji, często na zasadzie
powrotu do źródeł, popularność na nowo zyskują dawne sposoby zmiany miejsca
pobytu, takie jak transport pieszy czy rowerowy. W wielu krajach można wręcz mówić
o ukształtowaniu się swoistego typu kultury rowerowej, gdzie korzystanie z roweru
jako środka komunikacji stanowi część tożsamości kulturowej. Często polega to na
zachęcaniu do korzystania z rowerów w celu załatwiania codziennych spraw, mając
na uwadze ochronę atmosfery w dużych ośrodkach miejskich.
W powszechnym odczuciu rower budzi sympatię, kojarzy się z wolnością i zapałem,
u starszych także z sentymentalnym powrotem do czasów dzieciństwa i młodości,
a jazda na rowerze znacząco wpływa na poprawę stanu zdrowia, w tym dobrego
samopoczucia. W krajach Europy Zachodniej rower już od wielu lat jest jednym
z głównych środków komunikacji, a wiele innych krajów, w tym również Polska,
stopniowo przejmuje te wzorce. Główną barierą w popularyzacji rekreacji rowerowej
pozostaje brak udogodnień dla rowerzystów, szczególnie – bezpiecznych tras
rowerowych oraz towarzyszącej im infrastruktury1 (Włodarczyk 2009).
Celem badań było określenie obciążenia rekreacyjnego wybranych ścieżek
rowerowych Sopotu w dni powszednie i weekendy w okresie wakacyjnym oraz
jesiennym, z wyszczególnieniem ścieżek o charakterze miejskim i turystycznym.
Punkty pomiaru natężenia ruchu rowerowego zlokalizowano w blisko siebie
położonych, lecz całkowicie zróżnicowanych krajobrazowo miejscach.
Wyniki badań wskazują na sezonową zmienność korzystania z trasy turystycznej
ze wskazaniem na okres letni i weekendowy. W przypadku ścieżki miejskiej
zmienności tej nie stwierdzono. Warunki ekologiczno-krajobrazowe są ważnym
czynnikiem różnicującym liczebność rowerzystów, przy czy wskazuje się w tym
względzie na przewagę terenów parkowych.
Mając na względzie zebrane informacje, należy potwierdzić liczne korzyści
wynikające z uprawiania turystyki rowerowej i jednocześnie pamiętać o możliwości
ich ograniczania przez lokalnie niekorzystne warunki ekologiczne.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ścieżki rowerowe, sezonowość, warunki
ekologiczne

Wstęp
W ostatnim czasie problematyka aktywności fizycznej coraz częściej
jest poruszana w odniesieniu do stanu ekologicznego środowiska
przyrodniczego. Jest to szczególnie dobrze widocznie w cyklu czteroletnim,
gdy naukowe analizy o treści ekologicznej towarzyszą organizacji kolejnych
igrzysk olimpijskich. Dotyczą one głównie negatywnych efektów wpływu
M. Włodarczyk, Budowa tras rowerowych jako element poprawy zdrowia na
przykładzie miasta Racibórz, Zeszyty Naukowe, Architektura, 2009, nr 48,
Politechnika Śląska, s. 21-27.
1
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zanieczyszczeń powietrza na funkcje układu oddechowego w warunkach
zwiększonej wentylacji płuc w czasie wysiłku sportowego.
Miasta takie, jak: Moskwa, Los Angeles, Seul, Ateny, Pekin czy
Londyn, które w ciągu ostatnich kilku dekad gościły sportowców z całego
świata, stanowią przykłady wielkich skupisk ludzkich o stale podwyższonym
ryzyku smogu. Jego tworzenie przebiega w oparciu o zanieczyszczenia
przemysłowe i komunikacyjne. Potrzeba zminimalizowania negatywnego
wpływu transportu na środowisko, troska o zdrowie mieszkańców,
zmniejszanie się złóż zasobów naturalnych, w tym ropy oraz urbanizacja
to najważniejsze czynniki zachęcające do zmian w systemach transportu.
W obliczu powyższych zjawisk rosnącą popularność zyskuje koncepcja
transportu zrównoważonego – przyjaznego środowisku i zapewniającego
znaczną mobilność przy braku zużycia surowców2. Z tego też powodu
następuje wzrost zainteresowania rowerem jako środkiem transportu
alternatywnym wobec pojazdów silnikowych. W wielu krajach rozwiniętych
gospodarczo w przestrzeni miejskiej uwzględnia się rozwiązania dla ruchu
rowerowego stanowiącego integralną część systemów transportowych3.
W stolicy Danii, uchodzącej za rowerową stolicę świata, istnieje spójna
sieć ścieżek rowerowych łączących wszystkie części miasta. Rowerzyści mają
swoją przestrzeń, dzięki czemu nie muszą manewrować między samochodami
czy pieszymi. Aż 37% osób pracujących bądź studiujących w Kopenhadze
najchętniej przemieszcza się rowerem, co czyni z niego najpopularniejszy
środek transportu. Codziennie rowerzyści pokonują tam dystans ponad
miliona kilometrów. Mają oni na uwadze nie tylko troskę o środowisko
naturalne, lecz przede wszystkim wygodę – dla mieszkańców Kopenhagi
jazda rowerem jest najszybszym i najbardziej komfortowym sposobem
poruszania się po mieście4.
Z kolei w Holandii udział ruchu rowerowego w podróżach ogółem
przekracza 25%. W warunkach polskich brak jest kompleksowych opisów
i analiz statystycznych ruchu rowerowego. Jednakże na podstawie
Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego przez GDDKiA w 2010 r.
można stwierdzić, że średni dzienny ruch rowerów na drogach krajowych
stanowił mniej niż 0,5% średniego dziennego ruchu pojazdów silnikowych 5.
2

Action for more sustainable European tourism. Report of the tourism sustainability
group. European Commission 2007, s. 15.
3
J. P., Rodrigue, The Geography of transport system. Routledge, New York 2013,
s. 10.
4
A. Liszka, Ruch rowerowy jako integralna część ekologicznego transportu
miejskiego – polityka rowerowa miasta poznania na tle najlepszych praktyk
europejskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 2013, Poznań, s. 60.
5
Ibidem, s. 75-88.
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Poruszanie się rowerem jest korzystne, ale też w pewnym stopniu
ryzykowne ze względu na ekspozycję na zanieczyszczenia oraz wypadki
drogowe. Jednak autorzy hiszpańscy w swojej pracy nad systemem
komunikacji rowerowej w Barcelonie dowodzą, że korzyści zdrowotne
wynikające ze zwiększenia aktywności fizycznej są znacznie większe niż
ewentualne ryzyko związane z incydentami na drogach czy też z działaniem
zanieczyszczeń6.
Nie dotyczy to tras typowo rekreacyjnych, które znajdować się mogą
w strefie podmiejskiej, w parkach miejskich czy innych kompleksach leśnych
występujących w obrębie miast. Większa ich liczba jednoznacznie zachęca
do wycieczek rowerowych z uwagi na liczne pozytywne funkcje zdrowotne,
które spełnia zieleń miejska. Na tle powyższych zagadnień pojawia się
pytanie o stopień uświadomienia rowerzystów w zakresie ekozdrowotnych
uwarunkowań podejmowanej aktywności fizycznej. Zazwyczaj określa się
je jako satysfakcjonujące, czego dowodem są wymieniane przez rowerzystów
prognozowane efekty wycieczek, takie jak przyjemność jazdy (20,3%) oraz
aktywny wypoczynek (19,5%) wiążący się ściśle ze zdrowiem i utrzymaniem
dobrej kondycji (18,8%)7.
Interesujące jest również to, czy stan ekologiczny przestrzeni
otaczającej rowerzystów jest czynnikiem ważnym w świetle sezonowości
aktywności fizycznej oraz czy sezonowość ta nie stanowi ważniejszego
wyznacznika aktywności niż jakość przyrodnicza ekosystemów
rekreacyjnych. Spośród licznych typów zachowań turystyczno-rekreacyjnych
w sopockim środowisku przyrodniczym, tak jak w przypadku całej strefy
klimatu umiarkowanego, można wyróżnić typy całoroczne, typy realizowane
tylko w sezonie wegetacyjnym oraz typy wyłącznie zimowe 8. Według
Kassenberga i Marka w obrębie wybrzeża morskiego największa presja
turystyczno-rekreacyjna jest obserwowana w terminie około wakacyjnym
ze względu na możliwość jednosezonowego użytkowania 9.
Największą liczbę środków rekreacji obserwuje się więc w okresie
wiosenno-letnio-jesiennym. Natomiast tylko nieliczne środki rekreacji można
6

D. Rojas-Rueda, A. de Nazelle, M. Tainio, M. J. Nieuwenhuijsen, The health risks
and benefits of cycling in urban environments compared with car use: health impact
assessment study, BMJ 2011, 343, d4521, s.19.
7
D. Kubiś, E. Brandt E., A. Danielewicz, T. Skaliy, A. Skaliy, W. Żukow, Znaczenie
roweru w ogólnym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawskopomorskiego, Journal of Health Sciences 2013, vol. 3/5, p. 529-556.
8
A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN,
Warszawa 1997, s. 12.
9
A. Kassenberg, J. M. Marek, Ekologiczne aspekty przestrzennego zagospodarowania
kraju, PWN, Warszawa 1986, s. 14.
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określić jako wyłącznie zimowe i nie należy do nich turystyka rowerowa.
Spostrzeżenia te potwierdza Wawrzyniak, stwierdzając, że około 80% ruchu
wypoczynkowego koncentruje się w okresie od czerwca do września. Nieco
łagodniej przebiega krzywa wielkości ruchu wycieczkowego, lecz tu również
szczyt przypada na sezon letni 10.
Przewaga typów zachowań rekreacyjnych w sezonie wegetacyjnym jest
związana przede wszystkim z warunkami klimatycznymi; w strefie
umiarkowanej najlepszymi w okresie lata. Z punktu widzenia sezonowości
nacisku najprzydatniejszymi dla rekreacji terenami zielonymi w Sopocie są
tereny znajdujące się w sąsiedztwie plaży, ponieważ z technicznego punktu
widzenia to w ich obrębie można w największym zakresie realizować środki
rekreacji charakterystyczne dla wszystkich pór roku. Dodatkowo ekosystemy
te są największym źródłem pozytywnych czynników ekologicznych
pochodzących od wody – soli morskiej, jodu i bromu, oraz od okolicznej
roślinności – lekkich jonów ujemnych i olejków eterycznych, do których
dostępność nie jest związana ze zjawiskiem sezonowości.
Jakkolwiek istnieje potrzeba, by w działaniach wszystkich podmiotów
funkcjonujących na rynku turystycznym następowała aktywizacja na rzecz
ograniczania sezonowości, to zagadnienie to należy rozpatrywać także
z punktu widzenia socjologii i ekologii11. Elementem powszechnej
świadomości powinno być bowiem to, że po intensywnej eksploatacji
zasobów turystycznych podczas szczytu sezonu turystycznego, brak
intensywnego ruchu wypoczynkowego może być pomocny w kontekście
regeneracji zasobów przyrodniczych danego ekosystemu12.
Celem badań było określenie obciążenia rekreacyjnego dwóch
wybranych tras rowerowych Sopotu w dni powszednie i weekendy w okresie
letnim i późnojesiennym z wyszczególnieniem ścieżek o charakterze
miejskim i turystycznym.
Sopot pozostający w randze uzdrowiska od 1999 roku oferuje
rozbudowaną bazę turystyczno-rekreacyjną, elementem której jest
rozbudowana w ostatnich latach sieć komunikacyjnych powiązań dla
rowerzystów.

S. Wawrzyniak, Masowa rekreacja a ochrona środowiska przyrodniczego,
w: Wypoczynek a środowisko przyrodnicze, Zeszyty Naukowe AWF Wrocław, 1983,
s. 105-116.
11
J. Borzyszkowski, Zjawisko sezonowości w turystyce – istota problemu i działań
krajowych podmiotów polityki turystycznej na rzecz jego ograniczania. Rozprawy
Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2014, 45, s. 167-176.
12
R. Butler, Seasonality in tourism: issues and problems, w: Seaton A. V., red.,
Tourism: The State of the Art, John Wiley & Sons (334), Chichester 1994, s. 332-339.
10
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Zdecydowana większość istniejących ścieżek rowerowych w mieście
ma przebieg południkowy i pokrywa się z trasami komunikacyjnymi
wykorzystywanymi dla potrzeb transportu samochodowego. Dotyczy to
w szczególności Alei Niepodległości oraz ciągu komunikacyjnego wzdłuż
ulic Bitwy pod Płowcami, Grunwaldzkiej, Powstańców Warszawy i Haffnera.
Trasy te charakteryzuje znaczne, nie korelujące z rangą uzdrowiska,
zanieczyszczenie powietrza, stanowiące mniej uświadomione zagrożenie
zdrowia i życia rowerzystów aniżeli często analizowane ryzyko kolizji
z samochodami.
W godzinach szczytu komunikacyjnego przejeżdża nimi w ciągu
godziny ponad dwa tysiące samochodów, w związku z czym trudno
wnioskować na temat zdrowotnych efektów aktywności fizycznej w tych
miejscach. Ścieżki rowerowe spełniają tam jednak w pierwszej kolejności
funkcję komunikacyjną, ułatwiając dotarcie do wielu punktów miasta, często
w czasie krótszym od kierowców samochodów wolno przemieszczających się
w korku. Dlatego nie należy poddawać krytyce lokalizacji tych tras,
zakładając, że w przyszłości będą coraz trwalszym elementem krajobrazu
miejskiego13.
Całkowicie odmienną charakterystykę ekologiczną i krajobrazową
posiada ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż wydm przy sopockiej plaży,
a wytyczona przez biegnącą od południowej granicy miasta Aleję Wojska
Polskiego oraz Aleję Franciszka Mamuszki, stanowiącą główny ciąg pieszorowerowy w Parku Północnym.
Porównanie natężenia ruchu rowerowego na dwóch odmiennych
w kontekście przyrodniczym trasach ma dostarczyć informacji na temat
sensowności ich lokalizacji oraz pośrednio – świadomości użytkowników
dotyczącej zdrowotnych aspektów aktywności fizycznej.
Materiał i metody badań
Badania przeprowadzono w dwóch punktach miasta będących
stanowiskami pomiaru natężenia ruchu rowerowego. Zlokalizowano je
w blisko siebie położonych, lecz całkowicie zróżnicowanych krajobrazowo
miejscach: na ścieżce rowerowej wzdłuż Alei Niepodległości w pobliżu
północnej granicy miasta oraz na Alei Franciszka Mamuszki w Parku
Północnym. Można je zdefiniować jako trasę miejską (Aleja Niepodległości)

13

M. Pasek, A. Nowak-Zaleska, Prozdrowotne uwarunkowania rozwoju turystyki
rowerowej na terenie Trójmiasta, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
Sect. D (Medicina), 2006, nr 61/17, 5, Lublin, s. 412-415.
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oraz trasę turystyczną (Aleja Franciszka Mamuszki) 14, lub też, uwzględniając
charakter podróży rowerowych, jako komunikacyjną i rekreacyjną.
Łącznie dokonano 8 pomiarów natężenia: przy Alei Niepodległości
w lipcu w dzień powszedni i w weekend oraz październiku – także w dzień
powszedni w weekend. Równolegle dokonywano pomiaru na Alei Franciszka
Mamuszki. Badania prowadzono w ciągu jednej godziny pomiędzy 12.00
a 13.00.
Ryc. 1. Punkty pomiaru natężenia ruchu rowerowego
w północnej części Sopotu (oznaczone gwiazdkami)

Źródło: badania własne, 2014

Założono realizacje celu badań przez udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania badawcze:
1. Czy natężenie ruchu rowerowego jest znacząco wyższe w dni
weekendowe niż w powszednie?
14

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_rowerowa, 2016.
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2. Czy natężenie to jest zmienne w zależności od pory roku?
3. Czy pora roku różnicuje wykorzystanie ścieżek przez rowerzystów
w dni powszednie i w weekendy?
4. Czy specyfika krajobrazowo-ekologiczna otoczenia ścieżek decyduje
o zróżnicowaniu natężenia ruchu rowerowego w ich obrębie?
Badania przeprowadzono latem i jesienią 2014 roku w możliwie
najbardziej komfortowych warunkach pogodowych, na które składały się:
nieograniczony chmurami dostęp promieniowania słonecznego, temperatura
w normie dla danej pory roku, wilgotność w granicach 50 procent, ciśnienie
na poziomie jednej atmosfery oraz słaby wiatr nie przekraczający 5 metrów
na sekundę.
Wyniki
Liczba rowerzystów korzystających z obu ścieżek w powszedni dzień
w lipcu była bardzo zróżnicowana na korzyść trasy turystycznej, w obrębie
której ruch był ponad 7-krotnie większy niż na trasie miejskiej.
Wykres 1. Zestawienie liczby przejeżdżających rowerzystów
w dzień powszedni w lipcu
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Źródło: opracowanie własne, 2014

Różnica miedzy analizowanymi trasami była jeszcze bardziej widoczna
w trakcie weekendu. W porównaniu do dnia powszedniego obciążenie trasy
miejskiej wzrosło minimalnie (z 17 do 19 użytkowników), gdy tymczasem
w obrębie trasy turystycznej ruch uległ zwiększeniu o około 60 procent.
W efekcie ponad 10 razy więcej rowerzystów odwiedziło wówczas trasę
turystyczną niż miejską.
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Wykres 2. Zestawienie liczby przejeżdżających rowerzystów
w dzień weekendowy w lipcu
trasa turystyczna

198

trasa miejska

19
0

50

100

150

200

liczba rowerzystów
Źródło: opracowanie własne, 2014

Zestawienie obciążenia w dzień powszedni w październiku wskazuje
na nieznaczny spadek liczby korzystających z trasy miejskiej w porównaniu
do okresu wakacyjnego. Natomiast zainteresowanie trasą turystyczną spadło
kilkukrotnie. Tym niemniej liczba rowerzystów była tam wciąż ponad
3.5-krotnie większa niż na trasie miejskiej.
Wykres 3. Zestawienie liczby przejeżdżających rowerzystów
w dzień powszedni w październiku
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Źródło: opracowanie własne, 2014

Z kolei w dzień weekendowy w październiku ponownie nie
zaobserwowano istotnej różnicy w liczbie przejeżdżających trasą miejską
w porównaniu do wszystkich poprzednich badań. Tymczasem liczba
rowerzystów na trasie turystycznej była w tym czasie ponad 2.5 razy większa
niż w dzień powszedni w tym samym miesiącu.
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Wykres 4. Zestawienie liczby przejeżdżających rowerzystów
w dzień weekendowy w październiku
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Źródło: opracowanie własne, 2014

Wnioski
Przedstawione wyniki wskazują na znaczącą rolę pory roku
w kształtowaniu poziomu motywacji do podejmowania aktywności fizycznej
na terenach zielonych. Liczba rowerzystów w Parku Północnym była wyższa
w lecie niż jesienią oraz w dni weekendowe w porównaniu z powszednimi.
Potwierdza to liczne dane na temat sezonowości wielu form aktywności
fizycznej, która jest jedną z najbardziej widocznych cech współczesnej
turystyki15.
Trudno wskazać destynację, która nie boryka się z tym zjawiskiem,
nie dziwi więc, że obserwuje się ją też w miejscu tak popularnym jak Sopot.
Powszechność sezonowości zaznacza się zarówno na poziomie lokalnym,
jak i na regionalnym oraz globalnym16. Decydują o tym w znacznej mierze
czynniki klimatyczne. Generalnie zwiększony popyt na usługi turystyczne
występuje tradycyjnie w miesiącach charakteryzujących się wysoką
temperaturą otoczenia.
Zjawiska klimatyczne mogące ograniczyć zakres korzystania
z rekreacyjnego użytkowania środowiska przyrodniczego, takie jak:
gwałtowne zmiany temperatury, podnoszenie poziomu wód czy wzrost liczby

M. Bigović, Quantifying seasonality in tourism: a case study of Montenegro,
Academica Turistica, Tourism & Innovation Journal, 2011, vol 4/2, p. 15-32.
16
J. Y Chung, Seasonality in tourism: a review, E-review of Tourism Research, 2009,
vol. 7/5, p. 82-96.
15
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ekstremalnych zjawisk, w tym silnych wiatrów17, występują na obszarze
Sopotu w niewielkim nasileniu, stąd nie mogą determinować stopnia
zainteresowania aktywnym wypoczynkiem. Oprócz sezonowości związanej
z porami roku ruch wypoczynkowy różnicuje się także w perspektywie
krótkoterminowej, gdy można mówić o turystyce weekendowej. Jest ona
uprawiana głównie przez mieszkańców wielkich miast, ale coraz bardziej
nasilają się weekendowe wyjazdy ze wsi i małych miast do większych
ośrodków.
Wycieczki weekendowe, zwane też małymi formami krajoznawstwa
i turystyki, odznaczają się znacznymi walorami zdrowotnymi i są
jednocześnie najtańszym sposobem zwiedzania. Stanowią przy tym doskonałe
przygotowanie do wycieczek dłuższych i wakacyjnych wędrówek18. Wyjazdy
weekendowe są jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi turystyki.
W niepewnych ekonomicznie czasach wiele osób modyfikuje wakacyjne
plany, decydując się w miejsce jednego, długiego urlopu, na kilka lub
kilkanaście krótkich wyjazdów, zwykle wykorzystując dni wolne od pracy
i dobierając do nich pojedyncze dni z urlopu 19. Z uwagi na stosunkowo
niewielką ilość czasu, jaki turyści krótkookresowi przeznaczają na swój
wypoczynek, możliwość szybkiego i sprawnego dotarcia na miejsce jest
jednym z głównych elementów determinujących wybór miejsca pobytu,
a w warunkach sopockich stanowi to jeden z głównych atutów.
Prezentowane wyniki badań uwzględniające znaczenie warunków
sanitarno-higienicznych w miejscu realizacji wycieczek rowerowych
przekonują o jednoznacznym preferowaniu tras rekreacyjnych i jedynie
sporadycznym wykorzystywaniu tras miejskich, co pozostaje bez związku
z porą roku czy tygodnia. Można zatem zakładać znaczne uświadomienie
wypoczywających w zakresie stopnia zagrożeń ekologicznych spotykanych
wzdłuż głównych szlaków transportowych. Jednak nawet bez tej świadomości
wybór terenów parkowych jako zaplecza dla rekreacji będzie podyktowany
przyjemnością wynikającą z obcowania z naturalnymi barwami, zapachami
czy widokami. Wyniki innych badań potwierdzają, że zainteresowanie
konkretnymi ścieżkami rowerowymi rozwija się w oparciu o spełnienie kilku
podstawowych wymogów dla infrastruktury rowerowej, wśród których poza
dostępnością, bezpośredniością i wygodą wymienia się również

17

S. Becken, The importance of climate and weather for tourism, Land Environment
& People, Lincoln 2007, s. 24.
18
P. Inerowicz, Turystyka weekendowa jako forma rozwijająca aktywność ruchową,
Lider, 2000, nr 11 , s. 15-17.
19
Z. Adamów-Bielkowicz, Turystyka weekendowa, Rynek Turystyczny, 2009, nr 11
(www.rynek-turystyczny.pl, 2014).
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bezpieczeństwo zdrowotne oraz atrakcyjność ujmowaną często w kontekście
wrażeń estetycznych20.
Istniejące dane epidemiologiczne wskazują na jednoznacznie
niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na stan układów
oddechowego i krążenia 21, a także zwracają uwagę na ich szkodliwość dla
oczu22. Mowa w nich między innymi o zagrożeniu generowanym przez
związki siarki i azotu oraz o rakotwórczym wpływie kumulujących się
w powietrzu miejskim metali ciężkich i ozonu 23.
Nieliczne są natomiast prace, które oceniałyby natychmiastowe zmiany
w funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego u osób krótkotrwale
narażonych na emitowane przez samochody drobiny pyłu o średnicach
do 2,5µm (PM 2,5)24. Zjawiskiem w znacznym stopniu powiązanym
z obecnością toksyn w ustroju jest też funkcjonowanie układu krążenia,
mającego decydujący wpływ na kształtowanie się możliwości wysiłkowych.
Stwierdzono, że stałe monitorowanie pulsu w czasie wysiłku jest obiecującym
źródłem informacji dla badań dotyczących ekspozycji na zanieczyszczenia
powietrza25.
Obserwacje prowadzone w innych częściach kraju dostarczają dość
jednoznaczne wyniki. Na terenie wybranych dzielnic Warszawy dominuje
obecnie rekreacyjny ruch rowerowy, co jest zrozumiałe w świetle znacznej
odległości od centrum miasta oraz braku infrastruktury rowerowej na trasach
prowadzących do tego centrum. Obserwuje się jednak też lokalny ruch
komunikacyjny do dzielnicowych centrów handlowych. W podróżach
rekreacyjnych rozróżnia się rekreację całotygodniową, odbywającą się niemal
wyłącznie w bezpośredniej bliskości dużych osiedli mieszkaniowych, oraz
M. Hyła, Rowerowy Gdańsk. Rowerowa Polska. Gdański rowerowy projekt
inwestycyjno-promocyjny, Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego,
Gdańsk 2006, s. 12.
21
J. Linder, D. Herren, C. Monn, H. Wanner, Effect of ozone on physical performance
capacity, Soz Praventivmed, 1987, vol. 32/4-5, p. 251-252.
22
C. Van Thriel, M. Schäper, S. Kleinbeck, Sensory and pulmonary effects of acute
exposure to sulfur dioxide (SO2), Tocivology Letters, 2010, vol. 196/1, p. 42-50.
23
M. Pasek, A. Ziółkowski, Ekologiczny wymiar kultury fizycznej, AWFiS Gdańsk
2014, s. 25.
24
C. Braun-Fahrländer, N. Künzli, G. Domenighetti, C. F. Carell, U. AckermannLiebrich, Acute effects of ambient ozone on respiratory function of swiss school
children after a 10-minute heavy exercise, Pediatr Pulmonol , 1994, vol. 17/3, p.
169-177.
25
A. P. Terblanche, J. D. Spengler, D. A. Butler, Relationship between self-report
edactivity levels and heart rates in teenagers, Journal of the Air & Waste
Management Association, 1991, vol. 41/7, p. 942-946.
20
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rekreację weekendową, polegającą na dłuższych wycieczkach w strefę
podmiejską26 (Pomiar ruchu rowerowego… 2008) .
Posiłkując się danymi z automatycznych stacji pomiaru ruchu w maju
2015 wykonano ograniczoną w swoim zakresie próbę analizy związku
natężenia ruchu z maksymalną dobową temperaturą powietrza. Stwierdzono
szczególnie dużą zależność liczby rowerzystów od temperatury w niedziele,
która jest znacznie mniejsza w dni powszednie i pośrednia w soboty27.
Na terenie Dąbrowy Górniczej oprócz ważnego problemu, jakim jest
kwestia szeroko pojętego bezpieczeństwa rowerzystów w sąsiedztwie tras
komunikacyjnych, dostrzega się również niedostateczne wykorzystanie
walorów rekreacyjnych miasta poprzez niezapewnienie dostępu do nich
za pomocą roweru. Dzięki rozwiązaniu tej kwestii miasto powinno stać się
atrakcyjne pod względem komunikacyjnym, nie tylko dla lokalnych
użytkowników roweru, ale także dla osób podróżujących rekreacyjnie po
Dąbrowie Górniczej, a zamieszkałych w innych miastach, nie tylko
ościennych28.
Przedstawione wyniki badań pozwalają odpowiedzieć na pierwsze
pytanie badawcze, związane z porównaniem ruchu rowerowego w dni
weekendowe i powszednie. Odpowiedź ta jest jednak jednoznaczna jedynie
w przypadku ścieżki turystycznej, w obrębie której bez względu na porę roku
w weekendy jest znacznie więcej przejeżdżających rowerzystów niż w dni
powszednie. Natomiast na ścieżce miejskiej nie zaobserwowano różnic
między liczbą turystów w dni weekendowe i powszednie.
Na drugie pytanie badawcze – o zmienność natężenia w zależności
od pory roku – ponownie twierdząco można odpowiedzieć tylko
w odniesieniu do trasy turystycznej w Parku Północnym. Jest ona częściej
odwiedzana przez rowerzystów latem niż jesienią.
Odpowiedź na trzecie pytanie – o to, czy pora roku różnicuje
wykorzystanie ścieżek przez rowerzystów w dni powszednie i w weekendy –
jest nieco bardziej złożona. Generalnie liczba rowerzystów odwiedzających
ścieżkę miejską jest stale zbliżona, co może sugerować, że miejsce to jest
odwiedzane przez tych, którzy przemieszczają się tą drogą bardziej
z konieczności niż z wolnego wyboru, traktując Aleję Niepodległości jako
trasę przydatną w dotarciu do pracy lub na zakupy, a w najmniejszym stopniu
jako ścieżkę typowo rekreacyjną. Natomiast w przypadku Alei Franciszka
Mamuszki najwięcej rowerzystów spotkać można w letnie weekendy,
Pomiar ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2008,
www.czt.zm.org.pl/download/bialoleka/pomiar.pdf, 2014.
27
http://rowery.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/wyniki-pomiar-w-ruchurowerowego-w-2015-roku, 2014.
28
http://webcache. googleusercontent.com, 2014.
26
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najmniej w jesienne dni powszednie, a podobne obciążenie ruchem
rowerowym obserwuje się w letnie dni powszednie i jesienne weekendy.
Najbardziej oczywista wydaje się być odpowiedź na pytanie czwarte
– o liczbę amatorów turystyki rowerowej na ścieżce turystycznej i miejskiej.
We wszystkich pomiarach liczba odwiedzających trasę wiodącą wzdłuż
wydm i plaży była wielokrotnie wyższa od liczby jeżdżących w sąsiedztwie
zanieczyszczeń głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta.
Jazda rowerem miejskimi traktami jest z pewnością mniej
przyjemna od wycieczki alejkami parkowymi i to nie tylko ze względu na
mniejsze walory estetyczne okolic Alei Niepodległości. Należy jednak
pamiętać o korzyściach płynących z wyboru tego typu aktywności fizycznej,
tak indywidualnych, jak i związanych z promocją ekologicznego transportu.
Rezultaty przytoczonych tu badań skłaniają jedynie do rozważniejszego
doboru tras rowerowych, którymi przychodzi nam podróżować, a także
wskazują kryteria warte uwagi przy planowaniu ścieżek rowerowych
w dużych miastach. Bez względu na porę roku jazda rowerem do pracy będzie
lepsza dla naszego zdrowia niż podróż samochodem, przy czym jazda
rowerem z dala od zatłoczonych ulic zawsze pozostanie najkorzystniejsza
z punktu widzenia psychofizycznego funkcjonowania człowieka29.
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MOTYWY PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GÓRSKIEJ
PRZEZ MŁODZIEŻ AKADEMICKĄ

Motivation for Taking on Hiking by the Academic Youth
Abstract
Aim: Identify the main motives for taking mountain tourism among students.
Material and Methods: The method used in the study was a diagnostic survey. The
study used the technique of surveys and research tool questionnaire anonymous
questionnaire consisting of 13 questions - closed type and multiple choice. The study
involved 69 students, of which 42% were women and 58% men.
Results: The preferred activity among students in the mountain are: hiking (94%),
summer climbing (48%), downhill skiing (23%) and cycling (1%). The main motives
for making mountain tourism are: cathartic (64%), health (61%) and ambitious
motives (61%).
Conclusions: Education of students, sometimes associated with paid work does not
exclude frequent trips to the mountains. The main motives trips in the mountains are
mainly: cathartic, health and ambitious motives (61%). The most important factor
that determines the making of mountain tourism is leisure time.
Keywords: mountaineering, qualified tourism, physical activity, studies, young
people, motive, mountains
Streszczenie
Cel pracy: Określenie głównych motywów wpływających na podejmowanie
działalności górskiej wśród studentów.
Materiał i metoda: Metodą zastosowaną w badaniu był sondaż diagnostyczny.
Zastosowano w nim technikę ankietową oraz narzędzie badawcze w postaci
kwestionariusza anonimowej ankiety składającej się z 13 pytań – typu zamkniętego
i wielokrotnego wyboru. Badaniem ankietowym objęto łącznie 69 studentów, z czego
42% stanowiły kobiety, a 58% – mężczyźni.
Wyniki: Preferowaną działalnością górską wśród studentów jest: turystyka piesza
(94%), wspinaczka (48%), narciarstwo zjazdowe (23%) oraz turystyka rowerowa
(1%). Do głównych motywów, które mają wpływ na podejmowanie tego a nie innego
rodzaju turystyki, uczestnicy studiów podają przede wszystkim: motyw katartyczny
(64%), zdrowotny i ambicjonalny (po 61%).
Wnioski: Edukacja badanych osób, niekiedy powiązana z pracą zarobkową, nie
wyklucza częstych wyjazdów w góry. Głównymi motywami wyjazdów w góry są
przede wszystkim: motyw katartyczny, zdrowotny i ambicjonalny. Najważniejszym
czynnikiem, który decyduje o podejmowaniu turystyki górskiej, jest czas wolny.
Słowa kluczowe: turystyka górska, turystyka kwalifikowana, aktywność fizyczna,
studia, młodzież, motyw, góry
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Wprowadzenie
Od końca XX wieku można zaobserwować gwałtowny spadek
zainteresowania społeczeństwa polskiego górską turystyką kwalifikowaną.
Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest uproszczenie życia codziennego
poprzez różnego rodzaju dostępne technologie oraz rozwój cywilizacji
(Jabłonowski, 2014). Ludzie zagubieni w rutynie dnia codziennego
zapominają o tym, że aktywność ruchowa – zwłaszcza w postaci turystyki
kwalifikowanej – ma dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka; zarówno
fizyczne, jak i psychiczne (Olszewski-Strzyżowski, Dróżdż 2014).
Wyniki badań, które przeprowadzono wśród polskiego społeczeństwa,
wskazują na to, że aktywność turystyczna nie zanikła, zwłaszcza u osób
znajdujących się w przedziale wiekowym od 20 do 24 roku życia. Sytuacja ta
jest wynikiem szerokiego dostępu tej grupy społeczeństwa do różnorodnych
ofert turystycznych. Najatrakcyjniejszą ofertą skierowaną do osób będących
uczestnikami studiów licencjackich/inżynierskich i magisterskich jest
turystyka kwalifikowana (Szczechowicz, 2012). Szczególnym rodzajem tej
turystyki, zasługującym na większą uwagę, jest turystyka górska.
Podejmowanie aktywności fizycznej w środowisku górskim ma
pozytywny wpływ na człowieka, dostarcza mu bogatych doznań zarówno
w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Człowiek przebywający w górach
poznaje możliwości własnego organizmu, często dokonuje rzeczy
niemożliwych, przełamując własne bariery strachu i słabości (Zarzycki,
2010). Jednakże podejmowanie tej formy aktywności wymaga od
uczestników odpowiedniego przygotowania kondycyjnego oraz nabycia
umiejętności związanych z posługiwaniem się sprzętem turystycznym
(Umiastowska, Pławińska i Umiastowska, 2013). Wbrew pozorom turystyka
górska jest jedną z najbardziej dostępnych form spędzania czasu wolnego.
Jednak osoby studiujące – niekiedy nawet na dwóch kierunkach – i pracujące,
mają go naprawdę mało (Korybut-Barska, Grobleny, Zarzycki i in., 2013).
W artykule zaprezentowano wyniki własnych badań, które zostały
przeprowadzone w listopadzie w 2016 roku wśród studentów. Uwagę
skupiono na identyfikacji głównych motywów skłaniających młodzież
akademicką do podejmowania działalności górskiej. Badania nad motywacją
wśród osób podejmujących nie tylko aktywność górską nie są łatwym
zadaniem, ponieważ większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co jest
główną przyczyną ich postępowania.
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Cel badań
Głównym celem przyświecającym badaniu było określenie głównych
motywów, które mają wpływ na podejmowanie działalności górskiej wśród
studentów. W tym celu postawiono pytania badawcze:
1. Jaki rodzaj turystyki górskiej jest preferowany przez młodzież
akademicką?
2. Z jaką częstotliwością wyjeżdżają w góry?
3. Jakie pasmo górskie jest najczęściej przez nich odwiedzane?
4. Jaki jest główny powód wyjazdów w góry?
5. Co według respondentów negatywnie wpływa na podejmowanie
działalności górskiej?
Na podstawie powyższych pytań postawiono następujące hipotezy:
1. Preferowaną turystyką górską wśród studentów jest turystyka piesza.
2. Studenci wyjeżdżają w góry przynajmniej kilka razy w miesiącu.
3. Najczęściej odwiedzanym przez młodzież akademicką pasmem
górskim są Tatry.
4. Głównym motywem wyjazdów w góry jest poprawa kondycji
psychicznej.
5. Negatywny wpływ na podejmowanie działalności górskiej ma przede
wszystkim brak środków finansowych.
Materiał i metody badań
Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2016 r. wśród
młodzieży akademickiej. Do badania wykorzystano sondaż diagnostyczny,
stosując w nim technikę ankietową. Narzędziem badawczym była anonimowa
ankieta stworzona na podstawie dostępnych czasopism – związanych
z szeroko rozumianą górską aktywnością społeczeństwa polskiego – „n.p.m.
Magazyn Turystyki Górskiej” oraz „Góry – Górski Magazyn Sportowy”.
Formularz ankiety został zamieszczony w internetowym serwisie o nazwie
interankiety.pl. Ankieta składała się z 13 pytań typu zamkniętego
i wielokrotnego wyboru. W ankiecie każdy uczestnik został poproszony
o udzielenie szczerych odpowiedzi. Otrzymane wyniki zostały wprowadzone
do programu komputerowego o nazwie Microsoft Excel 2010, gdzie poddano
je szczegółowej analizie i opracowano w formie wykresów słupkowych. Przy
opracowywaniu motywów posłużono się podziałem wyodrębnionym przez
Winiarskiego. Wymienione przez uczestników motywy zostały
zaklasyfikowane do sześciu z siedmiu grup, a mianowicie: katartycznej,
ambicjonalnej, zdrowotnej, aktywnościowej, społecznej i poznawczej.
Pominięto motywację emocjonalną, ponieważ żadna z badanych osób nie
podała takiego czynnika, który można by przypisać do tej grupy.
92

M. Gawlas, Motywy podejmowania działalności górskiej przez młodzież…

W badaniu ankietowym uczestniczyło łącznie 69 osób, w tym 42%
stanowiły kobiety, a 58% – mężczyźni. Respondenci są uczestnikami studiów
licencjackich (38%), inżynierskich (12%), magisterskich (43%) oraz
doktoranckich (7%) (rys.1). Większość badanych (91%) studiuje w trybie
stacjonarnym (dziennym), a tylko 9% zaocznie (rys. 2).
Rys. 1. Rodzaj studiów osób ankietowanych
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Źródło: opracowane na podstawie własnego badania ankietowego1
Rys. 2. Tryb studiów osób ankietowanych
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Wszystkie wykresy w pracy opracowane zostały na podstawie własnego badania
ankietowego.
1
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Aż 57% respondentów dzieli swoją działalność naukową z pracą
zarobkową, dlatego swój status materialny określają: jako dobry – 57%,
a jako bardzo dobry – 43% (rys. 3). Do podejmowania jakiejkolwiek
działalności w górach, oprócz środków finansowych, niezbędny jest
odpowiedni stan zdrowia. Badane osoby definiują go na poziomie dobrym –
30% i bardzo dobrym – 70% (rys. 4).
Rys. 3. Status materialny osób ankietowanych
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Rys. 4. Aktualny stan zdrowia osób ankietowanych
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Wyniki
Preferowaną aktywnością górską wśród studentów jest: turystyka
piesza (94%), wspinaczka (48%), narciarstwo zjazdowe (23%) oraz turystyka
rowerowa (1%) (rys. 5). Zarówno kobiety (56%), jak i mężczyźni (38%)
najczęściej wybierają pieszą turystykę górską (rys. 6). Swoją aktywność
górską respondenci lokalizują najczęściej w paśmie Tatr (59%) i przeszło
o połowę mniejszą (25%) – w paśmie Beskidów (rys. 7).
Rys. 5. Preferowany rodzaj turystyki górskiej
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Rys. 6. Preferowany rodzaj turystyki górskiej według płci
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Rys. 7. Pasma górskie – lokalizacja górskiej aktywności respondentów
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Częstotliwość wyjazdów w góry badane osoby określają następująco:
39% – kilka razy w ciągu roku, 38% – raz w roku, a 23% – kilka razy
w miesiącu. Wszelka działalność górska związana jest z odpowiednim
przygotowaniem kondycyjnym. Wśród najczęściej podawanych odpowiedzi
dotyczącej aktywności fizycznej studenci wymieniają: bieganie (57%),
wspinanie (39%), chodzenie na siłownię (33%), jazdę na rowerze (28%) oraz
pływanie (14%) (rys. 8). Wśród motywów, które mają wpływ na
podejmowanie tego a nie innego rodzaju turystyki, uczestnicy studiów główny
nacisk kładą na: motyw katartyczny (64%), zdrowotny i ambicjonalny (po
61%) (rys. 9).
Rys. 8. Rodzaj aktywności fizycznej służący poprawie kondycji fizycznej
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Ryc. 9. Główne motywy wpływające na podejmowanie aktywności górskiej

poznawczy
społeczny
aktywnościowy
amibicjonalny
zdrowotny
katartyczny
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Kobiety najczęściej opowiadają się za motywem zdrowotnym
i katartycznym (po 37%), natomiast mężczyźni – głównie za motywem
ambicjonalnym (40%) (rys. 10). Według respondentów czynnikami, które
mogą wpłynąć na zaprzestanie podejmowania tej formy aktywności, są: brak
wolnego czasu (59%), brak środków finansowych (20%), brak odpowiedniego
towarzystwa (16%) oraz zła pogoda (5%). Wiedzę na temat turystyki górskiej
badane osoby zdobywają dzięki: stronom internetowym poświęconym
turystyce górskiej (81%), czasopismom (35%) i książkom (30%) o tematyce
górskiej, festiwalom górskim (25%), kursom (22%), znajomym (2%) oraz
własnemu doświadczeniu (1%) (rys. 11).
Ryc. 10. Główne motywy wpływające na podejmowanie
aktywności górskiej z podziałem na płeć
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Ryc. 11. Źródła, z których respondenci czerpią wiedzę
na temat turystyki górskiej
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Dyskusja
Z przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego motywów
podejmowania działalności górskiej przez młodzież akademicką wynika,
że preferowaną formą spędzania czasu wolnego w górach przez studentów
jest turystyka piesza (94%). Udział pozostałych form jest następujący:
wspinaczka (48%), narciarstwo zjazdowe (23%) oraz górska turystyka
rowerowa (1%).
Podobne do prezentowanego badanie przeprowadzili współautorzy
Korybut-Barska, Grobleny, Zarzycki i Biliński (2013). Ich głównym celem
było określenie charakteru wypoczynku studentek drugiego roku
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zdiagnozowanie sposobu uprawiania przez
nie pieszej turystyki górskiej. Autorzy dowiedli, iż ponad 87,6% studentek
podejmuje piesze wędrówki górskie, 32,4% opowiedziała się za sportami
zimowymi, 10,6% uprawia górską turystykę rowerową, a tylko 5,3% z nich
wspina się po skałach. W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez
Jabłonowskiego (2014), którego celem była ocena wiedzy ogólnej
mieszkańców Dolnego Śląska o walorach środowiska górskiego
zamieszkałego przez nich obszaru, autor stwierdził, że tylko 21%
społeczeństwa z województwa dolnośląskiego podejmuje aktywność górską.
Największym zainteresowaniem wśród nich cieszą się sporty zimowe,
a mianowicie: snowboard i narciarstwo zjazdowe. U współautorów
Umiastowskiej, Umiastowskiej i Pławińskiej (2013) głównym celem
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przyświecającym ich badaniu było określenie miejsca, jakie zajmują obszary
górskie w aktywności ruchowej młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Dowiodły, podobnie jak autor artykułu, że największą
popularnością – zarówno wśród gimnazjalistów (34,6%), jak i licealistów
(61,8%) – cieszy się górska turystyka piesza; kolejno: wspinaczka, jazda na
nartach, snowboard oraz górska turystyka rowerowa. Z przeprowadzonego
badania ankietowego wśród studentów wynika, że swoją aktywność górską
lokalizują najczęściej w Tatrach (59%), a następnie w Beskidach (25%).
Podobnego zdania co do wyboru destynacji byli respondenci Jabłonowskiego
(2014), twierdząc, że najczęściej wyjeżdżają w Tatry (50%), Beskidy (37%)
oraz Bieszczady (13%). Natomiast u Korybut-Barskiej, Grobelnego,
Zarzyckiego oraz Bilińskiego (2013) największą popularnością wśród
ankietowanych cieszą się kolejno: Sudety – 72,3%, Karkonosze – 35,6%,
Tatry – 23,8%, Bieszczady – 8,9% oraz Góry Świętokrzyskie – zaledwie 2%.
U Umiastowskiej, Umiastowskiej, Płazińskiej (2013) młodzież gimnazjalna
wyjeżdża najchętniej w: Karkonosze – 48,9%, Tatry – 37,5%, Bieskidy –
3,6%, Sudety – 6,1%, Bieszczady – 1,1% oraz góry poza granicami kraju –
42,5%. Natomiast młodzież licealna najczęściej wybiera się w: Karkonosze –
47,9%, Tatry – 37,2%, Beskidy – 4,7%, Sudety – 4,4%, Bieszczady – 1,9%,
jak również w góry poza granicami kraju – 39,4%. Wśród motywów, które
sprzyjają podejmowaniu aktywności górskiej, studenci wskazują głównie na
motyw katartyczny (64%), zdrowotny i ambicjonalny (po 61%),
aktywnościowy (38%), społeczny (33%) i poznawczy (12%). U KorybutBarskiej, Grobelnego, Zarzyckiego oraz Bilińskiego (2013) respondenci
wskazują na: 68% – przyjemność wędrowania, 56,4% – walory estetyczne,
26,7% – spędzenie czasu ze znajomymi, 24,8% – wypoczynek, regeneracja sił
fizycznych i psychicznych; 20,8% – ucieczka od stresów dnia codziennego,
16,8% – chęć poznania szczytów górskich, 8,9% – chęć przeżycia nowej
przygody. Natomiast u Jabłonowskiego (2014) badane osoby opowiadają się
za: chęcią poprawy kondycji fizycznej – 77%, motywem towarzyskim – 51%
oraz prestiżem – 39%. Według respondentów czynnikami, które mogą
wpłynąć na zaprzestanie podejmowania tej formy aktywności, są: brak
wolnego czasu (59%), brak środków finansowych (20%), brak odpowiedniego
towarzystwa (16%) oraz zła pogoda (5%). U Jabłonowskiego (2014) badane
osoby twierdzą, że największy wpływ na taką sytuację ma przede wszystkim:
brak środków finansowych – 63%, brak wolnego czasu – 17%, brak
odpowiedniego towarzystwa – 11% oraz brak doświadczenia – 9%.
W badaniu ankietowym Korybut-Barskiej, Grobelnego, Zarzyckiego oraz
Bilińskiego (2013) respondenci wskazują głównie na: brak wolnego czasu
(83,2%), trudności finansowe (30,7%), odległość od miejsca zamieszkania
(17,8%), brak odpowiedniego towarzystwa (15,8%), słabe połączenie
komunikacyjne (13,9%) oraz stan zdrowia (12,9%).
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Wnioski
Na podstawie wyników badania ankietowego dotyczącego motywów
podejmowania działalności górskiej przez młodzież akademicką
sformułowano następujące wnioski:
1. Najczęściej wybieranym rodzajem turystyki górskiej przez studentów
jest turystyka piesza. Przygotowanie do podejmowania tego typu
aktywności nie wymaga zbyt dużego nakładu finansowego
związanego z zakupem specjalistycznego sprzętu turystycznego.
2. Edukacja badanych osób, niekiedy powiązana z pracą zarobkową, nie
wyklucza częstych wyjazdów w góry.
3. Najchętniej wybieranym przez respondentów pasmem górskim są
Tatry. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest możliwość
podejmowania tam różnego typu działalności górskiej często
związanej z zainteresowaniami uczestnika – począwszy od turystyki
pieszej, a kończąc na przykład na narciarstwie.
4. Największy wpływ na podejmowanie aktywności górskiej wśród
studentów mają motywy: katartyczny, zdrowotny i ambicjonalny.
Dokonana analiza ustalonej hierarchii motywów pozwala twierdzić,
iż znaczny procent młodzieży akademickiej świadomie traktuje turystykę
górską jako szansę na utrzymanie bądź spotęgowanie swego
psychofizycznego zdrowia; jako swoisty wentyl bezpieczeństwa. Znajomość
hierarchii motywów odpowiedzialnych za uprawianie przez studentów
turystyki górskiej stwarza możliwość takiego sprofilowania oddziaływań
wychowawczych w uczelniach wyższych, by rozpropagować i nasilić tę jakże
korzystną i wszechstronną formę rekreacji.
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ROLA ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO
W OGRANICZANIU SKUTKÓW POBYTU CZŁOWIEKA
W POLSKICH PARKACH NARODOWYCH
Role of tourism infrastructure in the reduction of results
of man’s presence in polish national parks

Abstract
Human activity in national parks causes various changes in the natural environment
and the landscape. Yearly they are visited for about 11 million people. Generally,
basic tourist facilities can be divided into Tyree groups related to transport, the stay
itself, and meeting the needs for sightseeing.
It is hard to avoid the negative effects of adapting the areas of national parks for
tourism, because they result from the need for providing visitors with suitable and
safe stay conditions. There are different forms of the negative impact of tourist
management on nature resources and the landscape, and the most significant of them
include: urbanization of the environment as a result of the development of tourist and
accompanying infrastructure, spoiling the landscape by erecting tourist objects and
facilities, their improper location, overuse, and, quite often, lack of aesthetic values.
Keywords: national parks, availability, tourism, landscape

Streszczenie
Działalność człowieka w polskich parkach narodowych powoduje różne zmiany
w środowisku przyrodniczym, a zwłaszcza w krajobrazie. Rocznie zwiedza je około 11
milionów osób. Podstawowe urządzenia turystyczne w parkach można podzielić na
trzy grupy związane kolejno z: komunikacją, pobytem i zaspokojeniem potrzeb
poznawczych.
Ujemne skutki turystycznego zagospodarowania przestrzeni parków narodowych są
trudne do wyeliminowania, wynikają bowiem z konieczności zapewnienia
odpowiednich warunków pobytu i bezpieczeństwa ludzi. Formy ich negatywnego
oddziaływania na zasoby przyrodnicze i krajobraz są różnorodne; wśród
najważniejszych należy wymienić: urbanizację środowiska wskutek rozwoju
infrastruktury turystycznej i towarzyszącej, niszczenie krajobrazu przez obiekty
i urządzenia turystyczne, ich niewłaściwą lokalizację, nadmierną eksploatację, często
brak walorów estetycznych.
Słowa kluczowe: parki narodowe, udostępnianie, turystyka, krajobraz
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Wstęp
Parki narodowe oprócz zasadniczej funkcji ochronnej, jaką pełnią
z mocy ustawy o ochronie przyrody z 2004 r., są również udostępniane dla
celów turystycznych. Jest to jedno z ich podstawowych, społecznych zadań,
umożliwia bowiem zaspokojenie elementarnych potrzeb kontaktu człowieka
z przyrodą oraz stanowi formę zdobywania wiedzy przyrodniczej
i krajoznawczej. Czerpie inspirację z tych samych źródeł co ochrona
przyrody, a więc z potrzeby poznawania świata, przeżywania emocji
i doznawania przygody1, z drugiej zaś strony wywołuje wiele różnych
problemów z nadmierną frekwencją w większości parków narodowych
i koniecznością tworzenia dodatkowej infrastruktury, by opanować ruch
turystyczny i ograniczyć jego negatywny wpływ na przyrodę.
Polska ma obecnie 23 parki narodowe. Zajmują nieco ponad 1%
powierzchni kraju, wyróżniają się stosunkowo niewielkim obszarem (średnia
wielkość parku narodowego w Polsce wynosi 13 tys. ha). Teoretycznie
obszary te powinny być wolne od jakichkolwiek form zagospodarowania
i ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. Tymczasem każdy z nich
jest w jakimś stopniu zagospodarowany i objęty gospodarczą działalnością
człowieka, która powoduje różne zmiany ekologiczne, w tym również
krajobrazowe.
Jedną z form ludzkiej aktywności obejmującej parki narodowe jest ich
użytkowanie turystyczne. Ta forma wykorzystania parków wymusza
wprowadzanie nowych urządzeń turystycznych. Ich budowa jest często
konieczna z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających, jak i na ochronę
najcenniejszych ostoi przyrodniczych. Z drugiej zaś strony zagęszczenie
infrastruktury turystycznej jest obcym elementem wprowadzanym
w naturalny krajobraz obszarów chronionych, zaburzając go w miejscach
o wysokich walorach i szczególnie eksponowanych.
Celem pracy jest poznanie faktycznych obciążeń ruchem turystycznym
polskich parków narodowych ze szczególniejszym uwzględnieniem
szczególnie popularnego turystycznie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz
ocena funkcjonalności infrastruktury turystycznej uwzględniająca jej
dostosowanie do liczby turystów. W opracowaniu podano najważniejsze
informacje o ruchu i zagospodarowaniu turystycznym w polskich parkach
narodowych. Dokonano podziału urządzeń turystycznych i ich wpływu na
chroniony krajobraz. Artykuł powstał na podstawie bezpośrednich obserwacji

R. Olaczek, Między swobodą a zakazem – o turystycznym korzystaniu z obszarów
chronionych, w: Turystyka zrównoważona i ekoturystyka, red. A. Gotowt-Jeziorska,
J. Śledzińska, wyd. PTTK, Warszawa 2008, s. 15-23.
1
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i badań autora na obszarach chronionych, w
zagospodarowania omawianych parków narodowych.

tym turystycznego

Parki narodowe jako obszary rozwoju turystyki
Parki narodowe obejmują najbardziej atrakcyjne krajobrazowo obszary
kraju, w związku z czym od dawna wzbudzają zainteresowanie zwiedzających
i są miejscem koncentracji turystów. Liczba zwiedzających te obiekty
w ostatnich latach zmienia się nieznacznie i wynosi od 8 w 1996 r. do
niespełna 11,0 mln osób w 2009 r. Frekwencja zwiedzających poszczególne
parki narodowe jest bardzo zróżnicowana i wynosi obecnie od niespełna 10
tys. osób do około 2,5 mln. Najwyższy wskaźnik odwiedzalności mają dwa
parki górskie – Tatrzański i Karkonoski (po ok. 2 mln), Woliński 1,5 mln
osób i dwa podmiejskie – Wielkopolski i Kampinoski – odpowiednio 1,5 i 1
mln osób w ciągu roku. Taka tendencja turystycznej presji na parki narodowe
utrzymuje się od 2001 r.2 Zazwyczaj utworzenie nowego parku narodowego
powoduje napływ do niego turystów, czego przykładem są dwa niedawno
utworzone parki – Narwiański i Ujście Warty. Odwiedza je rocznie
odpowiednio niespełna 9 i 20 tys. osób.
W większości parków narodowych ruch turystyczny ma charakter
sezonowy, z wyjątkiem parków górskich, gdzie uprawiana jest również
turystyka zimowa. Liczba dni wolnych od pracy (tzw. długie weekendy)
wpływa na wzrost frekwencji zwiedzających parki narodowe. Objawia się to
w zwiększeniu przyjazdów indywidualnych i w kilkugodzinnych wyjazdach
za miasto własnym samochodem. Powoduje to znaczną koncentrację
pojazdów na terenach samych parków, jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Zagospodarowanie turystyczne
Turystyczna penetracja parków narodowych jest silnie związana
ze stopniem ich zagospodarowania, tj. przygotowania do przyjmowania
zwiedzających. Na terenie tych obszarów istnieją różne formy urządzeń
turystycznych, zarówno zastanych (istniejących w momencie utworzenia
parku), jak i wprowadzanych stopniowo wraz ze wzrostem natężenia ruchu
turystycznego i przemianami jego form i jakości. Podstawowe urządzenia
turystyczne w parkach narodowych można podzielić na trzy grupy związane
kolejno: z komunikacją (dotarciem do interesujących obiektów), pobytem
(baza noclegowa, gastronomiczna) i zaspokojeniem potrzeb poznawczych
(edukacja, muzea czy punkty informacyjne).
S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, w: Gospodarka
i przestrzeń, red. B. Domański, W. Kurek, Kraków 2009, s. 187-201.
2
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Do pierwszej grupy elementów, istniejących w niektórych parkach
jeszcze przed ich utworzeniem, należą: drogi, linie kolejowe, kolejki
i wyciągi, szlaki turystyczne – piesze, rowerowe i konne. Towarzyszą im
miejsca postojowe i parkingi samochodowe, zadaszenia i wiaty. Historyczne
drogi w kilku parkach narodowych należą do interesujących elementów ich
turystycznego zagospodarowania, istniejących jeszcze przed utworzeniem
tych parków. Część z nich wyróżnia się istotnym walorem historycznym,
technicznym i krajobrazowym. W szczególnych przypadkach droga może
odgrywać kluczową rolę w identyfikacji i charakterystyce tożsamości
kulturowej danego krajobrazu3.
Spośród dróg znanych w parkach narodowych, pełniących obecnie
funkcje turystyczne, należy wymienić drogę pienińską, drogi gruntowe
w Gorcach, tzw. Płaj w Babiogórskim Parku Narodowym, drogę Drewnianą
i Zamkową w Ojcowskim Parku Narodowym czy drogę Carską
w Biebrzańskim Parku Narodowym. Symboliczną wymową i śmiałym
rozwiązaniem inżynierskim wyróżnia się tzw. droga „serpentynowa”
w Ojcowie, ukończona w 1929 r. „na znak zatarcia granic ongiś przez
zaborców Polski stworzonych”4. Przez wiele lat była elementem
konfliktowym wobec ochrony tego parku z uwagi na intensywny ruch
samochodowy. Z chwilą jej zamknięcia w 1982 r. stała się lokalnym traktem
dla ruchu samochodowego, rowerów i pieszych, wrastając w pejzaż Doliny
Prądnika i będąc swego rodzaju elementem kulturowym zasługującym
na ochronę konserwatorską. Współczesne drogi – krajowe, wojewódzkie,
powiatowe i gminne – przecinają kilka parków narodowych. Można tu
wymienić parki: Ojcowski, Biebrzański, Wielkopolski, Kampinoski,
Woliński. Przez trzy parki – Roztoczański, Woliński, Biebrzański przebiegają
poza tym linie kolejowe.
Drogom zwykle towarzyszą parkingi, miejsca postojowe i zadaszenia.
Turystyczne szlaki piesze są stosunkowo najprostszą formą umożliwiającą
poznawanie parku narodowego. Oznakowane trwale i w specjalistyczny
sposób udostępniają najciekawsze i najpiękniejsze fragmenty parków,
zapewniając zgodną z prawem penetrację turystyczną ich obszarów.
Do najbardziej atrakcyjnych widokowo należą szlaki górskie
w Karkonoskim i Tatrzańskim Parku Narodowym. Dużą atrakcją
krajobrazową wyróżniają się również szlaki w parkach: Babiogórskim,
Gorczańskim, Bieszczadzkim i Magurskim. Łączna długość znakowanych
szlaków pieszych wynosi w parkach narodowych nieco ponad 3 tys. km
A. Siwek, Droga historyczna jako dobru kultury, w: Ochrona dóbr kultury w
parkach narodowych, red. J. Partyka, Ojców, Warszawa 2003, s. 153-163.
4
S. Michalik, J. Partyka, Udostępnianie turystyczne Parków Narodowych w Polsce,
Chełmowa Góra, wyd. KAW, Kraków 1992, s.15.
3
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i w zasadzie podlega niewielkich wahaniom (redukcji długości) w zależności
od potrzeby poszerzania obszaru ochrony ścisłej lub konieczności regeneracji
zniszczonej szaty roślinnej wzdłuż szlaku. Największa długość szlaków
występuje w parkach: Biebrzańskim (483 km) i Kampinoskim (360 km).
W czterech parkach ich długość wynosi od 215 do 275 km.
Najmniej szlaków mają parki: Ujście Warty, Pieniński i Białowieski.
Specjalnym i dosyć kontrowersyjnym elementem zagospodarowania,
ułatwiającym dostęp na obszary chronione, są kolejki linowe i wyciągi,
których największą liczbę posiadają parki Karkonoski i Tatrzański.
W Tatrzańskim Parku Narodowym jest siedem kolejek linowych i trzy
wyciągi, zaś w Karkonoskim są trzy kolejki i 10 wyciągów. Po jednym
wyciągu znajduje się na terenie Bieszczadzkiego i Gorczańskiego Parku
Narodowego. Ze sportami zimowymi wiąże się także obecność nartostrad,
które wyznaczono w pięciu parkach górskich na długości 30 km. Najwięcej
jest ich w Karkonoskim PN – niespełna 20 km, w Babiogórskim PN – 6 km,
w Tatrzańskim – niespełna 3 km, w Gorczańskim – ponad 1 km
i w Bieszczadzkim – tylko 0,4 km.
W drugiej grupie znajdują się obiekty noclegowe – schroniska, domy
wczasowe, kempingi, polany biwakowe. Należą do nich także lokale
gastronomiczne oraz punkty handlu detalicznego towarami spożywczymi.
Obecnie w parkach narodowych jest 29 schronisk turystycznych, z których
najwięcej zlokalizowano w parkach górskich – w Karkonoskim 10,
a w Tatrzańskim 8. Siedem parków narodowych ma jedno lub dwa
schroniska, a w 14 nie ma ich wcale. W TPN jest ponadto 14 domów
wczasowych, a w Wigierskim – 8. O wiele większą liczbę tworzą kempingi
i biwaki – 48 funkcjonujących w 12 parkach (w Wigierskim PN jest ich 20).
W większości parków narodowych (z wyjątkiem sześciu) są liczne schrony
przeciwdeszczowe. Ich łączna liczba wynosi niespełna 270; najwięcej jest
w parkach: Wigierskim – 69 i Kampinoskim – 53. W pozostałych 15 parkach
ich liczba wynosi od 3 do 24 i w zasadzie zależy od powierzchni parku5. Tego
typu obiekty są pewnym ułatwieniem pieszych wędrówek w czasie
niepogody, zwłaszcza w obszarach nizinnych.
Trzecią grupę tworzy baza towarzysząca niezbędna dla statutowej
działalności parków narodowych w zakresie edukacji. Są to muzea, ośrodki
edukacyjne, ścieżki przyrodnicze, tablice informacyjne (dydaktyczne), punkty
widokowe, kładki, czyli zespół różnych urządzeń służących zaspokajaniu
potrzeb poznawczych. Ośrodki edukacyjne są najwyższą formą działalności
dydaktycznej parków, dysponują zapleczem lokalowym oraz kwalifikowaną
kadrą pracowników oświatowych i naukowych. W latach 1990-2010 nastąpił
znaczny rozwój bazy edukacyjnej w parkach narodowych. Obecnie w tych
55

Opracowanie własne na podstawie www.parkinarodowe.edu.pl, 2016.
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instytucjach znajduje się 20 ośrodków edukacyjnych przy siedzibach dyrekcji
parków i 16 stacji terenowych o podobnym profilu. Tę dziedzinę pacy
edukacyjnej parków uzupełnia 12 muzeów i 6 terenowych ekspozycji
muzealnych6.
Siedem parków narodowych nie dysponuje dotychczas własnymi
ośrodkami edukacyjnymi Nowoczesne wystawy urządzane w latach 20002010, połączone z prezentacją multimedialną zagadnień przyrodniczych,
znajdują się w czterech parkach narodowych: Białowieskim, Karkonoskim,
Magurskim i Ojcowskim. Są one również dostosowane do zwiedzania dla
osób niepełnosprawnych. Muzea pozostałych parków mają jeszcze tradycyjną
formę i ukazują walory przyrodniczo-kulturowe w oparciu o zespół gablot,
plansz, fotografii i eksponatów umieszczanych w porządku systematycznym
lub chronologicznym. Towarzyszą im także makiety, dioramy lub inne formy
ilustracji rzeźby terenu czy zbiorowisk roślinnych. W dziesięciu parkach
narodowych, oprócz stałych ośrodków edukacyjnych, znajduje się 16
ośrodków terenowych, połączonych z niewielkimi ekspozycjami.
Wszystkie
wymienione
wyżej
elementy
turystycznego
zagospodarowania trwale zaznaczają się w krajobrazie parków narodowych.
Do obiektów najbardziej wyróżniających się w panoramie tych obszarów
należą budowle trwałe – schroniska, kolejki linowe, a także niektóre,
intensywnie uczęszczane szlaki piesze w górskich parkach narodowych
(np. w Tatrach i Karkonoszach). O ile architektura górskich schronisk
tatrzańskich czy karkonoskich jest w miarę zharmonizowana z naturalnym
otoczeniem, o tyle kolejki linowe czy wyciągi krzesełkowe i narciarskie są
całkowicie obce krajobrazowi gór7. Dotyczy to zarówno budowanej w okresie
międzywojennym kolejki linowej na Kasprowy Wierch, jak i kilku innych
tego typu obiektów sportowych.
Najwięcej schronisk turystycznych mają parki: Karkonoski i Tatrzański
(odpowiednio 10 i 8)8. Są to obiekty wzniesione na ogół przed drugą wojną
światową, mają interesującą architekturę, chociaż jedno z nich – hotel na
Kalatówkach w Tatrach – jest uważane za architektoniczne nieporozumienie.
Wiosną 2010 r. zostało oddane do użytku, po gruntownej przebudowie, nowe
schronisko na Markowych Szczawinach w Babiogórskim Parku Narodowym,
które swą formą wyraźnie odbiega od poprzedniego, zbudowanego w 1906 r.
Podobnie nowy obiekt schroniska, zupełnie odmienny od poprzedniego, stanął
w Ustrzykach Górnych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
6

U. Myga-Piątek, Edukacja w parkach narodowych, Parki narodowe, 1994, nr 4,
Warszawa, s. 20-21.
7
M. Omilanowska, Architektura polskich schronisk górskich, wyd. Stow. Historyków
Sztuki, Katowice 1991, s. 12.
8
Opracowanie własne na podstawie www.parkinarodowe.edu.pl, 2016.
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Najbardziej negatywny wpływ na krajobraz parków narodowych
wywierają kolejki linowe i wyciągi narciarskie. Dotyczy to przede wszystkim
dwóch wspomnianych parków górskich: Karkonoskiego i Tatrzańskiego,
w których tego rodzaju urządzeń jest najwięcej. Po jednym wyciągu dla
narciarzy mają na swym terenie tyko parki narodowe: Bieszczadzki
i Gorczański.
Również wzdłuż niektórych szlaków pieszych jest widoczna szczególna
ingerencja w środowisko przyrodnicze parków narodowych. Jest to trwałe
wydeptywanie i związane z tym poszerzanie penetracji turystycznej,
widoczne szczególnie w parkach Bieszczadzkim, Karkonoskim, a najbardziej
w Tatrach, zwłaszcza przy szlakach wiodących na Halę Gąsienicową
i Kasprowy Wierch. W parkach narodowych Bieszczadzkim i Tatrzańskim są
podejmowane odpowiednie prace zabezpieczające szlaki przed dalszym
rozdeptywaniem i nad rekonstrukcją roślinności na ich poboczach.
Nieco mniej widoczną, lecz trwałą ingerencją w środowisko
przyrodnicze niektórych parków są zabezpieczenia szlaków turystycznych
czy punktów widokowych. Ich urządzenie wiąże się z wprowadzeniem betonu
i metalowych barier zapewniających bezpieczeństwo turystów. Szczególnym
przykładem takich rozwiązań jest szlak na Szczeliniec w Parku Narodowym
Gór Stołowych połączony z zabezpieczaniem tamtejszych punktów
widokowych. Do podobnych urządzeń ingerujących w krajobraz należą
metalowe
zabezpieczenia
(ażurowe
kładki)
przed
nadmiernym
wydeptywaniem podłoża, np. stanowiska archeologicznego przy jaskini
Ciemnej w Ojcowie czy gołoborzy na Świętym Krzyżu. W pierwszym
przypadku jest to niewielka platforma umożliwiająca oglądanie obozowiska
człowieka z epoki kamienia z odpowiednimi objaśnieniami, w drugim
natomiast – dosyć długa i szeroka metalowa kładka zamontowana nad
gołoborzem, wiodąca do punktu widokowego na okolice pasma
Świętokrzyskiego. Są to wprawdzie urządzenia ingerujące w środowisko
przyrodnicze i w krajobraz, lecz stanowią pewien kompromis między ochroną
a udostępnianiem turystycznym i edukacyjnym. W nizinnych parkach
narodowych, zwłaszcza z terenami bagiennymi i podmokłymi, wprowadza się
kładki, na ogół drewniane oraz wieże widokowe. Jest to wprawdzie ingerencja
w przyrodniczą przestrzeń parków, lecz na niewielką skalę. Kanalizuje przy
tym ruch turystyczny, ograniczając go do małej powierzchni z równoczesnym
zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzającym. Elementy takie spotykamy
najczęściej w parkach Biebrzańskim, Poleskim oraz częściowo Wigierskim
i Bieszczadzkim.
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Nieuzasadnione przykłady zagospodarowania parków narodowych
Dyskusyjnym elementem w niektórych parkach są urządzenia obce,
niezupełnie związane ze statutową działalnością parków. W panoramie
Karkonoszy np. zaznacza się obserwatorium IMGW na Śnieżce. Budynek
ukończony w 1974 r. został wzniesiony z żelbetonu, aluminium i stali,
ma formę trzech połączonych ze sobą brył w kształcie dysków. Jego realizacja
od momentu powstania budowli wzbudzała kontrowersje ze względu na brak
związku z architekturą sudecką. W Gorczańskim Parku Narodowym znajduje
się obserwatorium astronomiczne na Suchorze, uruchomione w 1978 r.; jego
bryła (kopuła) jest widoczna z dużej odległości.
W nadmorskich parkach narodowych podobnymi obiektami są latarnie
morskie – Czołpino w Słowińskim i Kikut w Wolińskim Parku Narodowym.
Pierwsza z nich, zbudowana w 1875 r., stoi na najwyższej zalesionej wydmie
Czołpinko o wysokości 55 m n.p.m. Drugą wzniesiono w 1960 r. na
fundamencie dawnej wieży widokowej. Obydwie emitują światło elektryczne
dla potrzeb nawigacji morskiej, są atrakcją turystyczną. Latarnia Czołpińska
jest punktem widokowym dla turystów, zaś druga z nich jest niedostępna
do zwiedzania. Urządzenia te, mimo swej obcej formy, wrosły w pejzaż
nadmorskich parków narodowych i mogą być akceptowane, natomiast
wymienione wyżej konstrukcje w parkach Karkonoskim i Gorczańskim
wyraźnie odbiegają swą formą od tamtejszych tradycji architektonicznych,
mimo że dla przechodzących tamtędy turystów mogą być elementem
orientacyjnym, utożsamianym z konkretnym miejscem w terenie.
Całkowicie obcym obiektem wyróżniającym się w panoramie Gór
Świętokrzyskich, widocznym już z dużej odległości i niemającym nic
wspólnego z ochronną funkcją, jest Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze
w Świętokrzyskim Parku Narodowym, o wysokości 157 m, zbudowane
w 1966 r. Ta kontrowersyjna inwestycja należy do najbardziej agresywnych
i zupełnie zbędnych form w krajobrazie Gór Świętokrzyskich, silnie
kontrastując z zespołem architektonicznym świętokrzyskiego klasztoru
benedyktynów, co szczególnie jest czytelne z kilku punktów widokowych
od strony północnej.
Stosunkowo pospolitym elementem turystycznego użytkowania parków
narodowym jest mała architektura, w tym również ta nietrwała, okazjonalna
(np. parasole przy punktach gastronomicznych), pojawiająca się w sezonie
turystycznym. Należą tu obiekty handlowe i gastronomiczne (kioski, grille
czy nielegalny na ogół handel obwoźny przy szlakach itp.).

109

M. Pasek, J. Olszewski-Strzyżowski, Rola zagospodarowania turystycznego…

Zagospodarowanie turystyczne jako uzasadniona ingerencja w przyrodę
Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych jest jednym
z najistotniejszych zagadnień dotyczących związków turystyki i przyrody,
często omawianych na łamach prasy naukowej i popularno-naukowej9. Ma na
celu pełniejszą realizację aktywnego wypoczynku, przy zapewnieniu ochrony
środowiska przyrodniczego przed degradacją. Mimo iż zwykle jego rola jest
mniejsza od walorów samej przyrody10, to tereny przyrodnicze z istniejącą
infrastrukturą są postrzegane jako atrakcyjniejsze od tych, które jej nie
posiadają.
W zakres zagospodarowania wchodzą elementy przestrzenne (liniowe –
np. ścieżki spacerowe; powierzchniowe – np. polany piknikowe; punktowe –
np. punkty obserwacyjne) oraz urządzenia wyposażenia rekreacyjnego, jak
ławki i zadaszenia. Planując zagospodarowanie, należy dążyć do zapewnienia
jego optymalnej pojemności, rozumianej jako liczba osób mogących
jednocześnie przebywać na danym obszarze przeznaczonym do realizacji
ruchu rekreacyjnego11. Każdy z tych elementów odznacza się określoną
pojemnością, np.: 1 km szlaku pieszego – 40-50 osób; a szlaku rowerowego –
ok. 20 osób; punkty wypoczynkowe i widokowe – ok. 4-6 osób12, aczkolwiek
wcześniejsze badania kompleksów leśnych wskazują na zaledwie kilku- lub
kilkunastoosobowe bezpieczne ich obciążenia. Adekwatna do liczby
rekreantów pojemność infrastruktury w znacznym stopniu zapobiega
niekontrolowanemu rozproszeniu ludzi na terenach leśnych i tym samym
zapobiega szkodom w leśnej szacie roślinnej.
Przy analizie ekosystemów dla potrzeb turystycznych należy pamiętać,
że tereny miejskie powinny być przystosowane do optymalnego
wykorzystania w ciągu całego roku, a elementy zagospodarowania
rekreacyjnego powinny zaspokajać wymagania wszystkich grup wiekowych13.
W przypadku parków narodowych dotyczy to dwóch – Kampinoskiego
i Wielkopolskiego – usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji
9

M. Pasek, Tourism and environmental protection analysis of the problems mentioned
by selected polish periodicals in the years 1994-98, Research Yearbook, 2000, vol.
VII, AWFiS Gdańsk, s. 147-154.
10
M. Pasek, Zasoby rekreacyjne terenów zielonych Gdyni, a jakość aktywnego
wypoczynku. Rocznik Naukowy, 2004, t. XIV, AWFiS Gdańsk, s. 117-142.
11
K. Pieńkoś, Problemy inżynieryjnego zagospodarowania lasów do celów rekreacji.
Konferencja naukowo – techniczna. Urządzanie lasu podstawą zrównoważonej
gospodarki leśnej, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997, s. 25.
12
K. Pieńkoś, Problemy komunikacyjnego udostępnienia lasów wielofunkcyjnych, w:
Podstawy komunikacyjnego udostępnienia lasów w wielofunkcyjnej zrównoważonej
gospodarce leśnej, SGGW, Warszawa 2000, s.16.
13
J. Mokrzyński, Architektura wolnego czasu, Arkady, Warszawa 1990, s.13.
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warszawskiej i poznańskiej. Ponadto w zagospodarowaniu terenów
rekreacyjnych należy uwzględnić naturalne wartości przyrody. Marsz14,
a także Szczęsny15 stwierdzają, że sposób zagospodarowania przestrzennego
zmienia pojemność rekreacyjną terenu, bo wpływa on na poruszanie się
wypoczywających. Najważniejszym elementem zainwestowania wydają się
być drogi i ścieżki, które powodują skanalizowanie ruchu rekreacyjnego,
chroniąc tereny przyległe. Dlatego też takie elementy zagospodarowania
muszą być potraktowane jako nieunikniona ingerencja człowieka
w środowisko przyrodnicze.
Projektowane uzupełnienia infrastruktury rekreacyjnej mają służyć
zwiększeniu oferty wypoczynkowej dla użytkowników terenów zielonych.
Jeżeli wizerunek i możliwości ekosystemu rekreacyjnego nie pokrywają się
z preferencjami wypoczynkowymi i satysfakcją większości użytkowników,
wówczas czas spędzony w parkach miejskich jest znacznie krótszy niż gdyby
możliwości te były optymalne16. Stan ten jest jednak w pewnym stopniu
uwarunkowany troską o właściwy wizerunek środowiska przyrodniczego.
Niekiedy bowiem budowa nawet izolowanych urządzeń turystycznorekreacyjnych w miejscach nieodpowiednich prowadzi do nieodwracalnych
zmian, a więc do zagłady swoistych siedlisk o specyficznych warunkach
edaficznych, będących miejscem bytowania rozmaitych stenotopów17 18.
Najważniejszą jednak przyczyną ubogiego stanu zagospodarowania
turystyczno-rekreacyjnego są reprezentujące tzw. rodzinę zachowań
dewiacyjnych dewastacje, świadomie lub podświadomie ukierunkowane
ku niszczeniu środowiska przyrodniczego, społecznego i kulturowego19.
Wieloletnie obserwacje potwierdzają, że utrzymanie minimalnej
infrastruktury, zbyt małej w stosunku do liczby odwiedzających, wywołuje
więcej szkody niż pożytku, zakładanego z powodu małego oddziaływania
antropogenicznego tych obiektów. Dlatego też prawidłowo ukształtowany
i zagospodarowany pod względem rekreacyjnym obszar chroniony, bardzo
często utożsamiany z obszarami leśnymi w strefach rekreacyjnego
A. Marsz, Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych
na niżu, PAN, Poznań 1972, s. 9.
15
T. Szczęsny, Ochrona przyrody i krajobrazu, PWN, Warszawa 1977, s 10.
16
J. F. Murphy, D. R. Howard, Delivery of community leisure services: an holistic
approach, Wyd. Lea & Febiger, Philadelphia 1977, s.19.
17
T. Riedl, Rekreacja a środowisko przyrodnicze – przegląd niektórych problemów,
Zeszyty Naukowe AWF Wrocław, 1983, nr 31, s. 7-24.
18
M. Pasek, A. Ziółkowski, Ekologiczny wymiar kultury fizycznej, AWFiS, Gdańsk
2014, s. 24.
19
A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN,
Warszawa 1997, s. 17.
14
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użytkowania ekstensywnego,20 powinien odznaczać się następującymi
cechami:
1) urozmaiconym układem przestrzennym drzewostanów ze względu na ich
wiek i skład gatunkowy dostosowany do siedliska;
2) budową drzewostanów zbliżoną do struktury wielopiętrowej
i dwupiętrowej;
3) zachowaniem pojedynczych drzew lub kęp drzew o urozmaiconym
pokroju, upiększających krajobraz leśny;
4) dużą przejrzystością wnętrza lasu w celu uzyskania korzystnych efektów
widokowych i dobrego przewietrzania lasu;
5) zachowaniem różnych ciekawych zakątków leśnych o wyglądzie
zbliżonym do naturalnych;
6) gęstą siecią dobrze wytyczonych, oznakowanych i konserwowanych dróg
i ścieżek spacerowych oraz polan i punktów widokowych, przy czym należy
uwzględnić fakt, że drzewostany z czasem przyrastają na wysokość i stanowią
przeszkodę w obserwacji;
7) dogodnymi drogami dojazdowymi i dobrą lokalizacją parkingów;
8) niezbędnymi urządzeniami do rekreacji, które proponuje się uporządkować
w następujący sposób:
a) urządzenia sanitarne (sanitariaty, pojemniki na śmieci),
b) urządzenia socjalne (punkty dla ognia otwartego, miejsca dla
użytkowania kuchenek elektrycznych),
c) urządzenia dla odpoczynku (ławki i stoły),
d) zadaszenia (grzybki, altany i wiaty),
e) urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, informacje
dydaktyczne),
f) urządzenia do ćwiczeń fizycznych,
g) urządzenia do zabawy dzieci21 22.
Klasyfikację tę można uzupełnić o urządzenie ścieżek rowerowych
i tras jazdy konnej, a także wyznaczanie miejsc biwakowania23. W przypadku
zaś możliwości noclegu należy dążyć do dywersyfikacji bazy noclegowej,
przy jednoczesnym wyprowadzaniu jej poza granice obszarów chronionych,
D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000, s. 11.
S. Kasprzyk, Turystyczne zagospodarowanie lasu, PWRiL, Warszawa 1977, s. 9.
22
J. Bogucki, Środowisko przyrodnicze jako wyznacznik doboru środków rekreacji,
w: Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych, AWF, Poznań 1986,
s. 5 - 20.
23
Z. Haber, I. Chmielewska, Turystyka nie musi niszczyć środowiska, Aura, 1995, nr
11,Warszawa 1995, s. 14-15.
20
21
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co szczególnie dotyczy parków narodowych24.
Zagospodarowanie turystyczne a chłonność naturalna
Doinwestowanie obszaru chronionego konkretnymi obiektami
infrastruktury turystycznej powinno być poprzedzone określeniem chłonności
naturalnej danego ekosystemu i oszacowaniem, na ile chłonność ta jest
przekraczana. W przypadku nieprzekraczania tego wskaźnika, wskazującego
na bezpieczną dla przyrody liczbę turystów, rozbudowa zagospodarowania
wydaje się być niepotrzebna, a nawet szkodliwa.
Chłonność naturalna odnosi się do środowiska przyrodniczego
i oznacza maksymalną liczbę turystów, która może swobodnie penetrować
dany obszar, bez obawy powstania w nim ujemnych zmian ekologicznych.
Wielkość chłonności wyraża wskaźnik chłonności naturalnej, czyli wielkość
dopuszczalnego obciążenia na jednostkę powierzchni, które z jednej strony
zapewnia komfort wypoczynku, a z drugiej nie powoduje degradacji
środowiska. Określenie powyższego wskaźnika w szczególności wiąże się
z badaniem roślinności, stanowiącej zazwyczaj najważniejszy element
środowiska rekreacyjnego. Badanie roślinności terenu rekreacyjnego pozwala
ustalić wskaźniki chłonności siedlisk roślinnych, następnie chłonność
naturalną w odniesieniu do różnych rodzajów turystyki i wreszcie określić
tzw. optimum turystyczne użytkowania regionu do celów turystycznych
i rekreacyjnych 25. Chłonność naturalna zmienia się w poszczególnych porach
roku, zależy m.in. od typu pogody i poziomu wód gruntowych 26.
Utożsamiane z chłonnością naturalną obciążenie graniczne runa
to średnia liczba osób, które poruszając się w ciągu 8 godzin po powierzchni
o wielkości jednego hektara jednorodnego płatu roślinności, powodują
uruchomienie procesów degradacyjnych, zmieniających trwale skład
i strukturę fitocenozy. Wielkość tę opisuje wzór: O = 5x (WxS)/N; gdzie:
O oznacza obciążenie graniczne runa; W – średnią wrażliwość runa danej
fitocenozy na mechaniczne niszczenie (deptanie); S – współczynnik spoistości
gruntu (od 0,1 dla gruntów najmniej spoistych do 1,0 dla gruntów najbardziej
D. Szpilko, R. Ziółkowski, Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych
województwa podlaskiego, Economy and Management, 2010, nr 1, Warszawa,
s. 52-73.
25
M. Pasek, A. Nowak-Zaleska, Obciążenie rekreacyjne lasu w świetle jego
chłonności naturalnej na przykładzie rezerwatu przyrody Kępa Redłowska, Sylwan,
2010, nr 2, s. 124-129.
26
Źródło: M. Pasek, A. Nowak-Zaleska, Obciążenie rekreacyjne Lasów Oliwskich
w świetle ich chłonności naturalnej, Journal of Ecology and Health, 2011, nr 4,
s. 199-202.
24
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spoistych); N – współczynnik nachylenia stoku; 5 – współczynnik
wymierności (równa się powierzchni zdeptanej przez jedną osobę w czasie
8 godzin, to znaczy około 0,2 hektara)27. Średnia wrażliwość runa (W) danej
fitocenozy na mechaniczne niszczenie wymagała szczegółowych badań
terenowych nad wrażliwością roślin, z uwzględnieniem siły nacisku
i kierunku ruchu.
Do określenia, czy chłonność naturalna jest przekraczana, konieczna
jest rejestracja osób przebywających w obrębie badanych powierzchni.
Obliczenie wskaźnika odwiedzalności można wykonać według wzoru 28:
XR = Σa+Σd/t x S [osoby/h/ha]; gdzie: a – liczba osób, które weszły w obręb
powierzchni testowej; d – liczba osób jednocześnie przebywających
w obrębie powierzchni testowej; t – czas obserwacji; S – powierzchnia.
Zestawienie dwóch uzyskanych wartości, to znaczy obciążenia
granicznego i liczby odwiedzających, pozwala na konstrukcję wskaźnika
będącego ilorazem wspomnianych czynników i nazwanego roboczo
wskaźnikiem wykorzystania (Ww): Ww = XR/PR; gdzie: XR – liczba
odwiedzających; PR – pojemność rekreacyjna (obciążenie graniczne).
O nasyceniu obszaru chronionego obiektami zagospodarowania
turystycznego oprócz powierzchni decyduje jeszcze kilka innych czynników,
wśród których wymienić należy długość szlaków, liczbę odwiedzających,
a także liczbę odwiedzających w przeliczeniu na powierzchnię i długość tras
turystycznych. Zestawienie takie daje możliwie najwięcej informacji na temat
zagrożeń wynikających z ruchu turystycznego, gdyż parki dominujące
w jednym z analizowanych elementów nie muszą przodować w innych.
Sytuację tę w odniesieniu do wszystkich polskich parków narodowych
obrazują dane zawarte w tabeli 1.
Tabela 1. Informacje o polskich parkach narodowych istotne z punktu widzenia
obciążenia ruchem turystycznym.
Lp.

Park
narodowy

Powierzchnia
(km2)

Długość
szlaków
(km)

Liczba
turystów
(tys.)

Liczba
turystów
(na km2)

Liczba
turystów
(na km
szlaku)

A. S. Kostrowicki, Metoda określania odporności roślin na uszkodzenia
mechaniczne powstałe na skutek wydeptywania, w: Wybrane zagadnienia teorii
i metod oceny oddziaływania człowieka na środowisko, PAN, Warszawa 1981,
s. 39-71.
28
M. Pietrzak, Próba określenia relacji pomiędzy pojemnością rekreacyjną naturalną
a rzeczywistą liczbą odwiedzających obszary użytkowane rekreacyjnie,
w: Z. Drozdowski, red., Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form
rekreacji, AWF, Poznań 1985, s. 259-269.
27
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Babiogórski
34
53
52
1529
981
Białowieski
105
39
82
781
2103
Biebrzański
592
483
32
54
66
Bieszczadzki
292
245
273
935
1114
Bory
46
75
60
1304
800
Tucholskie
113
101
23
204
228
Drawieński
70
105
60
857
571
Gorczański
63
175
354
5619
2023
Gór Stołowych
385
360
1000
2597
2778
Kampinoski
56
117
2000
35714
17094
Karkonoski
194
85
50
257
588
Magurski
68
58
9
132
155
Narwiański
21
40
400
19047
10000
Ojcowski
23
35
756
32870
21600
Pieniński
98
68
15
153
221
Poleski
85
61
120
1412
1967
Roztoczański
216
144
275
1273
1910
Słowiński
76
41
210
2763
5122
Świętokrzyski
212
275
2078
9802
7556
Tatrzański
81
13
20
247
1538
Ujście Warty
76
215
1200
15789
5581
Wielkopolski
150
245
120
800
490
Wigierski
109
50
1500
13761
30000
Woliński
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Ochrona Środowiska 2009” GUS,
Departament Badań Regionalnych i Środowiska w 2009 r.

Tymczasem szacowana na podstawie wskaźników chłonności
maksymalna liczba turystów mogących przebywać w ciągu jednego dnia
na jednym hektarze jest bardzo mała, a z najczęściej występujących w kraju
zbiorowisk roślinnych wynosi od 4 do 8 osób w borach sosnowych, od 5 do
10 w świerkowych i od 10 do 12 w dąbrowach i buczynach29.
Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że jedynie w niespełna
połowie parków wskaźnik wykorzystania nie przekracza jedności. Wartość ta
jest przekroczona kilkukrotnie w Borach Tucholskich oraz w takich parkach
jak: Kampinoski, Roztoczański, Słowiński i Świętokrzyski. Co najmniej
kilkukrotne przekroczenia tego wskaźnika zaobserwowano w Górach
Stołowych i w chronionych obszarach Tatr. Natomiast wskaźniki kilkadziesiąt
razy wyższe od pożądanych stwierdzono w Karkonoskim, Ojcowskim,
Pienińskim, Wielkopolskim i Wolińskim Parku Narodowym.
Najczęściej jednak, a dotyczy to szczególnie dużych parków, nie należy
powyższych wyników odnosić do całej powierzchni chronionej, gdyż
z naturalnych przyczyn składa się ona z ciekawszych i mniej ciekawych
29

A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN,
Warszawa 1997, s. 17.
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miejsc, a zatem również z miejsc częściej i rzadziej odwiedzanych. Także
ze względu na istnienie przewidzianych prawem stref intensywnego
i ekstensywnego użytkowania obciążenie ruchem w różnych punktach może
być bardzo odmienne, czego przykład zawiera poniższy schemat dotyczący
wskaźnika odwiedzin w poszczególnych bramach Tatrzańskiego Parku
Narodowego, uznawanego za jeden z najbardziej popularnych polskich
obszarów chronionych użytkowanych turystycznie.
Wykres 1. Zestawienie odwiedzających w poszczególnych bramach TPN
w 2013 roku (%)
Goryczkowa Mała Łąka
3%
4%

Pozostałe (7)
7%

Dolina
Białego
4%
Kalatówki
9%
Dolina
Strążyska
9%

Łysa Polana
30%

Kościeliska
24%

Jaworzynka
10%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dyrekcji TPN, 2016.

Wnioski
W polityce związanej z ochroną przyrody niezmiennie istotną rolę
odgrywa planowanie, polegające na wyznaczaniu stref zagospodarowania
rekreacyjnego, gdzie jednocześnie należy uwzględnić lokalizację walorów
rekreacyjnych oraz przestrzenne rozmieszczenie roślinności o większej
odporności na presję osób wypoczywających.
Krótka analiza ruchu turystycznego w obrębie obszarów chronionych
pozwala na stwierdzenie, że parki narodowe charakteryzuje bardzo
zróżnicowane zainteresowanie ze strony turystów. Dodatkowo na terenie
każdego z nich są miejsca odwiedzane w pierwszej kolejności oraz takie,
gdzie ludzie są widywani sporadycznie.
Dlatego planowanie infrastruktury turystycznej powinno być
poprzedzone analizą występującego tam ruchu rekreacyjnego, co będzie
sprzyjało zarówno rozwojowi turystyki, jak i ochronie przyrody. Ponadto
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dobrze zaplanowana i przeprowadzona organizacja turystyki wspomaga
proces edukacji szkolnej i pozaszkolnej w przekazywaniu treści
i przyswajaniu zachowań proekologicznych. W konsekwencji podnosi
świadomość ekologiczną ludzi oraz pomaga kierować turystów na szlaki
turystyczne i ścieżki przyrodnicze, co jest bezwzględną koniecznością między
innymi w parkach narodowych.
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WOBEC ZAKONÓW
CYSTERSÓW I DOMINIKANÓW (część II)
The Jagiellonian University’s approach
to Cistercian and Dominican monasteries (Part II) 1

Abstract
Universities, created in the Middle Ages, were in that era treated as transnational
institutions of universal Christian Europe. This part of the world was then ruled by
the pope and the emperor, thus the establishment of a university required the consent
of one of these two powers. The Church took special care of universities, operating as
international centres in particular countries, gradually subordinating them, which
manifested in the fact, that the Church authorities had power to approve academic
degrees and grant the right to teach in any academic establishment (licentia ubique
docendi). Some religious congregations, such as the Cistercians and Dominicans,
who were interested in providing their members with education, also cooperated
closely with universities, e.g. with the Academy of Cracow.
Keywords: university, the Middle Ages, the Church, Cistercians, Dominicans
Streszczenie
Uniwersytety, których powstanie zawdzięczamy średniowieczu, były w owej epoce
traktowane jako ponadnarodowe instytucje uniwersalnej chrześcijańskiej Europy.
Władzą w niej dzielili się papież i cesarz, wskutek czego założenie uniwersytetu
wymagało wówczas zgody jednej z tych dwóch potęg. Szczególną opieką uniwersytety
jako międzynarodowe ośrodki narodowe otoczył Kościół,
stopniowo
podporządkowując je sobie, co przejawiało się w uprawnieniu władz kościelnych
do zatwierdzania stopni naukowych oraz nadawaniu prawa do nauczania
gdziekolwiek (licentia ubique docendi). Z uniwersytetami, w tym także z Akademią
Krakowską, ściśle też współpracowały niektóre zgromadzenia zakonne, jak cystersi
i dominikanie, którzy byli zainteresowani kształceniem swoich członków.
Słowa kluczowe: uniwersytet, średniowiecze, Kościół, cystersi, dominikanie

Niniejszy artykuł, stanowiący przyczynek do dziejów krakowskiej uczelni i jej
stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego, zdecydowałem się opublikować w celu
przybliżenia tej problematyki szerszym kręgom Czytelników. Opiera się on na
rozważaniach, które zawarłem w monografii pt. Zawsze wierny. Uniwersytet
Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki (Kraków 2006), wyróżnionej Nagrodą Miasta
Krakowa w 2007.
1
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Tradycje relacji pomiędzy zakonem cystersów a Uniwersytetem
Jagiellońskim są żywe do dnia dzisiejszego, jednak nie ulega wątpliwości,
że nie udało się ukształtować wzajemnych relacji pomiędzy zakonem
a Uniwersytetem w takiej postaci, jak to zamierzał uczynić w pierwszych
latach XV w. król Władysław Jagiełło, z którego inicjatywy papież wydał
przytoczone wyżej postanowienie na temat studiów mnichów cysterskich 2.
W sytuacji zatem, gdy zawiodły nadzieje na ścisłe powiązanie
odnowionego Uniwersytetu z cystersami, wydawało się, że istotną rolę
w dziejach uczelni odegrają dominikanie jako zakon, który do posiadania
wiedzy oraz kształcenia zakonników przywiązywał dużą wagę i potrafił
stworzyć własny system nauczania3. W szczególności system kształcenia
dominikanów w szkołach zakonnych obejmował trzy stopnie: a) studium
konwentualne w każdym większym klasztorze, obejmujące naukę łaciny,
liturgii, śpiewu, reguł zakonnych i przygotowujące w ciągu 2-3 lat do funkcji
kaznodziei i spowiednika; b) studium partykularne międzyklasztorne,
Por. K. Hoszowski, Obraz życia i zasług, s. 18.
Zob. M. Rechowicz, Początki i rozwój kultury scholastycznej, s. 73-74. Do tego
schematu kształcenia zakonnego R. Świętochowski, autor artykułu pt. Szkolnictwo
teologiczne dominikanów, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. II: Od
Odrodzenia do Oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastyczna i jej rozwój
w akademiach i szkołach zakonnych, Lublin 1975, s. 213-214, dodaje jeszcze studium
materialne o dwóch wydziałach (filozofia i teologia) oraz siedmioletnią szkołę
filozoficzno – teologiczną o poziomie uniwersyteckim, ale bez prawa nadawania
stopnia lektora, oraz studium generalne, czyli uniwersyteckie o dwóch wydziałach
z prawem nadawania tytułu lektora oraz bakałarza, a nawet magistra teologii, jeżeli
graduaci otrzymali uprzednio promocję od generała zakonu lub kapituły generalnej.
Na czele studium generalnego stał zarząd złożony z regensa, bakałarza studium
i magistra studentium (później również przeora i lektora pierwszego) zwany
moderatorium. Zob. też K. Kaczmarek, Jeszcze o lektorach i studentach
w średniowiecznej prowincji polskich dominikanów oraz ich szkołach w Krakowie
i we Lwowie, Nasza Przeszłość, (1997) 88, s. 59-60, oraz J. B. Korolec, Studium
Generalne w Krakowie – prawne warunki istnienia, Materiały i Studia Zakładu
Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej w Polsce (1965), s. 103-108. Jak
stwierdza P. Kielar, Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji
polskiej w średniowieczu, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972,
t. I, pod red. J. Kłoczowskiego, Warszawa 1975, s. 335, dominikańskie studium
generale w Krakowie nie było uniwersytetem i nie miało prawa nadawania stopni
naukowych, jednakże w 1519 r. generał zakonu Garsias de Loaysa nadał mu
przywileje bolońskie (s. 237). W okresie Oświecenia, którego idee w dziedzinie
oświaty realizowała w Polsce Komisja Edukacji Narodowej, studia zakonne starano
się znieść lub podporządkować obowiązującym w zakresie szkolnictwa świeckiego
przepisom. Zob. Z. Leszczyński, Z dziejów Kolegium Prowincjalnego Cystersów,
s. 426.
2
3
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odpowiadające szkołom katedralnym – nauka trwała tu pięć lat, po czym
dochodziło jeszcze nauka teologii w wymiarze 2-3 lat; c) studium generale
kształcące lektorów i trwające 2-3 lat. Szkoły dominikańskie pozostawały
w bliskich związkach z uniwersytetami4. Na wielu z nich bowiem
dominikanie mieli specjalne prawo do uczestniczenia w zajęciach
i korzystania z przywilejów uniwersyteckich bez obowiązku immatrykulacji.
Oznacza to, że niekiedy zachowane, zresztą tylko częściowo, metryki wpisów
na uniwersytety mogą w odniesieniu do nich nie oddawać rzeczywistego
stanu rzeczy5. Uniwersytety natomiast często korzystały z dominikańskich
wzorów kształcenia i wchodziły z poszczególnymi klasztorami
dominikańskimi w szczególne związki, mające zapewnić wymianę myśli,
ludzi, zasług, a nawet modlitw6. Szczególnie było to widoczne w Paryżu,
gdzie mistrzowie uniwersyteccy już w 1221 r. zwrócili się do władz
zakonnych z prośbą, aby mogli jako bracia mieć udział w błogosławieństwach
wypływających z działań zakonu i aby mogli być pochowani w kościele
dominikańskim. Z kolei w 1383 r. została zawarta podobna unia między
Uniwersytetem Praskim a tamtejszymi dominikanami. Tutaj również
profesorowie mieli współuczestniczyć w łaskach spływających na
zakonników, a bracia zakonni byli zobowiązani się za nich modlić. W zamian
za to Uniwersytet zezwalał dominikanom, aby się na nim kształcili
i zdobywali stopnie7.
Na stosunkach krakowskiego Uniwersytetu z zakonem dominikanów
zaciążyła jednak od początku działalność lektora dominikańskiego Jana
Falkenberga, który młodej uczelni przysporzył wiele kłopotów 8. Ów żyjący
na przełomie XIV i XV w. dominikanin9 studiował w Pradze sztuki
W jakiejś mierze świadczy o tym również fakt, że w pracach zmierzających
do odnowienia Akademii Krakowskiej – oprócz Mateusza z Krakowa, Piotra Wysza
i kasztelana Jana Tęczyńskiego – brał też udział prowincjał dominikanów z klasztoru
krakowskiego, którym mógł być zdaniem M. Markowskiego, Dzieje Wydziału
Teologii, s. 46, Franciszek Oczko, Piotr Wasserabe lub Jakub z Nowego Dworu.
5
Zob. J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich, s. 537.
6
Por. K. Morawski, Historya Uniwersytetu, t. II, s. 334.
7
To samo miało również miejsce w Kolonii.
8
Zob. Z. Kozłowska-Budkowa, Odnowienie jagiellońskie, s. 58. Autorka ta
przypuszcza, że na niechęci Uniwersytetu do dominikanów w tym pierwszym okresie
mogły też zaciążyć różnice doktrynalne, a przede wszystkim stanowisko zakonu
wobec Niepokalanego Poczęcia NMP, co wcześniej spowodowało czasowe usunięcie
dominikanów z Uniwersytetu Paryskiego. Zob. na ten temat niżej.
9
W źródłach występuje też jako Falkemberg, Valkenberch i in. Na temat jego życia
zob. K. Morawski, Historya Uniwersytetu, t. I, s. 150 i n., R. Świętochowski,
Falkenberg Jan, Polski Słownik Biograficzny, t. VI, 1948, s. 355-357 oraz Krakowska
Redakcja J. Falkemberga „De monarchia mundi”, wyd. i komentarzem opatrzył W.
4
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wyzwolone (mistrzostwo w 1384) i prawo, po czym przeniósł się na studia
teologiczne do Wiednia. Ukończył je w jednym z dominikańskich studiów
generalnych poza Polską, a następnie został wykładowcą w zakonnym
studium filozoficzno-teologicznym w Krakowie i w latach 1404-1406 był
jego przełożonym. W 1404 r. popadł w spór z późniejszym biskupem
Wormacji, profesorem Akademii Krakowskiej, Mateuszem z Krakowa,
którego wskutek krytyki nadużyć w Kurii Rzymskiej oskarżył o herezję.
Doprowadziło to do procesu o zniesławienie wytoczonego przez Mateusza
Falkenbergowi w Rzymie10. Jednocześnie przeor krakowskich dominikanów,
doktor Jan Biskupiec11, walczący z separatyzmem niemieckim w łonie
zakonu, w porozumieniu z Akademią Krakowską oburzoną na Falkenberga
z powodu jego ataków na Mateusza, wyjednał u króla Władysława Jagiełły
zakaz jego powrotu do Polski z Rzymu, gdzie aktualnie przebywał przy okazji
procesu z Mateuszem. Falkenberg udał się więc do Pragi i tam zmienił
radykalnie poglądy, stając się ze zwolennika papiestwa jego wrogiem, czemu
dał wyraz w traktacie De renuntiatione papae (1408), dążąc do detronizacji
Grzegorza XII. Z kolei po krótkim pobycie w Magdeburgu, w charakterze
inkwizytora dla Saksonii i Turyngii, wyjechał do Prus, gdzie jako
zdecydowany wróg Polaków i Litwinów napisał oszczerczy traktat pt. Satira
contra hereses et cetera nephanda Polonorum et eorum regis Jagel fideliter
descripta, oskarżając w nim Jagiełłę i jego poddanych o bałwochwalstwo
i pogaństwo i domagając się ich wytępienia ogniem i żelazem12. Stwierdzał
Seńko, Warszawa 1986, s. 3-9 (Wykaz pism J. Falkenberga na s. 20-24). Dużo uwagi
poświęca mu J. Fijałek, Dwaj dominikanie krakowscy: Jan Biskupiec
i Jan Falkenberg, Lwów 1925 (odbitka z Księgi pamiątkowej ku czci Oswalda
Balzera), s. 30 i n. Autor ten zwraca również uwagę na związek działań Falkenberga
z osobą Mikołaja Baera, przeora krakowskiego z lat 1402 i 1403, zwolennika
podziału prowincji dominikańskiej na część polską i niemiecką (s. 9 i n.).
10
Szczegóły u J. Fijałka, Dwaj dominikanie, s. 35 i n. Zob. K. Kaczmarek, Jeszcze
o lektorach i studentach w średniowiecznej prowincji polskich dominikanów, s. 60,
oraz W. Seńko, Piotr Wysz z Radolina i jego dzieło „Speculum Aureum”, Warszawa
1996, s. 68-71.
11
O jego dokonaniach w zakonie oraz związkach z Akademią Krakowską zob.
J. Fijałek, op. cit., s. 11 i n.
12
Pismo to wobec zniszczenia oryginału w wyniku decyzji komisji powołanej przez
papieża Marcina V na soborze w Konstancji, polecającej je „zniszczyć, podrzeć,
podeptać”, stanowi obecnie rzadkość i przez długi czas znane było tylko
ze streszczenia Jana Długosza, XI, 212. Zob. K. Pieradzka, Uniwersytet Krakowski
w służbie państwa, s. 151, oraz E. A. Wesołowskiej, Paweł Włodkowic – współczesne
znaczenie poglądów i dokonań, Płock 2001 s. 85. Pamflet Falkenberga został jednak
odnaleziony i opublikowany. Zob. H. Boockman, Jan Falkenberg i jego obrona
zakonu krzyżackiego, Zapiski Historyczne,1976, nr 41, s. 61-75.
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też, że królowie i książęta, którzy w obronie wiary wystąpią z orężem przeciw
Polakom, uzyskają zbawienie, a tych, którzy tego zaniedbają, czekają męki
piekielne. Nie można bowiem krzywd wyrządzonych Kościołowi pozostawić
bez kary, lecz należy je zmazać śmiercią Polaków na szubienicy13. Z uwagi
jednak na to, że wielki mistrz krzyżacki Michał Kuchmeister z obawy przed
konsekwencjami politycznymi zabronił rozpowszechniania satyry, a nawet
polecił Falkenbergowi opuścić Prusy, wyjechał on do Paryża, gdzie uzyskał
doktorat z teologii. Ostatecznie dzięki mistrzom Uniwersytetu Paryskiego
paszkwil ten w 1416 r. został przekazany przebywającemu w Paryżu
arcybiskupowi Mikołajowi Trąbie, a następnie znalazł się na soborze
w Konstancji wraz z innym opublikowanym bezimiennie utworem
Falkenberga pt. Veteres relegentes historias, w którym również zarzucał
Polakom i ich królowi herezję, domagając się w konsekwencji wyzucia ich
z praw, pozbawienia państwowości i zajęcia wszystkich ziem przez
egzekutora wyroku, to jest przez Zakon Krzyżacki14. Podstawę teoretyczną
jego wywodów stanowiła kanonistyczna nauka oparta na uchwałach III i IV
soboru laterańskiego z 1179 i 1215 o godziwości usunięcia tyrana lub
heretyka nawet drogą zabójstwa pod warunkiem, że za takiego uzna go
najwyższy czynnik w świecie chrześcijańskim, a mianowicie papież. W tym
przypadku Falkenberg żądał uznania stanu faktycznego, a więc herezji króla
polskiego przez sobór i zastosowania wobec niego wszystkich
przewidzianych sankcji15.
Było to o tyle groźne dla strony polskiej, że gdyby argumenty
Falkenberga pozostały bez repliki, a sama Satyra – bez potępienia,
oznaczałoby to klęskę polityczną o poważnych konsekwencjach dla
stosunków polsko-krzyżackich. Dlatego też Mikołaj Trąba jako
przewodniczący delegacji polskiej na soborze wytoczył Falkenbergowi proces
w imieniu króla Władysława Jagiełły16. Sprawa miała zostać rozpatrzona
Zob. A. Prochaska, Sobór w Konstancji, wyd. II, Kraków 1996, s. 16.
Falkenberga poparł także Jan Frebach z Bambergi, doktor dekretów, który starał się
usprawiedliwić wojenne wyprawy Krzyżaków, używając podobnych argumentów jak
Falkenberg. Autor jednej ze wcześniejszych prac na temat Falkenberga, M. Chyliński
w artykule pt. Pamflet Falkenberga, Ateneum, 1878, nr IX/3, s. 273, przekonująco
wykazał, że był on przekupiony przez Zakon. Obecnie natomiast wiadomo, że na
soborze w Konstancji obaj działali na zamówienie Krzyżaków, aby osłabić wymowę
pism Pawła Włodkowica. Zob. E. A. Wesołowska, op. cit., s. 73-74.
15
Zob. K. Pieradzka, Uniwersytet Krakowski w służbie państwa, s. 105.
16
Szczegółowo przebieg wydarzeń związanych z wystąpieniem Falkenberga
i stanowiskiem posłów polskich, w których imieniu występował Paweł Włodkowic,
przedstawił L. Ehrlich w monografii pt. Paweł Włodkowic i Stanisław
ze Skarbimierza, Warszawa 1954, s. 75 i n. W pracy tej L. Ehrlich zajął się również
sporem polsko-krzyżackim z punktu widzenia prawa międzynarodowego (passim).
13
14
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przez plenarne posiedzenie soboru po jej wstępnym rozpoznaniu przez
komisję kardynałów z udziałem Zabarelli, Orsiniego i d’Ailly. Nieco
wcześniej w Strasburgu, w wyniku skargi króla polskiego, zebrała się kapituła
generalna Zakonu Dominikańskiego, która skazała Falkenberga na
dożywotnie więzienie jako karę za potwarz wobec króla i Królestwa
Polskiego napisaną pod natchnieniem złego ducha17. W dniu 4 czerwca 1417
r. komisja soborowa do spraw wiary pod wpływem kardynała d’Ailly wydała
orzeczenie, w którym potępiła Satyrę jako utwór buntowniczy, gorszący oraz
tchnący duchem heretyckim i zakazała nauczania, bronienia lub
potwierdzania treści Satyry, polecając jej spalenie. Jeżeli przy tym Falkenberg
poddałby się ze skruchą naznaczonej karze, komisja miała dopilnować jej
wykonania, a sprawa miała być na tym zakończona. Stanowiło to zatem
rozwiązanie kompromisowe, gdyż komisja nie uznała utworu za „heretycki”,
lecz jedynie za „tchnący herezją”, a następnie usunęła sprawę spod
orzecznictwa całego soboru. To połowiczne załatwienie bynajmniej nie
satysfakcjonowało poselstwa polskiego, natomiast Falkenberg wzięty
w obronę przez stronnictwo burgundzkie, pozostające pod opieką Zygmunta
Luksemburga18, nabrał wskutek takiego orzeczenia pewności siebie i zaraz
po odbyciu pokuty i wyjściu z więzienia zaatakował Pawła Włodkowica
w kolejnym pamflecie Liber de doctrina potestatis papae et imperatoris

Temu ostatniemu zagadnieniu wspomniany autor poświęcił również rozprawę Rektor
Paweł Włodkowic rzecznik obrony przeciw Krzyżakom, Kraków 1963.
17
Zob. J. Fijałek, Dwaj dominikanie, s. 58-59. Wyrok z 30 maja 1417 r. drukowany
u M. Wiszniewskiego, Historya literatury polskiej, Kraków 1842, t. III, s. 137 i n.
18
Sprawa Falkenberga łączyła się bowiem pod względem doktrynalnym
z rozpatrywaną przez sobór kwestią pism Jana Petita (Jan Parvus),
usprawiedliwiających zamordowanie przez księcia burgundzkiego Jana Śmiałego
księcia orleańskiego jako tyrana. W myśl teorii Jana Petit: „Każdy tyran może
i powinien, w sposób dozwolony i słusznie, zostać zgładzony przez jakiegokolwiek
swego wasala czy poddanego, także przy użyciu zasadzki, fałszywego pochlebstwa
czy udawania miłości, bez względu na złożoną mu przysięgę albo zawarte z nim
przymierze, bez czekania na wyrok czy polecenie jakiegokolwiek sądu”. Zob.
K. Pieradzka, Uniwersytet Krakowski w służbie państwa, s. 100 przyp. 49, oraz
A. Prohaska, Sobór w Konstancji, s. 51-52. Co do szczegółów zob. J. L. Kozłowski,
Krzyżacy, Grunwald i Sobór w Konstancji, Ateneum Kapłańskie (1910) II/2, s. 104.
W tej sytuacji Falkenberg siłą rzeczy stał się oczywistym sprzymierzeńcem
Burgundczyków. Ostatecznie sobór doktrynę tę potępił jako „heretycką, gorszącą,
wywołującą niepokój i otwierającą drogę dla fałszu, oszustwa, kłamstwa, zdrady
i wiarołomstwa”, grożąc wszystkim jej zwolennikom karami kanonicznymi.
Zob. Dokumenty Soborów Powszechnych, t. III (1414-1445), układ i oprac. A. Baron
– H. Pietras, Kraków 2003, s. 143.
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editus contra Paulum Vladimiri Polonum in Sacri Constantiensi Concilio 19
z powodu jego poglądów o nadrzędności władzy papieskiej nad cesarską.
Spotkało się to z ostrą polemiką Pawła 20, a ponadto pismo to sprowokowało
do zabrania głosu Maurycego Rvačkę z Pragi. Stanąwszy w obronie Polaków,
uznał on tezy Falkenberga i Jana Frebacha z Bambergi za heretyckie 21,
a jednocześnie w odniesieniu do Zakonu Krzyżackiego stwierdził, że skoro
nie wywiązuje się on ze swego zadania, a mianowicie obrony Ziemi Świętej
przed poganami, to powinien być ścięty jak drzewo, które nie rodzi owoców.
Paweł Włodkowic natomiast w swym traktacie pt. De ordine Cruciferorum
et de bello Polonorum contra dictos fratres odparł zarzuty Falkenberga
i dowodził, że wszystkie przywileje i darowizny dla zakonu nie mają waloru
prawa, a nabytki ziemskie nie zgadzają się z jego regułą i według
kanonicznych przepisów Krzyżacy nawet nie mogą być uznani za zakon.
Podkreślił też, że obrona takiego heretyckiego zakonu jest niegodziwa,
gorsząca i podejrzana o herezję22.
W ten sposób sprawa, która wydawała się zakończona, ożyła
na soborze od nowa. Między końcem 1416 r., a lutym 1417 Paweł ogłosił
kolejny traktat pt. Scriptum denuntiatorium Verrorum satyrae Joannis

Opublikowany w Starodawnych Prawa Polskiego Pomnikach, t. V, cz. I, Kraków
1788, s. 195-231.
20
W traktacie De ordine cruciferorum et de bello Polonorum contra dictos fratres ad
confutanda scripta Johannis de Bamberga (Johannis Falkenberg) in Sacro
Constantiensi Generali Concilio. Tamże, s. 233-296.
21
Zob. A. Prochaska, Sobór w Konstancji, s. 55.
22
Zob. A. Prochaska, op. cit., s. 56. Nie był to zresztą w tej sprawie pierwszy głos
profesorów Akademii Krakowskiej, gdyż kilka lat wcześniej Władysława Jagiełłę
bronił przed oskarżeniami ze strony Krzyżaków Łukasz z Wielkiego Koźmina, który
stwierdził, że król polski szukał sprawiedliwości przeciw Krzyżakom na dworze
cesarskim i papieskim, ale gdy mu odmówiono, musiał chwycić za broń i z pomocą
Boską odniósł tryumf nad niezwyciężoną „Prussią”. Wychodząc następnie
z założenia, że nie każdy kapłan jest święty, ale każdy święty jest kapłanem, Łukasz
odniósł do Jagiełły słowa: Ecce sacerdos magnus i podkreślał, że jest to „król
najbardziej chrześcijański” (christianissimus) i sprawiedliwy, gdyż nie tylko nikomu
nie szkodził, ale występował przeciw tym, którzy chcieli szkodzić jego Królestwu,
zachowywał posty, czynił jałmużny, modlił się dużo i chętnie przebywał w kościele...
Posiadał prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość, w których wytrwał od chrztu św. Był
czysty, ponieważ żył w prawym związku małżeńskim, wstrzemięźliwy, gdyż nie pił
nigdy wina ani piwa, tylko czystą wodę itd. Zob. M. Kowalczyk, Mowy i kazania
uniwersyteckie Łukasza z Wielkiego Koźmina, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
(1960) XII/2, s. 17-18 oraz Z. Budkowa, Mowa Mistrza Jana z Kluczborka na cześć
króla Władysława Jagiełły, w: Mediaevalia. W 50. rocznicę pracy naukowej Jana
Dąbrowskiego, Warszawa 1960, s. 159-176.
19
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Falkenberg OP Concilio Constantinensi datum23. Polacy domagali się, aby
Zakon Krzyżacki został zniesiony jako instytucja heretycka i aby go obłożono
klątwą, podobnie jak Falkenberga i jego pisma24. Pomimo jednak
przeprowadzenia przez poselstwo polskie wniosku potępiającego Satyrę i jej
autora przez wszystkie nacje soborowe i kolegium kardynalskie, a także
przedstawienia przez Pawła Włodkowica nowego traktatu Quoniam error25,
w sprawie tej nie nastąpił żaden postęp. Wybrany bowiem przez sobór w 1417
r. Marcin V, licząc się ze zdaniem cesarza, stale odraczał decyzję i nie
reagował na wielokrotne prośby posłów polskich zgłaszane przez nich
zarówno na prywatnych audiencjach, jak i publicznie. Dawał w ten sposób
do zrozumienia, że życzenia tego nie zamierza spełnić. W rezultacie
na ostatniej sesji soborowej w dniu 22 kwietnia 1418 r. doszło
do gwałtownego protestu polskiego poselstwa, który przerodził się
w awanturę26. Po odprawieniu bowiem Mszy św. do Ducha św. i wygłoszeniu
przez protonotariusza formuły końcowej „W imię Chrystusa pójdźmy
w pokoju”, gdy biskup z Katanii wszedł na ambonę, aby z upoważnienia
papieskiego wystąpić z mową pożegnalną, adwokat strony polskiej, Kasper
z Perugii, w imieniu stojących obok Polaków: Pawła Włodkowica, Piotra
Bolesty, Janusza z Tuliszkowa i Zawiszy Czarnego, zażądał, aby sobór
jeszcze przed rozwiązaniem się potępił heretyckie nauki zawarte w piśmie
Falkenberga i stwierdził, że jeżeli to nie nastąpi, sobór nie spełni zadania
walki z herezją27, a król polski i wielki książę litewski nie otrzymają
satysfakcji za obrazę. Jego wystąpienie uzupełnił Paweł Włodkowic, gdy
jednak zamierzał przeczytać cały tekst protestacji 28, papież zabronił
odczytania memoriału do końca i oświadczył, że uznaje tylko to, co sobór
w sprawach wiary29 uchwalił conciliariter, to jest na plenarnych
posiedzeniach, natomiast nie uwzględni niczego, co ustalono nacionaliter,

Zob. M. Rechowicz, Po założeniu Wydziału Teologicznego w Krakowie (Wiek XV),
w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. I: Średniowiecze, Lublin 1974, s. 131.
Szczegółowo polemiką Pawła Włodkowica z Falkenbergiem i Frebachem zajął się
L. Ehrlich w cyt. pracy Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza, s. 159-169.
24
Zob. A. Prochaska, Sobór w Konstancji, s. 56.
25
Opublikowany w Starodawnych Prawa Polskiego Pomnikach t. V.
26
Szczegóły przytacza A. Prochaska, op. cit., s. 67 i n.
27
Zob. K. Morawski, Historya Uniwersytetu, t. I, s. 167.
28
Tekst w Kodeksie Kapituły Krakowskiej, t. II, s. 433, oraz u Jana Gersona, Opera
omnia, Antwerpiae 1706, t. V, s. 713-718 (cyt. za A. Prohaską, Sobór w Konstancji,
s. 67 przyp. 7).
29
Nadanie tej sprawie wymiaru religijnego K. Morawski, Historya Uniwersytetu, t. I,
s. 155, tłumaczy faktem, że sobór, chociaż w dużej mierze miał charakter polityczny,
stanowił przede wszystkim „kościelne zebranie”.
23
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czyli na posiedzeniach poszczególnych nacji30. Oznaczało to, że orzeczenie
komisji kardynałów podjęte w takim właśnie trybie nie miało żadnego
znaczenia. W tej sytuacji Paweł usiłował odczytać akt apelacji do przyszłego
soboru, papież jednak przez adwokata konsystorskiego Augustyna z Pizy
nakazał mu milczenie pod groźbą klątwy, a jednocześnie polecił odczytanie
wcześniej przygotowanego dekretu zakazującego apelowania od orzeczeń
papieża lub uchylania się od jego decyzji w sprawach wiary. Wobec tego
stanu rzeczy poselstwo polskie ku zaskoczeniu papieża wniosło w imieniu
króla pisemny akt apelacji, uzasadniając to doznaną krzywdą, odmową
wysłuchania petycji itd. Jednocześnie Paweł Włodkowic zapowiedział
ponawianie tego aktu tyle razy, ile to będzie potrzebne.
Cała ta sprawa miała oczywiście posmak skandalu. Antoni Prochaska,
który postępowanie posłów polskich zdecydowanie potępił, nie wyklucza,
że mogło ono doprowadzić do schizmy w Kościele31. Niewątpliwie trzeba te
obawy uznać za przesadzone, jakkolwiek Polacy mieli w Konstancji wielu
stronników, z których najwybitniejszy Jan Gerson, kanclerz Sorbony,
w anonimowym piśmie zarzucił Marcinowi V stronniczość tak w sprawie
Petita, jak i Falkenberga, wskutek czego zawarte w ich pismach herezje,
gorsze i niebezpieczniejsze od herezji Husa i Hieronima z Pragi, pozostały
bezkarne, chociaż sobór zebrał się w celu wytępienia herezji. Powtarzały
to również i inne pisma powstałe w obozie polskim i francuskim, w których
stwierdzano, że niezałatwienie sprawy Petita i Falkenberga zagraża
chrześcijaństwu, a królowie Francji i Polski oraz Uniwersytet w Paryżu
odczuwają to jako swoje poniżenie i zniewagę32. O determinacji polskiego

Na soborze w Konstancji oprócz papieża było 33 kardynałów, 5 patriarchów,
47 arcybiskupów, 145 biskupów, 93 biskupów tytularnych, ok. 500 prałatów i książąt
duchownych, 2000 osób posiadających stopnie uniwersyteckie , ponad 5000 księży
i studentów, a z osób świeckich 39 książąt, wielu utytułowanych panów i jeszcze
więcej rycerzy. Dla lepszej organizacji pracy przyjęto system kurialny i podział
na nacje na uniwersytetach, z tym że kolegium kardynalskiemu przyznano
uprawnienia i głos osobnej nacji, jakkolwiek powołano również odrębne komisje
kardynalskie, np. do spraw badań nauk heretyckich, a także specjalną komisję
delegatów nacji. Uznano też zasadę, na którą powoływał się Marcin V, że uchwałą
soboru stawało się tylko to, co nacje na swoich posiedzeniach przyjęły, a plenarne
posiedzenie zatwierdziło. Zob. T. Silnicki, Sobory powszechne a Polska, Warszawa
1962, s. 52 i n.
31
A. Prochaska, Sobór w Konstancji, s. 69. O obawie schizmy wspomina też Długosz,
Opera omnia, t. XI, 212, uzasadniając nią późniejszą ugodową politykę Marcina V.
32
Jednocześnie Gerson w rozprawie An liceat in causis fidei a summo pontifice
appellare, opierając się na konstytucji soborowej z 6 kwietnia 1415 r., uznał zakaz
apelacji od decyzji papieża za pozbawiony podstaw. Zob. A. Prohaska, Sobór
30
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poselstwa świadczy fakt, że gdy stosownie do podjętych w jego gronie ustaleń
usiłowano w dniu 4 maja 1418 r. akt apelacji złożyć bezpośrednio papieżowi
w miejscu jego zamieszkania i zastano bramę zamkniętą, wyłamano ją
i zmuszono Marcina V do przyjęcia zbrojnego poselstwa, na co zareagował on
oświadczeniem, że nigdy żaden papież nie doświadczył podobnego gwałtu 33.
Apelację jednak przyjął do wiadomości. Z kolei 9 maja odbył się konsystorz
publiczny, na którym z rozkazu papieża odczytano akt oskarżenia przeciw
biskupom polskim z powodu bezprawnie założonej apelacji, a także
ze względu na sprzeczność z zasadami wiary niektórych konkluzji zawartych
w traktacie Pawła Włodkowica. Zarzuty te jednak zostały odparte przez
Maurycego Rvačkę i samego Pawła, natomiast świeccy członkowie
poselstwa, Zawisza Czarny i Jan z Tuliszkowa, solidaryzując się z Pawłem,
oświadczyli, że apelację podtrzymują i bronić jej będą „słowem i czynem,
rękami i ustami”. Relacjonujący to wydarzenie prokurator zakonu stwierdził,
że nigdy coś podobnego nie miało miejsca na publicznym konsystorzu
w obecności papieża. Sam Marcin V natomiast odstąpił od oskarżania
biskupów polskich, a gdy próby skłonienia Polaków do zrezygnowania
z apelacji zawiodły, papież obawiając się osłabienia swojego autorytetu
w Kościele34, ustąpił i powołał nową komisję złożoną z trzech kardynałów,
w Konstancji, s. 71, oraz J. L. Kozłowski, Krzyżacy, Grunwald i Sobór w Konstancji,
Ateneum Kapłańskie (1910) II/2, s. 111.
33
Część autorów wątpi w autentyczność relacjonujących to przekazów źródłowych,
jednakże jakieś gwałtowne wydarzenia zapewne miały tu miejsce. Zdaniem W. Seńko
apelacja Polaków do przyszłego soboru oznaczała automatyczne cofnięcie uznania
Marcina V przez króla polskiego. Zob. Krakowska redakcja Jana Falkenberga „De
monarchia mundi”, wydał i komentarzem opatrzył W. Seńko, Warszawa 1986,
s. 219.
34
Marcin V zapewne zorientował się, że sprawa paszkwilu Falkenberga wróci
na forum kolejnego soboru, a to spowoduje dyskusję na temat prymatu w Kościele
katolickim. Koncyliaryzm w tym okresie był jeszcze doktryną bardzo silną i wynik
ewentualnych rozważań na ten temat nie był bynajmniej przesądzony, a w każdym
razie taka dyskusja wpłynęłaby na obniżenie autorytetu papieża. Por. K. Pieradzka,
Uniwersytet Krakowski w służbie państwa, s. 107. Z drugiej strony Marcin V nie
mógł nie uwzględniać w swoich kalkulacjach politycznych sytuacji Kościoła
katolickiego na wschodzie Europy. Zdawał sobie bowiem niewątpliwie sprawę,
że stanowiąca wysunięty przyczółek Kościoła na wschód, otoczona z jednej strony
schizmatycką Rusią, z drugiej husyckimi Czechami, a także szerząca wiarę wśród
niedawno pozyskanych dla katolicyzmu Litwinów, jest zbyt cennym sojusznikiem,
aby stosunki z nią narażać na groźną próbę. Stąd też zdecydował się zakończyć
sprawę Falkenberga zgodnie z postulatami posłów polskich, a jednocześnie okazać
dużą przychylność królowi Władysławowi Jagielle. W tym celu nie tylko potwierdził
wszystkie łaski, jakie król otrzymał od poprzednich papieży, a także nadał mu tytuł
wikariusza apostolskiego w Nowogrodzie i Pskowie oraz na całej Rusi. Podobną
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która miała rozpatrzyć sprawę Falkenberga, a do tego momentu papież
nałożył areszt na posłów polskich, zakazując im oddalania się z dworu
papieskiego. Areszt ten jednak nie trwał długo, gdyż już 14 maja
kardynałowie w specjalnym orzeczeniu uznali Satyrę za utwór buntowniczy
i bezczelny, powtarzając wyrok zapadły na posiedzeniu nacji w 1417 r.
w nieco złagodzonej postaci. Zagrozili też klątwą każdemu, kto by ją czytał
lub przechowywał35. W rezultacie Falkenberga przewieziono w upokarzający
sposób (na mule w koszu) z Konstancji do Rzymu i uwięziono w Zamku św.
Anioła, gdzie spędził kilka lat. Ten rzecznik niemczyzny i płatny agent
krzyżacki odwołał ostatecznie swój paszkwil 17 stycznia 1424 r.36 wobec
papieża, komisji kardynałów i przebywających w Rzymie posłów króla
polskiego, profesorów Akademii Krakowskiej, Pawła Włodkowica 37, Adama
z Bandkowa i Andrzeja Laskarego i dopiero wówczas wycofali oni apelację
wymowę miało też zatwierdzenie przez Marcina V tytułu prymasa, używanego
od powstania drugiej na ziemiach polskich metropolii w Haliczu oraz nadanie tytułu
legata Stolicy Apostolskiej arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Mikołajowi Trąbie.
Zob. A. Prochaska, Sobór w Konstancji, s. 76. Autor ten jednak motywów działań
papieża dopatruje się na innym polu.
35
Zob. A. Prochaska, Sobór w Konstancji, s. 73. W szczególności kardynałowie
orzekli: 1) potępienie Falkenberga, 2) zniszczenie jego prac, 3) zakaz uznawania ich
za prawdziwe, 4) pokuta więzienna dla Falkenberga, 5) uznanie dla Jagiełły i Polski
z tytułu ich zasług religijnych. Zob. L. Ehrlich, Paweł Włodkowic i Stanisław
ze Skarbimierza, s. 100-135 i 195-216 oraz E. A. Wesołowska, Paweł Włodkowic –
współczesne znaczenie poglądów i dokonań, Płock 2001, s. 11 przyp. 10.
Postanowienia te powtórzono dosłownie w bulli papieskiej z dnia 19 stycznia 1424 r.
Jak stwierdza T. Silnicki, Sobory powszechne a Polska, s. 90, wyrok na Falkenberga
był arcydziełem sztuki prawniczej i dyplomatycznej, ale sprawę załatwił połowicznie,
gdyż kwestię jego herezji pominął milczeniem.
36
Zob. K. Morawski, Historya Uniwersytetu, t. I, s. 195, oraz J. Fijałek, Dwaj
dominikanie, s. 77-80. Fragment tego odwołania w języku łacińskim przytacza M.
Chyliński, Pamflet Falkenberga, s. 287 przyp. 2.
37
Oczywiście był to jego osobisty sukces. Niewątpliwie Paweł Włodkowic
z Brudzewa był znakomitym prawnikiem, ale raczej o zacięciu praktycznym niż
teoretycznym, chociaż swymi poglądami wyprzedzał współczesną mu epokę.
W szczególności domagał się wprowadzenia sądu międzynarodowego i uznania zasad
moralności za podstawę stosunków międzynarodowych, a także był rzecznikiem
tolerancji. Bez jego udziału na soborze w Konstancji delegacja polska byłaby nie
tylko niepełna, ale przede wszystkim „pozbawiona tego zasobu wiedzy i kultury,
który ją na równym poziomie z całą zachodnią Europą stawiał”. Zob. T. Silnicki,
Sobory powszechne a Polska, s. 69, K. Górski, Pawel Włodkowic z Brudzenia, Polski
Słownik Biograficzny, t. XXV, 1980, s. 377-381; F. Kiryk, Nauk przemożnych perła,
Kraków 1986, s. 65-66, oraz K. Pieradzka, Uniwersytet Krakowski w służbie państwa,
s. 97-98.
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do przyszłego soboru38. Udział tych profesorów w obradach soboru
w Konstancji i ich zaangażowanie w obronę żywotnych interesów Polski
stanowił pierwszy przypadek wystąpienia Uniwersytetu Krakowskiego
na forum międzynarodowym39 w interesie kraju. I jakkolwiek w końcowym
etapie sprawy Falkenberga papież wykazał zadziwiającą łagodność, to jednak
wobec Uniwersytetu nie był tak wyrozumiały, jak o tym świadczy
wstrzymanie w Kurii Rzymskiej zatwierdzenia pewnych beneficjów dla
Uniwersytetu, o co król Jagiełło obwiniał jakiegoś Piotra40. I tu jednak na
złagodzenie kursu papiestwa wpłynęła obawa przed husytyzmem, który mógł
się rozwinąć na fali niezadowolenia z polityki papieża. Król natomiast
wybaczył Falkenbergowi i nawet interweniował w sprawie jego uwolnienia
z więzienia. Falkenberg z kolei popadł w konflikt z Krzyżakami, gdyż jako
pomocnik inkwizytora Piotra Wichmana w Toruniu wraz z nim wystąpił
z oskarżeniem o herezję krzyżackiego kanonika z Sambii, Andrzeja
38

Zob. K. Pieradzka, Dwie polskie relacje kronikarskie o soborze w Konstancji,
w: Mediaevalia. W 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, s. 232.
39
Działania Polaków usilnie wspierał Stefan Palecz (Palatsch, de Najori Palecz,
z Palce, de Praga i in.), który był wówczas profesorem Uniwersytetu w Pradze,
a następnie w Krakowie. Palecz urodził się ok. 1365 r. Studia ukończył
na Uniwersytecie Praskim w 1391 r. jako magister sztuk wyzwolonych. Tam też
w 1399/1400 r. był dziekanem, a w następnym semestrze rektorem. Ok. 1402 r. został
bakałarzem teologii. W 1411 r. uzyskał doktorat z tej dziedziny. Początkowo
deklarował się jako zwolennik niektórych koncepcji Wiklefa i Husa, potem jednak
zerwał z husytyzmem i jako dziekan wydziału teologicznego zabronił udziału we
wszelkich dyskusjach na ten temat zarówno scholarom, jak i mistrzom. Uczestniczył
w soborze w Konstancji i brał udział w przygotowaniu procesu Husa. Tam też
nawiązał kontakt z poselstwem Akademii Krakowskiej, a nawet podpisał apelację
do przyszłego soboru wniesioną przez delegację polską w sprawie Jana Falkenberga.
Po zakończeniu soboru za zgodą biskupa Wojciecha Jastrzębca przybył do Krakowa,
a ponieważ nie mógł wrócić do Czech, gdzie obarczano go odpowiedzialnością za
śmierć Husa, rozpoczął wykłady na Wydziale Teologicznym. Jego uczniami byli
m.in. Jan Elgot i Jakub z Paradyża. Jako najwybitniejszy teolog antyhusycki wywarł
duży wpływ na teologów polskich. Zmarł po 1422 r., pozostawiając w dorobku szereg
dzieł teologicznych, a wśród nich traktat De auctoritate ecclesiae Romanae, w którym
opowiedział się za poglądem o wyższości soboru nad papieżem. Zob. R. Palacz,
Palecz Stefan, Polski Słownik Biograficzny, t. XXV, 1980, s. 65-66. Apelację
do przyszłego soboru podpisał też wybitny humanista, podobnie jak Włodkowic
uczeń Zabarelli, Piotr Paweł Vergerius, który później utrzymywał bliskie stosunki
z Grzegorzem z Sanoka. Zob. P. Czartoryski, Średniowiecze, w: Historia nauki
polskiej, t. I, pod red. B. Suchodolskiego, Wrocław 1970, s. 182.
40
Zob. Codex Diplomaticus Universitatis Studii Generalia Cracoviensis, t. I, nr
LXIII, s. 121. Zdaniem A. Prochaski, Sobór w Konstancji, s. 77, miał to być Piotr
Wolfram.
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Pfaffendorfa. Został w związku z tym wezwany przed trybunał na soborze
w Bazylei, gdzie zamierzał podobno wystąpić z niezwykle ostrą satyrą
antykrzyżacką, którą chciał się zemścić na wielkim mistrzu Pawle Russdorfie.
Ten bowiem za Satyrę przeciw Polakom zapłacił mu tylko cztery grzywny
pruskie, twierdząc, że nie przyniosła ona pożytku ani jemu, ani Zakonowi 41.
Napisana natomiast przez Falkenberga kolejna satyra, tym razem przeciw
Krzyżakom, została mu zrabowana przez wysłanników Zakonu podczas
podróży. Falkenberg zmarł w Legnicy w drodze powrotnej z Bazylei42. Przez
niektórych autorów niemieckich jest uważany za męczennika niemieckiej
sprawy narodowej43.
Pomimo sprawy Falkenberga stosunki pomiędzy Akademią Krakowską
i zakonem dominikanów z biegiem czasu ułożyły się poprawnie, a nawet
doszło pomiędzy nimi do znacznego zbliżenia. Za rektoratu bowiem
Benedykta Hesse, gdy przeorem klasztoru krakowskiego był Jakub
Godziemba z Bydgoszczy44, prowincjał zakonu w Polsce i profesor Akademii
Scenę pomiędzy Falkenbergiem a wielkim mistrzem krzyżackim przedstawił Jan
Długosz, Dzieła t. IV, s. 185, jednakże w prawdziwość tego przekazu wątpi
J. Fijałek, Dwaj dominikanie s. 39. W świetle interpretacji L. Ehrlicha, Paweł
Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza, s. 201-203, przebieg opisanego przez
Długosza wydarzenia jest bardzo prawdopodobny.
42
Zob. M. Chyliński, Pamflet Falkenberga, s. 288.
43
Naszym odczuciom natomiast dał wyraz J. Fijałek, Dwaj dominikanie, s. 82,
w wezwaniu: „Polaku, kiedy będziesz w Rzymie przechodził koło zamku św. Anioła,
zdążając do Bazyliki św. Piotra i do Watykanu, wspomnij, iż w tym wiezieniu
niegdyś papieskim z woli papieża Marcina V siedział zamknięty mnich niemiecki,
oszczerca twego króla, narodu i państwa”.
44
Jakub Godziemba (zm. w 1478 r.) po raz pierwszy występuje w źródłach w 1440 r.
jako przeor krakowski i lektor św. teologii. W 1446 albo w 1447 został on
licencjatem, a w 1450 profesorem na Wydziale Teologicznym Akademii
Krakowskiej, gdzie stał się zwiastunem nowej doktryny, a mianowicie tomizmu. Jego
zasługą było doprowadzenie w 1450 r. do unii Uniwersytetu z dominikanami,
w wyniku czego sam Jakub został przyjęty pro magistro in theologia, czyli objął
stanowisko profesora na Wydziale Teologii. Zob. J. Kłoczowski, Jakub z Bydgoszczy,
Polski Słownik Biograficzny, t. X, 1962-1964, s. 351-352, M. Markowski, Dzieje
Wydziału Teologii, s. 174, oraz K. R. Prokop, Biskupi pomocniczy w diecezjach
polskich, s. 361. Długoletnie rządy Jakuba Godziemby w prowincji polskiej
przyniosły stabilizację i zaowocowały próbą zreformowania klasztorów. Zob.
J. Kłoczowski, Klasztor dominikański w Krakowie w polskiej prowincji
dominikańskiej w XIII-XVI stulecia, w: Cracovia – Polonia – Europa. Studia
z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątąpiątą
rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 42-43. Nie
odpowiada natomiast prawdzie informacja przytaczana przez późniejszych
historiografów dominikańskich, że Jakub Godziemba, podobnie jak i bakałarz
41
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Krakowskiej, został w dniu 28 sierpnia 1450 r. zawarty podobny jak w Paryżu
i Kolonii układ między Uniwersytetem a dominikanami krakowskimi. W myśl
jego postanowień dominikanie studiujący i zdobywający stopnie naukowe
Akademii Krakowskiej z 1455 oraz następca Jakuba na stanowisku prowincjała,
Wojciech z Siecina, sprawowali urząd sufragana (Godziemba w diecezji krakowskiej,
Wojciech w gnieźnieńskiej). Jak bowiem wykazał K. R. Prokop, op. cit., s. 372-373,
żaden z nich biskupem pomocniczym nie był. Jako prowincjał dominikanów
natomiast Jakub Godziemba stał się celem ataków mistrza Akademii Sędziwoja
z Czechła, który domagał się usunięcia z kościoła dominikanów znajdującej się tam
od dwustu lat rzeźby Matki Boskiej leżącej na łożu po urodzeniu Pana Jezusa.
Zdaniem Sędziwoja, który najpierw zaatakował dominikanów na sejmie
piotrkowskim w 1468 r., a następnie wezwał Jakuba do odbycia publicznej dysputy
na Uniwersytecie, urągało to kultowi Matki Boskiej, gdyż zrównywało ją ze
śmiertelnymi położnicami. Dominikanie natomiast, pomimo przyjęcia dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu przez sobór bazylejski (zob. Dokumenty Soborów
Powszechnych, t. III, s. 423), konsekwentnie odrzucali tę doktrynę, głosząc, że była
to zemsta schizmatyckiego soboru na zakonie za to, że popierał on prawowitego
papieża rzymskiego Eugeniusza IV. Zob. J. Fijałek, Nasza nauka krakowska
o Niepokalanym Poczęciu N. M. Panny w wiekach średnich, Przegląd Polski (1936)
34/136, s. 443-444. Problem ten zresztą był przedmiotem sporu już dużo wcześniej
na Uniwersytecie Paryskim, którego mistrzowie pokonali dominikanów w dyskusji
i spowodowali odsunięcie ich od wykładów na 15 lat (1387-1404). Tamże, s. 430.
Jak wykazał ten autor, środowisko krakowskie było żywo zaangażowane w obronę
nauki o Niepokalanym Poczęciu i to niemal od początku (s. 420 i n.). Pogląd ten
podziela również M. Rechowicz, Po założeniu Wydziału Teologicznego w Krakowie
(wiek XV), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, pod red. M. Rechowicza, t. I:
Średniowiecze, Lublin 1974, s. 124-127, stwierdzając, że na Uniwersytecie
Krakowskim święto poświęcone Niepokalanemu Poczęciu obchodzono już w 1406 r.,
a być może nawet wcześniej. Problem ten również stanowił przedmiot kwestii
przedstawionej do dysputy doktorskiej Pawła z Pyskowic pt. De conceptione
benedictae Virginis Mariae, w której autor rozprawił się z 16 zwolennikami opinii
przeciwnych. Kult Niepokalanego Poczęcia znalazł też wyraz w kazaniach
i poglądach czołowych krakowskich profesorów, m.in. Mateusza z Krakowa, Jana
Isnera, Jana Sčekny, Mikołaja z Koźmina, Mikołaja z Błonia, św. Jana Kantego
i innych. Jaki był natomiast wynik dysputy Jakuba Godziemby z Sędziwojem
z Czechła nie wiadomo, chociaż Jakub wprost nazwał Sędziwoja heretykiem. Zob.
J. Fijałek, Studya do dziejów Uniwersytetu i jego Wydziału Teologicznego w XV
wieku, Kraków 1898,, s. 117, przyp. 7, oraz W. Drelicharz, Sędziwój z Czechła, Polski
Słownik Biograficzny, t. XXXVI, 1995-1996, s. 398. Ostateczne zwycięstwo odniósł
jednak Sędziwój, gdyż Jakubowi generał zakonu kazał usunąć simulacrum z kościoła.
Zob. R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, w: Dzieje teologii
katolickiej w Polsce, pod red. M. Rechowicza, t. II: Od Odrodzenia do Oświecenia,
cz. II: Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach i szkołach zakonnych,
Lublin 1975, s. 224.
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w Akademii Krakowskiej mieli mieć zapewnione wszelkie prawa i wpływy
w uczelni45, natomiast członkowie społeczności uniwersyteckiej mieli
uczestniczyć we wszelkich łaskach i błogosławieństwach Bożych, które
by przez dominikanów na ludzkość spłynęły, jak to sprecyzował generał
zakonu Salvus Cassetta w piśmie do Uniwersytetu w 1481 r.46. Do studiów
na Akademii dopuszczono zatem cały zakon dominikanów, przy czym
inkorporacja powodowała, że członkowie konwentu dominikańskiego nie byli
zobowiązani do immatrykulacji przy podejmowaniu studiów. W ten sposób
zakonnicy ci byli uwidaczniani w dokumentach uniwersyteckich dopiero
w przypadku uzyskania stopnia naukowego. Unia ta umożliwiła również
profesorom studium zakonnego inkorporowanie się na wydziałach Akademii
łącznie z teologicznym i obejmowania tam katedr 47. Pomimo tego związek
dominikanów z Akademią był dość luźny, a także stosunkowo nieliczni są
dominikanie podejmujący studia na Akademii48. Rzadko też spotyka się
wśród
dominikanów
wybitnych
profesorów,
którzy
mogliby
współzawodniczyć pod tym względem z Jakubem Godziembą. Niewątpliwie
jednak należy do nich żyjący wcześniej od Godziemby magister z 1415 r.,

Zob. Conclusiones Universitatis Cracoviensis, nr 17, s. 15. Tę uchwałę ogólnego
zgromadzenia profesorów statuty Wydziału Teologicznego z 1521 r. rozciągnęły
na wszystkich zakonników (cuiuscunque ordinis fratres – tamże, przyp. 1). Pomimo
inkorporacji do Uniwersytetu zakonne studia generalia zachowały jednak swoją
niezależność i w dalszym ciągu podlegały władzom swego zakonu. Zob.
J. Kłoczowski, Ze związków Polski z krajami zachodnimi u schyłku średniowiecza,
Studia zagraniczne dominikanów prowincji polskiej, w: Polska w Europie. Lublin
1968, s. 111.
46
Zob. K. Morawski, Historya Uniwersytetu, t. II, s. 334-335.
47
Zob. K. R. Prokop, Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie
przedtrydenckiej (2 poł. XIII – 1 poł. XVI w.), Kraków 2002, s. 154-155. Inkorporacja
dominikanów do Uniwersytetu miała również konsekwencje doktrynalne, o których
traktuje M. Markowski, Dzieje Wydziału Teologii, s. 173.
48
Tak więc przed rokiem 1450 promowało się w Krakowie zaledwie 2 dominikanów,
od 1450 r. do początków XVI w. – 13. Zob. M. Rechowicz, Początki i rozwój kultury
scholastycznej, s. 74. Jest to o tyle rzeczą dziwną, że polska prowincja zakonu
dominikańskiego była bardzo rozległa i obejmowała oprócz ówczesnej Polski leżące
poza jej granicami Śląsk, Pomorze i Prusy oraz Litwę i Ruś. Zob. J. Fijałek, Dwaj
dominikanie krakowscy: Jan Biskupiec i Jan Falkenberg, s. 5. Z drugiej strony
jednak nie można przejść do porządku dziennego nad stwierdzeniem
J. Kłoczowskiego, Zakony na ziemiach polskich, s. 537, że na wielu uniwersytetach
dominikanie i inni bracia z zakonów żebrzących mieli prawo do uczestniczenia
w zajęciach i przywilejach akademickich bez obowiązku immatrykulacji, co oznacza,
że zachowane metryki uniwersyteckie mogą w odniesieniu do mendykantów nie
oddawać rzeczywistego stanu rzeczy.
45
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a następnie doktor dekretów i wybitny kaznodzieja Paweł z Zatora 49.
Niemniej jednak inkorporacja do Uniwersytetu Krakowskiego sprawiła,
że członkowie zakonu kaznodziejskiego w większej niż dotychczas liczbie,
chociaż i tak niezbyt imponującej, zaczęli na tej uczelni zdobywać stopnie
naukowe50. Przed inkorporacją spotykamy ich bowiem na Akademii
Krakowskiej jedynie niewielu. Jednym z pierwszych był niewątpliwie Jan
Biskupiec51, immatrykulowany w roku 1407 do Akademii Krakowskiej,
w której następnie niewątpliwie wykładał. Na mocy decyzji zakonnej
Kapituły Generalnej de omnibus concilio et concordia i n r i g r o s o
e x a m i n e w 1410 r. uzyskał on doktorat „in sacra pagina”52. Był on jednym
Zob. K. Morawski, Historya Uniwersytetu, t. I, s. 289. Paweł, z Zatora (ok. 13951463) urodził się w rodzinie mieszczańskiej. W 1411 r. wpisał się do metryki
Akademii Krakowskiej, w 1413 r. został bakałarzem, w 1415 magistrem sztuk
wyzwolonych. Ok. 1420 r. rozpoczął studia prawnicze i po dziesięciu latach uzyskał
stopień doktora dekretów i wszedł do grona profesorów prawa. Wówczas też przyjął
święcenia. W 1423 r. został kaznodzieją katedralnym, natomiast od 1426 r. był
członkiem komisji zajmującej się badaniem i zbieraniem wiadomości o cudach jakie
zdarzyły się przy grobie Królowej Jadwigi. W środowisku krakowskim cieszył się
sławą znakomitego mówcy. Jemu też powierzono kazanie na pogrzebie Jadwigi.
W 1439 r. został wikariuszem generalnym diecezji i w tym charakterze zatwierdził
kilka nadań dla Uniwersytetu. Zmarł 9 grudnia 1463 r. Wiele jego kazań zachowało
się w bibliotekach polskich. Z przekonania był koncyliarystą. Zob. J. Wolny, Paweł
z Zatora, Polski Słownik Biograficzny, t. XXV, 1980, s. 401-403.
50
Nie oznacza to jednak, że dominikanie polscy podejmowali studia tylko
w Krakowie. Jak bowiem ustalił J. Kłoczowski, Ze związków Polski z krajami
zachodnimi u schyłku średniowiecza. Studia zagraniczne dominikanów prowincji
polskiej, w: Polska w Europie, Lublin 1968, s. 120 i n., w latach 1420-1520 aż 175
dominikanów, w tym również z klasztoru w Krakowie, odbywało studia poza
granicami prowincji (imienny wykaz – op. cit., s. 128-135), natomiast około 20
dominikanów z Polski było profesorami za granicą. Zob. R. Świętochowski,
Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 229.
51
J. Fijałek, Dwaj dominikanie krakowscy, s. 17, uważa go za pierwszego
dominikanina studiującego w Krakowie obok Piotra Weychmana.
52
Zob. K. Kaczmarek, Jeszcze o lektorach i studentach w średniowiecznej prowincji
polskich dominikanów, s. 68. Stawia to pod znakiem zapytania twierdzenie J. Fijałka,
op. cit., s. 19, że Jan Biskupiec doktorat uzyskał w trybie nietypowym, gdyż w drodze
decyzji papieża. Miał to być zatem pierwszy w Polsce doctor bullatus. Kwestię tę
wyjaśnia P. Kielar, Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów, s. 375,
stwierdzając, że otrzymał on rzeczywiście stopień naukowy na mocy bulli papieskiej,
ale następnie złożył egzaminy przed komisją magistrów zakonnych i uzyskał jego
zatwierdzenie. Jan Biskupiec, przeor krakowskiego klasztoru dominikanów, doktor
teologii, prowincjał zakonny i biskup chełmski urodził się w 1377 r. w rzemieślniczej
rodzinie Biskupów osiadłej w Krakowie. Profesję zakonną przyjął w Opatowcu, stąd
też jest zwany Janem z Opatowa. W latach 1411-1417 r. był prowincjałem, po czym
49
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z pierwszych przełożonych dominikańskiego studium generale w Krakowie
i prowincjałem zakonnym w latach 1411-1417. J. Fijałek53 wylicza tu również
Piotra Weychmana seu Wichmana, Andrzeja Wężyka, Niemca Hermanna
z Nepomuka 54 oraz Andrzeja z Konstantynopola, profesora teologii Akademii
Krakowskiej i późniejszego biskupa Kolossy, który w latach 1428-1429
przebywał w Polsce jako legat papieża Marcina V w celu skłonienia króla
do wojny z husytami, a jednocześnie działał w Akademii Krakowskiej 55.
Należy do tej listy dopisać Mikołaja Lyboldy wpisanego w metryce
uniwersyteckiej pod r. 1420 jako Frater Nicolaus Ordinis Predicatorum,
Magister Artium, Sacrae Teologiae Baccalarius, Andrzeja Jacobi
immatrykulowanego w 1427 r. oraz brata Ulryka, doktora teologii z 1441 r.,
zapewne identycznego z immatrykulowanym w Akademii Krakowskiej
w 1436 r. Ulrykiem z Vildeshosen. W późniejszym okresie natomiast
zasługują na uwagę, oprócz Jakuba Godziemby, Wojciech z Siecina oraz
wcześniejszy od niego, dopuszczony do kursorycznych wykładów z Biblii,
zapoczątkowanych w 1448 r., Henryk z Campiflorum56. Ponadto
w dokumentach uniwersyteckich występuje kilku dalszych dominikanów.
W szczególności należy do nich Maciej Hajn (zmarły przed czerwcem 1477
r.), który studiował filozofię w Wiedniu i w Kolonii, następnie teologię
przeszedł na biskupstwo chełmskie, pozostając na nim do śmierci w dniu 22 kwietnia
1452 r. W 1407 r., już jako przeor, zapisał się na Uniwersytet w Krakowie, ale nie
wiadomo, czy dla uzyskania stopnia naukowego, czy też dla symbolicznego aktu
związania dominikanów krakowskich z Akademią. W 1410 r. przebywał na spotkaniu
kapituły generalnej w Bolonii i otrzymał od niej promocję zakonno – papieską
na doktora, czyli według terminologii dominikańskiej magistra teologii. Wykazywał
też duże zainteresowania historyczne. Był blisko związany z Władysławem Jagiełłą
i pełnił funkcję jego doradcy i spowiednika. W jego imieniu uczestniczył też
w sierpniu 1432 r. w dyskusji ze Zbigniewem Oleśnickim i profesorami Akademii
Krakowskiej na temat nałożonego przez biskupa Oleśnickiego interdyktu w związku
z pobytem husytów w Krakowie.
53
J. Fijałek, Studya z dziejów Uniwersytetu, s. 113 i n.
54
Promował go regens dominikańskiego studium generale w Krakowie Jan
Frankenstein. Zob. K. Wójcik, Jan z Kluczborka, filozof i teolog Uniwersytetu
Krakowskiego, Lublin 1995, s. 27.
55
Ciekawa jest zwłaszcza historia doktoratu Hermanna z Nepomuka, który
początkowo studiował w Pradze i na studia w Uniwersytecie Krakowskim przyszedł
w 1420 r. już jako bakałarz teologii, uzyskując tu następnie licencjaturę i doktorat.
Nadał mu je jednak nie kanclerz Uniwersytetu, ale jego brat zakonny Jan Melzer
(występujący też jako Jan Melczer lub Johannes Brasiator de Frankenstein)
z Ząbkowic Śląskich, który na krakowskim Wydziale Teologii przebywał tylko
incydentalnie, prawdopodobnie w związku z walką z husytyzmem. Zob.
M. Markowski, Dzieje Wydziału Teologii, s. 124-126.
56
Zob. M. Markowski, op. cit., s. 174.
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w studium dominikańskim w Paryżu, a w semestrze zimowym 1454/55 wpisał
się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Krakowskiego i uzyskał stopień
bakałarza biblijnego. W tym samym roku wstąpił na Uniwersytet Krakowski
Krystian Herbroner z Wiednia, a w roku następnym inny dominikanin,
Grzegorz z Wrocławia. W latach pięćdziesiątych studiowali też dominikanie
Jakub Grzymała z Dzierżanowa (zm. w 1454 r.) oraz Albert, który podobnie
jak większość studiujących zakonników ograniczył się tylko do zdobycia
stopnia bakałarza biblijnego57. Również tylko ten stopień zdobyli późniejsi
od nich: Michał (1473 r.), Ulryk z Bazylei (1478 r.), Jan Żwierzyna
(Dzwierzina), Bernard z Łęczycy (1488 r.), gdyż wystarczało im to do
prowadzenia wykładów z teologii w studium zakonnym58. Wyżej od nich
w godnościach naukowych postąpił natomiast Jan z Radziejowa, który
w 1470 r. został magistrem sztuk wyzwolonych, w 1482 r. – bakałarzem
biblijnym, a ok. 1495 r. – doktorem teologii. Nie wykładał jednak długo
na Uniwersytecie, gdyż już w 1496 r. został sufraganem gnieźnieńskim59.
Doktoraty z teologii osiągnęli również dominikanie Albert z Ryczywołu
(zm. w 1510 r.)60, Mikołaj ze Żnina, który otrzymał insygnia doktorskie razem
ze Stanisławem z Olkusza w 1509 r., oraz Feliks z Kazimierza (zm. w 1544
r.), profesor w Bolonii, a potem w Akademii Krakowskiej, późniejszy biskup
tytularny Caffy i sufragan wileński. W 1525 r. uzyskał on nostryfikację
obcego doktoratu, po której został inkorporowany do Wydziału
Zob. M. Markowski, op. cit., s. 185. Jako studentów Akademi Krakowskiej
K. Kaczmarek, op. cit., s. 66-75, wymienia też kolejnych dominikanów,
a mianowicie: Jakuba (wpis w 1426 r.), Jana Jankewicza z Wrocławia, Michała
Rerera z Wrocławia i Jerzego Stanislai „de Strelin” (wpis w 1427 r.), Stefana
z krakowskiego klasztoru św. Trójcy (wpis w r. 1429), Jana Wynandi (wpis w 1430
r.), Marcina (wpis w 1434), Klemensa (wpis w 1436 r.), Pawła (wpis w 1442 r.), Jana
Swyerzyna (wpis w 1465 r.), Andrzeja Rybkę (również wpisanego w 1465 r.),
Andrzeja Nicolai „de Casouia” (z prowincji węgierskiej) odnotowanego w metryce
uniwersyteckiej pod r. 1466, Chryzostoma Blasy „de Sichmidio” (wpis w 1478 r.),
immatrykulowanego w tym samym roku Jana Michaelisa, Grzegorza Johannis
„de Alba” (wpis w 1478 r.), Dominika Rissil (wpis przed r. 1485), Mikołaja Mathie
„de Zegrzany” (wpis w 1485 r.), Marianusa z klasztoru św. Trójcy w Krakowie (wpis
w 1487) oraz Jana „de Pyernesz” (wpis w 1494 r.).
58
K. Kaczmarek, op. cit., s. 71, wylicza tu również Michała, bakałarza sztuk z 1465 r.
oraz Marcina z Miśni, który w 1468 r. również uzyskał bakalaureat sztuk
wyzwolonych..
59
Tamże, s. 175 i n.
60
Z tej samej miejscowości pochodził też inny dominikanin związany z Akademią
Krakowską, a mianowicie Wojciech z Ryczywołu (Albertus Taurini), który w 1534 r.
uzyskał magisterium na Uniwersytecie Krakowskim, a nawet przez pewien czas
prowadził tam wykłady. Zob. R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne
dominikanów, s. 281.
57
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Teologicznego. Nieco wcześniej od niego na Uniwersytecie Krakowskim
pojawił się inny dominikanin, Ludolf (zm. w 1519 r), doktor Uniwersytetu
w Ferrarze i wykładowca Biblii w Bolonii, którego ściągnięto na Wydział
w związku z częstymi absencjami profesorów61. Podobnie jak Feliks
z Kazimierza oraz Jan z Radziejowa (zm. w 1504 lub 1505 r.) biskupami
pomocniczymi zostało również kilku innych dominikanów wykształconych
w Akademii Krakowskiej, a mianowicie w diecezji krakowskiej: Marian Lulia
vel Ludia (zm. w 1503 r.), który pomimo studiów w Akademii Krakowskiej
żadnego stopnia naukowego nie uzyskał, oraz Paweł z Krakowa, bakałarz
sztuk wyzwolonych z 1443 r.62 Z wybitniejszych dominikanów
z późniejszego okresu należy natomiast wymienić Melchiora z Mościsk
(ok. 1511-1591) oraz Fabiana Adama Birkowskiego (1566-1636). Melchior
z Mościsk, spowiednik Zygmunta Augusta, kaznodzieja i inkwizytor zwany
był również Mosticensis, Mościcki lub Pontianus. Prawdopodobnie nazywał
się jednak Drobicki (Drobyczski). W 1521 r. zapisał się on na Uniwersytet
Krakowski, w 1530 r. natomiast wstąpił do dominikanów, przyjmując imię
Melchior. Studia kontynuował w zakonnym studium generale w Krakowie,
a potem w Bolonii, gdzie uzyskał doktorat z teologii w 1546 r. W 1559 r.
został wybrany po raz pierwszy prowincjałem. Funkcję tę pełnił po krótkiej
przerwie przez kolejne trzy kadencje. Dużą wagę przywiązywał do
wykształcenia zakonników i ułatwiał im studia w Akademii Krakowskiej.
Jako kaznodzieja generalny zakonu i zarazem inkwizytor prowadził
energiczną działalność kontrreformacyjną. W szczególności starał się nie
dopuścić do zwołania synodu narodowego. Zmarł w Krakowie 19 maja
w 1591 r. Według tradycji miał odrzucić ofiarowany mu przez Zygmunta
Augusta biskupstwo63. Z kolei Fabian Adam Birkowski, po uzyskaniu w 1593
r. doktoratu z filozofii w Akademii Krakowskiej, prowadził wykłady
z literatury antycznej w latach 1595-1597, a w 1598 r. wstąpił do zakonu
Zob. M. Markowski, Dzieje Wydziału Teologii, s. 207 i 214. F. Koneczny, Święci
w dziejach narodu polskiego, wyd. III, Kraków 1988, s. 338, wspomina ponadto
o Rajmundzie Charczewskim, profesorze Akademii Krakowskiej z pierwszej połowy
XVII w., który podczas pobytu w Rzymie wstąpił do dominikanów, a następnie
prowadził akcję misyjną w Kaffie, nawracając wiele ułusów tatarskich. W sumie
w XV w. na Uniwersytecie Krakowskim studiowało 33 dominikanów, w XVI w. –
10, w XVII już ani jeden. Zob. R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne
dominikanów, s. 230.
62
Błędnie natomiast był uważany za dominikanina Wojciech z Bydgoszczy, a z kolei
– jak wspomniałem wyżej – wbrew późniejszej tradycji dominikańskiej nie byli
biskupami Jakub Godziemba z Bydgoszczy i Wojciech z Siecina. Zob. K. R. Prokop,
Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich, s. 311 oraz 372-373.
63
Zob. R. Świętochowski, Melchior z Mościsk, Polski Słownik Biograficzny, t. XX,
1975, s. 404-405.
61
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dominikanów w Krakowie64. Inny zakonnik, Abraham Bzowski (zm. w 1637
r.), student Akademii Krakowskiej od 1581 r. i dominikanin krakowski
od 1589 r., zyskał sobie sławę europejską jako historyk polskiej prowincji
dominikańskiej i Kościoła, chociaż niektóre z jego licznych prac były
przedmiotem krytyki65. Z Akademią Krakowska związany był również
Bernard Adam Kołek (Paxillus), który studiował na Akademii Krakowskiej
w 1592, po czym wstąpił do zakonu bożogrobców, a następnie przeszedł
do dominikanów. Był on szczególnie zaangażowany w walkę z arianami,
natomiast sławę zyskał jako twórca komedii w Polsce66. W tym samym czasie
(1593) studiował też na Uniwersytecie profes klasztoru krakowskiego, Jacek
Suski z Suchej (zm. w 1616 r.), autor szeregu opracowań o charakterze
kaznodziejskim i tłumaczenia ewangelii na język polski. Wstąpienie
do dominikanów poprzedził natomiast studiami w Akademii Krakowskiej,
a nawet uzyskaniem stopnia bakałarza, Walerian Litwanides (1574-1635)67.
Z drugiej strony natomiast w tym okresie można też mówić o pewnych
zadrażnieniach we wzajemnych stosunkach między Uniwersytetem
a dominikanami. Pomijając fakt, że nieostrożni zakonnicy z krakowskiego
klasztoru, zajmujący się alchemią, doprowadzili w 1462 r. do pożaru,
w którym spłonęła połowa miasta, w tym Collegium Minus 68, trzeba tu
zwrócić w szczególności uwagę na spór, jaki w XVI w. zaistniał pomiędzy
Akademią a dominikanami. Ci ostatni bowiem weszli w posiadanie części
prebend i dochodów z kolegiaty św. Idziego w Krakowie69, jakkolwiek one
W 1602 r. po studiach w Bolonii uzyskał zakonny stopień doktora i po powrocie
do Polski uczył teologii w dominikańskim studium generale w Krakowie. W 1611 r.
uzyskał bakalaureat teologii, w 1618 r. – doktorat. Od 1612 r. zajmował po Piotrze
Skardze stanowisko nadwornego kaznodziei królewicza Władysława, któremu
towarzyszył w wyprawach wojennych przeciw Moskwie i Turkom. W 1634 r. objął
funkcję przeora w klasztorze krakowskim. Odznaczał się wybitnym talentem
krasomówczym i dlatego powierzano mu kazania na pogrzebach wybitnych osób:
kanclerza Jana Zamoyskiego, Piotra Skargi, hetmana Karola Chodkiewicza,
Zygmunta III. Zmarł 9 grudnia 1636 r. w Krakowie. Głównym jego dziełem
homiletycznym są Kazania na niedziele i święta doroczne (Kraków 1620), jednakże
sławę przyniosły mu kazania obozowe i mowy pogrzebowe. Zob. W. Pazera,
Kaznodziejstwo w Polsce od początku do końca epoki baroku, Częstochowa 1999, s.
218-219.
65
Zob. R. Świętochowski, op. cit., s. 258-259.
66
Tamże, s. 266.
67
Tamże, s. 268, 269, 278 i in.
68
Zob. K. Morawski, Historya Uniwersytetu, t. II, s. 58.
69
Chodzi tu o obecny kościół św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej wybudowany jako
wotum wdzięczności za urodziny Bolesława Krzywoustego. O wspomnianym
beneficjum pisze J. Długosz, Liber beneficjorum, t. I, s. 600.
64
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na prośbę króla Władysława Jagiełły, Jana Tęczyńskiego i kanclerza Zakliki
zostały już w maju 1401 r. przyznane przez papieża Bonifacego IX Akademii
Krakowskiej. Odnośny dokument o inkorporacji kolegiaty wraz z dochodami
trafił jednak dziwnym trafem do klasztoru benedyktynów w Sieciechowie,
którzy jeszcze za czasów Jagiełły mieli prawo do części patronatu, i uczelnia
otrzymała go dopiero w 1566 r. Wtedy też zaczęła dochodzić swoich praw,
przy czym okazało się, że w posiadanie przysługujących jej prebend weszli
dominikanie. Ostatecznie po wielu zabiegach udało się część owych prebend
odzyskać w 1594 r. i przyznano je Kolegium Prawniczemu 70.
Z drugiej strony w XVII w., kiedy Akademia Krakowska prowadziła
walkę z jezuitami o wyłączność w dziedzinie nauczania, władze uczelni,
aby uchronić młodzież od wpływu jezuitów, powierzyły duszpasterstwo
akademickie właśnie dominikanom. W tym celu bowiem rektor Jakub
Naymanowic w dniu 8 września 1621 r. zakazał profesorom i scholarom
wstępowania do będącej pod wpływem jezuitów Sodalicji Mariańskiej 71
i ustanowił akademickie Bractwo Różańcowe, powierzając nad nim opiekę
dominikanom72, którzy potraktowali to zadanie bardzo poważnie.
Dominikanie też wspierali Akademię w sporze z jezuitami, występując
z ambon przeciw tym ostatnim73. Dowodzi tego opracowanie dla potrzeb
Bractwa przez prowincjała dominikanów Bartłomieja Litwanidesa (imię
zakonne Walerian) specjalnego modlitewnika pt. Pius modus recitandi SS.
Rosarium … in gratam Congregationis oratorii academici SS-mi Rosarii74.
Zapewne te wszystkie okoliczności miał na uwadze jeden z największych
dobrodziejów Uniwersytetu Krakowskiego, Bartłomiej Nowodworski, który
ustanawiając opartą na kapitale 2000 złp fundację dla dominikanów

Tamże, t. I, s. 94-95. Zob. też Z. Kozłowska-Budkowa, Odnowienie jagiellońskie,
s. 47-48. Z ramienia dominikanów prowadził proces z Akademią Seweryn
Lubomlczyk (z Lubomla), z pochodzenia Żyd, który przyjął chrzest i w 1563 r. złożył
śluby zakonne. Jego zasługą wobec konwentu było przeprowadzenie w latach 15891594 r. kanonizacji św. Jacka. Zob. R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne
dominikanów, s. 269.
71
Związki takie zdaniem niektórych historyków były najważniejszą nowością jaką ten
zakon wprowadził w dziedzinie pedagogiki. Początek dała im założona w 1563 r.
kongregacja przy Kolegium w Rzymie.
72
Zob. L. Hajdukiewicz, Naymanowic (Najmanowicz) Jakub, Polski Słownik
Biograficzny, t. XXII, 1977, s. 644. Od 1630 r. przeszło ono na karmelitów.
73
Zob. W. Urban, Akademia Krakowska w dobie reformacji i wczesnej
kontrreformacji (1549-16320, w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 13641764, t. I, pod red. K. Lepszego, Kraków 1964, s. 260.
74
Wydany w 1629 r. Zob. R. Świętochowski, Litwanides Bartłomiej, Polski Słownik
Biograficzny, t. XVII, 1972, s. 487-488.
70
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warszawskich, określił ten zakon jako „przezacnej Akademii Krakowskiej
przyjaciółkę”75.
Do wybitniejszych dominikanów związanych z Uniwersytetem
Krakowskim w późniejszym okresie należał również profesor i trzykrotny
dziekan Wydziału Teologicznego, Jan Paweł Kozłowski (imię zakonne
Mateusz), żyjący w latach 1759-1839. Urodził się on 29 czerwca 1759 r.
w Krakowie w rodzinie mieszczańskiej. W 1775 r. złożył śluby zakonne
i prawdopodobnie w 1780 r. rozpoczął studia w Szkole Głównej Koronnej.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1782 r. przez trzy lata przebywał
w Rzymie, gdzie studiował filozofię i teologię oraz nabył znajomość języka
włoskiego, francuskiego, greckiego i hebrajskiego. Po powrocie do kraju
w 1783 r. uczył w kolegiach dominikańskich, uzyskując kolejne zakonne
stopnie naukowe oraz coraz wyższe godności. W 1810 r. został przełożonym
zakonnej prowincji polskiej. Po przywróceniu w 1815 r. Wydziału
Teologicznego na Uniwersytecie Krakowskim uzyskał – dzięki poparciu
biskupa Woronicza – stanowisko zastępcy profesora, a po dwóch latach
profesora w katedrze historii Kościoła. Zrezygnował wówczas ze
sprawowanego stanowiska prowincjała i poświęcił się nauce. Oprócz historii
Kościoła wykładał również dogmatykę, a po usunięciu z dotychczas
zajmowanej katedry w 1833 r., również teologię pastoralną, pedagogikę
i katechetykę Trzykrotnie też piastował funkcję dziekana Wydziału
Teologicznego. W swoich pracach, z których opublikował jedynie niewielką
część (reszta pozostała w rękopisie), zwalczał zarówno zwolenników
józefinizmu, jak i przedstawicieli nowszych kierunków w dziedzinie
pedagogiki, filozofii, teorii prawa itd.76 Zmarł 5 grudnia 1839 r.77
75

Zob. L. Hajdukiewicz, Naymanowic (Najmanowicz) Jakiub, s. 641-642.
Dominikanie znaleźli się też w gronie doktorów honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W szczególności tytuł ten otrzymał w dniu 9 czerwca 1900 r.
w akademickiej kolegiacie św. Anny Joachim Joseph Berthier (1848-1924), profesor
i rektor Katolickiego Uniwersytetu we Fryburgu, znakomity badacz poezji
i cywilizacji średniowiecznej. Nie miał on jednak wiele wspólnego z krakowskimi
dominikanami. Zob. M. Barcik, Księża doktorzy honoris causa, s. 527, oraz tego
autora Doktorzy teologii honoris causa, s. 46.
76
Zob. R. Dutkowa i R. Świętochowski, Kozłowski Jan Paweł, Polski Słownik
Biograficzny, t. XV, 1970, s. 21-23, oraz M. Kanior, Wydział Teologiczny w dziejach
Uniwersytetu Krakowskiego (1780-1880), Kraków 1998, s. 211 i n. Jego krytyce
przypisuje się utratę katedry przez F. Słotwińskiego, autora podręcznika Prawo
natury prywatne, zdaniem Kozłowskiego niezgodnego z nauką Kościoła, a także
pognębienie liberalnej opozycji w Uniwersytecie.
77
Na uwagę w związku z omawianą kwestią zasługuje również dominikanin Michał
Siejkowski (1695-1752), który opracował zbiór pt. Orationes gratulatoriae ... pro
variis festitivatibus sanctorum (Kraków 1748), do którego dołączył zestawienie
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Oczywiście wymienieni tu dominikanie nie wyczerpują pełnej listy
przedstawicieli tego zakonu związanych z Akademią Krakowską, było ich
bowiem dużo więcej. W sumie zgodzić się należy z wypowiedzią Jana
Fijałka78, że wstępowali oni na Uniwersytet liczniej aniżeli również
pozostający w bliskim związku z tą uczelnią cystersi, chociaż z drugiej strony
żaden z dominikańskich profesorów teologii nie był w stanie konkurować
z cysterskimi uczonymi Janem Sčekną i Jakubem z Paradyża, z których
pierwszy zresztą wpłynął w sposób istotny na losy Akademii, jak była o tym
mowa wyżej.
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dr Jadwiga Sobczuk
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka
ROK 1956 – „WIATR ODNOWY”
The Year 1956 – ‘Wind of Renewal’
Abstract
The year 1956 is an important date in the history of Poland. It symbolically
ends the era of Stalinization. The Thaw affected all areas of life; however, the
author – having mentioned the most important political events – focuses
mainly on culture, which after 1956 experienced remarkable development in
all its fields: film, literature, art and music. The generation brought up in the
times of the October 1956 set the directions for the development of Polish
culture in the next decades.
Keywords: ‘thaw’, June ’56, October ’56, ‘Po prostu’, Pokolenie
Współczesności (the ‘Contemporary’ Generation), Polish Film School, Polish
Poster School, Polish Jazz School, STS, Bim-Bom, Piwnica pod Baranami (the
Cellar under the Rams), Klub Krzywego Koła (Crooked Circle Club), Klub
Inteligencji Katolickiej (Catholic Intellectuals Club).
Streszczenie
Rok 1956 to ważna data w historii Polski. Symbolicznie kończy ona okres
stalinizmu. Odwilż dotyczyła wszystkich dziedzin życia; autorka koncentruje
się głównie – wspominając najważniejsze wydarzenia polityczne – na sferze
kultury, która po 1956 przeżywała niebywały rozwój we wszystkich
dziedzinach: filmu, literatury, sztuki, muzyki. Pokolenie wyrosłe w czasach
Października wytyczało w następnych dziesięcioleciach kierunki rozwoju
kultury polskiej.
Słowa kluczowe: „odwilż”, Czerwiec ’56, Październik ’56, „Po prostu”,
Pokolenie Współczesności, polska szkoła filmowa, polska szkoła plakatu,
polska szkoła jazzu, STS, Bim-Bom, Piwnica pod Baranami, Klub Krzywego
Koła, Klub Inteligencji Katolickiej.

Wiatr odnowy wiał
Darowano reszty kar
Znów się można było śmiać.
W kawiarniany gwar
Jak tornado jazz się wdarł
Znów się można było śmiać.
(Autobiografia, Perfect)
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Piosenki ponadczasowe mają to do siebie, że autor w kilku
linijkach tekstu przekazuje obraz malowany przez innych na kilkuset
stronach książek. Autobiografia Perfectu ze słowami Bogdana
Olewicza to przykład właśnie takiego tekstu, do którego można odnieść
się, próbując nakreślić przełom związany z rokiem 1956. O roku ów! –
chciałoby się powiedzieć! Minęło 60 lat od wydarzeń, które przyniosły
wiele zmian, jeszcze więcej oczekiwań i nadziei. W krótkim artykule
nie można przedstawić całego spectrum zdarzeń, dlatego będzie tu
mowa tylko o kilku aspektach – ad perpetuam rei memoriam.
Wiatr odnowy wiał…
Rok 1956 wiąże się z dużymi zmianami, ale proces, którego
skutki zobaczył świat w owym roku, rozpoczął się oczywiście
wcześniej. Katalizatorem dla wydarzeń w obozie państw
komunistycznych była bez wątpienia śmierć Stalina w 1953, ale
destalinizacja była niełatwym procesem. Zmiany następowały powoli,
wiązały się z walką o władzę w ZSRR i pomysłami komunistów w tej
dziedzinie. Z inicjatywy Ławrientija Berii zwolniono z łagrów
członków rodzin kierownictwa partyjnego1, co zapoczątkowało rewizję
procesów i rehabilitację skazanych w czasach stalinowskich. Nikita
Chruszczow powoli pozbywał się konkurentów, aż w 1958 roku
zakończył okres „kolektywnego kierownictwa”.
Dla Europy Wschodniej przełomem okazał się XX Zjazd
KPZR, który rozpoczął się 14 lutego 1956. Wygłoszony na nim referat
Chruszczowa O kulcie jednostki i jego następstwach, mimo że
ograniczał się tylko do omówienia przestępstw Stalina popełnionych na
wiernych członkach partii, wyraźnie przedstawił mechanizm terroru
i system samowoli2. „Odwilż” – jak nazwano korektę metod
sprawowania władzy przez komunistów – była kontrolowana przez
nich samych, ale oznaczała wiele faktycznych zmian w życiu
publicznym.
Wydarzenia takie, jak audycje Józefa Światły w Radio Wolna
Europa, ukazujące mechanizmy funkcjonowania władzy w PRL,
wymusiły zmiany w sferze publicznej; bez rozgłosu, w grudniu 1954,
zwolniono Władysława Gomułkę z więzienia, wyhamowano
np. Polinę Żemczużynę, żonę Mołotowa.
Najnowsza historia świata 1945-1995, t. I 1945-1963, red. A. Patek, J. Rydel,
J. Węc, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997, s. 289.
1
2
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przygotowania procesów pokazowych, polityka terroru wobec Kościoła
katolickiego czekała na zmiany. 3 Po śmierci Bolesława Bieruta (12
marca 1956) nastąpiła polaryzacja w obozie władzy i widoczne stały się
frakcje walczące o przejęcie schedy. 27 kwietnia 1956 ogłoszono
w Polsce amnestię, zrehabilitowano oskarżonych w głośnym procesie
gen. Tatara, aresztowano kolejnych funkcjonariuszy Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, wymieniano personel w sądownictwie
i prokuraturze – wszystko w ciągu kilku tygodni, co społeczeństwo
odbierało jako oznaki słabnięcia władzy. 4
Kluczowym momentem stał się Poznański Czerwiec.
W walkach zginęło 59 osób, ponad 500 było rannych – reakcją na te
wypadki była niespotykana od lat fala aktywności społecznej: napisy na
murach, ulotki, anonimowe listy do władz 5, doszukiwanie się skojarzeń
z wydarzeniami w różnych sytuacjach.6
Fot. 1. Czołgi na poznańskich ulicach – czerwiec 19567

3

A. Albert, Najnowsza historia Polski 1918-1980, cz. III 1954-1956, Polonia
Book Fund, Londyn 1989, s. 689-692.
4
A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995, s. 300.
5
A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od Niepodległości do
Niepodległości. Historia Polski 1918-1989, IPN, Warszawa 2011, s. 278-279.
6
Jak choćby w sytuacji, gdy członkowie Sekstetu Komedy wystąpili
w Sopocie w jednolitych czarnych ubraniach – a ponieważ pochodzili
z Poznania, tłumaczono sobie, że w ten sposób muzycy utożsamiają się
z wypadkami w rodzinnym mieście.
7
http://historia.wp.pl/title,Poznanski-Czerwiec
56,wid,18398331,wiadomosc.html?ticaid=1186e4
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Powszechne stało się oczekiwanie na poważne zmiany –
a łączono je z Władysławem Gomułką, który okazał się do przyjęcia
dla różnych frakcji politycznych – i był w 1956 ulubieńcem „ulicy”. Na
zmiany ostro zareagowała Moskwa – Nikita Chruszczow przyleciał
osobiście do Polski, ale został przekonany przez polskich komunistów,
z Gomułką na czele, że zmiany personalne nie oznaczają zmian
systemowych. Październik’56 wiązał się z ogromnymi nadziejami –
w ciągu kilku miesięcy wiece i demonstracje przeszły przez cały kraj,
na wsiach samorzutnie rozwiązywano kołchozy, młodzież występowała
z ZMP. Ale już przemówienie Gomułki na Palcu Defilad studziło
nastroje, a szokiem dla społeczeństwa była sowiecka interwencja na
Węgrzech. Mimo oznak braterstwa z Węgrami, nie doszło w Polsce
wówczas do walk z komunistami; Jan Nowak-Jeziorański postawił tezę,
że w tym właśnie momencie owoce przyniosła m.in. pamięć
o powstaniu warszawskim: Pamięć powstania stworzyła skuteczny
hamulec w roku 1956 i stworzyła to, że społeczeństwo – i po dziś dzień
to podziwiam – potrafiło sobie wykształcić i znaleźć formy oporu bez
uciekania się do gwałtu – mówił Kurier w wywiadzie z Andrzejem
Wajdą 8.
Fot. 2. 24 października 1956 –
przemówienie Władysława Gomułki na Placu Defilad w Warszawie9.

Tragizm i sens powstania warszawskiego, red. J. Kuczyński, J. Krakowiak,
Dialog, Wydanie elektroniczne, Warszawa 2015,
http://cyfroteka.pl/ebooki/Tragizm_i_sens_Powstania_Warszawskiego-ebook
9
http://www.polskieradio.pl/7/5410/Artykul/1677888,Pazdziernik%E2%80%9956-%E2%80%93-jak-do-tego-doszlo
8
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Nowy kurs dał się zauważyć w sferze kultury i powiększającej
się swobodzie wypowiedzi.
…Jakże się chciało żyć!
Katalizatorem „odwilży” w Polsce stał się Światowy Festiwal
Młodzieży, który odbył się w lecie 1955 roku. Wszyscy uczestnicy tego
wydarzenia wspominają go jako wielkie przeżycie także
psychologiczne, łamiące stereotypy wpajane przez propagandę
komunistyczną10. W sierpniu 1955 ukazał się na łamach „Nowej
Kultury” Poemat dla dorosłych Adama Ważyka, zrywający
z realizmem socjalistycznym w życiu kulturalnym. Po wakacjach
ogromną popularność zdobył „tygodnik studentów i młodej
inteligencji” – „Po prostu”, w którym pisano wreszcie także o ciemnych
stronach PRL: przestępczości, chuligaństwie, ale także o
wynaturzeniach systemu stalinowskiego aparatu sprawiedliwości,
represjach wobec żołnierzy Armii Krajowej. Cenzura oczywiście nie
pozwalała na wiele, ale „Po prostu” wydawało się „tubą wolności” po
latach zakłamania 11. Dość banalne stwierdzenia, takie jak redaktora
Jerzego Urbana: Każdy młody człowiek w Polsce 1955 roku ma prawo
do osobistego szczęścia, które jest potrzebne jak chleb, mieszkanie i
słońce12 – wydawało się odkrywcze.
Fot. 3. Redakcja „Po prostu”. Warszawa, XI 1956. Fot. PAP/T. Kubiak13

10

A. Osiecka, Szpetni czterdziestoletni, Iskry, Warszawa 1987, s. 49-51.
Dziurok i inni, s. 274-275.
12
http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/po_prostu.html
13
http://dzieje.pl/aktualnosci/po-prostu
11
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Właściwie w każdej sferze życia w Polsce rok 1956 jest cezurą,
od którego liczono „nowe”.
W 1956 do głosu mogła wreszcie dojść zupełnie nowa grupa
literatów, których dzieciństwo i wczesna młodość przypadły na czas
okupacji i stalinizmu. Wspólnym przeżyciem okazał się właśnie
październikowy bunt, a pojęcie Pokolenie ’56 nie oznacza wyraźnej
postawy intelektualnej, bowiem ich twórczość będzie miała – nareszcie
– bardzo różny wymiar.
Fot. 4. Pokolenie ’56 – M. Hłasko, A. Osiecka, E. Stachura, I. Iredyński,
H. Poświatowska, A. Bursa, Z. Herbert, W. Szymborska14

14

http://www.kulturalna.warszawa.pl/osoby,1,3765,Marek_H%C5%82asko.ht
ml?locale=pl_PL; http://dzienniczeklektur.blox.pl/2010/08/Listy-spiewajaceAgnieszka-Osiecka.html;
https://wierszogrodlodzki.wordpress.com/category/poeci-polscy/edwardstachura/page/4/; http://bryll.pl/2010/02/;
http://www.poezja.org/index.php?akcja=wierszeznanych&kto=Po%B6wiatow
ska%20Halina&ak=pokaz; http://culture.pl/pl/tworca/andrzej-bursa;
http://zspherbert.trzebiatow.pl/;
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/750514,Listy-noblistki-w-BiblioteceJagiellonskiej.
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Większość z nich otarła się o współpracę z czasopismem
„Współczesność” (od 1959 redaktorem naczelnym był Stanisław
Grochowiak) – stąd funkcjonuje także takie określenie; był to
prawdziwy wysyp talentów: Andrzej Bursa, Marek Hłasko, Halina
Poświatowska, Edward Stachura, Ernest Bryll, Ireneusz Iredyński,
Roman Śliwonik, Stanisław Grochowiak, Marek Nowakowski,
Jarosław M. Rymkiewicz, Andrzej Bursa, Jerzy Harasymowicz,
Andrzej Brycht.
Miron Białoszewski i Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska
i Tadeusz Nowak także zaliczani są do tego pokolenia, choć pierwsi
dwaj byli starsi od reszty, urodzonej około 1930 roku, i nie publikowali
w czasach socrealizmu – w przeciwieństwie do debiutującej wówczas
drugiej dwójki. Każdy z tych twórców zapisał się mocno w polskiej
kulturze, a ich życiorysy to bardzo często obraz trudności, z jakimi
borykali się żyjący w PRL. Starsze pokolenie, które przeżyło okres
socrealizmu, wchodząc w nowe czasy, musiało rozliczyć się jakoś
z poprzednim okresem. Podsumował krótko te próby Marek Hłasko,
pisząc ironicznie o Kazimierzu Brandysie: w duszy Brandysa zaszła
metamorfoza i napisał opowiadanie pod tytułem „Obrona Grenady”.
Że niedobrze, ale że będzie lepiej. Niedobrze było dlatego, że musiało
być niedobrze; ale od tej chwili – ogólna buźka i spokój.15
Zmiany dotyczyły wszystkich sfer kultury – w filmie była to na
tyle osobna jakość, że zyskała nazwę polskiej szkoły filmowej.
Przełomem był Kanał Andrzeja Wajdy – ale temat został
zaakceptowany przez komisję oceniającą scenariusze, bowiem zmienił
się klimat wokół tematów związanych z Armią Krajową. Co prawda
dopiero 1 sierpnia 1956 po raz pierwszy w Warszawie zostaną uczczeni
żołnierze AK obok Armii Ludowej i pojawi się tablica upamiętniająca
zamach na Franza Kutscherę, ale po XX Zjeździe KPZR i referacie
Chruszczowa
Leonard Borkowicz,
przewodniczący
Urzędu
Kinematografii, pod naciskiem Jerzego Kawalerowicza, Tadeusza
Konwickiego, Krzysztofa Teodora Toeplitza (przy sprzeciwie
Aleksandra Forda) daje zielone światło scenariuszowi Jerzego
Stawińskiego16. Drugim reżyserem jest Kazimierz Kutz, a jednym
z asystentów – Janusz Morgenstern. Film powstał szybko – od czerwca
do końca sierpnia 1956 roku – potem trwał długi montaż; ekipa
15
16

M. Hłasko, Piękni dwudziestoletni, Warszawa 1994, s. 65-66.
J. S. Stawiński, Kanał, Prószyński i S-ka, 2010.
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obawiała się, że zmieni się znów sytuacja polityczna i filmu nie uda się
skończyć. W 1957 Kanał zgarnął Srebrną Palmę na festiwalu w
Cannes. Sukces ten daje początek polskiej szkole filmowej: obok
Wajdy – Janusz Morgenstern, Andrzej Munk, Wojciech Has, Jerzy
Kawalerowicz, Kazimierz Kutz, Czesław Petelski, Jerzy Zarzycki – a z
nimi Tadeusz Konwicki i Stanisław Różewicz. Co symptomatyczne –
Andrzej Wajda zakończył swą przygodę filmową, kręcąc jako ostatni
film w swoim życiu Powidoki – czyli opowieść o latach stalinizmu.
Po roku 1956 rozpoczyna się także nowa era w historii
polskiego teatru. Twórcy poszukują nowych rozwiązań, a kilka
nazwisk polskich twórców staje się znanych na całym świecie:
 Jerzy Grotowski – jeden z największych reformatorów w historii
teatru, związany ze sceną awangardową; rozpoczął w 1957 roku od
inscenizacji Krzeseł Eugène'a Ionesco. W latach 60. i 70. Teatr
Laboratorium, który stworzył we Wrocławiu, odbył wiele
zagranicznych tournée.
 Józef Szajna – reżyser teatralny, scenograf, malarz, teoretyk
teatru…można wymieniać. Jego formułę pracy nazwano „teatrem
plastycznym”, „teatrem wizji.” Jego scenografie były bardzo
charakterystyczne, często – z powiększonymi rekwizytami; mówił:
życie zmieniam w obraz17.
 Tadeusz Kantor – reżyser, scenograf i aktor, malarz, wykładowca –
jedna z najbardziej oryginalnych osobowości teatralnych. W okresie
„odwilży” powołał do istnienia teatr Cricot 2, nawiązując do tradycji
przedwojennego awangardowego teatru plastyków, a jego twórczość
weszła do kanonu światowego teatru.
 Jerzy Jarocki – jeden z najważniejszych polskich reżyserów
teatralnych i telewizyjnych, który swą działalność rozpoczął
w 1957. Uznanie przyniosły mu inscenizacje autorów
współczesnych, szczególnie Gombrowicza czy Różewicza.
 Zygmunt Hübner – stał się ważną postacią w życiu kulturalnym
Gdańska: w Teatrze Wybrzeże reżyserował i występował, był
kierownikiem artystycznym, współpracował
z Konradem
Swinarskim i Andrzejem Wajdą (który w Teatrze Wybrzeże
debiutował jako reżyser teatralny) oraz aktorami: Zbigniewem
Cybulskim, Bogumiłem Kobielą i Władysławem Kowalskim.
17

http://culture.pl/pl/tworca/jozef-szajna
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 Erwin Axer – jak wielu twórców pracował w czasie socrealizmu, ale
wyreżyserowany przez niego Ostry dyżur Jerzego Lutowskiego
w 1955 był jednym z elementów „odwilży”. Głośnym echem odbiła
się także premiera Kordiana Juliusza Słowackiego w 1956 – ze
względu na bardzo ascetyczną (modernistyczną) inscenizację. Jako
wieloletni dyrektor Teatru Współczesnego stworzył z niego okno na
świat,
prezentując
nowoczesne
sztuki
europejskich
i amerykańskich twórców.
 Henryk Tomaszewski – znany choreograf, reżyser i tancerz w 1956
stworzył Studium Pantomimy, które przekształciło się z biegiem
czasu we Wrocławski Teatr Pantomimy. Słowa zastąpił ruchem,
zobrazował myśli i abstrakcje, ucieleśnił niewerbalne sny
i wyobrażenia. Wprowadził sztukę mimiczną w dziedzinę myśli.18
Stworzył „teatr ruchu.”
Dla polskiej sztuki przełomem okazała się Ogólnopolska
Wystawa Młodej Plastyki „przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”,
zwana Arsenałem, otwarta w 1955 w Warszawie w ramach
Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Otwarto ją 21 lipca,
prezentując prace z zakresu malarstwa, rzeźby i grafiki – 486 prac 244
artystów. Tak jak w innych dziedzinach – zrywano ze stylistyką
realizmu socjalistycznego, a choć wiele prac nie przetrwało próby
czasu, to wystawa ta zdecydowała o kierunku rozwoju sztuki w Polsce.
Wystawiono prace m.in. Waldemara Cwenarskiego, Andrzeja
Wróblewskiego, Franciszka Starowieyskiego, Aliny Szapocznikow,
Marii Pinińskiej-Bereś, Jana Lebensteina, Jana Lenicy19, Jana Tarasina,
Jerzego Tchórzewskiego20, Stefana Gierowskiego, Izaaka Celnikiera 21.
Polska szkoła plakatu także rozwinęła się po 1956 roku, choć
początki tej działalności sięgają czasów przedwojennych.22
18

http://culture.pl/pl/tworca/henryk-tomaszewski-tancerz
Wiele źródeł wskazuje na niego jako na autora określenia „polska szkołą
plakatu”, użytego przezeń jako tytuł swego artykułu o polskim plakacie
w szwajcarskim czasopiśmie Graphis (nr 88/1960).
20
J. Tchórzewski, Świadectwo oczu. Wspomnienia z lat 1946–1957, Kraków
2006.
21
Warto zapoznać się z sylwetką tego twórcy, np. na stronie:
http://bialystok.jewish.org.pl/page17.html
22
Henryk Tomaszewski, Tadeusz Trepkowski, Eryk Lipiński, Jan Lenica,
Roman Cieślewicz, Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieyski, Waldemar
19
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…Jak tornado jazz się wdarł
Jeden z bohaterów Ucieczki z Festung Breslau Andrzeja
Ziemiańskiego tłumaczy, co znaczy dla Polaka słowo „zakazane” – to
są od razu trzy możliwości: częściowo zakazane i trzeba ściemniać,
zakazane, ale nie do końca, tak jakby zakazane i niezakazane
jednocześnie. I najprostsza możliwość. Zakazane? Aha, to znaczy nikt
nic nie wie i rób, co chcesz. Miłość do jazzu wśród Polaków, którą
pokazał rok 1956, można chyba trochę tłumaczyć „zakazem”, jaki
obejmował wszystkie treści amerykańskie w latach stalinowskich:
literaturę, film, sztuki teatralne, jazz. Znany na całym świecie polski
fotograf, Ryszard Horowitz, który po wyjeździe z Polski zrobił wielką
karierę za oceanem, wspominał czasy odwilży: Miałem 16 lat, kiedy
rozgłośnia (Głos Ameryki – przyp. aut.) zaczęła emitować program
Willisa Conovera23 „Music USA/Jazz Hours.” Dla naszego pokolenia
ta godzina jazzu była prawdziwym objawieniem. O 11 wieczorem, kiedy
zaczynał się program, życie zamierało: nic nie odciągnęłoby nas od
odbiornika. Nieokiełznany, swobodny rytm jazzu, twórcza wolność,
z jaką się kojarzył – były odtrutką na szarość polskiej rzeczywistości…
Jazz inspirował, przenosił nas w inny świat. Był jak narkotyk: wkrótce
nie umiałem już wyobrazić sobie bez niego życia. 24 W szczytowym
okresie popularności Jazz Hours słuchało, mimo pracy zagłuszarek 25,
20-30 mln osób za żelazną kurtyną. W mieszkaniach, w parę osób,
urządzano jam sessions, co nie było do końca bezpieczne.
1 listopada 1954 zorganizowano pierwsze Zaduszki Jazzowe
w Krakowie – w sali gimnastycznej szkoły podstawowej na ul.
Królowej Jadwigi. Na ulicy św. Tomasza powstał pierwszy klub
jazzowy, prowadzony przez Jana Byrczka, twórcę magazynu „Jazz
Świerzy, Walerian Borowczyk, Wojciech Zamecznik, Wojciech Fangor, Julian
Pałka, Marian Stachurski, Wiktor Górka, Józef Mroszczak, Rosław Szaybo,
Maciej Hibner, Tadeusz Jodłowski, Maciej Urbaniec, Jerzy Treutler, Leszek
Hołdanowicz, Marek Mosiński, Witold Janowski, Mieczysław Wasilewski.
23
Kongres Stanów Zjednoczonych proklamował dzień 25 kwietnia Dniem
Willisa Conovera, by w ten sposób uhonorować legendarnego prezentera
Głosu Ameryki, który spopularyzował amerykańską muzykę jazzową.
24
R. Horowitz, Życie niebywałe. Wspomnienia fotokompozytora, Znak,
Kraków 2014, s. 72.
25
18 listopada 1956 w Bydgoszczy został zniszczony – podczas protestu
społecznego, który wybuchł w mieście – maszt stacji zagłuszającej programy
radiowe nadawane z Europy Zachodniej.
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Forum”. Koncerty – szczególnie zespołów zza żelaznej kurtyny – były
przeżyciami nieomal religijnymi.26 Dlatego Ryszard Horowitz, kiedy
wyemigrował do USA, ze zdumieniem odkrył, że jazz nie jest niczym
szczególnym dla Amerykanów. Wiedziałem o nim dużo więcej niż moi
amerykańscy koledzy. Byłem chodzącą encyklopedią jazzu, znałem
wszystkie składy zespołów i tytuły standardów – ale nie robiło to na
nich specjalnego wrażenia.27
To, co wydarzyło się po 1956 roku, to absolutny fenomen,
nazwany polską szkołą jazzu; zachodni muzycy zachwycili się
polskimi, którzy dodali do jazzowych brzmień oryginalne –
„słowiańskie” – tchnienie.
Spotkanie w jednym zespole Krzysztofa Komedy Trzcińskiego,
Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego, Jerzego Miliana było spotkaniem
amatorów, którzy stworzyli unikatowy format. Sekstet Komedy był
pierwszym zespołem grającym modern jazz. Komeda uczył swoich
kolegów krok po kroku nowoczesnego jazzu, jak się uczy (wedle słów
Jana „Ptaszyna”) abecadła. Tygodniami rozpracowywali jeden
utwór.28 Repertuar ściągali nocami z radia: pierwszy i drugi takt
spisywał Komeda, drugi i trzeci – Ptaszyn, kolejne – Komeda… i tak
do rana29. Trzciński obawiał się przyjęcia jego muzyki. Gdyby grali
muzykę dixielandową, trema byłaby mniejsza – ale nowoczesny jazz
nie miał wiele z nią wspólnego. Nieco chłodna, powściągliwa,
przesiąknięta dziwną melancholią, tworzona pod wpływem Brubecka,
Mulligana i Modern Jazz Quartet była zbliżona do amerykańskiego
coolu.30 Muzykę Komedy nazwali Szwedzi jazzem romantycznym,
a z romantycznością szła w parze jakaś dostępność, poufność
i poufałość.31
Bardzo starannie przygotowywali się do niezwykłego – w skali
całej prosowieckiej Europy – wydarzenia, jakim stał się I Festiwal
Muzyki Jazzowej w Sopocie, w sierpniu 1956. Na filmie Polskiej
Kroniki Filmowej widać szaleństwo – widzowie wymachują kurtkami,
w górę lecą koszule; zjechało 30-50 tysięcy młodych ludzi. Fani
26

Jak koncert The Dave Brubeck Quartet z genialnym Paulem Desmondem
na saksofonie; Horowitz, s. 91.
27
Horowitz, s. 99.
28
E. Batura, Komeda. Księżycowy chłopiec, Rebis, Poznań, 2010, s. 58.
29
P. Bojarski, 1956. Przebudzeni, Agora, Warszawa 2016, s. 249.
30
Batura, s. 60.
31
Osiecka, s. 82.
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koczują w parkach, na trawnikach w koszach na plaży. A w gazetach –
prawie nic; „Trybuna Ludów” daje krótką notkę 14 sierpnia
pt. Zakończenie Festiwalu Muzyki Jazzowej.32 Festiwal był muzycznym
wydarzeniem, ale przede wszystkim manifestacją wobec kończącej się
„drętwej” epoki.
Fot. 5.6 sierpnia 1956 – otwarcie I Festiwalu Muzyki Jazzowej w Sopocie33

Po przeniesieniu do Krakowa Komeda współpracował
w ramach zespołu Jazz Believers z Wojciechem Karolakiem,
Andrzejem Trzaskowskim34, Romanem Dylągiem i „Ptaszynem”;
wystąpili razem w 1958 roku na pierwszym warszawskim festiwalu
Jazz Jambore. Szczerym entuzjastą jazzu był też Wiesław Dymny,
który m.in. stworzył wystrój krakowskiego Jazz Klubu na ul.

32

Bojarski, s. 265.
Otwarcie w stylu orleańskim: przemarsz Sekstetu Komedy: z przodu Jerzy
Skolimowski, na trumnie (wibrafonie) wypisane nazwy ówczesnych
szlagierów, których muzycy nie uważali za jazz. Jerzy Skolimowski pełnił
przy Sekstecie rolę „człowieka do wszystkiego” – inspicjenta, „faceta od
kanapek”, operatora świateł i … nagminnego kawalarza.
Fot.: http://gdansksopotgdynia.blox.pl/2015/08/59-lat-temu-w-Sopocie.html
34
Trzaskowski zajął I miejsce w ankiecie „Przekroju” z roku 1956 na
najlepszego pianistę.
33
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św. Marka, którego prezesem była żona Komedy 35, zarazem menadżer
swojego męża; Zofia Trzcińska była legendą środowiska jazzowego,
a Krzysztof zawdzięczał jej międzynarodową karierę.
Fot. 6. Zofia i Krzysztof Trzcińscy – Zakopane 195836

Popularność jazzu w czasie październikowej odwilży była
ogromna. Melomani Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, Andrzeja
Trzaskowskiego i Zbigniewa Namysłowskiego wystąpili w 1958 roku
jako pierwszy zespół jazzowy w Filharmonii Narodowej. Andrzej
Kurylewicz (żona: Wanda Warska – śpiewaczka jazzowa) w 1957 roku
jako pierwszy polski muzyk zza „żelaznej kurtyny” otrzymał pierwszą
nagrodę na festiwalu pianistów jazzowych w Stuttgarcie. Polski jazz to
kilka lat później Tomasz Stańko grający ze Zbigniewem Seifertem

O podwójnym ślubie – Zofii Tittenbrun i Komedy oraz Andrzeja
Trzaskowskiego i Teresy Fersterowej – pisała prasa krakowska, bowiem było
to bardzo huczne wydarzenie. W towarzyskiej rubryce zanotowano: obaj
panowie po raz pierwszy, obie panie po raz drugi (obie były rozwódkami),
eksplozja petardy podłożonej pod kwiaty przez Trzaskowskiego sprawiła, że
w Jazz Klubie wyleciało troje drzwi i zniszczeniu uległa „porcelana sanitarna”,
a prezent ślubny w postaci ogromnego tortu pozwolił przetrwać kilka
następnych dni wiecznie niedojadającym artystom; Batura, s. 85-86.
36
Sesja powstała w czasie, gdy Zofia Komedowa jako menadżer Piwnicy pod
Baranami oraz Believersów wywiozła w sezonie zimowym całe towarzystwo
na trzy miesiące do Zakopanego. Po powrocie Piwnicę zamknięto: literacki
kabaret był bardzo nie na rękę władzom komunistycznym.
Fot.:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14441605,_Fotobiogra
fia_PRL___Ikony_fotografii_Polski_ludowej.html;
http://wyborcza.pl/1,75410,6950938,Zmarla_Zofia_Komedowa.html
35
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(Tomasz Stańko Quintet) czy Michał Urbaniak, który w 1992 znalazł
się w rankingu pisma „Down Beat” wśród największych sław jazzu.37
Trudno wyobrazić sobie polski jazz bez Leopolda Tyrmanda –
na plakatach zapowiadających koncerty jazzmanów, to jego nazwisko
pisano największą czcionką. Sensacyjna powieść Tyrmanda
o powojennej Warszawie Zły (wydana w grudniu 1955) – była
zwiastunem odwilży. Chłodno przyjmowana przez krytyków, stała się
przebojem – Iwaszkiewicz nazwał ją „Trędowatą naszych czasów”,
Dąbrowska – arcydziełem, a Konwicki wspominał: Sięgnąłem po
egzemplarz zaczytany do ostatka i nie wypuściłem go z ręki przez dzień
i noc, dopóki nie skończyłem lektury. Co tu kryć, padłem do tyłu
z zachwytu.38 Na pchlim targu sprzedawano referat Chruszczowa razem
ze Złym reklamując: „Zły Tyrmanda! Zły Chruszczowa!” 39
Niewątpliwie tantiemy za książkę pomogły mu w kreowaniu siebie na
pierwszego playboya Warszawy (jeździł srebrnym oplem!).
Tyrmand zorganizował w marcu 1955 pierwsze jam session
w Warszawie, otworzył dwa pierwsze festiwale w Sopocie, wymyślił
nazwę Jazz Jamboree i napisał pierwszą książkę o jazzie (U brzegów
jazzu). Był bikiniarzem w kolorowych skarpetkach – barwną postacią
stolicy40 (jego żoną była Barbara Hoff, królowa polskiej mody, ale
małżeństwo przetrwało 6 lat, do jego emigracji).41
Władza przegrywa z jazzem; w lutym 1956 powstaje
w Warszawie Błękitny Jazz – państwowa orkiestra pod kierunkiem
Ryszarda Damrosza – ewenement w obozie socjalistycznym.
W Gdańsku wychodzi pierwszy numer czasopisma „Jazz” – jedynego
takiego pisma w państwach demokracji ludowej. W październiku 1956
powstało Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Klub, najstarsze
stowarzyszenie jazzowe w Polsce.
37

album roku (II miejsce), muzyk roku (V miejsce), jazz electronic combo
(V miejsce), kompozytor (IX miejsce) i skrzypek (IV miejsce);
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Urbaniak_Michal
38
http://niewinni-czarodzieje.pl/warszawa-da-sie-lubic
39
M. Urbanek, Zły Tyrmand, Wydawnictwo Iskry, 2012, s. 45.
40
Osiecka: „czerwone czy pasiaste skarpetki Tyrmanda nie były po prostu
skarpetkami. Były wyzwaniem i apelem, były niejako kartą praw człowieka
i obywatela, były demonstracją”, s. 36.
41
Hłasko: „Bikiniarz tęskni za pełnią życia, wykładnikiem takiego życia jest
atmosfera nocnego lokalu, możliwość wyżycia seksualnego i miłosnych
przygód. Bikiniarz lubi pokera i towarzyskie rozróby, lubi seksowne dziewki”,
s. 39.
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Wpływ polskiego jazzu na muzykę europejską i światową jest
oczywisty. Stał się elementem odradzającego się życia kulturalnego,
splótł się z literaturą, poezją, filmem, plastyką. Komeda robi karierę,
pisząc muzykę do filmów, nowoczesne sztuki wystawiane są z jazzową
oprawą muzyczną. Jazz przenosił w świat marzeń o bytowaniu
w wolności. Pozwalał zapomnieć o realiach PRL.42
Fot. 7. Melomani na I Festiwalu w Sopocie – Z L. Tyrmandem
i na rozpoczęciu43

Alpagi łyk
i dyskusje po świt…
W klubach, po domach, gdzie się dało – grano jazz godzinami,
a potem często się piło i gadało o życiu i muzyce do białego rana44 –
wspomina Ryszard Horowitz. Chęć zabawy, po latach mundurków
i masowych pieśni, była ogromna. A zabawy w gronie jazzmanów
i artystów musiały być szalone. Pod koniec lutego 1959 Jan Zylber
zorganizował w Zakopanem Jazz Camping – dziesięciodniowy
happening. Marian Eile, Leopold Tyrmand, Gustaw Holoubek, Andrzej
Munk, Roman Polański z Barbarą Kwiatkowską, Ludwik J. Kern –
i oczywiście jazzmani.

42

K. Brodacki, Historia jazzu w Polsce, Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
2010, s. 76.
43
Fot.: http://www.bibliotekapiosenki.pl/Hot_Club_Melomani
44
Horowitz, s. 87.
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Wspomina Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz: Najbardziej
spektakularną zabawą były wyścigi na fotelach. Po północy, gdy sala
stołówki była pusta, wszystkie stoliki przesunęliśmy na boki pod ściany.
Było parę foteli z oparciami – przewróciliśmy je na plecy i używaliśmy
jako sanki, które po tej drewnianej, wypastowanej podłodze dobrze się
ślizgały. Sala była długa i można było uzyskać dużą prędkość. Po
godzinie takiej zabawy podłoga była mocno porysowana. Rano, gdy to
zobaczył kierownik schroniska, zrobił straszną awanturę, o mało nas
nie wyrzucił, ale zrobiliśmy zrzutkę i sprawa została załagodzona.
Sprawcą wielu wybryków był Andrzej Dąbrowski, który pasjonował się
pirotechniką – rzucał w najmniej spodziewanym momencie petardy,
zapalał świece dymne, raz wykręcił korki i w całym schronisku zgasło
światło.45 Panie zjeżdżały ze stoku w miednicach, bitwę na śnieżki
prowadził grafik Sławomir Szaybo z deską klozetową na szyi, Zosia
Trzcińska zjeżdżała na jednej narcie ze Zbyszkiem Namysłowskim
w czarnej marszczonej spódnicy i baletkach, hucznie obchodzono
imieniny Romana Polańskiego. I oczywiście… grano jazz.
Fot. 8. Jazz Camping – Zakopane, Kalatówki 195946

W 1955 rozpoczął działalność Klub Krzywego Koła, gdzie
dyskutowano o kulturze, filozofii, polityce. Władze zgodziły się także
na powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej – ale, chociaż „filie”

45

http://jazzforum.com.pl/main/news_old/560
Fot. W. Plewiński: http://jazzforum.com.pl/main/news_old/560;
Bogusław Rybczyński nakręcił 9 minutowy film z wydarzenia.
46
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powstały w kilku miastach, zezwolono ostatecznie na działanie tylko
pięciu z nich.
Fenomenem tych lat była działalność młodzieżowych grup
teatralnych, takich jak warszawski Studencki Teatr Satyryków, gdański
Bim-Bom czy krakowska Piwnica pod Baranami.
Znakiem firmowym czasu odwilży był wysyp kabaretów. STS
do dzisiaj jest owiany legendą, choć – jak wspominał Andrzej Jarecki –
my nie chcieliśmy niszczyć socjalizmu, ale go naprawiać. Mówiliśmy ze
sceny raczej o powrocie do źródeł 47; jego hasło mnie nie jest wszystko
jedno” było dewizą STS. Agnieszka Osiecka: znaleźć się wówczas w
teatrze studenckim to było najprawdziwsze szczęście, to była wyspa na
oceanie uczelnianej drętwej mowy, gdzie żart był przejawem siły – nie
schizmy i gdzie moralność była polityką, a polityka moralnością.48
Spotkanie w jednym miejscu takich osób jak Jerzy Markuszewski
(myślenie ma kolosalną przyszłość), Agnieszka Osiecka, Jarosław
Abramow, Stanisław Tym, Olga Lipińska, Jan Tadeusz Stanisławski,
Krystyna Sienkiewicz, Zofia Merle, Anna Prucnal, Krzysztof
Kowalewski, Wojciech Siemon tworzyło wspólnotę – młodzi ludzie
tworzyli, bawili się, wypoczywali – razem, aranżując niezapomniane
przedstawienia.49
W Gdańsku objawieniem był Bim-Bom, który powstał
wcześniej, bo już jesienią 1954 Zbigniew Cybulski rozpoczął próby ze
studentami Politechniki Gdańskiej – wraz z Jackiem Fedorowiczem
i Bogumiłem Kobielą. Podziw mieszał się ze zdumieniem: skąd oni to
wszystko wzięli? Z tych strzępków filmów chaplinowskich? Z filmów
Jean-Louis Barrault (jeden mogli widzieć), z pantomimy francuskiej,
o której zaledwie słyszeli? – zastanawiała się Agnieszka Osiecka,
obracając się w tym towarzystwie.50
Piwnica pod Baranami to legenda. Wszyscy mieszkaliśmy
w obrębie Starego Miasta: Romek [Polański] przy Placu Szczepańskim,
Joasia Ronikier na Krupniczej w Domu Literatów, Krysia
Zachwatowicz przy Świętego Jana; tamże dwa domy dalej Wiesio
47
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Dymny, a Adam Holender w alei Słowackiego. Wyjątkiem był Wojtek
[Karolak], który mieszkał aż na Bronowickiej…cały dzień czekało się
na wieczór, kiedy można było wreszcie pójść Pod Barany i często
siedzieć do rana. Odseparowani grubym gotyckim murem od nieznośnej
komunistycznej rzeczywistości żyliśmy w Piwnicy jak w arkadii ze snów,
w zaczarowanym królestwie wyobraźni – wspomina Ryszard
Horowitz. 51
Kraków przyciągał magiczną atmosferą – miał na to wpływ na
pewno Marian Eile i jego „Przekrój” czy „Tygodnik Powszechny.” Ten
ostatni powrócił w 1956 pod skrzydła Jerzego Turowicza, po trzyletnim
okresie przejęcia przez PAX i stał się jednym z najważniejszych pism
opiniotwórczych w PRL.52
Podsumowanie
Nie można na kilku stronach opowiedzieć historii roku 1956 –
artykuł niniejszy nie ma takiego celu. Powstał, aby przypomnieć
przełom, który w niełatwych latach PRL pozwolił zaistnieć tematom
i ludziom, o których nie wolno było mówić w poprzednim okresie.
Warto sobie uzmysłowić, że obok wielkich tematów – Czerwiec,
Październik – mamy do czynienia z takimi wydarzeniami, jak pierwszy
oficjalny mecz brydżowy (21 kwietnia 1956 w Krakowie), otwarcie
pierwszego sklepu samoobsługowego (1 czerwca 1956 w Białymstoku)
czy wreszcie finał Wyścigu Pokoju, wywołujący ogromne emocje –
gdy 5 maja Stanisław Królak wygrał zawody jako pierwszy Polak.
Dla artystów czas ten był szczególnie niełatwy. Roman
Polański w filmie dokumentalnym z 1997 mówi wprost: Jedyną naszą
motywacją w okresie, gdy dojrzewaliśmy artystycznie, był wyjazd za
granicę. Horowitz wspomina: Jedyne, o czym chciałem myśleć, to
szanse rozwoju, plany twórcze, ciekawe studia. No i cały ten jazz, który
czekał na mnie w Ameryce.53 A jednak wielu nie miało tej możliwości.
Musieli żyć w warunkach, jakie istniały. Cała rzeczywistość krzyczała
do nas: Zostań artystą, to jest najfajniejsze! – podsumował ten okres
Wojciech Karolak, a Roman Polański mówił, że gdyby nie komuna
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z całym jej absurdem i ograniczeniami, zapewne byłby dzisiaj
dyrektorem banku.54
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje
podręczniki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”; publikuje ono
zarówno dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma
Mater, jak również innych ośrodków naukowych.
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”
to czasopismo naukowe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych,
a prezentowane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach
badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych.
Ukazuje się co pół roku od czerwca 2012 roku.
Publikowane są tutaj artykuły oryginalne – źródłowe, przeglądowe,
polemiczne oraz komunikaty i recenzje. W specjalnych numerach „Zeszytów”
będą ukazywać się sprawozdania z własnych badań naukowych oraz
konferencji organizowanych przez WSTiE.
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to pismo
dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem
poniżej opisanych zasad.
Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii
Naukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index. Zapraszamy na stronę
internetową czasopisma: http://zn.wste.edu.pl.

INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B, 5 punktów)
IC Journals Master List (ICV 2014: 61,35)

OGÓLNE WYTYCZNE
1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem
autora (autorów) i nie powinny być publikowane w innych
wydawnictwach. Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia
w tej sprawie (zał. nr 1).
2. Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji
w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie
w języku polskim).
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3. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin,
tabel itp. pochodzących z innych publikacji.
4. Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu
poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji
oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń,
metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu
publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor
zgłaszający manuskrypt.
5. W celu przeciwdziałania „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które są
przejawem nierzetelności naukowej, wymagane jest złożenie
oświadczenia przez autora publikacji: „Ja (imię nazwisko) oświadczam,
że artykuł (tytuł) jest oryginalnym dziełem autora (autorów) i nigdy nie
był publikowany w innych czasopismach.” Redakcja informuje także, że
wszelkie wykryte przypadki naruszenia punktu będą demaskowane,
włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje
zatrudniające autorów, towarzystwa naukowo informację na temat źródeł
finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych,
stowarzyszeń
i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje
wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce
6. Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości autora i
recenzenta („double-blind review proces”).
7. Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium
Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania
niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych.
8. Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.
.
„ZESZYTY NAUKOWE WSTIE” – WYMAGANIA REDAKCYJNE
1. „Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.
2. Artykuł wraz z „Formularzem zgłoszenia” powinien być dostarczony
pocztą elektroniczną na adres: szkola@wste.edu.pl w postaci załącznika
w edytorze tekstu Word. W treści poczty elektronicznej należy podać:
tytuł artykułu, imiona i nazwiska autorów publikacji, stopnie i tytuły
naukowe, miejsce pracy wraz z adresem, numerem telefonu i adresem
poczty elektronicznej.
3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać
1 arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac
naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.
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4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii,
marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New
Roman o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć
klawiszem tabulatora „Tab”.
5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami; pod
tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji,
tj. nazwy i adresu Instytucji, którą dany autor reprezentuje.
6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku
polskim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim,
zatytułowane „Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki –
10. Pod streszczeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe –
do sześciu słów, a w języku angielskim pod Abstract: Keywords –
do sześciu słów.
7. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp,
Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności
od charakteru artykułu.
8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów
kluczowych ani wyraźnego podziału na rozdziały.
9. Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod
rysunkami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą arabską
(tab. 1., rys. 1.) oraz opis (czcionka w rozmiarze 10), sporządzony w taki
sposób, aby tabela lub rysunek były zrozumiałe bez konieczności
sięgania
do
tekstu
głównego.
Pod
rysunkami
i tabelami, jeśli są zaczerpnięte z innych publikacji należy podać źródło
(rozmiar czcionki – 10).
10. W stosowaniu przypisów preferuje się przypisy dolne numerowane na
każdej stronie; dopuszcza się stosowanie przypisów harvardzkich – jeden
lub drugi styl konsekwentnie w całej pracy. Na końcu artykułu należy
umieścić napis: Bibliografia, a pod nim zestawić wykaz pozycji
literaturowych.
11. Opis bibliograficzny:
1. KSIĄŻKI:
a/ książka – jeden – trzech autorów:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok
wydania. Tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą). Wydanie (podaje się
tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa
wydawnictwa.
Kotler, Ph., 2005. Marketing. Poznań: Dom wydawniczy REBIS.

169

ZESZYTY NAUKOWE WSTiE

b/ książka – powyżej trzech autorów:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion) i in. (lub skrót et
al. dla publikacji angielskojęzycznych), rok wydania. Tytuł książki:
podtytuł (napisane kursywą). Wydanie (podaje się tylko jeśli jest inne
niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Szumański, A. i in., 2009. Kodeks spółek handlowych: Suplement do
tomów I-IV: Komentarz do nowelizacji. Warszawa: Wydawnictwo C. H.
Beck.
c/ książka – praca zbiorowa pod redakcją:
Nazwisko, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), skrót. red. (lub ed./eds.
dla publikacji angielskojęzycznych), rok wydania. Tytuł książki: podtytuł
(napisane kursywą). Wydanie (podaje się tylko jeśli jest inne niż
pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Rapacki, R., red., 2009. Wzrost gospodarczy w krajach transformacji:
Konwergencja czy dywergencja? Warszawa: Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne.
d/ artykuł/rozdział z pracy zbiorowej:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok. Tytuł
artykułu/rozdziału: podtytuł. W: inicjał imienia redaktora, nazwisko
redaktora, skrót red. Tytuł książki: podtytuł (napisany kursywą). Wydanie.
Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, s. (strony od-do).
Falkowski, A., 2000. Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia
doświadczenia za pomocą zmysłów. W: J. Strelau, red. Psychologia:
Podręcznik akademicki: tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, s. 26-56.
e/ publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje,
firmy (brak autora):
Nazwa instytucji sprawczej, rok wydania. Tytuł: podtytuł (napisany
kursywą). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Główny
Urząd
Statystyczny,
2016. Rocznik
demograficzny:
2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
f/ książka – brak autora:
Tytuł: podtytuł (napisany kursywą). Rok wydania. Wydanie (podaje się
tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa
wydawnictwa.
The Oxford English Dictionary. 1989. Oxford: Clarendon Press.
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2. CZASOPISMA
a/ artykuł z czasopisma:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok wydania.
Tytuł artykułu: podtytuł artykułu. Tytuł czasopisma (napisany kursywą,
bez cudzysłowu), numer, s. (strony od-do).
Daszkiewicz, M., Wrona, S., 2013. Znane twarze w kreowaniu wizerunku
marki na przykładzie sieci handlowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, nr 776, s. 311-325.
b/ artykuł z gazety:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok wydania.
Tytuł artykułu: podtytuł artykułu. Tytuł gazety (napisany kursywą, bez
cudzysłowu), data publikacji (dzień, miesiąc), numer (ale: nie jest
obowiązkowy), s. (strony od-do).
Makarenko, V., 2000. Szaleństwo w stylu ambient. Gazeta Wyborcza, 2-3
lutego, s.25.
3. ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE:
a/ książka elektroniczna /e-book:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion) lub nazwa
instytucji sprawczej, rok wydania. Tytuł książki: podtytuł (napisane
kursywą) [typ nośnika np. online, CD ROM]. Wydanie (tylko jeśli jest
inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa. Dostępny w:
adres URL. [Dostęp: data].
Christiansen, Donald, 1999. Electronics engineers handbook [CD-ROM].
4 ed. New York: McGraw-Hill.
Fishman, R., 2005. The rise and fall of suburbia [online] Chester: Castle
Press.
Dostępny
w:
http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/Ebooks [Dostęp: 05.06.2005].
b/ artykuł w czasopiśmie elektronicznym:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok wydania.
Tytuł artykułu: podtytuł. Tytuł czasopisma (napisany kursywą) [online],
numer, strony (o ile są podane). Dostępny w : adres URL. [Dostęp: data].
Bobińska, M. 2002. Ryzykowny kurs. Gazeta Prawna [online], 22 marca,
nr 105, s. 2. Dostępny w:
http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105.0000002
0a [Dostęp: 27.02.2003].
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12. Bibliografia załącznikowa:
a) opisy bibliograficzne szereguje się w układzie alfabetycznym według
nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych (gdy nie ma
podanego redaktora);
b) pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego
powinno być nazwisko i imię (lub inicjał imienia autora),
a bezpośrednio po nim należy podać: rok/datę wydania publikacji,
a następnie dalsze elementy opisu;
c) prace jednego autora podaje się według daty wydania, od
najstarszych do najnowszych, a w przypadku powtarzania się roku
wydania, tytuły poszczególnych publikacji szereguje się
alfabetycznie;
d) jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub
pierwszym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych
w wykazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska),
wówczas: najpierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego
autora, a następnie prace jego współautorstwa;
e) w pracach zbiorowych należy podawać jako pierwszy element opisu
nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red.
(w publikacjach angielskojęzycznych należy stosować skrót ed. lub
w przypadku kilku redaktorów: eds.), co pozwala szeregować
wszystkie pozycje bibliografii według nazwisk; jeśli brak w źródle
nazwy autora lub redaktora pracy zbiorowej, na pierwszym miejscu
umieszcza się tytuł;
f) w opisach dzieł wydanych za granicą obowiązuje pisownia stron,
numerów, skrótów w języku tekstu (np. „W” w jęz. pol. = „In”
w jęz. ang., „s.” w jęz. pol. = „p.” w jęz. ang.).
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STREFA NOWOCZESNEJ EDUKACJI
Nowocześni, innowacyjni –
praktycznie najlepsi w grupie szkół niepublicznych
W dobie społeczeństwa wiedzy i powszechnego przepływu informacji
nowoczesny model kształcenia wymaga ciągłych zmian. Gospodarka oparta
na wiedzy domaga się odpowiedniego potencjału intelektualnego –
pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych opartych o rzetelne
wykształcenie teoretyczne i praktyczne, obeznanych z technologią
informacyjną, znających języki obce, mobilnych, zmotywowanych do
efektywnego działania. Uczelnią, która od lat rozumie te wyzwania, jest
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, która w 2015 roku
po raz trzeci znalazła się w ścisłej czołówce polskich szkół wyższych
przygotowujących kadry dla turystyki.

Sharing is caring
Otwartość na dzielenie się wiedzą oraz umożliwienie
dwukierunkowego przepływu edukacji – to kluczowa dewiza WSTiE.
Uczelnia oferuje kształcenie turystyczne w atrakcyjnych dla rynku
specjalnościach: studia licencjackie z profilowanymi praktykami na całym
świecie, studia magisterskie z opcją staży w kraju i za granicą oraz szeroki
wybór studiów podyplomowych. Poza kształceniem programowym studenci
uczestniczą w projektach realizowanych w ramach Akademii Biznesu
WSTiE, gdzie pod okiem praktyków i menedżerów zdobywają kompetencje
związane z realnymi przedsięwzięciami biznesowymi. Istotnym czynnikiem
rozwoju uczelni są kontakty z uniwersytetami i ośrodkami naukowymi w Unii

173

ZESZYTY NAUKOWE WSTiE

Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, czego efektem są wspólne
przedsięwzięcia dydaktyczno-naukowe.
Umiędzynarodowienie
obejmuje
wszechstronną
współpracę
w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów
monograficznych, wymiany studentów i tworzenia kompatybilnych
programów nauczania umożliwiających kontynuację studiów za granicą.
Kształcenie na miarę potrzeb – od licencjatu do MBA
W swej ofercie uczelnia ma poszukiwane na rynku studia
podyplomowe. Od wielu lat niesłabnącym powodzeniem cieszą się
kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli Turystyka i hotelarstwo,
Gastronomia i żywienie człowieka, Informatyka z elementami grafiki
komputerowej i multimediów. W Krakowie uczelnia uruchomiła pionierski
projekt – studia podyplomowe Menedżer hotelu z innowacyjnym programem
oraz największymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków.
Jedyny w Polsce program kształci menedżerów w sposób kompleksowy,
z nastawieniem na aspekt praktyczny, warsztaty oraz case study.
W partnerstwie z amerykańskim Antioch University uczelnia opracowuje
program pierwszych w Polsce turystycznych studiów MBA w Turystyce, które
prowadzone będą przez liderów biznesu ze Stanów Zjednoczonych i z Polski.
Projekt skierowany jest do kadr menedżerskich rynku usług turystycznych.
Praktyki i staże
Nowoczesna edukacja to edukacja praktyczna. Uczestnictwo
w programie Study & Work umożliwia studentom jednoczesne studiowanie,
praktyczne zdobywanie umiejętności oraz zarabianie. Dzięki współpracy
z instytucjami i firmami turystycznymi na całym świecie studenci
przygotowują się do zadań zawodowych na praktykach m. in. w Hiszpanii,
Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech. Dla najlepszych
zagwarantowane są staże w Parlamencie Europejskim oraz w Stanach
Zjednoczonych. Zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych,
doskonalenie języka obcego oraz poznawanie nowych środowisk stanowią
istotny krok w dalszej karierze. Program praktyk i staży lokuje studentów
w atrakcyjnych miejscach, które nierzadko stają się ich przyszłym miejscem
pracy. Absolwenci WSTiE pracują w renomowanych firmach związanych
z branżą turystyczną na całym świecie, m. in. w Londynie, Sztokholmie,
na Wyspach Kanaryjskich czy na Majorce.
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Studenci mają szerokie możliwości dostosowania profilu
kształcenia do zdolności i zainteresowań. Uczelnia umożliwia im
ukończenie kilku specjalności oraz zdobycie dodatkowych kompetencji
na certyfikowanych kursach, warsztatach i szkoleniach, spotkaniach
z przedstawicielami życia gospodarczego, społecznego i naukowego. Wyższa
Szkoła Turystyki i Ekologii oferuje europejskie standardy kształcenia
i honorowany na całym świecie dyplom europejskiej uczelni.

Nauczyciele akademiccy i wykładowcy
WSTiE koncentruje się na zagwarantowaniu wysokiej jakości
specjalistycznej
edukacji
w
międzynarodowym
otoczeniu
oraz
na zapewnieniu unikalnej atmosfery towarzyszącej nauce. Gwarancją
wysokiej jakości jest starannie dobrana kadra dydaktyczno-naukowa.
Rektorem uczelni jest prof. zw. dr hab. Janusz Sondel – ceniony prawnik,
laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wielokrotnie nagradzany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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Zajęcia są prowadzone zarówno przez doświadczonych nauczycieli
akademickich o najwyższych kompetencjach, jak i przez specjalistówpraktyków od lat związanych z branżami: informatyczną, turystyczną
i medialną. Wybitna kadra naukowa łączy pasje z pracą i chętnie dzieli się
swą wiedzą podczas zajęć, otwartych wykładów, warsztatów i spotkań
autorskich.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Od kilku lat – jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna – przy
Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej działa
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego celem jest edukacja ustawiczna seniorów
poprzez prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym
uwzględnieniem turystyki, zdrowia i szeroko rozumianej kultury. Ważnym
aspektem podejmowanych działań jest rozwijanie zainteresowań i pasji
słuchaczy, krzewienie kultury fizycznej oraz aktywizacja społeczna poprzez
rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.
UTW współpracuje ze znakomitymi prelegentami; naukowcami,
lekarzami, podróżnikami, twórcami, trenerami oraz ludźmi kultury –
prawdziwymi pasjonatami. W ramach UTW odbywają się też wycieczki,
m. in. do Babiogórskiego Parku Narodowego, ekologicznej pasieki oraz na
targi bożonarodzeniowe. Chętni mogą uczestniczyć w zajęciach
komputerowych, zajęciach języka angielskiego czy nordic walking.
UTW przy WSTiE zaprasza wszystkich chętnych seniorów
do udziału w kolejnych wykładach z zakresu turystyki i rekreacji, zdrowia,
kultury, historii, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, języków obcych
i informatyki.
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