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WPROWADZENIE
Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt przekazać do rąk czytelników
Zeszyt 3 z cyklu „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społecznoekonomicznej. Zgodnie z deklaracją złożoną podczas publikacji zeszytu pierwszego,
kontynuujemy serię wydawniczą.
W dziesięciu artykułach zawartych w niniejszej publikacji, Autorzy z różnych
ośrodków w Polsce przedstawili zróżnicowane zagadnienia badawcze z zakresu
geografii społeczno-ekonomicznej. Rozległa tematycznie problematyka jest efektem
zdywersyfikowanych zainteresowań badawczych poszczególnych Autorów na niwie
geograficznej. Wszystkie jednakże opracowania posiadają wspólny mianownik,
którym jest przestrzenne podejście do badanych procesów.
Pierwszy prezentowany artykuł ma charakter metodologiczny. Bułgarski
badacz Marin Roussev pisze na temat międzydyscyplinarego zainteresowania
przestrzenią.
Ponadto prezentowane w zeszycie artykuły dotyczą między innymi kwestii
gospodarczych. Sytuację społeczno-gospodarczą regionu opolskiego przedstawia
Dariusz Rajchel. Tadeusz Bocheński prezentuje problem kolei regionalnych w Polsce,
a Arkadiusz Heder pisze na temat zmian funkcjonalnych miast górniczych w Polsce.
Zagadnienia z pogranicza geografii osadnictwa i geografii społecznej są
przedmiotem rozważań Marty Chmielewskiej, która opisuje osiedla patronackie jako
dziedzictwo kulturowe miasta postindustrialnego na przykładzie Giszowca,
Nikiszowca i Załęża w Katowicach.
Zagadnienia turystyczne prezentują prace Andrzeja Matczaka oraz Romana
Szkupa. Artykuł Andrzeja Matczaka dotyczy koncepcji monitorowania ruchu
turystycznego w dużym mieście. Z kolei Roman Szkup przedstawia możliwości
stosowania metody inwentaryzacji bezpośredniej w badaniach nad osadnictwem
turystycznym. Również metodyczny charakter ma artykuł Roksany i Adriana Zarychty
prezentujący Numeryczny Model Terenu jako formę wizualizacji zrekonstruowanej
rzeźby terenów odkształconych antropogenicznie.
Artykuł Anny Rajchel koncentruje się na prezentacji wyników projektu
edukacyjnego, którego celem jest
zwiększanie zatrudnienia młodzieży
ponadgimnazjalnej. Z kolei zagadnieniom geografii politycznej poświęcony jest
artykuł Radosława Linkowskiego, w którym rozważa preferencje polityczne
mieszkańców Podhala po 1989 r.
Szeroki zakres tematyczny świadczy o wyjątkowej różnorodności
zainteresowań naukowych w obrębie geografii społeczno-ekonomicznej. Rozmaitość
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merytoryczna podejmowanych analiz pozwala wierzyć, że wielu potencjalnych
czytelników odnajdzie w niniejszej publikacji zagadnienia dla siebie interesujące.
W tym miejscu chciałbym w imieniu własnym jak i wszystkich Autorów
podziękować za trud zrecenzowania publikacji, którego dokonał Profesor Andrzej
Miszczuk. Cenne uwagi pozwoliły na dopracowanie szczegółów artykułów
i podniesienie ich merytorycznego poziomu.
Życzę miłej lektury i inspiracji czerpanej z prac Koleżanek i Kolegów.

Sławomir Sitek
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Marin ROUSSEV
Sofia University
“St. Kliment Ohridski”

INTERDISCIPLINARY STATUS AND SPATIAL
NATURE OF GEOSTRATEGY
Summary: In the common research is made an attempt so that the methodological potential
of a complex combination of significant social scientific directions could be used. The
chronological essence of naturally and socially determined geographic space in the light of
the comprehensive geopolitical and geostrategic analysis is used as a common determinator.
The structure and the interdisciplinary bonds between cultural, political geography,
geopolitics and geostrategy are presented. Special attention is paid to the integration aspects
in modern geostrategy.
Key words: Structure of Geographical Science, Cultural and Political Geography,
Geopolitics, Passive and Active Geostrategy.

Scientific knowledge begins with the first attempts the world and its
constituents to be presented as comprehensible, understandable and predictable. For
that purpose many research approaches are used to lay the groundwork for specific,
but closely interrelated scientific fields. Despite the subject variety, an appreciable part
of them are spatially objectly determined. The role of a universal methodological
denominator for their integration is played by human habitable space. At the same
time, the spatial basis of civilizational development is an essential research object of
geographic science, which provokes its genesis and motivates its millennial
development.
The result-oriented interest in spatial factors of development and its culturalpolitical aspects in particular dates back to the remote past. Initial basis of the research
interest are natural resources that structure the environment and the need for
acquaintance and description of spatial political entities with mostly military and
commercial purposes.
The genesis of theoretical and methodological foundations of geopolitics and
the informally coupled to it geostrategy occurs in the conditional interstitial zone
between natural and social sciences. However, their resultative applied essence orients
them rather more to the social branches of scientific knowledge. An important feature
7

in this respect is their relatively late formal scientific recognition as a sequence of a
consecutive definitive recognition of political geography in the work of researchers
such as Winzheim (1694-1751), Kraft (1701-1754), Büsching (1724-1793), Kant
(1724-1804), Herder (1744-1803), Ritter (1779-1859), Reclus (1830-1905), Ratzel
(1844-1904), Vidal de la Blache (1845-1918), Partsch (1851-1925), Hettner (18591941), Mackinder (1861-1947), Kjellen (1864-1922), Haushofer (1869-1946),
Hassinger (1877-1952), Ancel (1882-1943), etc. Active participants in the study of the
social-political spatial factors of the civilizational process are also representatives of
numerous scientific fields, which geography actively interacts with (fig. 1).
At the beginning of World War II, summarizing almost fifty years of experience
of researchers from Germany, France, England and Italy, Батаклиев (1940/1941)
defines political geography and geopolitics as analytical and dynamic doctrines.
Indeed, conditions for the formulation of their theoretical principles have been set ever
since the universal ancient writings of Herodotus, Hippocrates, Thucydides, Plato,
Aristotle, Strabo and later – Machiavelli (1469-1527), Bacon (1561-1626), Petty
(1623-1687) and Huygens (1629-1695).
Despite the relatively late generation of conditions for scientifically oriented
research activity in our country, contribution in the field of cultural and political
geography and in geopolitics have numerous Bulgarian authors – Иширков (1898,
1929), Радев (1919), Яранов (1937), Батаклиев (1939, 1940/1941), Бешков (1943),
Пенков (1943), Даков (1971), Христов (1972, 1987, 1992, 1994, 1998), Христов,
Бъчваров (1977), Димов (1994, 1999, 2005), Колев (1986, 2007, 2008), Бояджиев
(1995), Недин (1996), Бъчваров (1998, 1999, 2004), Йорданова, Терзийска (1998),
Бацаров (1999), Слатински (2000), Стоянов (2001, 2004, 2009), Дерменджиев
(2004), Михова (2004), Кръстев (2008), Кръстев, Михайлов (2009), who refer to
the social (social-economic, humanitarian, anthropogeographic) and system nature of
the spatial theme on a global and regional scale.
Political geography is not just a simple result of the methodological binding
between geography and political science, as well as geopolitics is not just a
consequence of the imposition of political imperatives in spatial analysis. The
reciprocal interconnections between the components of the two scientific fields are
complex and multilayered to such an extent that their considerable interdisciplinary
scope even gives reason to numerous researchers to present them in a synonymous
sense. Aside from political science and geography, a significant and multi-sided role is
played by numerous other social, natural or universal sciences. The equal recognition
of their integration potential creates opportunities with high practical value. This
provokes the emergence of significant interdisciplinary spatially determined research
fields (fig. 2). Despite their heterogeneous interdisciplinary nature, the geographic
science acts the role of a significant spatial integrator between them (see Русев, 2011).
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Fig. 1. Geography – place in the system of sciences, object and subject structure.
9

Fig. 2. Interdisciplinary relationships of political geography.

The environment (natural, anthropogenic, ecological, geographic) serves as an a
priori basis, on which the above-mentioned interdisciplinary interaction occurs.
Natural sciences, including natural-geographic ones, are important mainly for the
geopolitical aspects in political geography, whereat they are sometimes lent an
extreme metaphysical meaning related to geographic determinism.
The main branches of social geography study the spatial dimensions of
civilizational development on a global, regional and local scale. Their multilayered
chorological nature multiplicates itself additionally by the equal significance of the
chronological historic and the system-structural philosophical methodological
approaches. One of the phenomena of their complex interaction is the inability for
unambiguous and indisputable designation of the “non-natural” part of the structure of
geographic science.
10

Fig. 3. Structure and interdisciplinary relationships between political geography, geopolitics and geostrategy.
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The role of “claimants” in this respect is acted by broadly used terms such as social,
cultural, humanitarian (humanistic) geography, anthropogeography, social-economic,
economic geography. Their diverse interpretation is a result of clearly noticeable
horizontal links and of the opportunity for them to be considered in structuralhierarchic vertical order. Further inconveniences are created by the different
definitions, related to the natural, social or universal status of scientific fields such as
historic or medical geography, natural risk management, geoecology, geosophy,
cartography, geographic information systems, etc.
One of the compromise options (with disregard to the significance of the
interdisciplinary approach) for defining the structure and subordination of social
geographic sciences is their hierarchic arrangement in a descending line such as in the
following: social/cultural geography – political geography – geopolitics – geostrategy
– foreign politics (regional politics – local self-government – territorial division). In
principle, this gradation could also be considered as an open system, which to broaden
itself or grow narrower depending on the scientific aims (fig. 3). In the current
research it is provoked by the opportunity for differentiation between global objective
regularities, spatial interests and management forms, subjective regional criteria and
mechanisms for policy imposition in terms of geographic effectiveness and justice and
the multi-aspect concepts of security (see Русев, 2012).

Geopolitics and geostrategy – main methodological aspects
Main feature of the geopolitical theme is the predominant study of specific geospatial force fields, formed under the complex influence of natural and cultural factors.
Indeed, it is exactly the geographic determination of political processes that mostly
indicates the affiliation of classic geopolitics to political geography. What mostly
distinguishes them nowadays is the growing imposition of force imperatives in space
in terms of state or interstate interest as a supreme form of politically defined public
interest.
The classic and contemporary definitions of geopolitics vary in too wide scope
– from science/teaching and ideology to method/approach and practical
activity/doctrine. Some authors even define it as non-geographic and mainly field of
study, despite the obvious use of spatial approaches in it. Others, like Kristof (1960),
Gaddis (1982), Dugin (1997, 2011) and Parker (1998) recognize the spatial features as
a geopolitical factor only to that extent, in which they are carriers of values, inspired
by the nations and cultures that inhabit them. In reference to this Dugin (2011) defines
geopolitics as “sociology of space”. Lacoste (1986, 1993, 2006) on his part reckons
that internal public relations should also be treated as equal to interstate (international)
relations, whereat he brings the methodology of geopolitical analysis closer to the
12

research approaches in behavioral and electoral geography, regional development and
politics, to the issues of the so-called “Fourth World”1.
The classic grounds of geopolitical analysis, laid by Kjellen, Haushofer, Ancel,
Schmitt and Spykman bring out the geographic ones as the most essential factors for
the formulation of force correlations between the so-called Great Areas or countries,
sanitary cordons, geopolitical centers. During the second half of the 20th century static
determinism is gradually replaced by the dynamism of integrative block formations.
The globalizing effect of the new challenges alters behavioral imperatives. Spatial
correlations are complicated by new ideological, economic, consumables and
ecological factors. The classic theories about military-political and commercialeconomic control over habitable geographic space gain new information,
technological, cultural and ecological dimensions. The traditional confrontational
balance of forces increasingly often depends on preventive integration strategies,
counting on unknown earlier forms of solidarity for guaranteeing global and regional
security. Noticeable in particular parts of the world is the growing significance of
common civilizational interest at the expense of regional and national egoism.
Geopolitical codes lose colour on the background of melting national borders. The
cosmopolitism of global civilizational mentality is growing deeper regarding issues
unknown before – social-demographic, raw-material, ecological, mastering of the
World Ocean and cosmic space, excess of militarization, cross-border crime,
international terrorism or other asymmetric threats2. Колосов and Мироненко (2001)
define this tendency as “geopolitics of the interrelation”. At the same time, in
numerous poor countries and regions of the planet occurs growing insecurity, which is
related to anarchy and ineffective from social-economic point of view political
separatism.
Сорокин (1996) defines three stages in the development of geopolitics – until
World War II, during the “Cold war” and after it, where the first two, according to
him, are already irrevocably obsolete in methodological aspect. A lot of western
authors such as Meining (1956), Cohen (1994) and Parker (1994) speak of the
“revival” of geopolitics and of social and cultural revaluation of its methodology. As
long ago as in 1952 Gottmann shares the extreme thesis that geopolitics is a science of
war. Indeed, it was exactly in post-war France where one of the most radical revisions
1

The term “Fourth World” appeared during the 70s of the twentieth century to define the status of national
minorities (the so-called small nations), which do not live in their own countries (most often they live in
multinational states). In a broader sense Fourth World are the so-called least developed countries, which are
designated by the UN in a special list.
2
Asymmetric Threats is a term, introduced in the works written in English to indicate the struggle between
incomparable in terms of power and status opponents as well as typical examples from the international militarypolitical practice, where the weaker opponent is capable of inflicting heavy casualties, and in some cases - even
to work his will on the stronger opponent (see Arreguin-Toft, 2001; Дериглазова, Зиновьев, Тимошенко,
2009).
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of classical geopolitics was accomplished. Especially characteristic in this respect is
the period after the “Cold war”, and indeterminism and the traditional for the country
possibilism are used as main methodological basis. The research accents of the French
post-war geopolitical school are related mainly to the interrelation of space, images
(perceptions) and borders. Foucher (1991), for instance, ignores the paramount role of
state borders and attaches great importance to the internal borders between social and
cultural communities and their geospaces. Lacoste (2005) assumes that spaces and
borders are rather passive elements and politics have the power to transform them.
Modern geopolitical analysis from the end of 20th and the beginning of 21st
century is based on multi-aspect influences, which result in the enrichment of the
subject and functions of geopolitics, in complication of its whole methodological
basis. This process is to a great extent related to the recognition of its interdisciplinary
scientific status. Among the main tasks of contemporary geopolitics are: defining the
role of state formations in civilizational synthesis, dimensions and issues of security,
stimulating/counteracting policies of the processes of integration/disintegration.
Each national/state policy could be considered in the light of its geopolitical
position, of the mechanisms and the effectiveness of its geostrategy. National/state
interest is commonly used as main criterion. The intensifying during the last decades
integration aspects of the regional theme in inner-state and international aspect impose
new conceptual criteria, related to the issues of territorial egoism and the comparative
territorial (in)justice (Davies, 1968; Kirby, Pinch, 1983; Smith, 1994; Harvey, 1996;
Low, Gleeson, 1998; Bullard, Johnson, 2000; Milkova, 2005; Михайлов, 2006;
Русев, 2012). The above-mentioned thematic fields are directly related to the global
and regional aspects of security, respectively to geopolitics and geostrategy.
A multifarious composition of methodological approaches is used in geopolitics
depending on the specifics of the particular studies. They can be considered as a
natural result of the time and place of study, the targets and the dominating scientific
paradigms. Many of the geopolitical methods of research being used have general
scientific nature – system (system-structural), comparative, functional, prognostic
(modeling) or they are more tightly related to a particular branch of scientific
knowledge – chronological (historical), spatial (geographic), social-psychological,
cultural-civilizational,
behavioral,
anthropological,
institutional,
empirical.
A significant role is played by some fundamental for geopolitics methodological
approaches such as center-peripheral relations, fields of force and balances, forms of
geopolitical consciousness, geopolitical codes. Others are related to the derivation of
specific regularities – for instance, dualism of the geographic directions or
metaphysical features of geographic environment (ocean, continent, coastal zone, river
valley, forest space, steppe, desert, etc.). A characteristic feature of classic geopolitical
analysis is the use of controversial in terms of their objectiveness methods of research,
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related to religious and mystical categories. The so-called “sacral geography” (see
Русев, 2005) could be pointed out as an example in this respect.

Geostrategy as applied geopolitics
The functional aspects of modern geopolitics provide the opportunity to
distinguish two main branches in it:
• fundamental (cognitive) geopolitics. A high extent of succession with
traditional geopolitics is maintained through it. It studies mainly global
regularities with objective (unaltered) character – the geopolitical structure of
the world, the status and forms of geopolitical consciousness of its components,
main vectors, dynamics and motive powers of global opposition. It involves
analysis, freed from subjective (ideological, national, emotional) prejudice;
• applied geopolitics (geostrategy). In spite of the methodological
interdependence with fundamental geopolitics, it is mainly defined as a real and
declarative practical activity. It is characterized by high institutional
involvement and subjectivism, represented in the form of political expedience.
The geospace in it has clearer regional dimensions and is considered as
environment for transformation of the relations between cultural-civilizational
regions, states, autonomous administrative-territorial units, dependent
territories. In a broader methodological aspect the subjects of geostrategy could
provisionally include interstate unions, non-governmental organizations,
political parties, ethnic groups, social movements, etc.
Besides on the background of the above-mentioned inner social-geographic
structural criteria, the status of geostrategy can also be defined in a broader scientificmethodological aspect – by paying more attention to its subject operative interaction
with other applied scientific fields rather than to its spatial essence. Nevertheless,
widely spread remains the assumption that geostrategy is rather a particular
transformed field of geopolitics, its specific continuation (Бъчваров, 1999) or a
strategic management of geopolitical interests (Бжежински, 1997). The abovementioned authors, however, impart in geostrategy a meaning, related mainly to the
balance of military forces.
Geostrategy is an interdisciplinary field, studying the mechanisms for achieving
spatial aims. It could conditionally be represented in the contact area between
geography, history, sociology, law, political science, economics, culturology, ecology,
management, military science and many other sciences. Its irrevocable structural
shares are the following: global and national strategy; cultural, social, political,
economic, food, technological, information and military strategy; strategic
management. One of the typical examples for general scientific methodological and
15

structural pluralism in this respect is the emergence of a research field called strategic
geography3.
The application potential of geostrategy concerns two main spatial aspects:
• an external one, which emphasizes on the relations between separate countries,
interstate integration unions, continental or cultural-civilizational communities;
• an internal one, concerning cultural-political relations, territorial division,
features of regional development, local self-government, mechanisms of
regional policy in a particular country (state, dependent territory, autonomous
area, administrative unit, etc.).
The current study defines mainly the foreign policy aspects of geostrategy,
however, not ignoring the significance of some tightly related to them internal political
realities. From a state-institutional point of view geostrategy is an instrument of power,
representing subjective assumptions, directions and initiatives of the governing elite in
the internal policy of each country towards other countries or cultural-political
establishments (Gaddis, 1982). Thereby, as paramount stand out the geostrategic
mechanisms for sovereignty defence, for control or enforcement (dominance) of
state/national interest in surrounding geographic space, bent in the light of security.
Traditionally, the oldest forms of state geostrategy are related to the development of
military geography and statistics, of military strategy and security. Nowadays they are
enriched by the influence of dozens of new natural and social factors.

Passive and active external geostrategy
External geostrategic mechanisms can be considered as passive or active. The
passive ones are an axiomatic result of centuries-old intuitive experience of state
institutions, gained during the execution of preventive activities for national interest
defence in surrounding space. Most of them are harmonized with an established global
or regional social-historic tradition. The active external geostrategic mechanisms are
remarkable for their nature, which is unique for each country. They comply with
particular spatial or conjunctural time factors and are therefore bearers of considerable
reflexive subjectivism and metamorphic dynamics. Strong casual relations exist
between passive and active geostrategic mechanisms, which is why their
differentiation has to be to a high extent considered as conditional.

3

А complex science, studying the strategic aspects of natural and social geography. It lays the information basis
for the strategic features of geographic environment and its influence on other components of geostrategy. On its
part, strategic geography could be reciprocally divided in basic research fields such as general, managing,
national, regional, military, global, maritime, mountain, food, cultural, energy, etc.

16

The passive external geostrategic mechanisms have instinctive essence and are
tightly related to the overall evolutionary social-historical development of the state,
with the main forms of its geopolitical consciousness, with its traditional geopolitical
code. They can be presented in several main aspects:
• legal-political and institutional-ideological/iconographic mechanisms for
definition of sustainable symbols, criteria, arguments and parameters of
national interest, state (national) doctrine, sovereignty and security – state
territory, state borders, fundamental law (constitution), official language (or
official languages), heraldry (coat of arms, hymn, flag). They are to a great
extent related to the specific forms of inner political organization in the state
(government forms, state system, political relations, structure and separation of
powers, human rights, etc.);
• planning-logistic mechanisms for counteraction to military aggression or
maintenance of readiness for military operations in other countries – army
building and maintenance, military infrastructure (including military bases with
specific political status), strategic war-time stockpiles, etc;
• mechanisms for maintenance and guarantee of foreign cultural-political and
social-economic relations – participation in bipartite diplomatic agreements,
regional and global international organizations, institutional political
cooperation of national capital in international division of labour (economic
protectionism),the construction of a system of foreign cultural and information,
political and commercial-economic agencies;
• legislative mechanisms for counteraction to unfavorable foreign influence,
related to migratory, customs, cultural and ideological, information policies,
etc;
• information and logistic mechanisms for objective analysis and effective
influence on foreign to the state geographic space. That includes the
construction of an analytic system for collection and processing of strategically
important for national security political, economic, technological, etc.
intelligence information. They function through the use of specific non-legal or
general legal means (including foreign agencies).
Active external geostrategic mechanisms have mainly reflexive nature; they are
provoked by dynamically altering factors and are distinguished by the middle - and
short-term influence time potential of the state and its institutions:
• mechanisms, related to protection or enforcement of state interest in cases of
regional or global crisis processes – military conflicts, natural cataclysms,
technogenic accidents, ecological catastrophes, humanitarian crises (epidemics,
food deficit, military genocide), terroristic preparation and other external
hazards to the state, its nature, population and economy. They lead to an
increased activity towards countries which are direct neighbors (of first
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•

•

•

political-geographic grade) or more distant neighbors (of second, third grade).
The following can be outlined as typical counter measures: armed actions for
preventive protection (including the establishment of temporary or partial
military-political control over a neighbor territory, aquatory, airotory (see
Алаев, 1983), participation in international peace-keeping and mediatorial
missions, allied logistics, intensification of border control, formation of buffer
areas for security and monitoring near state borders, construction of refugee
camps, etc.;
mechanisms for large-scale propaganda spreading of cultural-ideological and
educative information amongst neighbor countries and nations regarding
controversial points of ethnic-confessional, historical-geographical and socialeconomic nature. They are commonly oriented towards the main ethnic
diaspora, related to national self-determination or close in cultural sense ethnic
or religious communities. The main impact methods are: publishing and
overseas distribution of specialized scheduled issues; radio and television
broadcasts using powerful ground stations and satellites; internet. Specific
forms for active proclamation of the achievements of the national/state
development model are the hosting or representative participation in
world/regional forums: political, economic and ecological conferences; cultural
and scientific symposia; jubilee celebrations; commercial and technological
exhibitions; sports competitions/оlympic games;
financial-economic mechanisms for regional and global influence – loan giving
or support of complementary4 countries, territorial communities or particular
foreign citizens. For this purpose are used state, supported by the state or
supporting the state institutions – ministries, leading corporations, specific
funds, committees, non-governmental organizations;
investment mechanisms for construction of significant for the foreign relations
of the country infrastructural equipment, including participation, obstruction,
blocking or rival alternative spatial dubbing of infrastructural projects of
regional or global significance. Highway- and railway corridors, oil- and gas
conductors, harbor-, airport- and rocket installations can be cited as examples.

4

From latin: complëmentum (mutual complementation; correspondence) – the term is used in philosophy,
physics, chemistry, biology. In ethnology it is used to indicate mutual sympathy and antipathy (a feeling of
understanding/misunderstanding) between particular societies (see Гумилев, 1990, 1993). In culturology,
sociology, political science, political geography, geopolitics and geostrategy complementarity is commonly used
to indicate solidarity between political objects and subjects on the basis of similar cultural-historic, racial-ethnic,
social-economic or ideological value systems.
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Integration geostrategy as a hypothesis of modern development
Globalization and regionalization are in the basis of modern spatially defined
civilizational process and can be therefore considered as an integral part of the broad
scientific interpretation of geographic analysis. The integration and disintegration
tendencies that accompany them are research subject in many of the social sciences, as
they provoke complex social, political, economic and ecological consequences. Their
political and geographic interpretation is directly related to geopolitics and
geostrategy, as well as to their research methodological approaches – culturalcivilizational, system-structural, spatial, comparative, functional and prognostic.
Globalization is a phenomenon, covering a complex system of elements. It can
be considered as a multi-layer process, stimulated by the comprehensive development
of human civilization. Leading approaches in its analysis are the civilizational,
historic, economic and ecological ones, and spatial diffusive adhesion of ideologies,
technologies and issues between the main regions of the planet can be pointed out as
paramount emphasis. Several integral scientific fields emerge on this basis –
globalistics, for instance, as well as some concrete from object and subject point of
view analogues of it: global geography, geoglobalistics, geopolitics, etc.
The regionalization of modern world development passes in an unbreakable
relation to globalization and manifests itself in a contrast interregional intensification
of key cultural-economic, military-political and natural-ecological characteristics.
Globalization and regionalization confirm the dialectic controversy between the unity
and diversity of civilizational development. The phenomena, related to naturally and
culturally defined spatial geographic differences, provoke the emergence of an original
antonymous to geoglobalistics interdisciplinary scientific field – regionalistics, as well
as of the methodologically closely related to it regional geography (including regional
geography of the world), geostrategy, self-government, territorial structure, regional
security, regional policy, etc. Each one of them rests on the diversity of the forms of
interaction between nature and society.
Key research objects in regional geography in the world are countries, their
naturally or culturally differentiated spatial elements, as well as interstate politicaleconomic unions. The term country is their most frequently used common object
equivalent. Regional geography of the worlds is one of the leading macrospatial fields
of regionalistics and is distinguished for the great diversity of subject research
thematic fields – historic development, natural resources and environment,
demographic processes, cultural features, economic structure, legal-political and
social-economic relations.
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The terms state and interstate union have a narrower political meaning, as they
are notable for their strictly defined spatial range and borders. Unlike countries, states
and interstate unions can be considered both as an object and as a subject of socialeconomic and cultural-political processes. Their global and regional interaction makes
the nature of geopolitical space subjective, especially if it is characterized from the
point of view of geostrategy.
One of the typical indicators of the mutually bound up modern processes of
globalization and regionalization is the emergence during the last decades of numerous
integration interstate global and regional organizations. In an institutional respect, they
declare the pursuit of achieving relatively differentiating integration aims (cultural,
political, military, social, economic), which manage to establish themselves as
paramount factors of modern civilizational development during the second half of 20th
century. The liberal social model of interstate/international communities stands out as
main ideological criterion for integration effectiveness. Their future already goes
beyond the traditional sufficiency of the triad USA–EU–Japan or of the relations
North–South. After Димова (2006) the nature of the dynamic and comprehensive
integration is nowadays defined by policies and strategies for free exchange and
communication on all spatial levels, through a democratic and polycentrically
balanced world system.
Modern integration systems bind into one whole entity the social-economic and
legal-political structures of different states through the construction of pluralistic
international communities. Deutsch (1978, 1989) makes the arguable in the light of
modern realities statement that the economic relations between them are in the basis of
integration, whereas the political ones must be rather considered as alliance.
According to him, the lowest possible effectivity of pluralistic international
communities manifests itself in conflict prevention, which practically brings the
integration theme close to the issues of regional and global security. By that means, the
prior outlining of functional aspects of the integration process brings out international
policy as a paramount factor and international economy – as its most significant result
(Гилпин, 2003; Доуърти, Пфалцграф, 2004). In this light commonly analyzed are
also the effects of the integration overexpansion, causing more institutionalism, which,
on his part, manifests itself in the emergence of mutual supernational managing
organs, called to ensure higher effectivity of political decisions (Димова, 2006).
The ideological founder of geo-economic science – Luttwak (1990) presents it
as specific economic geopolitics, and reckons that the modern geo-economic conflict
shall replace the essence of the classic geopolitical conflict. According to him,
geoeconomics analyzes the strategy and instruments for the development of
national/state competitiveness, which ignore the classic geopolitical idea of control
over the physical space of the regions and push the fliud movement of capital in the
virtual space of the so-called turbo-capitalism (Luttwak, 1999).
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At the same time, the reciprocal to the ascending one vertical analysis provides
the opportunity all internal descending state relations also to be defined as integrative.
This is another reason that provokes the conclusion, that both geopolitical/geostrategic
and integration analysis are complete and effective only if it is conducted on all
possible spatial geographic levels.
Key approach in global integration processes is the imitational strive for
unification, standartization and rapprochement of social values and mechanisms. As a
result of this, the world becomes more dependent of the main civilizational regions and
their cultures, people and states. On this ground emerges the concept of global society,
in which all people are citizens of the world (cosmopolitans). At the same time, one of
the explicit critics of globalization and its main organization forms – Stiglitz (2002,
2006) points out numerous negative effects which lies at the root of the so-called antiglobalism.
Main indicator of the institutionalization of the world social processes is the
formation of legal-political mechanisms for their monitoring and management.
Supreme institutional form of global integration is UNO, whose complex structure
includes dozens of subsidiary organs and divisions. A significant role is also played by
global organizations such as the G-7, G-24, G-77, the Non-aligned Movement, the
Commonwealth of nations, the Organization of Islamic cooperation (OIC), OPEC,
BRIC, as well as numerous regional by their nature organizations with an important
role for world development – NATO, EU, NAFTA, ASEAN, APEC, SCO, the Arab
league, etc. A specific form of global institutional integration are transnational
(international) corporations.
Increasingly active actors on the global political scene are some nongovernmental social organizations or institutions, which have gained transcontinental
significance and have become spokesmen of specific planetary thinking. Typical
examples are the Club of Rome, Greenpeace, Open society, Doctors without borders,
Amnesty International, etc. Their aims are related to stimulation of general
international principles, mutual control and international collaboration in the militarypolitical, social-economic and scientific-technical field, ecology, law, the interethnic
collaboration, world heritage, etc.
In the context of the economically and politically interpreted theories, regional
integration can be defined as a process, oriented towards the optimization of the
complex economic effectivity (see Русев, 2012). In a more particular spatial aspect,
the mutual integration efforts of neighbour states and nations are oriented towards the
optimization of geographic and geo-ecological effectivity and the geostrategic aspects
of the already outlined territorial justice and security, which are related to them.
Political space and political systems of brand new type are formed as a result. At the
same time, theory and practice of international relations consider those issues in the
light of: classic and modern liberal ideas; structuralism, institutionalism and
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functionalism; neo-marxism and the open social market economy; pluralism,
federalism and subsidiarity; the continuity between economics and politics. General
concept basis is the system idea of global-regional integration (Димова, 2006).
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SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA REGIONU
OPOLSKIEGO W LATACH 2007-2012 NA TLE
POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW POLSKI
SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION IN THE OPOLE PROVINCE
IN 2007-2013 IN COMPARISON TO OTHER PROVINCES IN POLAND

Streszczenie: W artykule przedstawiono sytuację społeczno-gospodarczą regionu opolskiego w latach
2007-2012 na tle pozostałych województw w Polsce w oparciu o kilka istotnych wielkości, jak struktura
ludności, stopa bezrobocia, wskaźnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia oraz podmioty
gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON, wskaźniki koniunktury gospodarczej oraz PKB jako
istotny miernik makroekonomiczny. Na podstawie przeprowadzonych analiz sytuacja społeczna regionu
opolskiego jest stosunkowo dobra. Wskaźniki oprócz stopy bezrobocia znajdują się poniżej średniej
krajowej co plasuje województwo na 8 miejscu na szesnaście. Pod względem społecznym perspektywy są
również obiecujące. Pod względem gospodarczym region opolski plasuje się na stosunkowo wysokiej
pozycji ze względu na liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ich dynamikę czy osiągany
PKB. Najwięcej jednostek gospodarczych zarejestrowanych jest w szeroko rozumianych usługach z liczbą
zatrudnionych do 9 osób. Prognozy gospodarcze do 2013 roku są optymistyczne, zwłaszcza, że zakłada się
osiągnięcie wzrostu gospodarczego do poziomu ok. 2,6%, pozostałe mierniki makroekonomiczne również
wykazują prawidłowe tendencje rozwojowe. Ogólnie sytuacja społeczno-gospodarcza regionu opolskiego
jest stosunkowo dobra i sukcesywnie powinna się polepszać.

Abstract: The article is a presentation of the social and economic situation in 2007-2013 in the Opole
province in comparison to other Polish provinces regarding some crucial values such as population
structure, unemployment rate, activity rate and employment rate as well as business entities registered
under the National Business Registry Number, economic fluctuations rate and Gross Domestic Product as
an essential macroeconomic indicator. On a basis of conducted research the social situation in the Opole
province is relatively good. The said rates, except the unemployment rate, are below the national average
which places the province on 8 position amongst 16. Socially, the prospects are promising despite a serious
decrease of the economic fluctuations rate. As for the economy in the Opole province, it is relatively on
a high level due to the number of the registered businesses entities, their dynamic development, or Gross
Domestic Product value. In accordance with the results of the research, the majority of business entities are
registered in a widely understood service sector and their number of employees does not exceed 9 persons.
The economic forecasts up to 2013 are optimistic, especially that it is anticipated that economic growth sets
to hit 2,6%. Other macroeconomic indicators also show right development tendencies. The overall social
and economic situation in the Opole region is satisfactory and it is hoped to improve gradually.

Słowa kluczowe: region, demografia, gospodarka
Keywords: region, demography, economy
27

Wprowadzenie
Przedstawiając region opolski w ujęciu sytuacji społeczno-gospodarczej
istotnym jest określenie wskaźników, które będą odzwierciedlały zmiany jakie
dokonują się na określonym obszarze. W pracach nad Narodową Strategią Rozwoju
(NRS) na lata 2007-2013 stwierdza się, że:
1. głównym wyzwaniem stojącym przed polityką gospodarczą jest podniesienie
potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego,
2. ważnym wyzwaniem dla polityki społeczno-gospodarczej pozostaje trudna
sytuacja na rynku pracy (wysoka stopa bezrobocia oraz niski poziom
wskaźników aktywności zawodowej)5.
Oprócz NSR w 2009 r. zostały opracowane założenia systemu zarządzania rozwojem 6
Polski. Założenia te zostały przyjęte w kwietniu 2009 r. i przedstawiają propozycję
modelu systemu zarządzania rozwojem, mającego na celu zwiększenie skuteczności
programowania i wdrażania polityki rozwoju oraz podniesienie jakości
funkcjonowania instytucji publicznych7.
Założeniem jest że wybrany model nie będzie miał „sztywnego”, zamkniętego
charakteru, a będzie ewoluował i dostosowywał się do zmieniających się
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.
W dokumencie tym zostały również zdefiniowane podstawowe mankamenty
systemu zarządzania rozwojem w Polsce, do których zaliczono m.in.:
− słabość i nieefektywność systemu programowania, skutkująca brakiem
możliwości osiągania celów polityki rozwoju,
− niedostateczne powiązanie poziomu programowania z poziomem operacyjnym,
− brak silnego ośrodka koordynacji polityki rozwoju,
− odrębność planowania
przestrzennego
od planowania społecznogospodarczego,
− i inne (Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, s. 10).
Biorąc pod uwagę zakres tematyczny dokumentów strategicznych, należy
wyszczególnić następujące obszary programowania strategicznego bez szczebla
lokalnego (ryc. 1):
5

Patrz szerzej Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, s. 9
Przez system zarządzania rozwojem należy rozumieć zespół działań zmierzających do efektywnego
wykorzystania zasobów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w skoordynowany sposób przez
jednostki administracji publicznej różnych szczebli, we współpracy z przedstawicielami partnerów społecznogospodarczych oraz organizacji pozarządowych, w oparciu o zasadę partnerstwa, w celu osiągnięcia założonych
celów.
7
Zaprezentowany model ma stanowić podstawę dla dalszych działań reformujących sposób prowadzenia
i realizacji polityki rozwoju. Rezultatem przyjęcia modelu, powinna być poprawa jakości i efektów zarządzania
przez państwo polityką rozwoju.
6

28

Główne obszary programowania strategicznego

Dokumenty z zakresu
rozwoju społecznogospodarczego kraju
1. długookresowa
strategia rozwoju kraju
2. średniookresowa
strategia rozwoju kraju
3. narodowa strategia
spójności
4. inne strategie rozwoju
5. programy (programy
operacyjne i programy
rozwoju, w tym
programy wieloletnie)

Dokumenty z zakresu
rozwoju regionalnego
kraju
1. krajowa strategia
rozwoju regionalnego
2. strategie
ponadregionalne
3. strategie rozwoju
województw
4. regionalne programy
operacyjne
5. programy rozwoju
województwa

Dokumenty z zakresu
rozwoju przestrzennego
kraju
1. długookresowa strategia rozwoju
kraju (w części dotyczącej
kierunków przestrzennego
zagospodarowania kraju)
2. średniookresowa strategia
rozwoju kraju (w części odnoszącej
się
do rozwoju przestrzennego)
3. plan zagospodarowania
przestrzennego kraju
4. plany zagospodarowania
przestrzennego województw

Ryc. 1 Główne obszary programowania strategicznego (bez szczebla lokalnego)
źródło: Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, s. 26-27

Innymi miernikami określającymi potencjał społeczno gospodarczy m.in. są:
PKB, PNB, Metody konwersji PKB (PNB) 8, DNB, wskaźniki rozwoju społecznego 9
(I. Fierla, 2004, s. 386 oraz I. Fierla, 2005, s. 523). Czynniki wpływające na poziom
rozwoju gospodarczego to m.in.: warunki naturalne, czynnik demograficznospołeczny, zainwestowanie, uwarunkowania historyczne, poziom rozwoju społecznoekonomicznego, polityka państwa i system gospodarczy, postęp techniczny.
Celem artykułu jest ukazanie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu
opolskiego na tle pozostałych województw z uwzględnieniem istotnych aspektów
społecznych i gospodarczych.

8

Przeliczając wyrażony w walucie danego kraju produkt krajowy (narodowy) na dolary stosuje się równolegle
lub selektywnie cztery metody konwersji tj.: rynkowych wymiennych kursów walut, parytetu siły nabywczej
walut, kursów walut zmodyfikowanych wskaźnikiem inflacji, uśrednionych kilkuletnich kursów walut.
9
Jest to miernik syntetyczny zbudowany z trzech wskaźników cząstkowych obrazujących: warunki życia
ludności, długowieczność, dostępność edukacji.
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Sytuacja demograficzna
Wstępne wyniki spisu ludności wykazały, że w dniu 31 marca 2011 roku
w Polsce mieszkało lub przebywało prawie 37,2 mln osób zaliczanych do ludności
rezydującej10. Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że w końcu 2010 r. liczba
ludności naszego kraju wynosiła 38 204 tys. osób, tj. o ok. 36 tys. więcej niż w 2009
r., a tempo przyrostu ludności było dodatnie i wynosiło 0,1% (w 2009 r. – 0,08%).
Obecnie Polska jest na 32 miejscu wśród krajów świata i na 6 w UE. Przyczynił się do
tego zarówno wyższy niż w poprzednich latach przyrost naturalny jak i słabnący ruch
migracyjny za granicę na pobyt stały. Systematycznie rośnie liczba ludności w wieku
15-64 lata, lecz tempo tego wzrostu słabnie. W 2008 r. odnotowano wzrost omawianej
populacji (w relacji do 2007 r.) – o 87 tys., tj. o 0,3%. Strukturę ludności w wieku
15-64 lata z uwzględnieniem najistotniejszych przedziałów wiekowych przedstawia
tabela 1.
Tab. 1. Struktura ludności w wieku od 15 do 64 lat.
Stan na:
30 VI 2007
30 VI 2008
30 VI 2009

wiek 15-24
22,2
21,4
20,6

Odsetek ludności
wiek 25-54
61,8
61,8
61,7

wiek 55-64
16,0
16,8
17,7

W układzie wojewódzkim omawiana populacja (15-64 lata) rozkłada się
bardziej równomiernie niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W połowie
2009 r. stanowiła ona średnio 71,3% ogółu ludności. Struktura ludności w wieku
15-64 lata zmienia się jednak na niekorzyść młodzieży w każdym województwie: jej
udział w omawianej populacji z każdym rokiem maleje, podczas gdy osób w wieku
55-64 lata – rośnie. W 2009r. największy przyrost miał miejsce w województwach
pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim, natomiast w opolskim, łódzkim oraz
śląskim liczba ludności maleje.
Struktura wieku ludności faktycznie zamieszkałej w 2011 roku wg kryterium
0-17 lat (18,7%), 18-59/64 lata (64,4%) i powyżej 60/65 lat (16,9%) wskazuje, że
zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, jednocześnie wzrósł
udział ludności w wieku produkcyjnym o 1,7% przy czym odsetek osób w wieku
produkcyjnym mobilnym uległ nieznacznemu zmniejszeniu oraz zaobserwowano
10

Liczba ludności rezydującej (według stanu w dniu 31 marca 2011 r.) jest mniejsza od liczby ludności
faktycznie zamieszkałej w Polsce o około 1140 tys. osób, tj. o różnicę między liczbą Polaków przebywających
za granicą a liczbą imigrantów przebywających w Polsce – z uwzględnieniem 12-miesięcznego kryterium
przebywania / nieobecności.
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w wieku poprodukcyjnym wzrost o 2,3%. W 2011 roku najwięcej ludności faktycznie
zamieszkałej liczyły województwa: mazowieckie (14%), śląskie (12%), wielkopolskie
(8,9%), małopolskie (8,8%). Z kolei najmniej liczne województwa to: opolskie (2,6%),
lubuskie (2,6%) i podlaskie (3,1%) ogółu ludności kraju (Wyniki wstępne
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, s. 3-4).
Wyniki najnowszej długookresowej prognozy ludności Polski na lata 20082035 GUS wskazują, że liczba ludności Polski będzie systematycznie zmniejszać się,
przy czym tempo tego spadku będzie coraz wyższe wraz z upływem czasu. Przewiduje
się, że ludność Polski osiągnie w 2020 r. - ok. 37 830 tys., a w 2035 r. - ok. 35 993 tys.
osób. Liczba osób w wieku produkcyjnym w całym okresie prognozy - będzie ulegać
systematycznemu zmniejszaniu z poziomu 24 545 tys. w 2007 r. do 20 739 tys.
w 2035 r. Znaczące zmiany wystąpią także wewnątrz struktury wieku produkcyjnego
ludności (18-44 lata) oraz w wieku niemobilnym (45-60/65 i więcej). Będzie
obserwowane dynamiczne starzenie się struktury ludności w wieku produkcyjnym.
Przewiduje się, że udział osób w wieku poprodukcyjnym będzie wynosił 26,7%
w perspektywie roku 2035, co oznacza jego wzrost o prawie 11% w porównaniu do
roku 2007. Najmłodsze roczniki 0-17 lat będą w 2035 r. stanowiły zaledwie 15,6%
ogółu ludności. Pogarsza się także relacja pomiędzy poszczególnymi grupami wieku
ludności; współczynnik obciążenia demograficznego zwiększy się z 56 w 2007 r., do
73 w 2035 r. (Prognoza ludności Polski 2008-2035). Sytuacje tę potwierdza również
raport Banku Światowego, w którym zakłada się że do 2025 r. ludność Polski zmaleje
o 1.600 tys. mieszkańców, a blisko 1 na 5 Polaków będzie miał 65 lat lub więcej.
W najnowszym raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
dotyczącym rozwoju przestrzennego Polski (OECD, 2008), zwrócono uwagę na
zmianę paradygmatu polityki regionalnej, która miała miejsce w wielu krajach na
przestrzeni ostatnich lat (P. Bartkiewicz i in., 2009, s. 9). Analizując założenia polityk
regionalnych wybranych krajów UE, w większości z nich akcent został przesunięty
z tradycyjnego rozumienia polityki regionalnej na „miękką interwencję” wspierającą
przedsiębiorczość, innowacyjność oraz kapitał ludzki. Zgodnie z wytycznymi
dokumentu strategia Europa 2020 zakłada się więcej miejsc pracy i wyższy standard
życia. Strategia pokazuje, że Europa może się rozwijać w sposób inteligentny
i zrównoważony, może sprzyjać włączeniu społecznemu, umie znaleźć sposób na
stworzenie nowych miejsc pracy i określić kierunek rozwoju naszych społeczeństw
(Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju…).
Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety
dają one obraz europejskiej społecznej gospodarki rynkowej w XXI w. (Strategia na
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju…):
− rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
− rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
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− rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Państwa członkowskie UE o największych wewnętrznych zróżnicowaniach
w poziomie rozwoju, silnie nastawały, aby poziom środków przeznaczonych na cele
inne niż konwergencja nie przekraczał pułapu 5–10% budżetu polityki spójności.
Dodatkowo w większość państw UE krajowe polityki regionalne zawierają istotny
komponent zorientowany na wspieranie regionów najsłabszych. OECD (2008)
jednoznacznie opowiada się za zwiększaniem przestrzennego aspektu polityki
regionalnej. Taka modyfikacja podejścia nie jest osiągalna przy stosowaniu jedynie
polityk sektorowych11.
Uszczegóławiając sytuację demograficzną wg poszczególnych województw
można zaobserwować widoczne zmiany, jakie dokonują się w poszczególnych
regionach Polski.
Wg informacji Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w lipcu 2012 r.
wynosiła 12,3%, przy czym w województwie warmińsko-mazurskim (19,1%),
kujawsko-pomorskim (16,5%), zachodniopomorskim (16,4%), podkarpackim (15,1%),
lubuskim (14,9%) była najwyższa, a w województwie wielkopolskim (9,1%) śląskim
(10,1%), mazowieckim (10,1%), małopolskie (10,5%) i pomorskie (12%) była
najniższa. W województwie opolskim stopa bezrobocia oscyluje w granicach stopy
bezrobocia w Polsce i osiągnęła poziom 13,1 co plasuje to województwo na ósmym
miejscu na tle pozostałych województw.
Analizując stopę bezrobocia wg stanu na lipiec 2012 r. na 16 województw tylko
w 5 odnotowano niższą stopę bezrobocia od średniej krajowej oraz w 11 wyższą.
Istotnym jest, że w skali całego roku 2012 w województwie opolskim stopa
bezrobocia zwiększyła się w 10 powiatach. Najwyższy wzrost odnotowano
w powiecie głubczyckim (o 1,8%), a następnie w powiatach: kędzierzyńskokozielskim (o 1,6%) i nyskim (o 1,3%). Spadek natomiast wystąpił jedynie w powiecie
kluczborskim (o 0,7%) i brzeskim (o 0,2%) (Komunikat nr 8/2012). Sytuacja ta
sukcesywnie ulega zmianie zarówno w powiatach województwa opolskiego jak i we
wszystkich województwach Polski.

11

Zintegrowane przestrzennie podejście do polityki regionalnej promowane jest także przez Komisję
Europejską.
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Sytuacja gospodarcza
Przedstawiając sytuacje gospodarczą województwa opolskiego na tle
pozostałych województw istotnym jest ukazanie wskaźników koniunktury
gospodarczej dla Polski z podziałem na poszczególne województwa. Wskaźniki
koniunktury gospodarczej opracowywane są przez Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową12 i w sierpniu 2012 r. przedstawiają się następująco. Wskaźnik bieżącej
koniunktury w sierpniu 2012 r. wyniósł -10,8% wobec -7,4% w lipcu. Koniunktura
oceniona została gorzej niż w poprzednim miesiącu. Najsłabiej ocenili koniunkturę
przedstawiciele sektora bankowego. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury,
informujący o oczekiwaniach na kolejne trzy miesiące wyniósł w sierpniu -9,9%
wobec -3,5% w miesiącu poprzednim. Wskaźnik wyprzedzający jest miernikiem
nastrojów panujących w firmach, które w sierpniu wyraźnie się pogorszyły. Najmniej
pesymizmu w sierpniu odnotowano w handlu i usługach, natomiast najwięcej
w sektorze bankowym co potwierdza tabela 2.
Tab. 2. Sierpniowe wskaźniki koniunktury gospodarczej dla całej Polski.
Wyszczególnienie

Ogółem
Przemysł
Handel i usługi
Banki

Wskaźnik bieżącego
klimatu koniunktury
(skala –100/+100)
-10,8
-9,5
-11,8
-13,3

Krótkookresowy prognostyczny
wskaźnik koniunktury
(skala –100/+100)
-9,9
-10,2
-6,9
-16,4

źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

W ujęciu wojewódzkim, najlepsze oceny odnotowano w czterech
województwach
wielkopolskim,
kujawsko-pomorskim,
podkarpackim
i zachodniopomorskim. Najgorzej oceniono natomiast koniunkturę w lubelskim,
dolnośląskim i świętokrzyskim. Najbardziej optymistyczne na kolejne trzy miesiące
odnotowano w wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, a najwięcej pesymizmu było
w sierpniu w zachodniopomorskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim.
Województwo opolskie uplasowało się na 11 pozycji. Na taką sytuację koniunktury
gospodarczej mogły mieć wpływ m.in. takie czynniki jak wielkości i prognozy
makroekonomiczne, finanse publiczne i rynek finansowy, system bankowy, polityka
społeczna i rynek pracy etc.
12

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową co miesiąc wylicza wskaźniki koniunktury (bieżący
i prognostyczny) dla całej Polski oraz dla każdego z 16 województw.
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O sytuacji gospodarczej poszczególnych województw, w tym województwa
opolskiego, może świadczyć wiele czynników. Jednym z nich jest liczba
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 13 w rejestrze REGON. Jak wynika
z danych statystycznych z maja 2010 r. (Komunikat nr 5/2010) najwięcej podmiotów
gospodarczych było zarejestrowanych w województwie mazowieckim, najmniej
w podlaskim natomiast województwo opolskie znajduje się na 15 miejscu.
W sierpniu 2012 r. w województwie opolskim ogółem było zarejestrowanych
97 664 podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON. Najwięcej podmiotów
było zarejestrowanych w rejonie miasta Opola 19,9 tys. podmiotów, następnie
w powiecie nyskim 13,6 tys., opolskim 11,4 tys., brzeskim 9,8 tys. oraz
kędzierzyńsko-kozielskim 8,9 tys. Najmniej jednostek zlokalizowanych było
w powiecie głubczyckim – 3,9 tys., namysłowskim – 4,1 tys. i prudnickim – 4,3 tys.
Jak wynika z opublikowanych informacji statystycznych najwięcej jednostek
gospodarczych jest zarejestrowanych w szeroko rozumianych usługach (sektor trzeci).
Najszybciej i najwięcej tworzonych jest jednostek w handlu i naprawach, obsłudze
nieruchomości etc. W strukturze wielkościowej dominują podmioty gospodarcze
z zatrudnieniem do 9 osób (ok. 90%) czyli jednostki małe i mikroprzedsiębiorstwa.
W marcu 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało
informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w 2011 r. W 2011 r. Polska
gospodarka rozwijała się w dość wysokim - biorąc pod uwagę niekorzystne
uwarunkowania zewnętrzne - tempie 4,3%14, wyższym niż w 2010 r. (3,9%). W Unii
Europejskiej nastąpiło w tym czasie spowolnienie tempa wzrostu z 2,0% w 2010 r. do
1,5% w 2011 r.
Na 2012 rok prognozowany jest zerowy wzrost gospodarczy w UE, a w strefie
euro lekka recesja. Prognoza KE dla Polski na 2012 r. zakłada obniżenie wzrostu do
2,5%. Dryf gospodarczy UE będzie mieć negatywny wpływ na gospodarkę Polski
poprzez zmniejszenie popytu zewnętrznego; można też się spodziewać
wyhamowywania dynamiki popytu krajowego – spożycia oraz inwestycji prywatnych
i publicznych. Relatywnie wysoka dynamika polskiego PKB w 2011 r. na poziomie
104,3% była w głównej mierze wynikiem rosnącego popytu krajowego (wzrost o 3,8%
w porównaniu z 2010 r.). Handel zagraniczny miał dodatni wpływ na tempo wzrostu
gospodarczego. Motorem popytu krajowego było zarówno spożycie (wzrost o 2,1%,
w tym spożycie indywidualne o 3,1%), jak i akumulacja (wzrost o 10,0%) 15.

13

Pod pojęciem podmiotów gospodarczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
tj. produkcyjną i usługową, na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku.
14
W ustawie budżetowej na 2011 r. zakładano 4% wzrost PKB.
15
Dane za 2011 r. dla UE ogółem i krajów członkowskich – Interim Forecast, KE, luty 2012 r., s. 3-4.
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W przebiegu zjawisk gospodarczych i społecznych w Polsce w 2011 r.
widoczne były następujące tendencje16:
− relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, o raczej harmonijnej strukturze,
napędzany w 2011 r. przez konsumpcję i inwestycje, a także w mniejszym
stopniu popyt zewnętrzny,
− nasilenie zjawisk inflacyjnych, wywołane w dużej mierze wzrostem cen
w gospodarce światowej oraz osłabieniem złotego, z negatywnymi skutkami dla
przedsiębiorstw oraz dochodów realnych ludności,
− powiększenie zasięgu bezrobocia, zwłaszcza w najmłodszych grupach wieku,
pomimo rosnącego poziomu zatrudnienia w gospodarce,
− brak wyraźnej poprawy w zakresie materialnych warunków życia ludności,
zwłaszcza w regionach słabszych ekonomicznie, gdzie wysokiemu bezrobociu
i niższym płacom towarzyszy często wyższy niż średnio w Polsce wzrost cen
konsumpcyjnych,
− niewielkie polepszenie sytuacji w finansach publicznych - obniżenie relacji do
PKB w zakresie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz
salda rachunku bieżącego.
Widoczne jest także spowolnienie dynamiki rozwoju demograficznego (niski poziom
dzietności, niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności, emigracja za granicę
ludzi młodych).
Według prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, tempo wzrostu
PKB w 2012 roku wyniesie 2,8%, co oznacza spowolnienie w stosunku do 2011 r.
Koniunktura gospodarcza w drugiej połowie roku będzie gorsza niż była w pierwszych
sześciu miesiącach – w trzecim kwartale wzrost PKB wyniesie 2,5%, natomiast
w czwartym 2,3%. W ocenie Instytutu w 2013 roku spodziewać się należy dalszego
osłabienia koniunktury makroekonomicznej w Polsce, ale skala tego osłabienia nie
będzie duża. Prognozowane tempo wzrostu PKB w przyszłym roku wynosi 2,6%.
(Kwartalne prognozy ekonomiczne, nr 75/2012)

Podsumowanie
Nowoczesna gospodarka, w większym stopniu opiera się na wiedzy. Dlatego
konieczne są inwestycje w edukację i naukę oraz w politykę zatrudnienia, która będzie
w stanie wyprowadzić Europę ze światowego kryzysu gospodarczego. W Strategii
Europa 2020 Komisja Europejska proponuje pięć wymiernych celów UE na rok 2020,
które nadadzą kierunek całemu procesowi i zostaną przełożone na cele krajowe.
Obejmują one zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energię, edukację
16

Dane za 2011 r. dla UE ogółem i krajów członkowskich – Interim Forecast, KE, luty 2012 r. s. 14
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oraz walkę z ubóstwem (Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju…, s. 3).
Innym ważnym zagadnieniem jest polityka regionalna. Analizując sytuację
województwa opolskiego na tle pozostałych województw w Polsce można stwierdzić,
że sytuacja ta jest stosunkowo dobra. Większość wskaźników z wyjątkiem stopy
bezrobocia jest poniżej średniej krajowej, a przyrost podmiotów gospodarczych
zwłaszcza małych w usługach jest zrównoważony. Sukcesywnie zwiększa się liczba
podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Mimo że według badań IBnGR
wskaźnik koniunktury gospodarczej dla województwa opolskiego jest niski to
perspektywy rozwojowe oraz sytuacja gospodarcza Polski wpłynie na jego poprawę.
Rozwój społeczno-gospodarczy Polski, a tym samym i województw, ma istotne
znaczenie pod względem wskaźników makroekonomicznych jak PKB które jest
dodatnie i zakłada się, że w 2013 r. osiągnie poziom ok. 2,6%. Pozostałe wskaźniki
makroekonomiczne wg założeń powinny również osiągnąć korzystne dla gospodarki
Polski wielkości.
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KOLEJE REGIONALNE W POLSCE
REGIONAL RAILWAYS IN POLAND

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę rozwoju rynku regionalnych przewozów
kolejowych w Polsce, począwszy od pierwszej próby stworzenia regionalnych
(samorządowych) spółek kolejowych w 1993 r. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzenny
zasięg obsługi poszczególnych przewoźników kolejowych. Dokonano również podziału
przewoźników pod względem zasięgu obsługi oraz struktury własnościowej przedsiębiorstw
oraz przedstawiono prawdopodobny scenariusz rozwoju rynku kolei regionalnych w Polsce.
Summary: The article presents an analysis of development of the regional railway transport
market in Poland. The analysis goes back to the first attempt at establishment of regional
(self-governmental) railway companies in 1993. Special attention is paid to territorial range of
operations of particular rail carriers. In addition, a breakdown of rail carriers by territorial
range of operations and by ownership structure is provided. Finally, the author presents
a probable scenario of development of the regional railway market in Poland.
Słowa kluczowe: koleje regionalne, przewozy regionalne,
Key words: regional rail, regional transport

Wstęp
Kolejowe przewozy regionalne powinny odgrywać ważną rolę w organizacji
transportu zbiorowego, umożliwiając codzienne dojazdy ekologicznym transportem
szynowym (głównie w celach zarobkowych i edukacyjnych) do większych ośrodków
miejskich. Zadaniem kolei regionalnych jest również pełnienie funkcji kolei
dojazdowej do stacji węzłowych, gdzie następuje przesiadka pasażerów na pociągi
dalekobieżne. Zaniechanie obsługi niektórych linii kolejowych o znaczeniu lokalnym
wpływa na zmniejszenie liczby pasażerów w przewozach dalekobieżnych (Z. Taylor,
2007, s. 190, za: G. Kondraciuk-Gabryś, 1999) .
W 2000 r. koleje w Polsce przewiozły 360,15 mln pasażerów, z czego około
45% przewozów pasażerskich realizowanych było w konurbacjach górnośląskiej
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i trójmiejskiej oraz aglomeracji warszawskiej. Natomiast średnia odległość przejazdu
1 pasażera wyniosła 66,9 km (http://www.kolej.most.org.pl/ckr/serv05.htm). W 2003
r., na rok przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, kolej przewiozła 283 279 tys.
pasażerów, w tym 79,8% pociągami osobowymi, a 17,5% pospiesznymi (tab. 1.).
W latach 2005 – 2008 nastąpił wzrost liczby pasażerów i w 2008 r. koleje w Polsce
przewiozły 292 mln osób, co stanowiło około 30% pasażerskich przewozów ogółem
(T. Bocheński, 2011, s. 16).
Tab. 1 . Przewozy pasażerskie w Polsce w 2003.
Rodzaj pociągów
Przewozy pasażerów [tys.]
Średnia odległość podróży

osobowe pospieszne ekspresowe
226 154
49 493
7 632
36
182
331

ogółem
283 279
69

Źródło: http://www.kolej.most.org.pl/ transport_w_liczbach/serv04

Od 2007 r., kiedy zmieniły się przepisy dotyczące przewozów kolejowych
i rynek tych przewozów został uwolniony od monopolu PKP, obserwowany jest
rozwój samorządowych spółek kolejowych. W styczniu 2008 r. Koleje Mazowieckie
utworzone w lipcu 2004 r. przez spółkę PKP Przewozy Regionalne i samorząd
województwa mazowieckiego, zostały w całości przejęte przez samorząd wojewódzki
(http://www.mazowieckie.com.pl). W 2007 r. powstały Koleje Dolnośląskie, zaś kilka
lat później Koleje Wielkopolskie i Śląskie. Z powstaniem nowych spółek, wiąże się
modernizacja taboru, większe dostosowanie połączeń do potrzeb pasażerów, a czasem
również reaktywacja ruchu pasażerskiego na zamkniętych liniach (np. Wrocław
– Trzebnica). Samorządy wojewódzkie zaczęły dostrzegać konieczność rozwoju
transportu szynowego i zalety, jakie mogą wynikać z posiadania własnych
przewoźników kolejowych. Samorządy mają również większe możliwości finansowe
w zakresie zakupu nowego taboru. Częstą praktyką jest zakup taboru
współfinansowany przez UE i środki własne samorządu. Tabor ten jest własnością
samorządu, który następnie przekazuje go w użytkowanie przewoźnikowi kolejowemu
do obsługi danej trasy. Jednak na tworzenie własnych spółek pozwoliły sobie do tej
pory jedynie samorządy najbogatszych województw.
Mimo rozwoju niezależnych przewoźników i poprawy komfortu podróży
koleją, w 2010 roku odnotowano spadek przewozów pociągami osobowymi o 1,8%
w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak spadek ten był niewielki w porównaniu
ze spadkiem przewozów pociągami pospiesznymi (o 34,3%) i ekspresowymi
o 19,3% (http://zzkontra.com.pl).
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Pierwsze próby stworzenia kolei regionalnych – nieudany eksperyment w Ziemi
Lubuskiej
Pierwsze próby stworzenia niezależnych przewoźników kolejowych
obsługujących połączenia regionalne w Polsce zostały podjęte na początku lat 90.
XX wieku. Wojewoda zielonogórski utworzył wówczas spółkę Lubuskie Koleje
Regionalne, w której większość udziałów miał wojewoda, 1% koleje duńskie DSB,
a później także samorządy gmin Jasień i Sulechów. Spółka ta dostała nieodpłatnie
tabor od kolei duńskich. Docelowo spółka miała obsługiwać przewozy towarowe oraz
pasażerskie na przeznaczonych przez PKP do likwidacji liniach kolejowych na terenie
województwa. (http://katedr.republika.pl/lubuskie.htm).
Z przyczyn formalno-prawnych udało się jedynie uruchomić połączenia
pasażerskie na kilku niezelektryfikowanych liniach o znaczeniu regionalnym.
Przewozy rozpoczęto w grudniu 1993 r. na 6 liniach o łącznej długości 163,5 km
(obliczenia własne). Spółka uruchamiała kilkanaście par pociągów dziennie (ryc. 1.).
Planowano również uruchomienie połączenia w relacji Czerwieńsk – Zielona Góra –
Żary – Węgliniec – Jelenia Góra – Karpacz (przygotowany był rozkład jazdy), jednak
żaden pociąg LKR nie przejechał tej trasy.

Ryc. 1. Linie obsługiwane przez Lubuskie Koleje Regionalne w latach 1993-1994
na tle sieci kolejowej województwa zielonogórskiego.
źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Stankiewicz, M. Stiasny, 2010
oraz Sieciowego rozkładu jazdy pociągów PKP, zima 1993/94.
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W 1994 r. spółka została zlikwidowana ze względu na niemożliwość
uruchomienia przewozów towarowych i nierentowność obsługiwanych połączeń
pasażerskich. Przyczyniła się do tego polityka PKP, które chciały zachować monopol
na rynku i nie dopuszczały LKR do przewozów na ważniejszych i bardziej
dochodowych trasach, zaś uruchomienie przewozów towarowych w tym czasie
wymagało według ówcześnie obowiązujących przepisów przejęcia linii kolejowych
przez spółkę lub władze województwa, co ze względów na brak aktów prawnych
regulujących taki proces (sieć kolejowa na ziemiach poniemieckich należała do skarbu
państwa w użytkowaniu wieczystym PKP) okazało się niemożliwe. Na liniach
obsługiwanych przez LKR nie uruchomiono już później przewozów pasażerskich.
(http://katedr.republika.pl/lubuskie.htm)

Współczesny rozwój rynku przewozów regionalnych w Polsce
Pomysł stworzenia odrębnych przewoźników kolejowych powrócił na początku
XXI wieku, po wejściu w życie nowych przepisów regulujących transport kolejowy
i wprowadzających częściową restrukturyzację PKP. Nowe przepisy umożliwiły
wejście na rynek przewoźników niezależnych od grupy PKP (Z. Taylor 2007, s. 184).
Najpierw w 2003 r. uwolniono rynek przewozów towarowych, a potem w 2007 r.
umożliwiono wejście na rynek innym przewoźnikom pasażerskim.
W latach 2001-2008 działało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na
Rzecz Kolei Lokalnych z siedzibą w Bydgoszczy (http://www.krs-online.com.pl),
które powstało aby wspierać lokalne inicjatywy tworzenia kolei regionalnych. Trudno
jednak doszukać się konkretnych rezultatów działań tej organizacji, która rok po
otwarciu rynku przewozów kolejowych i pojawieniu się pierwszych niezależnych
przewoźników na polskich torach zakończyła działalność.
Własnych przewoźników obsługujących regionalne połączenia kolejowe
w 2011 r. posiadały samorządy województw: mazowieckiego (Koleje Mazowieckie),
dolnośląskiego (Koleje Dolnośląskie), wielkopolskiego (Koleje Wielkopolskie)
i śląskiego (Koleje Śląskie). Ponadto przewozy na części linii na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego są obsługiwane przez prywatną spółkę Arriva
RP (Tab. 1.).
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Tab. 1. Regionalni pasażerscy przewoźnicy kolejowi w Polsce w 2012 r.
Nazwa
przewoźnika
Koleje Mazowieckie
(KM) sp. z o.o.

Data
powstania
2004
(2008)

Szybka Kolej
Miejska w
Warszawie (SKW)
sp. z o.o.
Warszawska Kolej
Dojazdowa (WKD)
sp. z o.o.
Koleje Dolnośląskie
(KM) S.A.
Koleje
Wielkopolskie
(KW) sp. z o.o.
Koleje Śląskie
(KŚ) sp. z o.o.
Arriva RP sp. z o.o.

2004

Szybka Kolej
Miejska w
Trójmieście
sp. z o.o.

2000
(2006)

Przewozy
Regionalne sp. z
o.o.,
podzielone na 15
Zakładów

2001
(2008)

Właściciel

Zasięg Obsługi

województwo
mazowieckie

Wszystkie linie w województwie
mazowieckim oraz częściowo linię Łowicz –
Kutno w województwie łódzkim (pociągi
relacji Warszawa – Płock).
Miasto stołeczne Wybrane linie w obrębie Aglomeracji
Warszawa
Warszawskiej.

2000

Konsorcjum
Samorządowe*

Wybrane linie w obrębie Aglomeracji
Warszawskiej.

2007

województwo
dolnośląskie
województwo
wielkopolskie

Wybrane linie w województwie
dolnośląskim i lubuskim.
Wybrane linie w województwie
wielkopolskim z trakcją spalinową.

województwo
śląskie
Deutsche Bahn
Schenker Rail
S.A.
PKP S.A.,
województwo
pomorskie,
5 miast

Wybrane linie w województwie śląskim
z trakcją elektryczną.
Wybrane linie w województwie kujawskopomorskim i pomorskim.

2010

2011
2007**

Samorządy 16
województw

Obsługują wybrane linie z trakcją
elektryczną w województwie pomorskim na
trasie Tczew – Gdańsk – Słupsk oraz
zarządza linią kolejową nr 250 (Gdańsk
główny – Gdynia – Rumia)
Spółka uruchamia dwa rodzaje pociągów
o różnym zasięgu działania:
- pociągi Regio - kursują na liniach będących
własnością PKP PLK na terenie całego kraju
z wyjątkiem województwa mazowieckiego
oraz wybranych linii obsługiwanych przez
niezależnych przewoźników w innych
województwach,
- pociągi InterRegio i RegioEkspres – kursują
na wybranych liniach na trasach
międzyregionalnych w kraju jako pociągi
pospieszne.

* w skład wchodzą samorządy gminne: miasto i gmina Pruszków, miasto Podkowa Leśna, gmina
Grodzisk Mazowiecki, gmina Milanówek, miasto i gmina Brwinów, gmina Michałowice.
** w tym roku spółka wygrała po raz pierwszy przetarg na obsługę ruchu pasażerskiego na wybranych
liniach w Polsce.
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Poza niezależnymi przewoźnikami przewozy obsługują jeszcze dwie spółki,
których współwłaścicielami są PKP i samorządy województw. Samorząd
województwa pomorskiego jest współwłaścicielem spółki SKM w Trójmieście, która
potencjalnie mogłaby się stać w przyszłości przewoźnikiem samorządowym,
obsługującym linie zelektryfikowane na terenie całego województwa. Natomiast
w pozostałych województwach i na trasach nie obsługiwanych przez niezależnych
przewoźników kursują pociągi uruchamiane przez spółkę Przewozy Regionalne (PR),
której współwłaścicielem są samorządy wojewódzkie wszystkich 16 województw (tab.
1.). Spółka ta w latach 2001-2009 wchodziła w skład grupy PKP S.A. PR oprócz
połączeń regionalnych obsługują również niektóre pociągi dalekobieżne, tzw.
InterRegio. Jednak spółka ta nie dysponuje odpowiednim taborem do obsługi tego
typu połączeń, dlatego np. lokomotywy dzierżawi od PKP Cargo.
W Polsce w 2012 roku działało w sumie 10 przewoźników obsługujących
pasażerskie połączenia na liniach normalnotorowych. Ze względu na obszar obsługi
oraz stosunki własnościowe spółek można podzielić ich na 6 grup:
 Koleje aglomeracyjne – obsługujące linie w obrębie jednej aglomeracji (WKD
i SKW)
 Koleje regionalno-aglomeracyjne – obsługujące linie w obrębie aglomeracji
oraz na wybranych trasach poza aglomeracją (SKM w Trójmieście)
 Koleje regionalne – obsługujące połączenia w obrębie danego regionu
(województwa) i będące własnością danego samorządu (KM, KD, KW, KŚ)
 Koleje pseudoregionalne – obsługujące połączenia w różnych regionach
(województwach) i będące współwłasnością wielu samorządów (PR)
 Koleje prywatne – obsługujące połączenia na trasach zgodnie z wygranym
przetargiem (Arriva)
 Koleje państwowe – obsługujące połączenia na terenie całego kraju w zakresie
przewozów dalekobieżnych pociągami pospiesznymi i ekspresowymi (PKP IC).
Tab. 2. Długość linii kolejowych obsługiwanych przez niezależnych przewoźników
kolejowych w Polsce w 2012 r.
Przewoźnik
Koleje Mazowieckie
Koleje Dolnośląskie
Koleje Wielkopolskie
Koleje Śląskie
* w dni robocze w 2012 r.,

Długość
Przewoźnik
Długość
linii [km]*
linii [km]*
1220,0 Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
163,0
713,1 Arriva
540,7
354,0
Niezależni przewoźnicy
2943,2
ogółem
115,4**
** w weekendy długość obsługiwanych linii wzrasta do 208,1 km,

źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy pociągów
KM, KD, KŚ, Arriva oraz R. Stankiewicz, M. Stiasny, 2010.
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Linie, po których kursują pociągi przewoźników innych niż PKP IC oraz PR
(czyli nienależących w przeszłości do grupy PKP), nie stanowią jeszcze większości,
ale ich liczba systematycznie rośnie i w 2012 r. pociągi niezależnych przewoźników
jeździły w dni robocze na 2943,2 km linii kolejowych, a w weekendy długość tras
wzrastała o około 100 km (tab. 2.). Ponadto w sezonie letnim omawiani przewoźnicy
uruchamiają dodatkowe pociągi dalekobieżne do Nowego Dworu Gdańskiego.
Niektóre linie obsługiwane są jednocześnie przez kilku przewoźników (ryc. 2.). Liczba
tras obsługiwana przez niezależnych przewoźników systematycznie rośnie.
Dynamicznie rozwijają się Koleje Dolnośląskie, które w latach 2012-2013
planują zakup nowego taboru do obsługi linii zelektryfikowanych wokół aglomeracji
Wrocławskiej. Koleje Wielkopolskie natomiast w 2012 r. mają przejąć obsługę ruchu
pasażerskiego na wszystkich czynnych niezelektryfikowanych liniach kolejowych
w województwie wielkopolskim, zaś Koleje Śląskie mają obsługiwać - oprócz
połączeń regionalnych - powstającą w konurbacji górnośląskiej sieć Szybkiej Kolei
Regionalnej. Sieć ta wykorzystuje w większości istniejącą infrastrukturę.

Ryc. 2. Trasy na których ruch pociągów regionalnych obsługiwany był w latach
2011-2012 przez innych przewoźników niż Przewozy Regionalne.
źródło: opracowanie własne na podstawie informacji umieszczonych
na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych przewoźników.
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Istotnym elementem przewozów jest tabor wykorzystywany do obsługi ruchu.
Niezależni przewoźnicy, poza SKW, WKD, KM i KŚ, rozpoczynali od obsługi linii
niezelektryfikowanych, wykorzystując do tego celu bardziej ekonomiczne (niż
tradycyjne pociągi złożone z lokomotywy spalinowej i wagonów) spalinowe zespoły
trakcyjne (SZT), których krótkie dwu-członowe wersje zwane są często szynobusami.
Ten typ taboru, oprócz mniejszego zużycia paliwa, posiada kabiny sterownicze z obu
stron, ułatwiając zmianę kierunku jazdy bez potrzeby przetaczania lokomotywy po
pozwala dodatkowo zaoszczędzić czas. Pojazdy te zostały zakupione częściowo przez
samorządy wojewódzkie. Arriva i KW w 2011 r. obsługiwały jedynie linie z trakcją
spalinową, zaś KD planuje rozpocząć eksploatacje elektrycznych zespołów
trakcyjnych w latach 2012-2013 (http://kolejedolnoslaskie.eu).
Tabor wykorzystywany przez przewoźników jest coraz lepszy. Od początku
XXI wieku widoczna jest poprawa związana z zakupem nowoczesnych szynobusów
rodzimej produkcji (głównymi polskimi producentami SZT są PESA Bydgoszcz
i ZNTK Poznań).
Największym przewoźnikiem obsługującym pociągi pasażerskie w ruchu
regionalnym w 2011 r. była spółka Przewozy Regionalne, która ze swoich zasobów
taboru mogła wystawić maksymalnie 1148 składów pociągów, w tym 243 w trakcji
spalinowej, zaś największy przewoźnik samorządowy Koleje Mazowieckie posiadały
226 składów, w tym 11 w trakcji spalinowej. SKM w Trójmieście dysponowało
64 EZT, natomiast pozostali przewoźnicy dysponowali taborem umożliwiającym
zestawienie jedynie 20-25 pociągów (obl. własne). Wśród taboru PR dominowały
wysłużone EZT z lat 60. i 70. polskiej produkcji PaFaWag takim taborem
dysponowały także SKM i KM. W użyciu szczególnie przez samorządowych
przewoźników były szynobusy polskiej produkcji ZNTK Poznań i PESA Bydgoszcz,
a KM i KŚ dysponowali także niewielką liczbą nowych EZT PESA ELF i Stadler
FLIRT. Natomiast spółka Arriva wykorzystywała szynobusy PESA oraz SZT
produkcji DUEWAG wycofane z kolei duńskich.
W rynku przewozów kolejowych w 2009 r. 82% udziałów mieli przewoźnicy
obsługujący połączenia regionalne, z czego 30,5% (25% udziału w całym rynku
przewozów pasażerskich w Polsce) mieli przewoźnicy niezależni od PKP
(samorządowi i prywatni), a 52,4% miało PKP PR (ryc. 3.).
Przewozy Regionalne są monopolistą w zakresie obsługi przewozów
regionalnych na terenie większej części kraju. Spółka została wydzielona z PKP
i usamorządowiona, jej współwłaścicielami są samorządy wszystkich 16 województw.
Samorządy województw, gdzie PKP PR jest jedynym (nie licząc odcinków na stacjach
przy granicy województw gdzie docierają również pociągi innych przewoźników)
przewoźnikiem regionalnym (10 województw) posiadają 47,4% udziałów, zaś
samorządy województw posiadające własnych przewoźników (4 województwa)
posiadają 39,7% udziałów w PKP PR. Pozostałe 12,9% udziałów mają samorządy
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województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie kolejowe połączenia
regionalne obsługiwane są przez kilku przewoźników, z których żaden nie jest w pełni
własnością samorządu. Najwięcej udziałów w PKP PR posiada samorząd
województwa mazowieckiego, choć przewozy regionalne na terenie tego
województwa nie są obsługiwane przez tą spółkę (Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów
województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.).

Ryc. 3. Udział przewoźników w rynku kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich w Polsce w 2009 r. ze względu na liczbę pasażerów
źródło: J. Górny, 2012

Finansowanie przewozów regionalnych w Polsce
Samorządy wojewódzkie od 2004 r. odpowiadają za organizację kolejowych
przewozów regionalnych. Największe wydatki na kolej w 2009 r. poniósł samorząd
województwa mazowieckiego, a prawie połowę mniej wydano w województwie
wielkopolskim, zaś trzecie pod względem wielkości wydatków na kolej było
zachodniopomorskie. W strukturze wydatków na koleje samorządy przeznaczały
większość środków na dotacje do przewozów. W województwach śląskim,
świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim samorządy przeznaczyły na to wszystkie
środki, zaś w lubuskim, łódzkim i małopolskim około 90%. Natomiast
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w zachodniopomorskim i wielkopolskim połowa środków, a w kujawsko-pomorskim
i opolskim ponad ¼ środków, została przeznaczona na zakup taboru. Władze
województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego również przeznaczyły część
środków na zakup taboru, zaś samorząd dolnośląski około 1/3 środków przeznaczył na
inwestycje infrastrukturalne (J. Górny, 2012).
W latach 2003-2008 wysokość środków przeznaczanych w poszczególnych
województwach na dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych,
z wyjątkiem województw świętokrzyskiego i podlaskiego, rosła. Największy wzrost
odnotowano
w
województwach
mazowieckim,
śląskim,
wielkopolskim
i zachodniopomorskim. Samorządy z wyjątkiem województwa łódzkiego inwestowały
również w zakup taboru w postaci autobusów szynowych dla obsługi
niezelektryfikowanych regionalnych linii kolejowych.

Reaktywacja przewozów pasażerskich na wybranych liniach kolejowych w Polsce
Od początku lat 90. XX wieku notowany był spadek przewozów pasażerskich
i zamykanie niektórych linii dla ruchu pasażerskiego. Jednak od 2007 r. widoczne jest
zatrzymanie tej tendencji. Po kilkuletniej przerwie regularny ruch pasażerski ponownie
został przywrócony na niektórych liniach kolejowych (tab. 3.). Z pewnością
przyczyniło się do tego usamorządowienie regionalnych przewozów kolejowych
(samorządy wojewódzkie stały się ich organizatorami). Ponowne uruchomienie
połączeń kolejowych na wymienionych trasach może świadczyć o tym, że decydenci
zaczęli myśleć o kolei. Jednak jest jeszcze wiele linii, na których m.in. ze względu na
ekologiczny charakter transportu kolejowego oraz atrakcyjność terenów i duży ruch
turystyczny, powinien zostać przywrócony ruch pasażerski.
Dotyczy to szczególnie linii podgórskich, np: 104 (Rabka Zdrój – Nowy Sącz),
108 (Gorlice – Jasło – Zagórz), 107 (Zagórz – Łupków), 190 (Goleszów – Cieszyn),
137 (Nysa – Kamieniec Ząbkowicki), 309 (Kłodzko – Kudowa Zdrój), 308/340
(Jelenia Góra – Karpacz) oraz na Mazurach takich jak: 223 (Mrągowo – Ełk), 219
(Pisz – Ełk), 41 (Olecko – Gołdap) i 259 (Kętrzyn – Węgorzewo). Większość
z wymienionych linii położona jest na terenie wschodniej Polski, gdzie kolejowy ruch
pasażerski jest ciągle niedoceniany i najbardziej niedofinansowany.
Ponadto linie te często wymagają remontów ze względu na wieloletnie
zaniedbania i bardzo niskie dopuszczalne prędkości szlakowe. Ponadto
w województwie warmińsko-mazurskim linia 35 (Szczytno – Wielbark) została
wyremontowana za pieniądze firmy Swedwood (właściciela IKEA) i linia ta latem
2011 r. została przywrócona do ruchu. Powodem była potrzeba wykorzystania kolei do
transportu towarowego do i z fabryki, w celu ograniczenia ruchu ciężarowego na
drogach. Trwają pertraktacje między samorządem wojewódzkim i PR dotyczące
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przywrócenia ruchu pasażerskiego na tej trasie, zaś dalszą rewitalizacją tej linii od
Wielbarku do Ostrołęki zainteresowany jest samorząd powiatu przasnyskiego, przez
który linia przebiega (http://www.rynek-kolejowy.pl)
Tab. 3. Odcinki linii kolejowych na których przywrócono regularny ruch pociągów
pasażerskich w latach 2007-2011.
nr
linii
326
286
209

Odcinek

Województwo

Wrocław Psie Pole – dolnośląskie
Trzebnica
Kłodzko – Wałbrzych dolnośląskie

zamknięcie dla
Przewoźnik
ruchu pasażerskiego
06.1991 – 09.2009
Koleje
Dolnośląskie
12.2007 – 01.2009
Koleje
Dolnośląskie
04.2000 – 12.2008
Arriva

403

Chełmża –
Bydgoszcz Fordon
Laskowice
Pomorskie – Szlachta
Szlachta – Czersk
Piła – Wałcz

15e

Zgierz – Łowicz

kujawskopomorskie
kujawskopomorskie
Pomorskie
wielkopolskie /
zachodniopomorskie
Łódzkie

66

Stalowa Wola –
Zwierzyniec
Zawada – Zamość

podkarpackie /
lubelskie
Lubelskie

Rejowiec – Zawada
Wągrowiec –
Rogoźno Wlk.
Wałcz – Kalisz
Pomorski – Ulikowo

Lubelskie
Wielkopolskie

09.2009*** – 2011
1991 – 12.2011

zachodniopom
orskie

06.2000 – 09.2012

215

72
69
206
403

wielkość
ruchu*
13 (7)
4 (4)
6 (7)

05.2000 – 2007

Arriva

5 (6)

06.2000 – 02.2007

Arriva
PKP PR

7 (9)
7 (4)

12.2007** –
10.2011
09.2009 – 2011

PKP PR

6 (3)

PKP IC

1 (1)

09.2009*** – 2011

PKP PR
PKP IC
PKP PR
Koleje
Wielkopolskie
PKP PR

4 (3)
1 (1)
4 (3)
3 (3)
b.d.

e – trakcja elektryczna,
* liczba połączeń pasażerskich w dni robocze i w weekendy w 2011 r.,
** w latach 2003-2007 na trasie odbywał się jedynie sezonowy ruch pociągów dalekobieżnych,
*** w latach 2005-2009 na trasie odbywał się jedynie ruch pociągów dalekobieżnych
źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Stankiewicz, M. Stiasny, 2010, Atlas linii kolejowych
Polski 2010, Eurosprinter, Rybnik oraz http://rozklad-pkp.pl/

Latem 2010 r. na podstawie porozumienia samorządów, PKP PLK,
Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych i spółki Arriva RP
uruchomiono sezonowe przewozy pasażerskie (weekendy w lipcu i sierpniu) na linii nr
254 Elbląg – Tolkmicko – Braniewo zwanej koleją Nadzalewową (2 pary pociągów
dziennie). Na podobnych zasadach reaktywowano wcześniej ruch pociągów
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pasażerskich na linii 256 Szymankowo – Nowy Dwór Gdański. Obie linie obsługuje
spółka Arriva (http://www.portel.pl). Podobne inicjatywy są również w południowej
Polsce np. władze samorządowe powiatu żywieckiego usiłują doprowadzić do
rewitalizacji kolei beskidzkiej (linia nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka).
(http://www.rynek-kolejowy.pl)

Przewidywany scenariusz rozwoju rynku przewozów regionalnych w Polsce
Sieć połączeń obsługiwanych przez niezależnych przewoźników regionalnych
będzie się rozrastać i obejmie wszystkie linie w województwach, które takich
przewoźników posiadają (w województwie mazowieckim zostało to już osiągnięte).
Dowodem na to są decyzje podejmowane przez władze samorządowe. We wrześniu
2011 r. sejmik województwa zachodniopomorskiego podjął uchwałę o utworzeniu
własnego przewoźnika, który miałby zacząć działać w 2013 r. (http://zzkontra.com.pl/)
W województwie Śląskim przewozy regionalne od grudnia 2012 r. przejęły Koleje
Śląskie. Samorządy województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińskomazurskiego planują wspólne utworzenie spółki kolejowej, obsługującej przewozy
regionalne na terenie tych trzech województw. Rozważany jest wariant
usamorządowienia SKM w Trójmieście i na jej bazie stworzenie regionalnego
przewoźnika (http://www.rynek-kolejowy.pl). Ponadto prywatna spółka Arriva może
przejąć obsługę wszystkich linii niezelektryfikowanych w województwach kujawskopomorskim i pomorskim. Można również przypuszczać, że obsługą regionalnych
połączeń kolejowych na terenie województwa lubuskiego zajmą się wchodzące na ten
rynek Koleje Dolnośląskie i Koleje Wielkopolskie.
W listopadzie 2011 r. Konwent Marszałków podjął decyzję o podziale
Przewozów Regionalnych. Powołany został specjalny zespół, którego zadaniem było
przygotowanie do stycznia 2013 r. wariantów podziału wraz z analizą SWOT.
(http://www.rynek-kolejowy.pl). Nie wszystkie województwa będą w stanie
samodzielnie stworzyć i utrzymać własną spółkę kolejową, więc prawdopodobnie
powstaną spółki grupujące po 2-3 województwa. Pojawiła się również propozycja, aby
zamiast dzielić PR przekształcić je w spółkę taborową, która dzierżawiłaby tabor
przewoźnikom obsługującym przewozy w poszczególnych województwach
(http://www.rynek-kolejowy.pl). Takie rozwiązanie ułatwiłoby realizację przewozów
przez mniejsze spółki samorządowe lub prywatne. Innym rozwiązaniem mogłoby być
stworzenie trzech „kompanii kolejowych” obejmujących po kilka województw,
z których jedna mogła by być oparta o Koleje Mazowieckie (propozycja marszałka
woj. mazowieckiego A. Struzika) (http://www.rynek-kolejowy.pl).
Brak zmian w PR i jednoczesny rozwój przewoźników samorządowych może
doprowadzić do wycofania się części samorządów z tej spółki, co spowoduje zapewne
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pogorszenie się jej sytuacji finansowej, a w konsekwencji może doprowadzić do
upadłości. Sytuacja ta może zmobilizować województwa nieposiadające jeszcze
własnych przewoźników, do utworzenia własnych spółek kolejowych lub powierzenia
przewozów prywatnym spółkom, tak jak zrobiły to władze województwa kujawskopomorskiego. W innym przypadku część kraju może zostać pozbawiona dostępu do
pasażerskiego ruchu kolejowego lub dostęp ten może zostać mocno ograniczony
- jedynie do połączeń pospiesznych.
Jednym z pomysłów na poprawę stanu kolei w Polsce jest prywatyzacja.
Utrzymanie narodowego przewoźnika kolejowego jest jednak istotne ze względów
strategicznych, dlatego należy do tego pomysłu podchodzić z rozwagą. Natomiast
cześć przewozów - zwłaszcza regionalnych - mogłoby być obsługiwanych przez
prywatnych przewoźników wyłanianych na drodze przetargu. Taki model funkcjonuje
np. w Niemczech, gdzie przewozy regionalne, których organizatorami są władze
landów, obsługiwane są przez wiele samorządowych i prywatnych spółek oraz spółkę
DB Regio (M. Beim, M. Heilmann, 2012), a przewozy dalekobieżne w głównej mierze
obsługuje państwowa spółka Deutsche Bahn. W Polsce jest obecnie tylko jeden
przewoźnik prywatny - spółka Arriva, należąca do grupy DB Schenker, która od 2007
r. wykonuje przewozy na zlecenie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego
i dobrze sobie radzi.
Proces przejmowania obsługi przewozów pasażerskich od PR odbywa się
niezależnie w poszczególnych regionach Polski, co skutkuje m.in. brakiem
koordynacji w sferze opłat za przejazd. Można założyć, że w rezultacie tych zmian
w ciągu najbliższych kilku lat PR upadną, a rynek przewozów regionalnych w całości
przejmie kilkanaście spółek samorządowych i prywatnych. Taki system organizacji ma
pewne zalety:
− samorządy mają większe zdolności pozyskania funduszy na modernizację
taboru - dzięki temu nowe spółki dysponują znacznie nowocześniejszym
taborem, co przyczynia się do wzrostu atrakcyjności kolei;
− samorządy mogą w sposób bardziej przemyślany kreować sieć i liczbę połączeń
kierując się rzeczywistym zapotrzebowaniem;
− kolejowe spółki samorządowe lub prywatne są w stanie zapewnić lepszą ofertę
przewozową.
Stwarza on jednocześnie pewne zagrożenia. Jego podstawowe wady to:
− konieczność zmiany przewoźnika podczas przejazdów na trasach położonych
w różnych województwach (w przypadku korzystania z tzw. pociągów
osobowych);
− uciążliwości dla pasażerów wynikające z braku wspólnych biletów na przejazd
pociągami różnych przewoźników;
− groźba marginalizacji kolei, szczególnie we wschodniej Polsce.
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Rozważania powyższe są oczywiście teoretyczne, jednak patrząc na rozwój sytuacji na
polskim rynku kolejowym opisany scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Należy
mieć nadzieję, że przewidywane zmiany przyniosą wzrost konkurencyjności kolei
i zwiększenie przewozów pasażerskich. Z punktu widzenia pasażera istotna byłaby
koordynacja przewozów kolejowych w całym kraju, która mogłaby skutkować
wprowadzeniem wspólnego biletu ważnego u wszystkich przewoźników.
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ZMIANY FUNKCJONALNE MIAST GÓRNICZYCH W POLSCE
FUNCTIONAL CHANGES IN MINING TOWNS IN POLAND

Zarys treści: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji genetyczno-funkcjonalnej
badania miast, pod kątem analizy funkcji górniczej oraz scharakteryzowanie funkcji górniczej
w badanych miastach.
Abstract: The aim of the paper is to present the genetic-functional concept for the studies of
cities, in terms of the mining function analysis and to characterize the mining function in the
studied cities.
Słowa kluczowe: funkcja miasta, miasto górnicze, koncepcja genetyczno-funkcjonalna
Keywords: city function, mining town, genetic-functional concept

Wprowadzenie
Podstawą gospodarczą miasta, jego istnienia i rozwoju są wykonywane na jego
terenie działalności wynikające z roli, jaką dane miasto odgrywa w społecznej
i gospodarczej strukturze kraju. W tym sensie mówi się, iż pełnią one określone
funkcje (Jerczyński, 1973). Terminem funkcje miasta określa się rolę, jaką dany
ośrodek pełni w życiu społecznym i gospodarczym większego obszaru (najbliższego
otoczenia, regionu). W mieście wykonywana jest różnego rodzaju działalność
społeczna i gospodarcza, która dostarcza mieszkańcom pracy i stanowi podstawę
egzystencji i rozwoju miasta. Można również powiedzieć, że funkcje miasta - to
główne dziedziny działalności jej mieszkańców. Wraz ze zmieniającymi się
uwarunkowaniami społecznymi, gospodarczymi struktura funkcjonalna miasta ulega
przemianom. Wśród czynników powodujących zmianę rangi określonej funkcji należy
wymienić: koniunkturę lub dekoniunkturę w gospodarce krajowej, wzmożone procesy
migracji ludności, przyrost naturalny i zmiany w strukturze wieku i zatrudnienia,
uaktywnienie lokalnych czynników rozwoju miasta, działalność władz miejskich
zachęcających do lokaty kapitałów (Słodczyk, 2001).
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Jednym z ważnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego miast jest
analiza zmian struktury funkcjonalnej. Badanie tego zagadnienia daje możliwość
oceny rozwoju lub stagnacji danego miasta, roli poszczególnych funkcji
w kształtowaniu życia miasta, ustalenia typowych procesów przemian. Ocena zmian
funkcjonalnych daje nie tylko możliwość poznania pewnych zależności, ale również
zastosowania pewnych działań władz samorządowych różnego szczebla, skierowaną
na zmianę, aby daną funkcję miasta spełniały w relacji do mieszkańców i gospodarki.
Szczególną rolę poznawczą ma analiza zmian funkcjonalnych w miastach
górnictwa węgla kamiennego w Polsce, ze względu na duży wpływ funkcji górniczej
na ukształtowanie miast, wielkości zjawiska w skali kraju, problemów miast
górniczych i pogórniczych. Przemysł wydobywczy węgla kamiennego wyraźnie
zaznaczył się w krajobrazie miast, osadnictwie, gospodarce, społeczeństwie danej
wspólnoty lokalnej. Dotyczy różnej skali miast: dużych, średnich i małych, obszarów
praktycznie całej konurbacji katowickiej, rybnickiej, czy rejonów Wałbrzycha i okolic.
Miasta górnicze i pogórnicze zmagają się z różnego rodzaju problemami dotyczącymi
monofunkcyjności gospodarki miasta, bezrobociem, szkodami górniczymi,
rekultywacją terenów pogórniczych, czy rewitalizacji szeregu terenów miasta.
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji genetyczno-funkcjonalnej
badania miast, pod kątem analizy funkcji górniczej oraz scharakteryzowanie funkcji
górniczej w badanych miastach. Koncepcja genetyczno-funkcjonalna, jest jednym z
programów badawczych nawiązujących do neofunkcjonalizmu, w którym to podejściu
pojęcie funkcji zostało uogólnione i może być interpretowane nie tylko z pozycji
ekonomicznych, ale również z pozycji społecznych. Koncepcja ta jest poszerzeniem
perspektywy badawczej dla ujęć strukturalno-funkcjonalnych (Suliborski, 2010).

Funkcja miast
Funkcja miasta to całokształt działalności społecznej i gospodarczej, jakie
miasta spełniają w systemie gospodarki narodowej (Jerczyński, 1973). Jest to taka
działalność, która jest podstawą rozwoju miasta, która stwarza zasoby niezbędne dla
jego egzystencji (Beaujeu-Garnier, Chabot, 1971).
Studia geograficzne nad funkcjami wywodzą się z dwóch koncepcji
metodologicznych: strukturalizmu oraz funkcjonalizmu, które rozwinięte zostały
przede wszystkim w naukach społecznych. Strukturalizm reprezentowany jest
zarówno w naukach ekonomicznych, socjologii jak i w geografii. A. Schaff uważa, że
wszystkie nurty strukturalistyczne mają wspólne cechy: podejście do przedmiotu
badań jako pewnej całości, każdy system ma określoną strukturę i zadanie polega na
wykryciu tej struktury, wszelkie odmiany strukturalizmu koncentrują się na badaniu
systemu w przekroju synchronicznym, jednak nie oznacza to eliminacji metody
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diasynchronicznej (są one komplementarne). Znając strukturę przedmiotu można
przeprowadzić badania genetyczne i odwrotnie posiadana wiedza o historii i genezie
systemu umożliwia badanie struktury (Suliborski, 1989).
Drugim nurtem jest funkcjonalizm, który narodził się w Wielkiej Brytanii za
sprawą
wybitnych
antropologów
społecznych,
A.
Radcliffa-Browna
i B. Malinowskiego. Pojęcie „funkcja” przeniknęło do antropogeografii, podobnie jak
do innych nauk społecznych, z dyscyplin biologicznych i użyte zostało po raz
pierwszy przez F. Ratzla w 1891 roku (Suliborski, 2010).
Określenie typu miasta na podstawie jego funkcji posiada w geografii dawne
i szerokie tradycje, o czym świadczy będące w powszechnym użyciu wyrażenie, takie
jak np. miasto handlowe, miasto przemysłowe (Dziewoński, 1967). Analiza
porównawcza i typologia miast w zależności od ich funkcji rozwinęła się w ramach
dwóch klasycznych systemów badawczych struktury zawodowej (zatrudnienia)
i struktury funkcjonalnej miast na podstawie koncepcji bazy ekonomicznej oraz teorii
ośrodków centralnych. Pierwsza z nich zakłada, że na gospodarkę każdego miasta
składają się dwie wzajemnie dopełniające się grupy działalności. Pierwszą grupę
tworzą te kategorie działalności, których podstawowe zadanie związane jest
z pełnieniem funkcji poza granicami jednostki lokalnej. Działalność zorientowana na
rynek pozalokalny stanowi źródło jego dochodów, jego podstawę rozwoju - bazę
ekonomiczną. Drugą grupę tworzy zespół działalności, których funkcją jest obsługa
ludności miejscowej oraz pracowników grupy pierwszej (Jerczyński, 1973).
Podstawową kategorią opisującą i wyjaśniającą strukturę osadnictwa w teorii
ośrodków centralnych jest specjalny rodzaj funkcji, którą W. Christaller nazywa
centralną. Występowanie, rozmieszczenie tej funkcji w określonych jednostkach
osadniczych tworzy z nich miejsca centralne w odróżnieniu od innych miejsc,
w których funkcje te nie występują - miejsca niecentralne (Suliborski, 2010).

Genetyczno-funkcjonalna koncepcja badań miast według A.Suliborskiego
Koncepcja genetyczno-funkcjonalna stanowi oryginalną propozycję analizy
funkcjonalnej. Jej istotnym elementem jest włączenie do badań czynnika czasu, czyli
odejścia od ahistoryczności ujęć funkcjonalnych z badań stanu funkcji, na jej
ewolucję. W tej koncepcji celem jest nie tylko poszukiwanie wyjaśnienia rozwoju
miasta w kategoriach mechanizmów ekonomicznych (jako relacji między sektorami
gospodarki), ale także ich wytłumaczenie w nawiązaniu do procesu dziejowego,
rozumianego jako uwarunkowania zmian społecznych i gospodarczych. Koncepcja ta
daje dobre podstawy do analizy zmian struktury funkcjonalnej. W pracy określona
będzie szczególna rola funkcji górniczej, ze względu na ważny jej udział
w kształtowaniu społeczno-gospodarczym badanych miast. Argumentem
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przemawiającym za zastosowaniem tej koncepcji jest możliwość powiązań badań
elementów społeczno-ekonomicznych miasta wyznaczających całościowo jego
strukturę oraz zwrócenie uwagi na zdarzenia historyczne (fakty funkcjonalne), które
podlegają interpretacji, aby ustalić proces transformacji funkcjonalnej (Suliborski,
2003). Funkcja w tej koncepcji jest rozumiana szeroko jako wymiar: ekonomiczny
i społeczny.
W programie funkcjonalno-genetycznym przyjęto cztery założenia:
1. Uznano funkcje jak naczelny atrybut miasta, generujący przekształcenia: społeczne,
gospodarcze, przestrzenne.
2. Przemiany funkcji i struktury funkcjonalnej miast są procesem ciągłym,
przebiegającym pod wpływem czynników sprawczych (funkcjonalnych).
3. Funkcje i struktura funkcjonalna miasta decyduje o jego stagnacji lub rozwoju
społeczno-gospodarczym
4. Zmiany strukturalne miasta mogą mieć charakter zmian dokonywanych w ramach
istniejącej struktury funkcjonalnej (wzrasta jedna, maleje druga, ale zasadniczy typ
struktury pozostaje niezmienny) lub przebudowie całkowitej (np. zmienia się
z przemysłowej na usługową).
Etapy badań funkcji i struktury funkcjonalnej łączą w sobie, retrogresywne
ustalenie procesu ich transformacji, polegające na interpretacji wyselekcjonowanych
z punktu widzenia celu badań faktów funkcjonalnych z współczesną identyfikację
przemian, dokonywaną na podstawie koncepcji bazy ekonomicznej. Wyróżnienie
dominacji funkcjonalnej dla czasów historycznych ma charakter subiektywnoobiektywistyczny i jest zależne od istniejących materiałów źródłowych. Dla czasów
współczesnych zmiany dominacji funkcji, jak i charakteru struktury ustalamy
wykorzystując istniejące metody analizy funkcjonalnej, wskaźniki bazy ekonomicznej
takie jak wskaźnik otwarcia (domknięcia) gospodarki, stosunek sektora
egzogenicznego do endogenicznego, stosunek zatrudnienia egzogenicznego do liczby
ludności miasta czy procentowy udział sektora egzogenicznego i endogenicznego
w zatrudnieniu całkowitym miast, wyliczone dla poszczególnych przekrojów
czasowych (Suliborski, 2003, 2010)
Analiza retrogresywna, jaka zostanie przeprowadzona można ująć w postaci
schematu postępowania. Etapem pierwszym jest identyfikacja głównych czynników
sprawczych (funkcjonalnych). Polega na analizie i wyróżnieniu z literatury zdarzeń
społecznych, gospodarczych, urbanistycznych, które wpłynęły na rozwój funkcji
górniczej w badanych miastach. Czynniki funkcjonalne, które prowadzą do powstania
i zmiany funkcji mogą mieć charakter zewnętrzny lub wewnętrzny. Do czynników
zewnętrznych wpływających na rozwój funkcji górniczej możemy zapewne zaliczyć
czynniki polityczne (przynależność do bloków państw), gospodarcze i technicznoorganizacyjne (wahania koniunktury gospodarczej, postęp technologiczny),
systemowe (system gospodarczo-społeczny państwa). Do czynników wewnętrznych
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możemy zaliczyć potencjał ludzki, społeczny, kulturowy, gospodarczy, naturalny, czy
wynikający z lokalizacji samego miasta.
Drugim etapem będzie wydzielenie procesów i faz (etapów) kształtujących
funkcje i strukturę funkcjonalną miasta, w oparciu o desygnaty funkcji (obiekty
społeczne,
formy
zagospodarowania
przestrzeni
miejskiej,
zachowania
demograficzno-społeczne). Kryteriów do ustalenia ich będą dostatecznie silne zmiany
dotychczasowego zachowania funkcji i przekształcenia struktury funkcjonalnej miasta.
Zmiany te będą analizowane w kontekście zachowania funkcji górniczej (m.in.
w analizie wpływu zmian liczby ludności na rozwoju funkcji górniczej), jej wielkości
w poszczególnych etapach, zmienności w zachowaniu (np. od stanu stagnacji do stanu
dynamicznego wzrostu), powstania nowych funkcji i zaniku dotąd istniejących.
Wyróżnienie dominującej funkcji dla czasów historycznych ma charakter
subiektywno-obiektywistyczny. Dla czasów współczesnych ustalamy wykorzystując
istniejące metody analizy funkcjonalnej. W tym etapie ważne jest spojrzenie na rolę
funkcji górniczej w strukturze funkcjonalnej w poszczególnych etapach i ustalenie
przyczyny takiej sytuacji.
Kolejnym etapem analizy będzie wskazanie miejskich efektów przemian
funkcjonalnych w każdym procesie i fazie rozwoju miasta, prowadzącej do ustalenia
skutków przestrzennych zmian funkcji (np. spowodowało to inkorporację w granice
miasta nowych terenów, rozbudowę infrastruktury technicznej itp.) W tym etapie
ważnym elementem będzie analiza obszarów pogórniczych i górniczych. Całość
analizy zmian czynników jak i funkcji stanowi przesłankę do stworzenia modelu
procesów przemian funkcji górniczej badanych miast (Suliborski 2003, 2010).
Badania w oparciu o koncepcje genetyczno-funkcjonalną będą przeprowadzone
dla miast pogórniczych i górniczych w Polsce. Studia porównawcze uzyskanych tą
drogą modeli badanych miast posłużą do stworzenia pewnych uogólnień dotyczących:
a) określenia funkcji górniczej jako głównego, ważnego, czy dodatkowego
czynnika kreującego rozwój funkcjonalny miast;
b) ustalenie typowych procesów lub faz przemian funkcjonalnych dla różnych
poziomów osadniczych, a także dla zbioru miast należących do określonych
grup wielkościowych;
c) wyodrębnienie specyfiki zachowania i znaczenia funkcji górniczej i jej miejsca
w strukturze funkcjonalnej miast (m.in. od stanu stagnacji do stanu
dynamicznego wzrostu lub stanu recesji)
d) analiza funkcji w miastach pogórniczych, związana z zanikiem funkcji
górniczej i powstaniu nowych funkcji (jakie funkcje kształtują obecnie badane
miasta);
e) klasyfikacja i typologia funkcjonalna miast charakterystycznych dla
współczesnego rozwoju systemów osadniczych oraz wyróżniających się
kierunków i przemian (Suliborski, 2003, 2010).
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Miasta górnicze
Istnieją nieliczne przykłady miast, w których praktycznie nie występuje funkcja
produkcyjna, należą do nich ośrodki zbudowane od podstaw jako stolice
administracyjne. Funkcja produkcyjna w postaci rzemiosła od najdawniejszych
czasów odgrywała istotną rolę w życiu miasta. W wieku XIX górnictwo i przemysł
stał się czynnikiem miastotwórczym o bardzo dużej sile. Produkcja przemysłowa
zaczęła dominować nad innymi funkcjami, prowadząc do rozwoju miast. W grupie
miast przemysłowych wyróżnić można: miasta górnicze, których rozwój związany jest
z eksploatacją surowców mineralnych oraz miasta przemysłu przetwórczego. Miasta
górnicze zostały wydzielone przez Ch. Harrisa (1943). Przyjmując określone kryteria
ilościowe wyróżnił osiem podstawowych typów funkcjonalnych miast amerykańskich
(Słodczyk, 2001).
Szczególnym typem specjalizacji miast jest górnictwo. Na świecie najliczniej
reprezentowaną grupą miast górniczych są ośrodki wydobycia węgla kamiennego.
Pomimo postępującej mechanizacji robót, górnictwo węglowe wciąż wymaga dużej
liczby siły roboczej zarówno do pracy na dole, jak i na powierzchni (Beaujeu-Garnier,
Chabot, 1971). Górnictwo węgla kamiennego było jednym z głównych czynników
miastotwórczych wielu miast konurbacji katowickiej, rybnickiej, czy takich miast jak
Wałbrzych i Nowa Ruda. Miasta te miały jednak różną ścieżkę rozwoju. Jedne z nich
ukształtowały się przez napływ ludności, rozwój osady i proces scalenia osiedli
(Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Wałbrzych, Zabrze), inne pod
wpływem górnictwa, w procesie przyłączenia podmiejskich osiedli górniczych
zmieniły swoją strukturę funkcjonalną (Bytom, Będzin, Gliwice, Jastrzębie Zdrój,
Mysłowice, Rybnik, Nowa Ruda). Dużą grupę miast górniczych stanowią małe miasta,
które przed wkroczeniem przemysłu miały charakter rolniczy (Bieruń, Brzeszcze,
Lędziny, Pszów, Radlin, Wojkowice). Większość z nich uzyskała prawa miejskie
w związku z rozwojem górnictwa na ich terenie (Tkocz, 2005).
Funkcję górniczą w miastach możemy scharakteryzować, analizując m in.
wartość zatrudnienia w górnictwie odnosząc to do ogólnej liczby zatrudnionych
(tab.1). Możemy wyróżnić trzy grupy miast. Pierwsza, w której odsetek zatrudnionych
wynosi powyżej 50%, są to m.in. Rydułtowy, Lędziny, Brzeszcze, Libiąż, Radlin. Są
to miasta do 25 tysięcy mieszkańców, w których tak duży zakład przemysłowy jak
kopalnia, oddziaływuje w dużym stopniu na strukturę zatrudnienia. Taka sytuacja
przyczynia się do stabilności gospodarki miasta w postaci napływu podatków do kasy
miasta, czy tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców danego miasta, ale również
ościennych powiatów a niejednokrotnie dalszych okolic (jak np. w przypadku KWK
„Ziemowit” w Lędzinach i KWK „Piast” w Bieruniu, w których to kopalniach
zatrudnienieni są pracownicy z Andrychowa, Kłobucka, Makowa Podhalańskiego czy
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Żywca) (2010, dane z kopalń). Jednak w przypadku zachwiania działalności kopalni
(zmniejszenie wydobycia lub zatrudnienia), miasta nie posiadają alternatywy
rekompensującej miejsca pracy, powodując recesję gospodarczą miasta.
Drugą grupę stanowią miasta o zatrudnieniu w górnictwie od 10 do 50%, są to
m.in. Jastrzębie-Zdrój, Ruda Śląska, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rybnik. Biorąc pod
uwagę wielkość miast, udział zatrudnienia w górnictwie jest relatywnie duży. Miasta
te w niedostatecznym stopniu zróżnicowały swoją bazę gospodarczą (mimo posiadania
dużego potencjału ludnościowego), przez pozyskanie większej liczby inwestorów,
którzy mogliby ulokować swój kapitał, zwiększając ogólną liczbę zatrudnienia
w mieście.
Trzecią grupę miast stanowią miasta o zatrudnieniu w górnictwie poniżej 10%.
Są to Czechowice-Dziedzice, Gliwice, Katowice, Sosnowiec i Zabrze. Wszystkie te
miasta poza Czechowicami-Dziedzicami to miasta duże powyżej 100 tysięcy
mieszkańców o zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej. Katowice, Gliwice
i Sosnowiec to miasta dominujące pod względem egzogenicznych funkcji usługowych
w konurbacji katowickiej (Gwosdz, 2012).
Tab. 1. Udział zatrudnienia w górnictwie w strukturze zatrudnienia miast górniczych (2011).
miasto górnicze
Bieruń
Brzeszcze
Bytom
Czechowice-Dziedzice
Gliwice
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Katowice
Knurów
Lędziny
Libiąż
Łaziska Górne
Mysłowice
Piekary Śląskie
Radlin
Ruda Śląska
Rydułtowy
Rybnik
Sosnowiec
Zabrze

ogólna liczba
zatrudnionych
11 178
5 613
32 562
13 455
74 558
31 385
19 850
160 583
11 843
6 877
4 901
6 327
20 418
11 565
5 967
35 103
6 502
39 925
48 667
40 565

zatrudnieni
w górnictwie
6 003
3 117
3 383
240
2 650
11 805
2 800
12 350
6 378
4 751
2 701
1 756
5 100
2 900
3 228
11 524
4 498
7 112
1 150
2 540

odsetek zatrudnionych
w górnictwie (%)
53,7
55,5
10,4
1,8
3,6
37,6
14,1
7,7
53,9
69,1
55,1
27,8
25,0
25,1
54,1
32,8
69,2
17,8
2,4
6,3

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Kompanii Węglowej,
KHW, JSW, danych lokalnych GUS z 2011 roku.
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Ryc. 1 Liczba pracujących w ośrodkach górnictwa węgla kamiennego
w województwie śląskim (2005).
źródło: Tkocz M., 2007

Analizując ośrodki górnicze pod względem zatrudnienia w górnictwie,
największą wartością powyżej 10 tysięcy pracowników charakteryzuje się Katowice,
Jastrzębie Zdrój i Ruda Śląska. W wymienionych trzech miastach działa 8 kopalń
zatrudniając ponad 35 tysięcy pracowników. Jeszcze kilka lat temu (2005) miasta te
zatrudniały około 40 tysięcy pracowników (samo Jastrzębie Zdrój ponad 15 tysięcy).
W miastach, które na początku lat 90. XX wieku były dominującymi ośrodkami
górniczymi pod względem zatrudnienia (Gliwice, Zabrze czy Sosnowiec), aktualnie
zatrudnienie nie przekracza 3 tysięcy. W Sosnowcu obecnie działa tylko jedna
kopalnia, trzy zostały zamknięte. W Gliwicach i Zabrzu działa jedna kopalnia SośnicaMakoszowy (dwa ruchy).
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W obecnym czasie jednak górnictwo węgla kamiennego dostało nowy impuls
rozwoju. Przyczyni się do tego zwiększenie wydobycia i zatrudnienia, jakie
zapowiedziały władze Kompani Węglowej, oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W pierwszym półroczu 2012 roku nakłady na inwestycje rzeczowe w segmencie
węglowym JSW wyniosły 721 mln zł, czyli o 73,8 % więcej niż w pierwszym
półroczu roku 2011 (wnp.pl). Rozpoczęły się również pracę przy kopalni „Dębieńsko”
w Czerwionce-Leszczynach, która za kilka lat ma zostać ponownie otwarta. Jedyna
działająca w Sosnowcu kopalnia Kazimierz-Julisz będzie się starała o koncesję na
eksploatację węgla w polu po byłej kopalni Jan Kanty w Jaworznie. Jeżeli plan
zostanie zrealizowany kopalnia mogłaby zatrudnić 2 tysiące pracowników (gazeta.pl).

Miasta pogórnicze
Wśród miast pogórniczych związanych z wydobyciem węgla kamiennego
możemy wymienić kilkanaście, zlokalizowanych w trzech województwach
dolnośląskim, małopolskim i śląskim. Są to miasta różniące się pod względem liczby
ludności, charakteryzujące się zróżnicowanym położeniem, ukształtowaniem struktury
przestrzennej i funkcjonalnej, ale łączy je element istnienia na ich obszarze wydobycia
węgla kamiennego (w wielu z nich przez setki lat), oraz doświadczeń związanych
z przemianami społecznymi i gospodarczymi miasta górniczego.
Zaprzestanie wydobycia surowca w mieście niesie za sobą często wiele
negatywnych konsekwencji. Dobrze to obrazuje przykład Wałbrzycha. W ciągu kilku
lat zamknięto trzy kopalnie (w 1994 r. kopalnie Victoria, w 1996 roku Thorez oraz
w 1998 roku Wałbrzych). Ponad 500. letnia historia wałbrzyskiego węgla dobiegła
końca. W kopalniach tych oraz w firmach współpracujących zatrudnionych było około
20 tysięcy osób (w kopalni Wałbrzych zatrudnionych był 6 tysięcy osób, w kopalni
Victori 5,5 tysiąca osób, natomiast w kopalni Thorez 5 tysięcy). Kilka tysięcy
pracowało również w firmach świadczących usługi na rzecz górnictwa. Największe
z nich to Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Dolnośląskie Zakłady Urządzeń
Górniczych.
Zamknięte tak wielkiej liczby zakładów przyczyniło się do powstania bardzo
dużego bezrobocia. W 2002 roku stopa bezrobocia w Wałbrzychu osiągnęła 27,7%
(bank danych lokalnych GUS). Z dostępnych danych wynika, że w 1991 r.
w Wałbrzychu pracowało ponad 44 tysięcy osób, a już w 1996 r. zatrudnionych było
zaledwie ponad 35 tysięcy osób, nasilił się również proces emigracji (wiadomości
wałbrzyskie.pl). W efekcie tego ludność Wałbrzycha w ciągu ostatnich ponad 15 lat
zmniejszyła się o ponad 20 tysięcy, co oznacza ubytek ludności o prawie 17%.
W innych miastach pogórniczych (tab. 2) liczba ludności również się zmniejszyła
z wyjątkiem Trzebini. W tych miastach, w których ludność zmniejszyła się o ponad
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10% (Boguszów-Gorce, Chorzów, Świętochłowice, Wałbrzych, Siemianowice
Śląskie, Nowa Ruda, Wojkowice), należy upatrywać przyczyn nie tylko związanych
z ubytkiem naturalnym obserwowanym w wielu miastach w skali kraju, ale również
z procesem migracyjnym. Zamknięcie kopalń przyczyniło się również do powstania
problemów społecznych biedy, przestępczości (m.in. przez dewastację substancji
mieszkaniowe).
Tab. 2. Miasta pogórnicze węgla kamiennego.
miasto pogórnicze
Czeladź
Boguszów-Gorce
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Świętochłowice
Żory
Wałbrzych
Będzin
Siemianowice Śląskie
Trzebinia
Czerwionka-Leszczyny
Nowa Ruda
Wojkowice
Wodzisław Śląski
Pszów

wydobycie ostatniej tony
węgla (kopalnia)
1992 (Saturn)
1994 (Victoria)
1995 (Prezydent)
1995 (Paryż)
1995 (Polska)
1996 (Żory)
1998 (Wałbrzych)
1999 (Grodziec)
1999 (Siemianowice)
1999 (Siersza)
2000 (Dębieńsko)
2000 (Nowa Ruda)
2000 (Jowisz)
2001 (1 Maja)
2011 (Anna)

zmiany liczby ludności
(%) 1995-2011
-7,9
-10,7
-10,9
-3,8
-11,4
-6,2
-16,9
-6,4
-10,2
+1,3
-5,5
-12,6
-10,3
-1,7
-3,1

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tab. 3. Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych.
ogólny
rolny
leśny
przyrodniczy

wodny
gospodarczy

szczegółowy
uprawa, hodowla
gospodarka, ochrona, rekreacja
rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, ochrona
gatunkowa, pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej,
użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, tereny zielone
budowle, rekreacja
mieszkalnictwo, przemysł, usługi

źródło: Huculak, 2009
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Negatywne wpływ zamknięcia kopalń jest również widoczny w przestrzeni
wielu pogórniczych miast. Występują znaczne przekształcenia środowiska
naturalnego, deformacje powierzchni terenu, często towarzyszy temu zmiana koryt
rzek. Tereny po eksploatacji surowców mineralnych zlokalizowane na terenie miast
polskich, poza pojedynczymi przykładami, nie doczekały się kompleksowych
realizacji działań rewitalizacyjnych, jednak możliwości ich zagospodarowania są duże
(tab. 3) (Huculak, 2009).

Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie koncepcji genetyczno-funkcjonalnej
badania miast, pod kątem analizy funkcji górniczej oraz scharakteryzowanie funkcji
górniczej w badanych miastach. Miasta górnicze węgla kamiennego charakteryzują się
dużym zróżnicowaniem pod względem udziału branży górniczej w strukturze
zatrudnienia miasta (ryc.2). Wyróżniono trzy grupy miast. Scharakteryzowano
w artykule również miasta pogórnicze pod względem występujących zmian liczby
ludności w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat.
Badane miasta górnicze możemy zakwalifikować do różnych typów, zarówno
pod względem struktury funkcjonalnej jak i rozwoju. Do miast o zróżnicowanej
strukturze funkcjonalnej możemy zaliczyć Katowice, Gliwice czy Sosnowiec,
natomiast do miast monofunkcyjnych Lędziny, Brzeszcze czy Rydułtowy.

*) odsetek zatrudnienia w górnictwie dotyczy 2011 r., zmiany liczby ludności – lat 1995-2011

Ryc. 2. Charakterystyka miast górniczych i pogórniczych *)
źródło: opracowanie własne
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Bardzo dużym problemem wielu badanych miast jest proces transformacji,
przystosowania się do nowych warunków gospodarczych po utracie dominującej
funkcji, jaką było górnictwo. Widać to na przykładzie Wałbrzycha, ale również
Świętochłowic czy Siemianowic Śląskich. Można zadać pytanie, czy miasta
monofunkcyjne związane tak ściśle z górnictwem, w sytuacji zmniejszenia jego roli
poradzą sobie? Czy nie należałoby już w tej chwili pomyśleć o alternatywnych
możliwościach rozwoju, aby zminimalizować problemy wynikające z przekształcenia
gospodarczego tych miast.
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OSIEDLA PATRONACKIE JAKO DZIEDZICTWO KULTUROWE
MIASTA POSTINDUSTRIALNEGO – STUDIUM PRZYPADKÓW:
GISZOWIEC, NIKISZOWIEC I ZAŁĘŻE W KATOWICACH
WORKER’S ESTATES AS A PART OF CULTURAL HERITAGE
IN POST-INDUSTRIAL CITY – CASE STUDIES: GISZOWIEC,
NIKISZOWIEC AND ZAŁĘŻE IN KATOWICE

Zarys treści: W artykule poruszono problem ochrony osiedli patronackich jako dziedzictwa
kulturowego miast poprzemysłowych na przykładzie 3 osiedli w Katowicach: Giszowca,
Nikiszowca i Załęża. Zwrócono uwagę na walory tego typu obiektów i wskazano sposoby,
pozwalające zachować je dla potomności.
Abstract: The paper takes up the problem of protection of worker’s estates as the cultural
heritage of post-industrial cities on the example of three settlements in Katowice: Giszowiec,
Nikiszowiec and Załęże. The attention was paid to the advantages of this type of objects and
there were indicated ways that allow to preserve them for posterity.
Słowa kluczowe: osiedle patronackie, dziedzictwo kulturowe, Katowice
Keywords: worker’s estate, cultural heritage, Katowice

Wprowadzenie
Kolonie i osiedla patronackie są charakterystycznym elementem tradycyjnych
regionów przemysłowych, rozwiniętych w oparciu o górnictwo, hutnictwo czy też
włókiennictwo. Powstawały w ich przestrzeni miejskiej przez cały okres
uprzemysławiania, zapoczątkowany rewolucją przemysłową w końcu XVIII w.,
a zakończony kryzysem i potrzebą restrukturyzacji przemysłu. Są obiektami
urbanistycznymi o funkcji mieszkaniowej, które tworzono na potrzeby pracowników
zakładów przemysłowych, z inicjatywy ich właścicieli (Głazek, 2005). Często
nazywane „koszarami przemysłu”, stanowiły zwarty układ z przedsiębiorstwami,
których pracownicy je zamieszkiwali, a ich losy były ściśle związane z dziejami tych
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zakładów (Paduch, 2005). W wyniku restrukturyzacji, wiele hut, kopalń i fabryk
zlikwidowano, ale ich osiedla i kolonie przetrwały, stając się reliktami przemysłowej
przeszłości regionu, mocno wpisanymi w jego historię. Dziś takie relikty znaleźć
można w Europie m. in. w Zagłębiu Ruhry i zagłębiach w Wielkiej Brytanii, a także
w Polsce m.in. w ośrodku łódzkim i w Zagłębiu Górnośląskim.
Stan zachowania kolonii i osiedli patronackich jest zróżnicowany. Niektóre,
uznane za zabytkowe, są ozdobą miast, w których się znajdują, a także ich atrakcją
turystyczną. Inne, zaniedbane niszczeją i obniżają walory estetyczne okolicy, często
będąc równocześnie siedliskiem patologii społecznych. Wiele też zostało z różnych
przyczyn zburzonych. Większość osiedli robotniczych zachowała swoją pierwotną
funkcję mieszkaniową do dziś, czasem nastąpiła jedynie ‘wymiana lokatorów’. Część
jednak w wyniku prac rewitalizacyjnych nabrała nowego znaczenia i dziś pełni
zupełnie odmienne funkcje, głównie usługowe (turystyczne, handlowe).
Kolonie i osiedla robotnicze są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego
regionów, w których powstawały. Ich wartość tkwi w ich unikatowości, na którą
składa się ich rzadkość (na dużą skale powstawały tylko w kilku miejscach w Europie)
oraz ich walory architektoniczno-urbanistyczne (nierzadko projektowali je znani
architekci, a układ przestrzenny wielu z nich jest doskonale dopracowany), przede
wszystkim jednak ich wyjątkowość, związana ze specyficzną kulturą (Simonides,
1996, Gerlich H., Gerlich M.G., 2002) kultywowaną przez ludzi je zamieszkujących.
Niestety ze względu na często zły stan techniczny i niski standard obiektów
patronackich, pomimo ich ewidentnych walorów kulturowych, współcześnie rzadko
dostrzega się potrzebę ich ochrony, w efekcie czego wiele z nich przestaje istnieć.
Celem artykułu jest ukazanie różnego podejścia do ochrony osiedli
patronackich. Jako przykład posłużą trzy osiedla robotniczych w Katowicach:
Giszowiec, Nikiszowiec i Załęże. Wszystkie one powstały z inicjatywy jednej spółki
– Giesches Erben, każde z nich było jednak inne i ma inną historię, inaczej jest także
dziś postrzegane, zarówno przez mieszkańców, jak i władze miasta. Katowice, które
dopiero od niedawna można uznać za miasto postindustrialne, borykają się ze swoją
przemysłową przeszłością i dopiero uczą się dostrzegać związane z nią dziedzictwo
kulturowe. Jednocześnie jako miasto będące ’zlepkiem’ historycznych osad, z których
znaczna część to osiedla i kolonie patronackich, idealnie nadaje się do zilustrowania
tego problemu badawczego.

Kolonie i osiedla patronackie w Katowicach
Katowice są miastem stosunkowo młodym (prawa miejskie otrzymały
w 1865 r.), które rozwinęło się pod wpływem licznych, zmiennych i różnorodnych
czynników zarówno przyrodniczych, jak i historyczno-politycznych oraz społeczno64

gospodarczych, z których dominującym była industrializacji. Dziś są zlepkiem
historycznych jednostek osadniczych (wsi, kolonii, osiedli itp.), które pierwotnie
sąsiadowały z wsią, a później młodym miastem Katowice, a następnie były przez nie
systematycznie wchłaniane, wraz z jego prężnym rozwojem jako ośrodka
administracyjnego i przemysłowego (Chmielewska, 2011).
Na obszarze objętym współczesnymi granicami Katowic (przyjętymi w 1975 r.)
osiedla patronackie powstawały od początku XIX w. aż do lat 80. XX w.. W tym
okresie wielokrotnie zmieniały się preferowane typu zabudowy tego rodzaju obiektów,
od wielorodzinnych budynków mieszkalnych zwanych „familokami”, poprzez domki
jedno- lub dwurodzinne i domki fińskie, aż po budownictwo wielorodzinne w postaci
bloków z wielkiej płyty. W efekcie w przestrzeni współczesnych Katowic
zlokalizowano 34 obiekty patronackie, z których: 24 przetrwało się do dziś (6 z nich
tylko częściowo), zaś pozostałe 10 uległo zniszczeniu w trakcie rozbudowy miasta
i zostało zastąpione inną zabudową (mieszkaniową bądź przemysłową) bądź
wyburzone pod rozbudowę sieci drogowej (Chmielewska 2009).
Kolonie i osiedla robotnicze są mocno wpisane w tkankę miejską Katowic.
Zaliczane są jednak do „gorszych”, zaniedbanych części miasta i kojarzone są z biedą,
a nawet patologią i są wskazywane jako obszary wymagające rewitalizacji (Lokalny
Program Rewitalizacji Miasta, 2007). Wśród katowickich obiektów patronackich
pozytywnie wybijają się miejsca docenione jako dziedzictwo kulturowe, znajdujące się
pod ochroną konserwatorską – Giszowiec i Nikiszowiec, znane ze względu na swoją
architekturę również poza Polską. Ich przeciwieństwem jest osiedle robotnicze
w dzielnicy Załęże, które nikomu nieznane, jest skazane na zapomnienie.

Giszowiec
Osiedle Giszowiec powstało w latach 1906-10 na terenach leśnych gminy
Janów, na potrzeby rosnącej liczby pracowników kopalni „Giesche” w Janowie.
Inicjatorem jego budowy był Anthon Uthemann – dyrektor generalny spółki Giesches
Erben, którego zamysłem było, aby osiedle zostało zbudowane według angielskiej
koncepcji miasta-ogrodu E. Howarda, a zarazem było wzorowane na wsi
górnośląskiej. Projekt osiedla wykonali E. i G. Zillmanowie (ryc. 1), dodatkowo
zaprojektowali oni 46 typów domów (różniących się między sobą kształtem dachu,
układem okien i rzutem), z których do realizacji wybrano kilka. W efekcie powstało
osiedle składające się z: 600 mieszkań dla rodzin robotniczych w dwurodzinnych
domach parterowych, 31 domów urzędniczych, 11 domów dla nauczycieli i dom dla
lekarza, oraz dom noclegowy dla nieżonatych inżynierów i 5 domów noclegowych dla
300 nieżonatych robotników, ze wspólną stołówką (Głazek, 1996, Gerlich, 2006,
Paruch, Pytel, 2006, Szaraniec, 2001).
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Ryc. 1. Plan osiedla Giszowiec ok. 1910 r.
źródło: Adamczyk, 1993, s.46

W centralnej części osiedla był plac, na którym mieściło się targowisko. Wokół
placu znajdowały się: nadleśnictwo (fot. 1), gospoda, administracja osiedla, poczta,
szkoły i sklepy. Gospoda miała salę teatralną, kręgielnię i muszlę koncertową. Na
osiedlu znajdowały się ponadto: pralnia z suszarnią i łaźnia dla kobiet (mężczyźni
kąpali się na kopalni), posterunek policji z aresztem, apteka, barak dla zakaźnie
chorych, rzeźnia, wytwórnia lodu, kilka piekarń z piecami chlebowymi i komora
celna. Mieszkania miały ten sam schemat: dla robotnika dwa pokoje z dużą kuchnią,
dla urzędnika trzy lub cztery pokoje z kuchnią. Mieszkania urzędnicze miały
dodatkowo łazienki, centralne ogrzewanie i kanalizację. Dla robotników stały
hydranty z wodą na ulicy, a w budynkach gospodarczych były sławojki z szambami.
Wszystkie domy miały niewielkie budynki gospodarcze i ogródki (Głazek, 1996,
Szaraniec, 2001).
W 1969r. zapadła decyzja o całkowitym wyburzenia osiedla pod budowę
bloków mieszkalnych dla górników kopalń „Staszic” i „Wieczorek”. Na miejscu
zabytkowych budynków stawiano 11-piętrowe bloki (fot. 2). Prace destrukcyjne
zostały przerwane po decyzjach konserwatora zabytków z lat 1978 i 1987 o wpisaniu
układu urbanistyczno-przestrzennego Giszowca do rejestru zabytków. Ochroną
konserwatorską udało się objąć jednak tylko 1/3 osiedla (Jabłoński, 2003, Paruch,
Pytel, 2006). Sytuację rodzin, które musiały opuścić swoje domy i przenieść się do
„blokowisk”, przedstawia film Kazimierza Kutza "Paciorki jednego różańca".
W latach 2003-2004 w bezpośrednim sąsiedztwie starego Giszowca, zostało
wybudowane osiedle "Giszowiec – Kasztany". Inwestorem było Katowickie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Nowe osiedle składa się z 9 budynków,
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w których utworzono łącznie 200 mieszkań, garaże oraz 2 lokale użytkowe. Zabudowa
nowego osiedla, zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora zabytków, współgra
z pobliskimi starymi domami. Wielkość, kształt oraz pokrycie dachu i elewacji
nawiązują do pierwotnej zabudowy Giszowca. Nowe osiedle charakteryzuje niska
zabudowa, wysokość budynków nie przekracza trzech kondygnacji. W detalach
i elementach przewijają się motywy kwiatowe, nawiązujące do historycznej koncepcji
Giszowca jako miasta-ogrodu (www.giszowiec.sewera.pl).
Giszowiec dziś jest mozaiką zabudowy, składającą się z budynków
wybudowanych na początku i w drugiej połowie XX w., oraz na początku XXI w.
Jego pozycja jako dziedzictwo kulturowe postindustrialnych Katowic jest
ugruntowana, choć w przeszłości groziła mu zagłada. Dzięki ochronie
konserwatorskiej, stare domki są odnawiane, a nowa zabudowa tworzona jest w stylu
starego osiedla. Jedynie bloki z lat 70. stanowią tu kontrast, do którego jednak
mieszkańcy obecnie już przywykli i się z nim pogodzili. Osiedle jest ponadto atrakcją
turystyczną miasta – znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego.

Nikiszowiec
Nikiszowiec, wybudowany w latach 1908-1912, jest klasycznym osiedlem
patronackim, położonym tuż przy kopalni, złożonym z wielorodzinnych
dwupiętrowych bloków mieszkalnych - familoków. Przeznaczone dla 1000 rodzin, tak
jak Giszowiec zostało zaprojektowane przez E. i G. Zillmanów dla pracowników
kopalni „Giesche”, ma jednak inny, zdecydowanie miejski charakter. Nikiszowiec ma
oryginalny plan przestrzenny (ryc. 2). Osiedle jest podwójnie zamknięte – raz przez
nadwieszki (fot. 3) łączące sąsiednie bloki, drugi raz przez bocznicę kolejowa i drogę.
Kształtem przypomina amfiteatr, w którym sceną jest sceną jest Plac Wyzwolenia
z kościołem św. Anny, gdzie schodzą się wszystkie uliczki. Wzdłuż placu znajdują się
sklepy w arkadowych krużgankach z podcieniami (fot. 4), oraz kościół (Gerlich, 2006,
Głazek, 1996, Jabłoński, 2003, Szaraniec, 2001).
Osiedle składa się z 9 bloków z dużymi placami wewnętrznymi (rys. 2), na
których kiedyś znajdowały się komórki, chlewiki, kurniki i piekarnioki (piece do
wypiekania chleba). Bloki te różnią się między sobą wykuszami i ornamentyką, oraz
formami bram i obramień okiennych. 6 bloków w kształcie czworoboków to budynki
mieszkalne, 2 kształtem zbliżone do trójkątów – mieszkalno-usługowe, pozostały blok
mieścił w sobie pomieszczenia administracyjne kopalni, cechownię szybu „Nikisch”,
sklepy, łaźnie, pralnię z maglem, hotel robotniczy i mieszkania. Osiedle posiadało
posterunek policji, pocztę, barak dla chorych, aptekę i szkołę, oraz od 1927 r. kościół
(Gerlich, 2006, Głazek, 1996, Jabłoński, 2003, Szaraniec, 2001).
67

Ryc. 2. Plan Nikiszowca,
źródło: Adamczyk, 1993, s.47.

Nikiszowiec od początku miał własny system kanalizacji i biologiczną
oczyszczalnię ścieków. Toalety znajdowały się na korytarzu. Mieszkania miały
powierzchnię 70 m2 i składały się z 3 izb. Do każdego mieszkania należała się piwnica
i strych, oraz ogródek działkowy, zlokalizowany poza obrębem osiedla – za torami
kolejowymi (Głazek, 1999, Jabłoński, 2003).
W 1978r. Nikiszowiec uznano zabytkowym obiektem architektonicznourbanistycznym i objęto ochroną konserwatorską (Szaraniec, 1980). Osiedle
zachowało się do dziś praktycznie w nie zmienionym stanie. Jest to jak najbardziej
korzystne z punktu widzenia ochrony zabytkowej, gdyż nie trzeba niczego odtwarzać.
Wiele do życzenia pozostawia jednak stan techniczny mieszkań oraz bezpieczeństwo
w dzielnicy.
Nikiszowiec ma wielu miłośników. W 2011r. uznano go za Pomnik Historii, zaś
w plebiscycie National Geographic Traveler osiedle zostało ogłoszone jednym
z „7 nowych cudów Polski”. Nikiszowiec cenią sobie ponadto młodzi ludzie
– uczniowie VI liceum ogólnokształcącego im. Długosza w Katowicach, którzy
przygotowali przewodnik m.in. po Nikiszowcu, zawierający projekty ścieżek
turystycznych (Jabłoński 2003). Unikatowość osiedla docenili wreszcie filmowcy
– Nikiszowiec jest najczęściej pokazywanym na ekranie kawałkiem Śląska, pojawił się
w filmach Kazimierza Kutza, Janusza Kidawy, Macieja Pieprzycy, Lecha
Majewskiego oraz telewizyjnych reportażach i teledyskach.
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Załęże
Omówione do tej pory Giszowiec i Nikiszowiec, powstały na
niezagospodarowanym wcześniej terenie. Inaczej było z Załężem, osada ta
ukształtowała się jako wieś już w XIII w.. Pomimo prowadzonej tu od XV w.
działalności związanej z przetwórstwem żelaza (Kuźnica Załęska), ta współczesna
dzielnica Katowic nabrała robotniczego charakteru dopiero w II połowie XIX w.,
kiedy rozwijało się tu górnictwo. Wtedy też, z inicjatywy spółki Giesches Erben –
właściciela kopalni „Kleofas”, powstało tu osiedle robotnicze. Osiedle to składało się z
domów wielorodzinnych – tzw. „familoków” (fot. 5) – wolnostojących i typu
kamienicowego. Wyparły one pierwotną, wiejską zabudowę osady. Zajmowało ono
obszar między dzisiejszymi ulicami Wiśniową i Bocheńskiego (rys.3). W drugiej
części Załęża, na wschód od ulicy Bocheńskiego, powstały później domy robotnicze
dla mieszkańców huty Baildon (Szaraniec, 1980, Borowy, 1992, Jedynak, 2004).

Rys.3. Zagospodarowanie przestrzenne Załęża w 2012 r.
źródło: Kurpanik, Spórna, Chmielewska, 2012 (w druku).

W okresie międzywojennym powstało w Załężu drugie osiedle robotnicze
kopalni „Kleofas” (fot. 6). Było ono pierwszym tego typu obiektem, wybudowanym
w Katowicach z inicjatywy władz wojewódzkich. Powstało w latach 1927-28, między
torami kolejowymi a ul. Gliwicką (wtedy Wojciechowskiego) przy granicy
z Chorzowem. Zaprojektowali je P. Massalski i J. Krzemiński. Początkowo nosiło
imię I. Mościckiego, a od 1952r. imię N. Belojanisa. Osiedle składa się z 40 domów
dwurodzinnych z ogródkami, poprzedzielanych 10 równoległymi uliczkami,
noszącymi imiona górników kopalni „Kleofas”, którzy zginęli w kopalnianej
katastrofie w 1896r. Mieszkania charakteryzowały się wysokim standardem.
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Na osiedlu zlokalizowano punkty usługowe oraz szkołę (Szaraniec, 1980, Rzewiczok,
1993, Odorowski, 1994).
Nowa domki stanowiły kontrast dla starych familoków. Zróżnicowanie
zabudowy osiedla pogłębiło się jeszcze, gdy w latach 60. i 70. XX w. na miejscu
niektórych familoków zbudowano wielopiętrowe bloki.
Dziś Załęże jest jedną z najbiedniejszych dzielnic miasta (Kurpanik, Spórna,
Chmielewska, 2012). Postrzegane jest przez ludność Katowic jako miejsce brudne,
zaniedbane, gdzie jest niebezpiecznie. Sytuacja pogłębiła się jeszcze po zamknięciu
kopalni – wielu mieszkańców straciło miejsce zatrudnienia. Władze miasta nie potrafią
na razie wskazać kierunku, w jakim dzielnica ta mogłaby się rozwinąć. Nie zamierzają
również objąć tutejszej zabudowy ochroną zabytkową.
Mimo że Załęże nigdy nie było uważane za architektonicznie czy też
urbanistycznie cenne, zawsze miało swój specyficzny klimat. Starzy mieszkańcy
osiedla z rozrzewnieniem wspominają dawne czasy, nawet, jeśli były one ciężkie.
O latach swojego dzieciństwa tu spędzonego mówią z sentymentem. Wielu z nich
dawno stąd wyjechało. Ci, którzy pozostali, nie zamierzają opuszczać tego miejsca,
gdyż jest to dla nich jedyny dom. O współczesnym wizerunku dzielnicy mówią jednak
ze smutkiem – wiele się tu zmieniło, niestety na gorsze. Wypowiedzi młodych
mieszkańców dzielnicy również nie są optymistyczne. Nie są oni zachwyceni
miejscem, w którym przyszło im mieszkać, najchętniej opuściliby je. Nie rozumieją
jego historii, ani unikatowości, czemu zresztą nie można się dziwić, patrząc na jego
dzisiejszy wygląd (Chmielewska, 2008).
Osiedle to, choć niedoceniane, zwraca na siebie uwagę. Mimo że nie
zauważono jeszcze potrzeby chronienia go w formie zabytku, coraz częściej zwraca
się uwagę na potrzebę ochrony jego kultury, dziedzictwa, niepowtarzalności. W 2006
r. Ewa Rosiek-Buszko z załęskiego domu kultury zorganizowała wystawę
fotograficzną pod nazwą „Ginące klimaty katowickiej dzielnicy Załęże”. Zdjęcia na jej
potrzeby wykonały załęskie dzieci, żyjące w familokach, z których najmłodsze miało
7 lat. Akcja miała na celu uwrażliwienie ich na historię i niezwykłość ich małej
ojczyzny. W wyniku pracy dzieci, powstało kilkadziesiąt interesujących fotografii.
Można je było oglądać w Galerii „Magiel” na Nikiszowcu. Dzięki takim akcjom,
istnieje szansa, by „ocalić Załęże od zapomnienia”.

Podsumowanie
Przedstawione w artykule katowickie osiedla patronackie ukazują różne
podejścia do ich ochrony jako dziedzictwa kulturowego miasta postindustrialnego.
Giszowiec i Nikiszowiec są przykładem osiedli powszechnie uznanych za dziedzictwo
kulturowe. Oba będące obiektami zabytkowymi, ochronę konserwatorską
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zawdzięczają głównie walorom architektonicznym. Żywa w nich jeszcze kultura
górnicza stanowi wartość drugorzędną. Osiedla te, będące jednocześnie elementami
turystycznego
Szlaku
Zabytków
Techniki
Województwa
Śląskiego
(www.zabytkitechniki.pl), stanowią trwały ślad po przemysłowej przeszłości regionu.
Dla kontrastu przedstawiono osiedle robotnicze w dzielnicy Katowic – Załężu.
Nie odznacza się ono wyszukaną architekturą – tworzą je „zwykłe” familoki, których
układ urbanistyczny jest przeciętny (w przeciwieństwie do familoków Nikiszowca),
nie zostało też zaprojektowane przez słynnych architektów. Nie może liczyć na objęcie
ochroną konserwatorską. Jednak osiedle te także jest dziedzictwem kulturowym miasta
Katowice. Na ochronę zasługuje kultywowana w nim kultura górnicza, ciągle żywa
w pamięci mieszkańców, mimo zamknięcia kopalni.
Uznanie obiektu za zabytek i objęcie go ochroną konserwatorską jest głównym
sposobem zachowania kolonii i osiedli robotniczych. Tak w obrębie konurbacji
katowickiej chronionych jest kilkanaście obiektów, zlokalizowanych w Bytomiu,
Czeladzi, Rudzie Śląskiej, Katowicach, Siemianowicach Śląskich i w Zabrzu
(www.wkz.katowice.pl). Nie jest to jednak jedyna możliwość, aby dokonać ich
rewitalizacji.
Dobrą metodą na zachowanie obiektów patronackich jest przekształcenie ich
w obiekt turystyczny. Taki zabieg zastosowano w Zagłębiu Ruhry. 46 najciekawszych
kolonii i osiedli robotniczych regionu, zrewitalizowano i połączono trasą turystyczną
o nazwie „Arbeitersidlungen”. Szlak ten jest jedną z 25 turystycznych tras
tematycznych „Route der Industriekultur” („Szlaku Dziedzictwa Kultury
Przemysłowej”), który powstał w celu podniesienia atrakcyjności regionu po jego
restrukturyzacji (Glaser, Syre, 2003, Lange, 2004). Podobną trasę, o nazwie: Szlak
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, utworzono niedawno w Polsce. Na liście
jej obiektów znajdują się 3 osiedla robotnicze, katowickie Giszowiec, Nikiszowiec
i Ficinus w Rudzie Śląskiej (www.zabytkitechniki.pl).
Kolonia Ficinus oprócz tego, że jest obiektem zabytkowym, ciekawym
architektonicznie i wplecionym w trasę turystyczną, jest też przykładem
wykorzystania osiedla kolonii robotniczej do celów usługowych. Wybudowana w
1867r. dla robotników kopalni „Gottessegen”, składa się z 16 niewielkich budynków,
zbudowanych z naturalnego kamienia. Obecnie tylko nieliczne domki pełnią funkcję
mieszkaniową, większość przekształcona jest obiekty usługowe sklepy, puby,
restauracje, salon kosmetyczny i szkołę muzyczną (Szajnowska-Wysocka 2008).
Podsumowując, osiedla patronackie są dziedzictwem kulturowym regionów
postindustrialnych. Zasługują na pozostawienie ich w przestrzeni miasta ze względu
na ich unikatowość. Jest wiele możliwości dokonania tego: od uznania za zabytek, po
przeprowadzenie adaptacji do pełnienia innej funkcji. Przede wszystkim jednak
poprzez uświadamianie innym ich unikatowości.
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Fot. 1. Giszowiec - dawny budynek nadleśnictwa, obecnie przedszkole
(autor: M. Chmielewska 2008).

Fot. 2. Zróżnicowana zabudowa Giszowca (autor: M. Chmielewska 2008).
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Fot. 3. Nikiszowiec – nadwieszka nad ulicą Janowską (autor: M. Chmielewska 2008).

Fot. 4. Nikiszowiec – sklepy w arkadowych krużgankach z podcieniami, przy Placu
Wyzwolenia (autor: M. Chmielewska 2008).
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Fot. 5. „Familoki” w Załężu (autor: M. Chmielewska 2008).

Fot. 6. Osiedle Belojanisa w Załężu (autor: M. Chmielewska 2008).
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KONCEPCJA MONITOROWANIA RUCHU
TURYSTYCZNEGO W DUŻYM MIEŚCIE
CONCEPT OF MONITORING OF TOURIST TRAFFIC IN BIG CITIES
Streszczenie: Współcześnie sądzi się, że turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju społecznogospodarczego wielu miast. Tymczasem brak dokładnych informacji o liczbie turystów
(krajowych i zagranicznych) odwiedzających miasta, ich strukturze demograficznej i społecznoekonomicznej, pochodzeniu terytorialnym, motywach podejmowania podróży, zachowaniach
w odwiedzanym mieście, dokonywanych w nim wydatkach itp. ogranicza poznanie możliwości
i wkładu turystyki w rozwój społeczno-gospodarczy miast. W opracowaniu przedstawiono
propozycję systematycznego monitorowania ruchu turystycznego w obrębie dużego miasta, które
jest trudnym merytorycznie i kosztownym przedsięwzięciem. Wymaga umiejętnego połączenia
różnych metod badawczych i uzyskanych przy ich pomocy danych (pochodzących z bieżącej
sprawozdawczości statystycznej, pomiarów, prowadzonych badań ankietowych, kwerend
i wywiadów w obiektach obsługujących turystów, dokonywanych szacunków), które łącznie
tworzą podstawę dla analiz merytorycznych. Przeprowadzone analizy powinny być podstawą
corocznej oceny ruchu turystycznego (podstawowa analiza rynku turystycznego wraz
z segmentacją) i kończyć się publikacją raportu z prowadzonych badań.
Abstract: Nowadays it is thought that tourism is an important factor in the socioeconomic
development of many cities. However, there is a lack of accurate information about the number of
(domestic and foreign) tourists visiting cities, their demographic and socioeconomic structure,
territorial origin, motives for traveling, behavior in visited city, expenses incurred, etc. It limits
the opportunities of investigating the potential and contribution of tourism to the socioeconomic
development of cities. In this work a proposal for the systematic monitoring of tourist flow in big
cities is presented. The monitoring of tourist traffic is a difficult and expensive task. It requires
that a variety of research methods and data obtained using them (from current statistical reporting,
measurements, surveys, research and interviews conducted in tourist facilities, and from
estimates) should be combined in a competent manner and they altogether serve as a basis for
reliable analyses. These analyses should provide a basis for annual assessment of tourist traffic
(basic analysis of tourism market and its segmentation) and end with a report describing the
investigation carried out.

Słowa kluczowe: miasto, ruch turystyczny, monitoring
Key words: city, tourist traffic, monitoring
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Współcześnie, w rozwoju miast malejącą rolę odgrywają tradycyjne czynniki
wzrostu oparte o przemysł, a coraz większą rolę zyskują nowoczesne związane
z sektorem usług. Miasta angielskie, które najwcześniej objęła rewolucja
przemysłowa, współcześnie rozwijają się w dużym stopniu w oparciu o usługi.
W obrębie sektora usług miasta poszukują zwłaszcza tych, które szczególnie
dynamizują ich rozwój. Do takich właśnie usług należy turystyka. Manchester,
Sheffield, Glasgow niegdyś miasta przemysłowe, obecnie swój rozwój opierają
o szeroko rozumiany sektor turystyczny. W wielu innych krajach władze dużych miast
z rosnącym zainteresowaniem obserwują ekspansję turystyki na ich terenie i w swoich
programach rozwoju w coraz szerszym zakresie uwzględniają ten sektor usług,
postrzegając w nim szczególne możliwości wsparcia dla rozwoju swoich miast. Proces
ten stopniowo przenika też do świadomości władz samorządowych polskich miast.
W opracowywanych strategiach rozwoju wielu miast w Polsce, zarówno dużych jak
i małych, pojawiły się wyraźnie określone zadania zmierzające do wykorzystania
turystyki jako nowoczesnego czynnika ich rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Co, zatem takiego jest w turystyce, że wielu współczesnych polityków,
ekonomistów, przedsiębiorców, działaczy społeczno-gospodarczych, samorządowych
upatruje w niej ważnego czynnika rozwoju lokalnego. Otóż, turysta przybywając do
miejscowości turystycznej jest konsumentem zgłaszającym zapotrzebowanie na
niemal wszystkie produkty i usługi konsumowane w miejscu stałego zamieszkania
oraz na nowe, specyficzne świadczone tylko w miejscu czasowego pobytu
turystycznego. Za kupowane w miejscu pobytu turystycznego produkty i usługi turysta
płaci ze środków pieniężnych uzyskanych w miejscu stałego pobytu. Dodatkowo,
produkty i usługi w miejscowości turystycznej nabywane są zazwyczaj po wyższych
cenach aniżeli w stałym miejscu zamieszkania (np. zakwaterowanie we własnym
mieszkaniu jest o wiele tańsze aniżeli w wynajętym w miejscowości turystycznej).
W ten sposób na lokalnym rynku (w miejscowości turystycznej) przybywa nowych
konsumentów niemal we wszystkich asortymentach produktów i usług. Lokalny rynek
rozrasta się, to powoduje potrzebę wzrostu zaopatrzenia go w większą ilość i bardziej
zróżnicowaną strukturę produktów i usług, co wymaga znacznie poszerzonej ich
podaży. Wydatki turystów uruchamiają efekt mnożnikowy, który dla lokalnego
rozwoju społeczno-ekonomicznego jest powszechny. W ten sposób miasta (ale także
regiony i całe kraje) starają się przyciągnąć do siebie jak najwięcej turystów, aby
poszerzyć lokalny rynek i zdynamizować procesy rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Z każdym rokiem liczba turystów rośnie, coraz nowe grupy społeczne pojawiają się na
rynku turystycznym. W skali świata liczba turystów zagranicznych sięga obecnie
blisko 1 mld rocznie, a krajowych znacznie przekracza 5,2 mld rocznie. W Polsce
liczba turystów odwiedzających rocznie Warszawę czy Kraków sięga paru milionów,
a ich wydatki mają istotne znaczenie dla gospodarki miejskiej. Turystyka jako duży
konsument lokalnie kreuje dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy.
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Siła oddziaływania turystyki na rozwój społeczno-ekonomiczny zależna jest od
liczby turystów, dni ich pobytu i wielkości wydatków pieniężnych. Więcej turystów
zamożnych na długich pobytach to więcej środków finansowych wpływających do
lokalnej gospodarki. Rozpoznanie możliwości stwarzanej przez turystykę dla rozwoju
lokalnego wymaga jednak stosownej wiedzy. Często przedsiębiorcy, lokalni politycy,
działacze społeczno-gospodarczy stoją przed dylematem w jakie branże zainwestować
posiadane i pozyskiwane środki finansowe, aby uruchomić rozwój społecznogospodarczy, np. inwestować w handel (markety) czy w turystykę (hotele). Przy
obecnym stanie wiedzy o turystyce dylematy te trudno rozstrzygnąć. Nie wiemy np.
jak duża jest wymiana między turystyką a pozostałymi gałęziami gospodarki
(przepływy międzygałęziowe nie wyodrębniają turystyki), a także jak duża i o jakiej
strukturze jest wymiana międzyregionalna w zakresie turystyki (przepływy
międzyregionalne). Podejmowane próby w przyszłości przyniosą szerszą, aniżeli
obecna, wiedzę na ten temat (rachunek satelitarny turystyki). Jednak już dziś
potrzebne są nam lokalne informacje o wielkości i strukturze, charakterze i skutkach
przyjazdów turystycznych oraz opracowanie sposobów ich przewidywania. Podróże
turystyczne są zjawiskiem bardzo złożonym, m. in. ze względu na takie ich cechy jak:
spontaniczność, rozmaitość form, masowość, dynamiczność, sezonowość,
koncentracja przestrzenna, wrażliwość na warunki przyrodnicze, polityczne,
społeczno-gospodarcze i związane z tym zaburzenia w rytmiczności podróży.
Wszystko to powoduje, że zjawisko ruchu turystycznego trudne jest do
uchwycenia statystycznego. Turyści odwiedzają miasta na krótko. Przyjazdy do miast
na kilka godzin czy na jeden dzień bez noclegu samodzielnie organizowane przez
turystów są bardzo trudne do uchwycenia. Wymagają skomplikowanych pomiarów
i badań ankietowych. Łatwiej jest uchwycić turystów korzystających z noclegów
w mieście. Metoda rejestracji hotelowej pozwala określić dokładnie liczbę
korzystających i udzielonych noclegów. Wymaga jednak powszechności stosowania
i objęcia nią wszystkich obiektów noclegowych, a z tym jest kłopot. Nadal wiele
obiektów w polskich miastach znajduje się poza tą rejestracją. Chcąc dowiedzieć się
w jaki sposób turyści zachowują się w odwiedzanym mieście, jakie obiekty
odwiedzają, z jakich korzystają, co kupują, na co wydają swoje pieniądze, w jakim
stopniu są podatni na reklamę, z jakich źródeł informacji korzystają, jak oceniają
odbytą podróż, czy zamierzają i jak często odwiedzić ponownie miasto, kim oni są,
skąd pochodzą itp. musimy prowadzić skomplikowane i drogie badania ankietowe.
Lokalni decydenci, aby podejmować racjonalne decyzje poszukują bliższej wiedzy
o podróżnych odwiedzających ich miasto. Starają się też wpłynąć na to, aby podróże te
do ich miast były częstsze i liczniejsze, podobnie jak wydatki przybyszów. Wszystko
to wymaga stosownych decyzji inwestycyjnych na terenie miasta w zakresie handlu,
rozrywki, kultury, sportu, zakwaterowania, gastronomii itp. Aby te decyzje były
racjonalne i przyniosły stosowne skutki społeczno-gospodarcze niezbędna jest szeroka
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i pewna wiedza o podróżnych odwiedzających miasto. Nie tylko w ciągu jednego
roku, ale w dłuższym okresie, aby rozpoznać występujące trendy i ich rytmikę oraz
ocenić skutek podejmowanych działań w sektorze turystycznym.
W hierarchii celów życiowych współczesnych obywateli Polski turystyka
uzyskuje bardzo wysoką pozycję. Duże strumienie ruchu turystycznego kierują się do
miast pobudzając ich rozwój społeczno-ekonomiczny. Dla dalszego pobudzania
zainteresowania turystów odwiedzaniem polskich miast niezbędna jest szeroka o nich
wiedza. W istocie rzeczy poznanie ruchu turystycznego (wielkości, natężenia,
struktury, zasięgu itp.) jest podstawą do opracowania odpowiedniej polityki
udostępniania miasta turystom i związanymi z tym korzyściami finansowymi dla
niego. Aktualna wiedza na temat turystów odwiedzających polskie miasta jest pokaźna
lecz fragmentaryczna i rozproszona. Wpływają na to zarówno trudności obiektywne
związane z metodologią badań jak również zaniedbania organizacyjne w sferze
rejestracji ruchu turystycznego. Aby poszerzyć tę wiedzę i ograniczyć jej niedostatki
celowym jest podjęcie próby zbudowania monitoringowego systemu obserwacji ruchu
turystycznego na obszarze miasta, co możliwe jest w oparciu o zintegrowanie różnego
typu badań źródłowych. Próby takie podjęto m. in. w Krakowie, Łodzi17, Toruniu.

Cele i zakres monitoringu ruchu turystycznego
Celem proponowanego monitoringu ruchu turystycznego jest doprowadzenie do
określenia rzeczywistej jego wielkości, natężenia (w czasie i przestrzeni), struktury
(demograficznej, społeczno-ekonomicznej, przestrzennej), podejmowanej na terenie
miasta aktywności i związanych z tym wydatków. Powinien być prowadzony
w okresie całorocznym, jednak z preferencją dla II oraz końca III i początku IV
kwartału, są to bowiem okresy szczególnego nasilenia odwiedzin miasta związane z
korzystnymi warunkami klimatycznymi, nasiloną organizacją różnych imprez
(szczególnie kulturalnych), przyjazdami w szeroko rozumianych interesach (zjazdy,
konferencje, targi itp.), z wycieczkami młodzieży szkolnej itp. Tak sformułowany cel
proponowanego monitoringu powinien uwzględniać:
1) określenie na podstawie wiarygodnego szacunku całkowitej liczby
odwiedzających miasto z podziałam na gości krajowych i zagranicznych,
turystów (odwiedzających przynajmniej z jednym noclegiem spędzonym
w mieście) i wycieczkowiczów (odwiedzających bez korzystania z noclegu,
tzw. odwiedzających jednodniowych) oraz z długością pobytu w nim,

17

Tytułem przykład można podać opracowanie: B. Włodarczyk (red.) 2012.
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2) natężenie ruchu odwiedzających w ciągu roku oraz w ciągu tygodnia
w poszczególnych porach roku z uwzględnieniem miejsc i odbywających się
w mieście imprez,
3) strukturę demograficzną (płeć, wiek, stan rodzinny), społeczno-ekonomiczną
(wykształcenie, zawód, praca, status materialny), przestrzenną (miejsce stałego
zamieszkania odwiedzających miasto),
4) osoby towarzyszące w podróży i pobycie w mieście, wykorzystywane środki
transportu, obiekty i miejsca zakwaterowania,
5) cele przyjazdu do miasta i związane z tym sposoby spędzania czasu,
odwiedzone miejsca i obiekty w i poza nim,
6) określenie wielkości i struktury wydatków poniesionych w związku
z przyjazdem i pobytem w mieście,
7) ocena pobytu przez odwiedzających (atrakcje, udogodnienia, poziom obsługi
itp.) i ewentualna deklaracja ponownego przyjazdu.

Turysta jako podmiot monitoringu ruchu turystycznego.
Podejmując badania monitorujące ruch turystyczny na obszarze miasta należy
dokładnie określić jednostkę obserwacji, tj. turystę. Punktem wyjścia jest terminologia
i klasyfikacja w zakresie turystyki zalecana przez UN WTO. Wprowadza ona pojęcie
odwiedzającego, którym jest każda osoba podróżująca do miejsca położonego poza
jej zwykłym (codziennym) otoczeniem i przebywająca tam nie dłużej niż 12 miesięcy
w celach turystycznych (z wyłączeniem podróży odbywanych w celu podjęcia pracy
zarobkowej). Odwiedzających dzieli się na dwie kategorie: turystów
i wycieczkowiczów. Turystą jest osoba, która przyjechała do miasta w celach:
wypoczynkowych, rozrywkowych, handlowych, krajoznawczych, religijnych,
sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych i innych
(z wyłączeniem celów zarobkowych) i spędza w nim przynajmniej jedną noc
w publicznych lub prywatnych obiektach noclegowych, tj. w miejskiej bazie
noclegowej, u rodziny, znajomych, w drugich mieszkaniach/apartamentach itp. Z kolei
wycieczkowicz to osoba, która przyjechała do miasta w celach: wypoczynkowych,
rozrywkowych, handlowych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych,
rodzinnych, społecznych, politycznych i innych (z wyłączeniem celów zarobkowych)
i spędza w nim mniej niż 24 godziny oraz nie korzysta z noclegu w jego bazie
noclegowej, u rodziny, znajomych, w drugim mieszkaniu/apartamencie itp.
Wycieczkowiczów często określa się jako odwiedzających jednodniowych.
Miasta odwiedzają różne kategorie gości. Szczególnie ważne dla
proponowanego monitoringu są kategorie gości wyodrębnione na podstawie kryterium
ekonomicznego i przestrzennego. Z punktu widzenia ekonomicznego najważniejsi są
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goście docelowi, dla których miasto jest jedynym celem ich podróży, zwłaszcza ci
którzy w nim nocują. Mniejsze znaczenie ekonomiczne, chociaż istotne, mają już
podróżujący wielocelowi, dla których miasto leżąc na trasie ich wycieczki jest jednym
z wielu celów ich podróży, w którym mogą się zatrzymać na posiłek, zwiedzanie,
a nawet na nocleg. Z kolei goście tranzytowi, którzy będąc w trakcie podróży do
innych kurortów, zatrzymują się w mieście dla krótkiego odpoczynku, obejrzenia
i zwiedzenia najciekawszych obiektów, konsumpcji w obiektach gastronomicznych,
uzupełnienia zapasów paliwa i innych, są stosunkowo krótko przebywającą i mało
wydającą grupą odwiedzających.
Na podstawie kryterium zasięgu przestrzennego wyróżniamy trzy kategorie
odwiedzających. Pierwszą z nich są odwiedzający pochodzący z otaczającego miasto
regionu. Są to najczęściej osoby przebywające w mieście krótko. Jest ono miejscem
docelowym ich podróży, która wiąże się na ogół z krótkim pobytem rozrywkowych,
handlowym itp. Drugą kategorię stanowią goście krajowi. Pochodzą oni z regionów
ościennych oraz z całego kraju. Na ogół są to mieszkańcy dużych miast, a ich pobyt
wynika na ogół z funkcji metropolitalnej miasta. Ostatnią grupę gości stanowią
odwiedzający z zagranicy. Ich przyjazd do miasta również wynika na ogół z jego
funkcji metropolitalnej.

Metody prowadzenia monitoringu ruchu turystycznego
Zasadniczą wiedzę o ruchu turystycznym (wielkość, natężenie, struktura, zasięg
itp.) otrzymuje się w wyniku prowadzenia jego rejestracji w miejscu recepcji
turystycznej, w tym przypadku na terenie miasta. Taką rejestrację prowadzą krajowe
władze administracyjne różnych szczebli, władze samorządowe oraz różne instytucje
państwowe. Wśród dotychczas stosowanych sposobów rejestrowania i opracowania
zebranych informacji do prowadzenia analiz ruchu turystycznego należy wymienić
następujące:
1) w ramach bieżącej sprawozdawczości statystycznej na formularzu Kt-1
i udostępnianych w postaci opracowań tabelarycznych w ramach lokalnych
banków danych GUS.
2) okresowe rejestracje ruchu turystycznego (w tym jego pomiary) oraz badania
ankietowe prowadzone przez regionalne i lokalne organizacje turystyczne,
często inicjowane lub wspierane przez samorządy, do których dość szeroko
włączają się wyższe uczelnie prowadzące kierunek studiów turystyka
i rekreacja.
3) kwerendy prowadzone w obiektach bezpośrednio i pośrednio świadczące usługi
turystyczne, np. hotele, biura informacji turystycznej itp. prowadzone
najczęściej w ramach prac naukowych przez wyższe uczelnie.
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4) szacowanie wielkości, natężenia, struktury, zasięgu, wpływu itp. za pomocą
metod pośrednich.
Monitoringowy system obserwacji ruchu turystycznego na obszarze miasta
możliwy jest do zbudowania w oparciu o zintegrowanie wyżej wymienionych typów
badań źródłowych.
Ad.1. W Polsce bieżącą sprawozdawczość statystyczną w zakresie pojemności
turystycznej bazy noclegowej i jej wykorzystania wprowadzono i systematycznie
udoskonalano od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Do 2000 r. raz do
roku gromadzono dane za 9 miesięcy danego roku i 3 miesiące roku poprzedniego.
W latach 2000-2002 GUS prowadził badania bazy noclegowej i jej wykorzystania co
kwartał, zbierając dane miesięczne. Od 2003 r. badanie turystycznych obiektów
zakwaterowania zbiorowego i ich wykorzystania jest badaniem miesięcznym.
Wprowadzono też do bieżącej sprawozdawczości szereg szczegółowych kategorii. Od
1998 r. wyodrębniono kategorię zakłady uzdrowiskowe. W 2000 r. wprowadzono
identyfikację turysty zagranicznego według miejsca stałego zamieszkania (kraj), tym
samym realizując wymagania Unii Europejskiej dotyczące podziału zbiorowości osób
korzystających z bazy noclegowej na rezydentów i nie rezydentów. Od 2004 r. do
grupy hotele i podobne obiekty wprowadzono podgrupę inne obiekty hotelowe. W jej
skład wchodzą hotele, motele i pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria
oraz obiekty które świadczą usługi hotelowe (np. codzienne sprzątanie). Jest to liczna
grupa obiektów, głównie hotele i podobne obiekty bez kategorii, ale również zajazdy,
domy gościnne i inne do 2004 r. występujące w podgrupie pozostałe
niesklasyfikowane. Od 2009 r. wyodrębniono kategorię hostele.
Obecnie, informacje pozyskiwane są za pośrednictwem sprawozdań
o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki na formularzu KT-1
w poszczególnych miesiącach z wyłączeniem lipca oraz sprawozdanie o stanie
i wykorzystaniu obiektu KT-1a w lipcu. Turystyczne obiekty bazy noclegowej podają:
dokładną lokalizację (adres), rodzaj i kategorię obiektu, liczbę pokoi, miejsc
noclegowych, placówek gastronomicznych. Informują o wykorzystaniu obiektu
w poszczególnych miesiącach podając liczbę dni działalności obiektu, nominalną
liczbę miejsc noclegowych lub pokoi, liczbę osób korzystających z zakwaterowania
oraz liczbę udzielonych noclegów i wynajętych pokoi (z wyodrębnieniem turystów
zagranicznych według 22 krajów). W formularzu KT-1a wprowadzono też trzy nowe
działy dotyczące: udogodnień dla osób niepełnosprawnych (pochylnia wjazdowa,
drzwi automatycznie otwierane itd.), zaplecza konferencyjnego (liczba sal
konferencyjnych i miejsc w tych salach, nagłośnienie, komputer itd.) i wyposażenia
w urządzenia sportowo-rekreacyjne (siłownia, basen kryty, kort tenisowy itp.).
Osobnym, lecz bardzo istotnym problemem jest identyfikacja turystycznych
obiektów bazy noclegowej, które powinny sporządzać sprawozdania na formularzu
KT-1. Taka kartoteka obiektów zbiorowego zakwaterowania jest tworzona na
83

podstawie rejestrów urzędowych (REGON), administracyjnych, ewidencji obiektów
skategoryzowanych oraz o inne jeszcze źródła. Nie jest to jednak ewidencja pełna,
wiele turystycznych obiektów bazy noclegowej znajduje się poza nią
(A. Szwichtenberg, 2006) i nie jest ujmowana w statystycznej bazie danych.
Realizując zalecenia Unii Europejskiej objęto również bieżącą sprawozdawczością
statystyczną obiekty zakwaterowania indywidualnego (kwatery agroturystyczne,
pokoje gościnne/kwatery prywatne). Obowiązek ewidencji takich podmiotów
spoczywa na urzędach miast i gmin. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast
zobowiązani zostali do przekazywania w formie elektronicznej (w 2009 r. opracowano
i udostępniono gminom aplikację pozwalającą na rejestrację i bieżącą aktualizację
danych o obiektach świadczących usługi noclegowe) informacji o działających na ich
terenie turystycznych obiektach świadczących usługi noclegowe.
W wyżej omówiony sposób gromadzone dane z poszczególnych obiektów
turystycznej bazy noclegowej są bilansowane i udostępniane w postaci tabel
zbiorczych dla poszczególnych miast i gmin w ramach cyfrowej „Regionalnej Bazy
Danych” GUS i w formie bardziej zagregowanej w roczniku „Turystyka”
wydawanym przez GUS. Zakres tak gromadzonych i udostępnianych danych
źródłowych jest jednak skromny i nadal budzi poważne zastrzeżenia. Po pierwsze, nie
ujmuje on wszystkich turystycznych obiektów bazy noclegowej występujących na
terenie miast i gmin w Polsce (Tab. 1.). Rozbieżności pomiędzy danymi
pochodzącymi z bieżącej sprawozdawczości statystycznej a rzeczywistą skalą
zjawiska są niekiedy bardzo duże (A. Szwichtenberg, 2006).
Należy jednak podkreślić, że wszystkie większe obiekty turystyczne, mające
podstawowe znaczenie w obsłudze ruchu turystycznego, przesyłają stosowne dane na
formularzu KT-1 do GUS-u, gdzie dane te są agregowane i udostępniane nauce
i praktyce. Przestrzenna agregacja danych do poziomu miast i gmin jest bardzo
przydatna w studiach turystycznych, zawiera jednak bardzo ograniczony zestaw
danych, zupełnie pomijając wiele informacji gromadzonych na formularzu KT-1,
m. in. pomija sezonowość i szereg innych, co bardzo utrudnia lub uniemożliwia
bardziej wnikliwe analizy naukowe. Niepełna znajomość zjawiska szczególnie
dotkliwa jest dla praktyków i decydentów. Bazujące na niepełnych danych
statystycznych opracowania strategii rozwoju turystyki w poszczególnych miastach,
gminach czy regionach nie ujmują całości zjawiska, a podejmowane i wdrażane na ich
podstawie decyzje inwestycyjne nie mogą być optymalne ani też rzetelnie
monitorowane, co ogranicza ocenę ich efektywności społeczno-ekonomicznej.
Po drugie, bieżąca sprawozdawczość statystyczna w zakresie turystycznej bazy
noclegowej i jej wykorzystania ma dość ubogi zakres merytoryczny. Nie obejmuje
podstawowej problematyki ekonomicznej, np. uniemożliwia identyfikację
i charakterystykę rynków (pól rynkowych). Nie wszystkie dane zgromadzone dzięki
formularzowi KT-1 są udostępniane na poziomie poszczególnych miast i gmin, np.
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uniemożliwiają analizę sezonowości wykorzystania turystycznej bazy noclegowej
w poszczególnych miastach i gminach kraju.
Po trzecie, ulegający zmianom w latach 1975-2011 zakres danych
gromadzonych na formularzu KT-1 utrudnia analizę długookresowych trendów. Do
1990 r. gromadzone przez statystykę dane można było stosunkowo łatwo uzupełnić
i poszerzyć poprzez kwerendę w poszczególnych obiektach turystycznej bazy
noclegowej. Obecnie prywatyzacja, wolny rynek i będąca jego efektem konkurencja,
ustawa o ochronie danych osobowych, tajemnicy statystycznej, pomimo że
uwzględniają możliwość udostępniania danych (przy odpowiednim zabezpieczeniu ich
poufności) dla celów dydaktyczno-naukowych, to na ogół nie są respektowane przez
przedsiębiorców, co praktycznie wyeliminowało w tym zakresie kwerendę jako
metodę pozyskiwania jednostkowych materiałów źródłowych. Stąd też analizy
geograficzno-ekonomiczne turystycznej bazy noclegowej i jej wykorzystania
koncentrują się w zasadzie na problematyce identyfikacji jej wielkości, struktury
i lokalizacji oraz na poziomie ogólnym jej wykorzystaniem.
Tab. 1. Liczba obiektów noclegowych w Bydgoszczy i w Łodzi w końcu 2009 r.

Obiekty noclegowe

Hotele
Motele, zajazdy,
gościńce, pensjonaty,
wille
Inne obiekty hotelowe
(typu apartamenty,
pokoje gościnne itp.)
Pozostałe obiekty
noclegowe (turystyczne)
Ogółem

Bydgoszcz
Łódź
w tym:
w tym:
Ogółem ujęte
Ogółem ujęte
nie ujęte
nie ujęte
w sprawo- w sprawow sprawo- w sprawozdawczości zdawczości
zdawczości zdawczości
statystystatystystatystystatystycznej
cznej.
cznej
cznej
30
19
11
47
17
30
1

1

-

12

1

11

7

-

7

18

7

11

4

4

-

17

12

5

42

24

18

94

37

57

źródło: Kwerenda autorska przeprowadzona w końcu 2009 r.

Współcześnie, bazując na wyżej omówionych zasobach danych statystycznych
zbieranych, gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych nauce i praktyce przez
statystykę państwową, analiza funkcjonowania turystycznych obiektów bazy
noclegowej możliwa jest w stosunkowo wąskim zakresie, w zasadzie sprowadzając się
do paru prostych wskaźników. Należy mieć świadomość, że efekty handlowe
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wykorzystania turystycznej bazy noclegowej w znacznym stopniu uwarunkowane są
jej lokalizacją względem atrakcji i rynków turystycznych oraz ogólną koniunkturą
gospodarczą, a ich analiza wymaga znacznie bogatszego zasobu danych źródłowych,
aniżeli ten którego obecnie dostarcza statystyka państwowa.
Ad.2. Tradycja prowadzenia okresowych rejestracji ruchu turystycznego na
obszarze miejscowości turystycznych w Polsce została zapoczątkowana w okresie
międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej dopiero w pierwszej połowie lat 60tych ubiegłego wieku na zlecenie Departamentu Ruchu Turystycznego GKKFiT
wprowadzono system codziennych zapisów, rejestrujących ruch turystyczny
w wybranych miejscowościach prowadzony przez specjalnie wynagradzanych
rejestratorów. W pewnym zakresie kontynuacją tej tradycji jest obecnie rejestracja
udzielanych informacji turystom przez miejskie oddziały informacji turystycznej.
W wielu dużych miastach Europy prowadzi się pomiary i ankietowanie turystów
odwiedzających najważniejsze atrakcje turystyczne miasta. W ten sposób gromadzi się
wiele informacji charakteryzujących ruch turystyczny. Rejestracja dostarcza cennego
materiału źródłowego pozwalającego na ujęcie wielkości ruchu turystycznego, jego
koncentracji terytorialnej w granicach miejskich, struktury w podziale na ruch
jednodniowy i wielodniowy, przeciętnego okresu pobytu, dziennego natężenia ruchu
turystycznego. Zaletą rejestracji jest możliwość uzyskania niemal zupełnej
kompletności danych liczbowych opisujących ruch turystyczny, łącznie z ruchem
w nierejestrowanych kwaterach, beznoclegowym i wycieczkowym.
Wykorzystanie
pomiaru
ruchu
na
ulicach
wprowadzających
i wyprowadzających ruch pojazdów może też okazać się bardzo przydatne do
oszacowania wielkości przepływającego przez miasto tranzytowego ruchu
turystycznego. Podobnie jak obserwacja parkingów miejskich. Funkcja rozrywkowa,
kulturalna, sportowa i in. dużego miasta przyciąga wielu turystów indywidualnych na
krótkie pobyty, często bez noclegu tylko na daną imprezę z ewentualnym programem
towarzyszącym (wizyta w restauracji, kinie itp.). Prowadzone badania w Multikinie
i bydgoskich marketach wskazują, że goście pochodzący z bliższego i dalszego
regionu miasta stanowili około 1/3 ogółu ich klientów (Matczak A., Gonia A., 2009,
Gonia A., 2009).
Prowadzenie rejestracji ruchu turystycznego wzbogacone reprezentacyjnym
badaniem ankietowym jest bardzo przydatną i wiarygodną metodą jego badania. Sama
rejestracja daje nam możliwość określenia wielkości ruchu turystycznego, jego
natężenia w czasie i przestrzeni. Z kolei, równolegle prowadzone badania ankietowe
umożliwiają analizę struktury ruchu turystycznego i jego pochodzenie terytorialne
oraz zachowań turystów.
Dotychczas, badania ankietowe ruchu turystycznego na obszarze dużych miast
(a więc w miejscu jego recepcji) prowadzone były rzadko. Dopiero w ostatnich latach
za sprawą Regionalnych Organizacji Turystycznych (ROT-ów) oraz lokalnych władz
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samorządowych prowadząc badania ruchu turystycznego w poszczególnych
województwach18 zaczęto także zwracać uwagę na turystów przybywających do ich
stolic. Po 1990 r. w Polsce systematycznie budowana jest tradycja prowadzenia badań
turystów przybywających do dużych miast przy pomocy metody kwestionariuszowej.
Badania te bardzo praco- i czasochłonne wymagają znacznych nakładów finansowych.
Wymagają też racjonalnych rozstrzygnięć metodologicznych. Nie jest bowiem
osiągalne przeprowadzenie losowych badań reprezentacyjnych, ponieważ nie jest
możliwe przygotowanie operatu do losowania, nie jest bowiem znana ani też możliwa
do zidentyfikowania populacja turystów przebywająca w mieście. Każdorazowo są to
próby dostępnościowe, a zatem nieprobabilistyczne (nielosowe), które składają się
z łatwo dostępnych badaczom osób odwiedzających miasto. Taka próba oparta jest na
osobach spotkanych w sąsiedztwie obiektów i udogodnień odwiedzanych przez
turystów i wycieczkowiczów, które wyrażają zgodę na przeprowadzenie z nimi
wywiadu. Próba dostępnościowa nie daje żadnych możliwości określenia stopnia
reprezentatywności, co powoduje, że na jej podstawie nie można oszacować
parametrów statystycznych dla całej populacji turystów i wycieczkowiczów
odwiedzających dane miasto.
Należy stwierdzić, że metoda ta jest bardzo ryzykowna. W praktyce badań
społecznych jest jednak stosowana bardzo często. Jej użycie uzasadnione jest wtedy,
gdy w inny sposób nie jest możliwe przeprowadzenie badań, a tak jest w przypadku
badań ruchu turystycznego. Dlatego należy posiłkować się obserwacjami dotyczącymi
zróżnicowania struktur, form i aktywności turystów. W inny sposób tych badań nie da
się bowiem przeprowadzić. To z kolei rzutuje na zakres podejmowanych na ich
podstawie analiz i uogólnień. Koniecznym jest zachowanie daleko posuniętej
ostrożności w uogólnianiu wniosków z danych uzyskanych tą metodą, a także
każdorazowo informowanie odbiorców wyników badań o ryzyku związanym
z zastosowaniem tej metody. Jednak tylko one umożliwiają podjęcie analiz struktury
demograficznej, społecznej, ekonomicznej i przestrzennej przybywających do miasta
turystów i ich zachowań (aktywności) na jego terenie oraz dokonywanych przez nich
wydatków.
Ważnym zagadnieniem jest określenie wielkości próby dostępnościowej.
Minimalna wielkość takiej próby dla populacji nieskończenie wielkich przy założeniu,
że ma ona rozkład w przybliżeniu normalny, szacunkowy błąd z próby na poziomie
3% i przy poziomie ufności 0,95 powinna wynosić 1,1 tys. osób. Zwiększając
szacunkowy błąd z próby do 5% przy niezmienionym poziomie ufności minimalną
wielkość próby możemy zmniejszyć do 400 osób (Babbie E., 2005, FrankfortNachmias Ch., Nachmias D., 2001). Na wielkość próby wpływ ma czynnik
18

m. in. takie badania przeprowadzono w województwie: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim,
małopolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim.
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ekonomiczny (ilość środków finansowych przeznaczona na badania). Istotnym jest
wybór miejsc przeprowadzenia badań kwestionariuszowych na terenie miasta. Wydaje
się, że szczególnie preferowane powinny być: dworce (kolejowe i autobusowe),
lotnisko, stare miasto, fragmenty śródmieścia, hotele, muzea, galerie oraz miejsca
odbywających się różnych imprez na terenie miasta.
Reasumując, przed przystąpieniem do ankietowych badań ruchu turystycznego
w dużym mieście należy rozstrzygnąć następujące kwestie:
1) zdefiniowanie podmiotu badań, tj. turysty i kategorie ruchu turystycznego,
2) cechy charakteryzujące ruch turystyczny,
3) miejsca na terenie miasta, w których zostaną przeprowadzone badania
ankietowe,
4) zasady i schemat doboru próby do badań ankietowych,
5) narzędzia badania w postaci kwestionariusza.
Ad.3. Do niedawna dobrym sposobem uzyskania informacji o wielkości,
długości pobytu, strukturze demograficznej, zasięgu przestrzennym, sezonowości
ruchu turystycznego przybywającego do miasta była bezpośrednia kwerenda
w obiektach świadczących usługi turystyczne oraz w instytucjach zarządzających
i kontrolujących te obiekty. Zakres możliwych do uzyskania danych tą drogą był
i nadal jest stosunkowo duży. Dla przykładu, na podstawie notowań w obiektach bazy
noclegowej możliwe jest precyzyjne określenie liczby nocujących, sezonu i liczby dni
pobytu, płci, wieku, stanu rodzinnego, narodowości oraz miejsca stałego
zamieszkania. Dane te w dużym stopniu umożliwiają przeprowadzenie sensownej
segmentacji rynku dla poszczególnych obiektów noclegowych oraz łącznie dla całego
miasta.
Uzupełnieniem tych „twardych” informacji są dane „miękkie” pochodzące
z obserwacji prowadzonej przez personel obiektów noclegowych, a dotyczące
zachowań i preferencji obsługiwanych przez nich gości. Jednak dostępność tych
materiałów jest obecnie bardzo utrudniona. Powoduje to m. in. nieprzychylna dla
badań naukowych interpretacja przez przedsiębiorców i decydentów ustaw o ochronie
danych osobowych, o statystyce państwowej, o konkurencji. Często powołując się na
te ustawy przedsiębiorcy i decydenci wolą zachować poufność posiadanych danych,
co ogranicza wiedzę społeczeństwa i ich samych o turystyce jako gałęzi gospodarki
i tym samym racjonalność podejmowanych w tym sektorze decyzji.
Ważnym źródłem informacji o sposobie organizacji pobytu w mieście turystom,
o ich zachowaniach i preferencjach są dane posiadane przez biura oraz różne
przedsiębiorstwa i instytucje obsługujące gości przybywających do ich miasta. Biura
organizujące pobyt turystom w mieście, biura informacji turystycznej, korporacje
przewodników turystycznych, organizatorzy imprez turystycznych w mieście itp.
dysponują dość szerokim zakresem informacji o liczbie obsługiwanych gości, sposobie
zorganizowania ich przyjazdów, miejscu zakwaterowania, opłatach wnoszonych przez
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nich za świadczone im usługi itp. Możliwość skorzystania z posiadanych przez
wskazane instytucje danych jest ważna dla rozpoznania m. in. zachowań i preferencji
turystów przebywających na obszarze miasta. Lokalne przedsiębiorstwa turystyczne
i miejskie władze samorządowe na koniec sezonu turystycznego czy też roku
kalendarzowego często sporządzają sprawozdania i oceny sezonu turystycznego w ten
sposób ujawniając wiele interesujących informacji o odwiedzających miasto turystach.
Te materiały też z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w monitoringu ruchu
turystycznego.
Ad.4. Przy obecnym stanie wiedzy i danych źródłowych o ruchu turystycznym
określenia jego wielkości w mieście dokonuje się często na podstawie szacunku.
Umożliwiają go bezpośrednio dostępne na terenie miasta dane z różnych
przedsiębiorstw i instytucji obsługujących m. in. również przybywających do miasta
turystów. Najczęściej wykorzystywanymi danymi do sporządzenia szacunku
rzeczywistej wielkości ruchu turystycznego w mieście są m. in. statystyki:
1) sprzedanych biletów na różne środki transportu wewnątrzmiejskiego, zwłaszcza
na te które najczęściej służą turystom, np. bilety na tramwaj wodny, statki białej
floty itp.,
2) dane pochodzące z pomiaru ruchu pojazdów, szczególnie przydatne
w szacunkach tranzytowego ruchu turystycznego,
3) dane dotyczące obrotów w handlu detalicznym i gastronomii, zwłaszcza ich
rozkład sezonowy,
4) sprzedanych biletów wstępu do muzeów, galerii, teatrów, kin, na różne imprezy
kulturalne, sportowe itp., w których turyści mają znaczący udział,
5) liczby dostępnych w mieście miejsc noclegowych,
6) rocznego obiegu pieniądza w mieście,
7) wydatków ludności (tzw. koszyka świadczeń),
8) konsumpcji dóbr komunalnych (zużycie energii, wody, odprowadzanie
ścieków) itd.
Przydatność wymienionych przykładowo statystyk pomocniczych do
szacunkowego określenia wielkości przybywającego do miasta ruchu turystycznego
jest bardzo różna. W dużym stopniu uzależniona jest od rozpoznania wśród klientów
np. teatrów, muzeów itp. udziału turystów, co wymaga badań ankietowych. Z kolei
pozyskanie informacji o obrotach pieniężnych i ich rozkładzie sezonowym też nie jest
sprawą prostą, na co wskazują nielicznie dotychczas podejmowane próby ich
wykorzystania w szacunkach wielkości ruchu turystycznego.
Przydatnymi mogą się też okazać w szacunkach wielkości ruchu turystycznego
różne modele statystyczno-matematyczne. Taką m. in. próbę podjął J. Foryś (1976,
1977) adaptując model grawitacji do oszacowania liczby turystów zmotoryzowanych
przybywających do Zakopanego i Nowego Sącza oraz wyznaczenia prawdopodobieństwa przyjazdu oczekiwanej liczby turystów z poszczególnych województw
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kraju. Wiele instytucji krajowych, zarówno dawniej jak i obecnie zwłaszcza Instytut
Turystyki dokonują szacunku liczby turystów przybywających do poszczególnych
miast, szczególnie dużych. Oceniając dotychczas znane autorowi metody szacunku
wielkości ruchu turystycznego i uzyskane na ich podstawie wyniki można
zaryzykować stwierdzenie, że kompleksowe i odpowiednie użycie wcześniej
omówionych danych zapewnia uzyskanie stosunkowo dokładnej liczby turystów
rzeczywiście przybywających w ciągu roku do miasta.

Wnioski
Monitorowanie ruchu turystycznego na obszarze dużego miasta jest trudnym
i kosztownym przedsięwzięciem. Wymaga umiejętnego połączenia różnych metod
badawczych i uzyskanych przy ich pomocy danych, które tworzą podstawę dla analiz
merytorycznych. W zakresie ruchu turystów korzystających z noclegu w mieście
należy wykorzystać dane z bieżącej sprawozdawczości statystycznej, zdając sobie
sprawę z jej ograniczeń. Dużo lepszy rezultat może przynieść zachęcenie lokalnych
przedsiębiorców działających w sektorze noclegowym, aby udostępnili posiadane
informacje z prowadzonej rejestracji gości (oczywiście gwarantując pełną poufność
pozyskanych danych jednostkowych, co do turystów i poszczególnych
przedsiębiorstw). Materiały te po zbilansowaniu i przeprowadzeniu analiz mogą być
podstawą corocznej oceny ruchu turystycznego goszczącego w mieście (podstawowa
analiza rynkowa wraz z segmentacją). Na życzenie poszczególnych obiektów
noclegowych (przy zachowaniu poufności) możliwe jest też przeprowadzenie
podstawowej analizy rynkowej i udostępnienie jej zamawiającemu.
Z kolei badania ankietowe w połączeniu z pomiarem (liczba sprzedanych
biletów wstępu, pojazdów itp.) powinny dać możliwość oszacowania wielkości ruchu
beznoclegowego przybywającego do miasta. Jednak ich podstawowym celem jest
dostarczenie informacji o strukturze demograficznej, społeczno-ekonomicznej
i przestrzennej gości odwiedzających miasto, a zwłaszcza o ich aktywności na jego
terenie i o wielkości oraz strukturze ich wydatków pieniężnych. Informacje uzyskane
na podstawie badań ankietowych powinny zostać wykorzystane do wydzielenia
segmentów rynkowych, a te z kolei powinny stworzyć podstawę do prowadzenia przez
władze miasta racjonalną ekonomicznie jego promocję turystyczną na
wyodrębnionych rynkach. Aby obserwacja ruchu turystycznego prowadzonego na
obszarze dużego miasta spełniała warunki monitoringu powinna kończyć się coroczną
publikacją raportu z przeprowadzonych badań.

90

Literatura:
Babbie E., 2005, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
Foryś J. 1976, Próba wykorzystania modelu ciążenia do określenia sfery oddziaływania
Zakopanego na przyjazdy turystów zmotoryzowanych, Zeszyty Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, nr 68, s. 35-47.
Foryś J. 1977, Zastosowanie modeli grawitacji w analizie ruchu turystycznego (na
przykładzie turystyki zmotoryzowanej do Nowego Sącza), Ruch Turystyczny, nr 1,
s. 51-65.
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych.
Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
Gonia A. 2009. Centra handlowe jako atrakcja i sposób spędzania wolnego czasu. Przypadek
Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. [w:] A. Matczak, red., Turystyka miejska,
Bydgoszcz, s. 101-113.
Matczak A., Gonia A. 2009. Badanie rynku Multikina w Bydgoszczy. [w:] A. Matczak, red.,
Turystyka miejska, Bydgoszcz, s. 77-99.
Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki. 1998, GUS, Warszawa
Szwichtenberg A. 2006. Gospodarka turystyczna Polskiego Wybrzeża. Koszalin
Włodarczyk B. (red.) 2012. Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku.
Łódź.

91

92

Roman SZKUP
Uniwersytet Łódzki
Instytut Geografii Miast i Turyzmu

MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA METODY INWENTARYZACJI
BEZPOŚREDNIEJ W BADANIACH NAD OSADNICTWEM
TURYSTYCZNYM – przykład inwentaryzacji działek letniskowych
THE APPLICABILITY OF THE METHOD OF DIRECT INVENTORY
IN RESEARCH ON TOURISM SETTLEMENT
– a case study of second homes inventory

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest prezentacja metody inwentaryzacji bezpośredniej
jako jednej z metod badań terenowych w turystyce. Celem artykułu jest także przedstawienie
spektrum możliwości prezentacyjnych i analitycznych wynikających bezpośrednio
z zastosowania ww. metody w badaniach nad wybranymi podmiotami zagospodarowania
turystycznego (w tym przypadku działkami letniskowymi na terenach podmiejskich).
Abstract: The main objective of this paper is to present method of direct inventory as one of
the methods of field research in tourism. The purpose of this article is also present spectrum
of presentation and analysis directly resulting from the application of the above method in the
study of selected types of tourist settlement (in this case, the holiday cottages in the suburban
area and second homes).
Słowa kluczowe: metody badań terenowych w turystyce, metoda inwentaryzacji bezpośredniej,
osadnictwo turystyczne w strefie podmiejskiej, działki letniskowe, drugie domy
Keywords: methods of field research in tourism, method of direct inventory, tourist settlement in
the suburban area, holiday cottages, second homes

Wstęp
„Każda z dyscyplin nauki posługuje się specyficznymi dla niej źródłami
informacji(...). W zależności od reprezentowanej dyscypliny badawczej (...)
dysponujemy różnego typu materiałami. Niezależnie od ich specyfiki (...) można
przyjąć ogólny podział źródeł informacji na wyczerpujące i niewyczerpujące oraz na
pierwotne i wtórne.” (Runge J., 2006).
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Przedstawiony wyżej podział źródeł informacji na wyczerpujące
i niewyczerpujące, zawiera już w sobie ocenę pozyskiwanego materiału badawczego
– informacje wyczerpujące muszą się bowiem odnosić do całości badanej zbiorowości
(tzw. statystycznej populacji generalnej), muszą w sposób całościowy i kompleksowy
opisywać badane zjawisko. Informacje niewyczerpujące utożsamiane zawsze będą
z jakimś fragmentem badanego zjawiska bądź odnosić się jedynie do części badanej
populacji.
W badaniach nad zjawiskami związanymi z turystyką, w tym również nad
zagospodarowaniem turystycznym, istnieje bardzo duży problem jakości
i wiarygodności źródeł informacji (źródeł danych). Oficjalne dane zamieszczane
w rocznikach statystycznych i innych oficjalnych dokumentach publikowanych przez
Główny Urząd Statystyczny są danymi niepełnymi i niewystarczającymi. Krytykę
danych statystycznych z zakresu turystyki zamieszczanych w oficjalnych publikacjach
polskiego Głównego Urzędu Statystycznego przedstawili m.in. Szwichtenberg (1995a,
1995b, 2001) i Alejziak (2009). Pierwszy z autorów zauważa co następuje:
„Obserwuje się coraz to mniejsze możliwości egzekwowania przez Główny Urząd
Statystyczny dokumentacji sprawozdawczej od podmiotów gospodarczych działających
w branży turystycznej. Z drugiej strony nawet te ułomne dane, które gromadzi Urząd
Statystyczny nie mogą być publikowane ze względu na ochronę danych przed
konkurencją” (Szwichtenberg, 2001).
Konfrontacja oficjalnych danych statystycznych z rzeczywistością pozwala
postawić tezę, że prowadzenie wnioskowania naukowego w oparciu o li-tylko
oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego nigdy nie będzie w turystyce
wnioskowaniem pełnym, odnoszącym się do całości badanej zbiorowości (populacji
generalnej) – czasami wręcz będzie mijało się i z prawdą, i z celem. Przykładów na
potwierdzenie wyżej postawionej diagnozy jest wiele. Zostały one szerzej
przedstawione w artykule R. Szkupa (2011).
Rodzi się zatem pytanie: - W jaki sposób pozyskiwać w turystyce wiarygodne
i wyczerpujące źródła informacji, jak pozyskiwać wiarygodne dane?. Autor stawia
tezę, że odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna – należy stosować
czasochłonne i pracochłonne bezpośrednie badania w terenie (badania terenowe).

Przegląd metod badań terenowych w turystyce
Zdaniem Kurka (2007): „Nie istnieje jedna nauka o turystyce, można mówić
jedynie o naukach o turystyce. Różne dyscypliny i specjalności naukowe, na
podbudowie własnych teorii oraz metod i narzędzi badawczych, wyjaśniają i opisują
zjawiska towarzyszące migracjom turystycznym”. Zgadzając się z wyżej postawionym
stwierdzeniem, próbując zdefiniować a potem sklasyfikować metody badań
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terenowych w turystyce należy skorzystać z metodyki innych nauk, których jednym
z podmiotów badań jest właśnie turystyka (psychologii, socjologii, ekonomiki
turystyki czy geografii turyzmu).
W geografii turyzmu badania terenowe utożsamiane są z badaniami
prowadzonymi w konkretnych miejscach przestrzeni geograficznej i turystycznej np.
w miastach, gminach i miejscowościach turystycznych, parkach narodowych,
obiektach noclegowych, w pobliżu atrakcji turystycznych, na szlakach turystycznych,
na plażach, itp.
Badania terenowe w turystyce Szkup (2011) definiuje jako „dokładne,
gruntowne poznawanie, dociekanie oraz wyjaśnianie za pomocą analizy naukowej
zjawisk związanych z szeroko rozumianą turystyką – bezpośrednio w terenie”; Badania
terenowe to także „pozyskiwanie (zbieranie) informacji oraz danych ilościowych
i jakościowych z zakresu: psychologii turystyki, socjologii turystyki, geografii turyzmu,
geoekologii turystyki, ekonomiki turystyki, marketingu turystycznego, itp. w czasie
wizji, pobytu w terenie”.
Przyjmując wyżej przedstawioną definicję Szkup (2011) przedstawił
klasyfikację metod badań terenowych w turystyce – zdając sobie sprawę, że
zaproponowana klasyfikacja może nie być klasyfikacją pełną wyróżnił następujące
metody:
- pomiar bezpośredni – polega na badaniu (liczeniu, rejestracji) zjawisk
o charakterze mierzalnym analizowanych pod katem samego natężenia zjawiska
(np. liczba turystów na plaży, liczba pojazdów osobowych i autokarów
w miejscowości turystycznej, na parkingu muzeum, itp.); pomiar bezpośredni może
być dodatkowo wzbogacony o rejestrację niewielkiej ilości zmiennych (np. płeć,
wiek turystów, miejsce zarejestrowania samochodu, itp.).
- inwentaryzacja:
- bezpośrednia – polega na sporządzaniu naukowo opracowanego wykazu
i rejestru obiektów (np. zabytków architektonicznych, obiektów noclegowych,
działek letniskowych, itp.) w oparciu o bezpośrednie obserwacje w terenie
(quasi obserwacje uczestniczące) oraz ich zapis na kartach inwentaryzacyjnych
(„spis z natury”).
- kartograficzna – polega na sporządzaniu naukowo opracowanego wykazu
i przestrzennego rejestru obiektów (np. zabytków architektonicznych, obiektów
noclegowych, itp.) w oparciu o- i na podkładzie kartograficznym,
z zastosowaniem kartograficznych sposobów przedstawiania cech jakościowych
i ilościowych.
- fotograficzna – polega na sporządzaniu naukowo opracowanego rejestru
fotograficznego obiektów (ujęcie statyczne) oraz na powtarzaniu fotografii
sporządzanych z jednego miejsca i obejmujących ten sam fragment np. plaży,
mola, deptaka, szlaku, wejścia do obiektu turystycznego, miejscowości
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turystycznej, itp. w różnych okresach roku (ujęcie dynamiczne); wykonane
fotografie w każdym z etapów badań dokumentują fizjonomię oraz różne
sposoby funkcjonowania i użytkowania badanych obiektów (np. różną wielkość
ruchu turystycznego), służą jako materiał porównawczy do analizy
funkcjonowania badanego obiektu w różnych okresach roku.
obserwacja, w szczególności obserwacja uczestnicząca – polega na wejściu
badacza w określone środowisko społeczne (np. turystów, gości hotelowych,
uczestników rajdu, itp.) i obserwowaniu danej zbiorowości od wewnątrz jako jeden
z jej członków, uczestniczący wraz z nią w codziennych zachowaniach
i czynnościach oraz shadowing – odmiana obserwacji, polegająca na stałym
podążaniu za jednym wybranym „aktorem społecznym”; może polegać np. na
towarzyszeniu w pracy przedstawicielowi danego zawodu (np. recepcjoniście
hotelowemu, pracownikowi biura podróży, itp.), czy obserwacji zachowań
związanych z podróżowaniem - metoda ta jest szczególnie przydatna by wskazać
na zachowania i zjawiska, których istnienia lub skali sam badany sobie nie
uświadamia.
wywiad (pozyskiwanie informacji w czasie rozmów):
- kwestionariuszowy (ankietowy) - polega na pozyskiwaniu informacji oraz
danych poprzez zadawanie pytań zawartych w specjalnie przygotowanym
kwestionariuszu wywiadu lub kwestionariuszu ankiety; jest to pozyskiwanie
odpowiedzi od respondentów wybieranych na podstawie odpowiednio
dobieranych prób losowych; badacz ma zaplanowane pytania, ich kolejność,
formę i stylistykę, według których przeprowadza badania; rozróżnia się
kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu – pierwszy jest przekazywany
bezpośrednio respondentowi do uzupełnienia; drugi służy ankieterowi jako plan
zadawanych pytań i uzupełniany jest przez niego; metoda ta – zaczerpnięta
z socjologii jest najbardziej powszechną metodą stosowaną w turystyce
(np. wywiady kwestionariuszowe z turystami);
- swobodny – polega na zadawaniu nie skategoryzowanych pytań; badacz
posługuje się jedynie dyspozycjami do wywiadu, czyli luźno sformułowanymi
problemami, które szeroko omawia z respondentem. W wywiadzie swobodnym
nie jest istotna kolejność zadawania pytań, lecz aranżowanie sytuacji zbliżonej
do naturalnej rozmowy.
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Inwentaryzacja bezpośrednia jako metoda badań terenowych w turystyce.
Jedną z bardzo powszechnie stosowanych i jednocześnie mało
skomplikowanych metod badań terenowych w turystyce jest metoda inwentaryzacji
bezpośredniej. Według Małego słownika języka polskiego PWN (1993)
inwentaryzacja – „jest to spisywanie inwentarza stanowiącego majątek ruchomy
i nieruchomy; sporządzanie naukowo opracowanego wykazu, rejestru np. zabytków
architektury (...)”, inwentaryzować – „to sporządzać inwentarz, wykaz, spis
przedmiotów; sporządzać naukowo opracowany wykaz, rejestr np. zabytków
architektury (...)”
Wzorując się na definicji słownikowej rzeczownika „inwentaryzacja”
i czasownika „inwentaryzować” – inwentaryzację bezpośrednią można zdefiniować
jako sporządzanie naukowo opracowanego wykazu i rejestru obiektów (np. zabytków
architektonicznych, obiektów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, itp.)
w oparciu o bezpośrednie obserwacje w terenie (obserwacje uczestniczące) i ich zapis
na kartach inwentaryzacyjnych.
Takie zdefiniowanie metody inwentaryzacji bezpośredniej jako metody badań
terenowych w turystyce nie wyklucza jej równoczesnego (równoległego) stosowania
z innymi metodami. Bardzo często badania inwentaryzacyjne prowadzone są
jednocześnie z badaniami kwestionariuszowymi czy z innymi badaniami
inwentaryzacyjnymi (z inwentaryzacją kartograficzną i fotograficzną) – badacz
„spisując z natury” obiekty, bardzo często nanosi na mapy ich lokalizację, robi
dokumentację fotograficzną, pogłębia wiedzę o podmiocie badań prowadząc wywiad
z ich użytkownikiem czy właścicielem.
Zgodnie z ogólnie przyjętymi definicjami, metoda badawcza jest to sposób
postępowania dla osiągnięcia określonego celu badawczego; narzędzie badawcze jest
środkiem do realizacji metody. Pojecie metody ma wymiar koncepcyjny, narzędzia
– techniczny. Metodą jest np. pomiar, ankieta lub wywiad, narzędziem – przyrząd
pomiarowy (np. karta pomiaru, kwestionariusz ankiety lub kwestionariusz wywiadu).
Narzędziem badawczym w metodzie inwentaryzacji bezpośredniej jest karta
inwentaryzacyjna – rodzaj formularza, w którym zapisuje się informacje ilościowe
i jakościowe pozyskiwane w czasie prowadzonych bezpośrednich badań
inwentaryzacyjnych.
Nie ma gotowej recepty na stworzenie „doskonałej” karty inwentaryzacyjnej.
Budowa (układ) karty zależy od celu inwentaryzacji oraz ilości (szczegółowości)
i jakości pozyskiwanych informacji. W zależności od celu inwentaryzacji oraz
w zależności od ogólnej koncepcji badania problemu naukowego karta
inwentaryzacyjna może być mniej lub bardziej rozbudowana – powinna jednak
zawierać dwie podstawowe grupy informacji:
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informacje dotyczące rodzaju (typu) inwentaryzowanego obiektu oraz jego
lokalizacji
- informacje szczegółowe zdeterminowane tematyką badań oraz ich
szczegółowością
Możliwości zastosowania metody inwentaryzacji bezpośredniej w turystyce są
bardzo duże (wręcz nieograniczone). Zależą od liczby i rodzaju inwentaryzowanych
podmiotów (obiektów) oraz od celu inwentaryzacji.
12.11.04.
4.4. (4.5., l.7)

Orzeszkowo

W. Łęcki
1986-08-27

D. cmentarz kalwiński, przy szosie nr 24 Pniewy-Skwierzyna, w zach. cz. wsi. Od XVII chowano
polską szlachtę kalwińską z Wielkopolski. Opuszczony i zdewastowany po 1945, uporządkowany
1983-85. Pow. ok. 0,5 ha. Nagrobki XIX, kamienne, betonowe, żeliwne, cz. zrekonstruowane.
Nagrobek Jana Wilhelma Kassyusza (1787 - 1848), pastora, pedagoga, działacza patriotycznego;
żeliwny obelisk, pół. XIX, wys. ok. 4 m.
Grobowiec Kurnatowskich, pół. XIX, mur., neogotycki.
Nagrobek Adama Kurnatowskiego (zm. 1818), mur.
Drzewostan liściasty, ok. 100-letni, m.in. lipy, klony.
K.Z.S. w P.: t. V, zesz. 13, 1968, str. 14.
Słowiński L.: ... Nie damy pogrześć mowy. Wyd. Pozn. Poznań 1982, str. 42-57.

Ryc. 1. Przykład wypełnionej karty inwentaryzacyjnej miejscowości w ramach
prowadzonej przez PTTK „inwentaryzacji krajoznawczej Polski”
źródło: http://www.pttk.pl

Przykładowe cele inwentaryzacji bezpośredniej realizowane przez studentów
Uniwersytetu Łódzkiego w czasie badań terenowych w latach 1995-2010 (wybór):
− inwentaryzacja zasobów środowiska przyrodniczego (np. inwentaryzacja
terenów zieleni miejskiej, kompleksów leśnych, linii brzegowej cieków, itp.);
− inwentaryzacja sposobów użytkowania ziemi na obszarach wiejskich
i miejskich;
− inwentaryzacja zagospodarowania (infrastruktury przestrzennej) terenów
miejskich i wiejskich (infrastruktura komunikacyjna, komunalna, turystyczna,
itp.);
− inwentaryzacja obiektów kulturowych (zabytki, muzea, cmentarze, miejsca
kultu);
− inwentaryzacja terenów niezaiwestowanych (miejskich i wiejskich).
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Ocena metody inwentaryzacji bezpośredniej
Metoda inwentaryzacji bezpośredniej, tak jak każda inna metoda badań
terenowych w turystyce posiada swoje wady i zalety. Mimo, że jest metodą
pracochłonną i czasochłonną, w dobie braku pełnych, wyczerpujących i wiarygodnych
danych (zwłaszcza ilościowych) wady metody schodzą na plan dalszy. Dane
pozyskiwane za pomocą ww. metody są danymi pierwotnymi i choćby z tej racji
możliwości ich dalszego wykorzystania oraz naukowej „obróbki” są bardzo szerokie
(w zasadzie nieograniczone).
Zalety metody:
1. Szerokie możliwości zastosowania w badaniach nad podmiotami związanymi
z turystyką (od inwentaryzacji produktów turystycznych typu „przedmiot”
przez obiekty noclegowe do miejscowości i obszarów turystycznych)
2. Ogromne możliwości „obróbki” pozyskanego materiału źródłowego - od
prostych analiz statystycznych do skomplikowanego modelowania
3. Powiązanie z metodami przestrzennej prezentacji zjawisk (np. z metodami
kartograficznymi, GIS)
4. Dokładność (precyzyjność)
5. Szczegółowość
6. Solidność i wiarygodność
Wady metody:
1. Pracochłonność
2. Czasochłonność
3. Duże koszty (np. dojazdu, pomiarów, przygotowania i druku kart
inwentaryzacyjnych)
Stosowanie metody wiąże się z bezpośrednim wyjazdem w teren, co już samo
w sobie generuje koszty (np. koszty dojazdu do badanych obiektów).
Inwentaryzowane obiekty bardzo często są rozproszone w przestrzeni i położone
w miejscach, do których nie dociera komunikacja miejska – do wielu obiektów można
dojechać jedynie prywatnym samochodem, rowerem lub dojść pieszo (co jest z kolei
nie tyle kosztowne ile bardzo czasochłonne). Badacz-inwentaryzator opuszczając
miejsce pracy czy nauki musi także wcześniej przygotować sobie narządzie
inwentaryzacyjne (kartę inwentaryzacyjną) oraz w miarę pełny i uporządkowany
wykaz inwentaryzowanych obiektów. Wykaz inwentaryzowanych obiektów powinien
mieć także odniesienie w przestrzeni – niezbędne jest zatem zakupienie map
w odpowiedniej skali oraz naniesienie na nich interesujących badacza obiektów.
W czasie prowadzenia inwentaryzacji należy się także liczyć z „odkrywaniem”
nowych, nie uwzględnionych wcześniej obiektów, które prowadząc rzetelne badania
należy także zinwentaryzować. Żmudne i dokładne wypełnianie kart
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inwentaryzacyjnych jest z kolei pracochłonne i czasochłonne – nakład czasu i pracy
przy wypełnianiu kart zależy głównie od liczby inwentaryzowanych obiektów oraz od
stopnia
szczegółowości
informacji
pozyskiwanych
za
pomocą
kart
inwentaryzacyjnych.
Przy rzetelnym i uczciwym podejściu do inwentaryzacji pracochłonność,
czasochłonność oraz duże koszty rekompensuje jakość pozyskiwanych ww. metodą
danych – zebrany informacje są bowiem kompletnymi i komplementarnymi danymi
pierwotnymi, których możliwość dalszej „naukowej obróbki” - syntezy i analizy - jest
praktycznie nieograniczona.

Przykład zastosowania metody inwentaryzacji bezpośredniej w badaniach nad
zagospodarowaniem turystycznym podmiejskich terenów wypoczynkowych
„Zagospodarowanie turystyczne” zwane synonimowo „infrastrukturą
turystyczną” bądź „bazą materialną turystyki” obejmuje obiekty i urządzenia bazy
noclegowej, gastronomicznej, komunikacyjnej i towarzyszącej (Rogalewski 1974;
Kowalczyk, Derek 2010). Jednym z elementów zagospodarowania turystycznego są
także kompleksy działek letniskowych, lokalizowane najczęściej w strefach
podmiejskich wielkich miast.

Ryc. 2. Zachodni sektor strefy podmiejskiej Łodzi.
źródło: R. Szkup, 2003
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Ryc. 3. Karta inwentaryzacyjna działki letniskowej.
źródło: R. Szkup, 2003
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Jak już wcześniej wspomniano, możliwości wykorzystania i naukowego
opracowania informacji pozyskanych metodą inwentaryzacji bezpośredniej są bardzo
szerokie. Potwierdzeniem postawionej wyżej tezy będzie prezentacja niektórych
wyników badań prowadzonych przez autora tą właśnie metodą w zachodniej części
strefy podmiejskiej Łodzi. Ze względów objętościowych prezentacja została
ograniczona do jednego elementu zagospodarowania turystycznego – do działek
letniskowych (pełne wyniki badań zostały opublikowane w pracy R. Szkupa, 2003).
Główny cel badawczy - inwentaryzacja działek letniskowych w zachodnim sektorze
strefy podmiejskiej Łodzi.
Cele szczegółowe (wybór):
1. Określenie szczegółowej lokalizacji działek letniskowych
2. Określenie sposobów zagospodarowania i użytkowania działek letniskowych
3. Określenie fizjonomii działek i domów letniskowych
4. Określenie wyposażenia technicznego działek i domów letniskowych
Obszar badań – ryc. 2.
Zakres czasowy badań – lipiec - sierpień 2001 r.
Liczba inwentaryzowanych działek letniskowych - 7525
Metoda badawcza – inwentaryzacja bezpośrednia
Narzędzie badawcze – karta inwentaryzacyjna – ryc. 3.
Wybrane przykłady opracowania materiału zebranego w wyniku inwentaryzacji
bezpośredniej (celem nie jest przedstawienie szczegółowej analizy zebranego
materiału lecz jedynie zasygnalizowanie różnorodności i wielorakości możliwości
sposobów jego opracowania)
1. Analiza lokalizacji
Dane pozyskane w wyniku bezpośredniej inwentaryzacji terenowej zawierają m.in.
informacje lokalizacyjne (miejscowość, adres policyjny, geodezyjny numer
ewidencyjny, itp.) – informacje te w połączeniu ze stosowaną równocześnie metodą
inwentaryzacji kartograficznej mogą zostać przedstawione np. w postaci mapy
lokalizacyjnej (ryc. 4). Mapa taka z kolei może być poddawana różnorakim analizom.
2. Modelowanie (ujęcie statyczne)
Dane pozyskane w wyniku inwentaryzacji terenowej zawierające informacje
dotyczące zagospodarowania (użytkowania) powierzchni działek letniskowych mogą
zostać wykorzystane np. w celu stworzenia klasyfikacji lub typologii ww. działek oraz
prostych modeli ich zagospodarowania.
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Ryc. 4. Lokalizacja kompleksów działek letniskowych w zachodnim sektorze strefy
podmiejskiej Łodzi.
źródło: R. Szkup, 2003

Przykład: Modele zagospodarowania działek letniskowych
A. model leśnego zagospodarowania działki letniskowej – dotyczy działek
położonych na terenach leśnych lub rolniczych zalesionych, w którym zdecydowanie
dominuje powierzchnia leśna lub zalesiona stanowiąc min. 80% ogólnej powierzchni
działki; pozostałe max. 20% powierzchni stanowią obszary zabudowy letniskowej
i (lub) powierzchnie rekreacyjno-sportowe; w modelu tym powierzchnia związana
z uprawą ziemi (przestrzeń ogrodowo-sadownicza) stanowi marginalny procent, bądź
jej w ogóle nie ma;
B. model quasi rolniczo-produkcyjnego zagospodarowania działki letniskowej
– dotyczy działek położonych wyłącznie na terenach rolniczych, w którym
zdecydowaną dominację (min. 60-70%) wykazuje powierzchnia związana z uprawą
ziemi; oprócz zabudowy letniskowej możliwe jest występowanie w szczątkowych
ilościach (do 5-10% powierzchni) obszarów zalesionych oraz słabo zainwestowanych
powierzchni sportowo-rekreacyjnych;
C. model quasi miejskiego zagospodarowania działki letniskowej – dotyczy
działek położonych głównie na terenach rolniczych (sporadycznie na terenach
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leśnych), w którym zdecydowanie (min. 60-70%) dominuje powierzchnia o wysokim
stopniu zainwestowania oraz o fizjonomii zbliżonej do działek miejskich (tereny
zabudowane, podjazdy, garaże, utwardzone alejki, doskonale utrzymane trawniki,
skalniaki, oczka wodne, itp.); w modelu tym powierzchnie związane z uprawą ziemi
o ile istnieją ograniczają się do doskonale utrzymanych klombów ozdobnych,
powierzchnie zalesione ograniczają natomiast głównie do nasadzeń drzew ozdobnych
(iglaki, tuje, itp.);
D. model quasi sportowego zagospodarowania działki letniskowej – dotyczy
działek położonych głównie na terenach rolniczych (sporadycznie na terenach
leśnych), w którym zdecydowanie dominuje (min. 60-70%) z reguły słabo
zainwestowana powierzchnia sportowo-rekreacyjna (boiska, place zabaw dla dzieci
oraz obszary porośnięte trawą) przeznaczona do rekreacyjnego uprawiania sportu
(siatkówka, piłka nożna, kometka, rzadziej koszykówka); w modelu tym powierzchnia
związana z uprawą ziemi nie przekracza 10-15%, często spotyka się kilka procent
powierzchni z nasadzeniami leśnymi; w skrajnych przypadkach w wymienionym
modelu spotyka się obiekty o wysokim stopniu zainwestowania w postaci
profesjonalnie urządzonych basenów lub rekreacyjnych oczek wodnych;
Rozkład przestrzenny modeli zagospodarowania działek letniskowych może
zostać przedstawiony również w postaci graficznej (np. kartogramu) (Ryc. 5.)

Ryc. 5. Rozkład przestrzenny modeli zagospodarowania działek letniskowych
w zachodnim sektorze strefy podmiejskiej Łodzi.
źródło: R. Szkup, 2003
104

3. Modelowanie (ujęcie dynamiczne)
Dane pozyskane w wyniku inwentaryzacji terenowej zawierające informacje
dotyczące czasu (okresu) powstawania poszczególnych inwestycji na działkach
letniskowych mogą zostać wykorzystane np. w celu odtworzenia procesu
zagospodarowywania działek. Mogą zostać wykorzystane także w celu stworzenia
bardziej skomplikowanych dynamicznych modeli ich zagospodarowania w różnych
okresach czasowych.
Przykład: Modele kształtowania się fizjonomii działek letniskowych
A. Model kształtowania fizjonomii działki letniskowej pierwszej połowy lat
siedemdziesiątych.
Właściciele z lat siedemdziesiątych oraz okresu je poprzedzającego nie posiadali silnej
potrzeby podkreślania swojej własności poprzez wznoszenie już w roku zakupu na
działce ogrodzenia trwałego. Formę ogrodzenia stanowiły w tym okresie nierzadko
jedynie żywopłoty czy ciągi krzewów (czasem owocowych). Bardzo sporadycznie
dokonywano zmian w przestrzeni działki poprzez wycinanie zbędnych krzaków
i krzewów lub zakładanie ogrodów warzywno owocowych (właściciele nie czuli
potrzeby uprawy roli). Domy letniskowe budowano w latach siedemdziesiątych jako
budowle okazałe, nierzadko typu willowego o dużej powierzchni mieszkalnej.
Pomimo to budowy domów nie trwały zbyt długo – najczęściej domy powstawały
w roku następnym od zakupu działki lub w dwa lata od momentu zakupu. Duży
odsetek (20%) stanowiły również domy wznoszone 4-6 lat od zakupu działki. Budowa
okazałego domu letniskowego kończyła w zasadzie inwestycje na działce. Na
urządzenia infrastruktury towarzyszącej, takie jak garaże, podjazdy, budynki
gospodarcze czy urządzenia sportowe działki z lat siedemdziesiątych musiały czekać
od siedmiu do dziesięciu lat, kiedy to upowszechnienie działek w dekadzie lat
osiemdziesiątych sprowadziło na tereny wypoczynku indywidualnego inną, mniej
zamożną ale bardziej powszechną klientelę.
B. Model kształtowania fizjonomii działki letniskowej lat osiemdziesiątych.
Właściciele z lat osiemdziesiątych posiadali silniejszą potrzebę podkreślania swojej
własności, której przejawem było wznoszenie na działce już w roku zakupu lub roku
następnym ogrodzenia trwałego. Ogrodzenia trwałe z tego okresu nie noszą jednak
cech bogactwa, wykonywane były przeważnie z siatki drucianej, rzadziej
z konstrukcji drewnianych. Na działkach położonych na terenach nie zalesionych
pierwszymi inwestycjami stawało się wycięcie zbędnych drzew i krzaków oraz
założenie ogrodu owocowo-warzywnego – właścicieli działek z okresu lat
osiemdziesiątych charakteryzował zapał uprawy ziemi wywodzący się bądź to
bezpośrednio z czynników związanych z ich pochodzeniem, bądź to z uznaniem formy
uprawy ziemi jako formy najpełniejszego relaksu. Nie bez znaczenia w okresie lat
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osiemdziesiątych była również swoista moda na posiadanie własnoręcznie
wyhodowanej przysłowiowej pietruszki. Domy letniskowe na działkach z owego
okresu powstawały stosunkowo wolno. Zamożniejsi właściciele, wywodzący się
z inteligencji na budowę domu potrzebowali z reguły okresu 1-2 lat od zakupu działki.
Właściciele wywodzący się z klasy robotniczej na budowę domu potrzebowali już
jednak dłuższego czasu – 4-6 i więcej lat. Domy letniskowe z lat osiemdziesiątych są
jakościowo bardzo różne: od tzw. produktów seryjnych (Krokus, Mikołajki, Brda,
Wisła, itp.) z drewna, na kamiennej lub betonowej podmurówce do obiektów
o indywidualnie zaprojektowanej konstrukcji z cegły. Cechą wspólną jest stosunkowo
niewielka w porównaniu z latami siedemdziesiątymi powierzchnia mieszkalna domów
(24-48 m2). Charakter i struktura społeczno-demograficzna kreatorów przestrzeni
wypoczynku indywidualnego z lat osiemdziesiątych spowodowała znaczny wzrost
inwestycji określanych jako inne lub towarzyszące. Przeciętny nabywca działki z tego
okresu dokonywał inwestycji w sposób zrównoważony, nie ograniczał się jedynie do
budowy domu letniskowego - prowadził równolegle (przy zachowaniu nieco mniejszej
skali i tempa) inwestycje towarzyszące takie jak budowa podjazdów, garaży, oczek
wodnych i ogrodów skalnych. Działki z lat osiemdziesiątych charakteryzuje
najbardziej ciekawa i różnorodna fizjonomia i organizacja przestrzeni działki.
C. Model kształtowania fizjonomii działki letniskowej lat dziewięćdziesiątych.
Właścicieli działek letniskowych z lat dziewięćdziesiątych charakteryzuje swoista
„zaborczość” przestrzeni działki – inwestycje dokonywane są kompleksowo i bardzo
szybko - nierzadko inwestuje się w cały teren działki nie pozostawiając nie
zainwestowanych nawet jej małych fragmentów. Osoby nabywające działki w owym
okresie często stanowią warstwę pogardliwie nazywaną klasą „nowobogackich”. Jej
przedstawiciele dążą do jak najszybszego i najpełniejszego podkreślenia swojej
własności poprzez m.in. bardzo szybką budowę z reguły okazałego domu
letniskowego, podkreślającego swą fizjonomią awans społeczny właściciela. Z tych
też względów działki otrzymują bardzo szybko ogrodzenie (nierzadko jest to mur
kamienny, szczelnie izolujący i jednocześnie podkreślający własność, anonimowość
i prywatność właściciela). Inwestycje towarzyszące dokonywane są równie szybko
– obok okazałego domu niemal równocześnie powstają garaże, urządzenia sportowe
(baseny, korty!) ogrody skalne itp. Rzadkością są urządzane ogrody owocowowarzywne. W latach dziewięćdziesiątych obok warstwy „nowobogackich” drugą
grupę właścicieli działek (zdecydowanie mniejszą liczebnie) stanowią osoby
przeciętnie sytuowane finansowo. Domy letniskowe takich właścicieli wznoszone są
często „własnym pomysłem”, nierzadko, zwłaszcza w początkowym okresie po
zakupie działki bywają adoptowane z różnego rodzajów „kiosków”, barakowozów itp.
Charakterystyczną cechą wymienionego okresu jest dążenie właścicieli, bez względu
na ich status finansowo-społeczny, do jak najszybszego wzniesienia choćby namiastki
domu letniskowego już w rok, najwyżej dwa od momentu zakupu działki. Działki
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z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych pomimo często ciekawej fizjonomii
przytłaczają rozmachem podejmowanych inwestycji i tak naprawdę z tradycyjnie
postrzeganą funkcją działek letniskowych z okresów minionych nie mają za wiele
wspólnego.

Ryc. 6. Model kształtowania fizjonomii działek letniskowych
w zachodnim sektorze strefy podmiejskiej Łodzi.
źródło: R. Szkup, 2003
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4. Statystyki opisowe
Dane pozyskane w wyniku bezpośredniej inwentaryzacji terenowej zawierają
informacje ilościowe i jakościowe – informacje takie mogą zostać przedstawione
w postaci różnorakich statystyk opisowych (począwszy od zestawień zbiorczych
w postaci tabel, na wykresach czy skomplikowanych kartogramach kończąc).
W połączeniu ze stosowaną równocześnie metodą inwentaryzacji kartograficznej
mogą być przedstawiane także w postaci różnorodnych map. Mapy, kartogramy,
wykresy i tabele mogą być z kolei poddawane różnorakim analizom.
Przykład: Wykresy „opisujące” zagospodarowanie działek letniskowych.
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Rys.2. Elementy wyposażenia działek letniskowych.
źródło: R. Szkup, 2003
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Rys.3. Fizjonomia zabudowy letniskowej
- architektoniczne typy domów letniskowych.
źródło: R. Szkup, 2003
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Rys.4. Stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną domów letniskowych.
źródło: R. Szkup, 2003

Przykład: Kartogram i kartodiagram prezentujący liczbę i wielkość powierzchni
działek letniskowych

Fot. 6. Liczba oraz średnia wielkość działek letniskowych
w zachodnim sektorze strefy podmiejskiej Łodzi.
źródło: R. Szkup, 2003
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Przedstawione wyżej przykłady opracowania materiału badawczego pozyskanego przy
pomocy metody inwentaryzacji terenowej dowodzą, że przy rzetelnym i uczciwym
podejściu do pozyskiwania materiału badawczego wszystkie wady metody
(pracochłonność, czasochłonność oraz duże koszty) zostają zrekompensowane
jakością pozyskiwanych danych – zebrany informacje są bowiem kompletnymi
i komplementarnymi danymi pierwotnymi, których możliwość dalszej „naukowej
obróbki” - syntezy i analizy - jest praktycznie nieograniczona.
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NUMERYCZNY MODEL TERENU JAKO FORMA
PREZENTACJI ZREKONSTRUOWANEJ RZEŹBY TERENÓW
ODKSZTAŁCONYCH ANTROPOGENICZNIE
DIGITAL TERRAIN MODEL AS A FORM OF PRESENTATION
OF THE RECONSTRUCTED RELIEF OF ANTHROPOGENICALLY
DEFORMED AREAS

Streszczenie: W niniejszej publikacji przedstawiono sposób wizualizacji reliefu obszarów
aktualnie zantropogenizowanych. Korzystając z archiwalnej mapy topograficznej odtworzono
rzeźbę terenu wyrobiska popiaskowego „Siemonia” sprzed okresu prowadzonej eksploatacji.
Została ona zaprezentowana w formie cyfrowego modelu terenu, który wykonano
w programie Surfer 8.
Abstract: A method of visualization of the relief of areas which have currently undergone
anthropopression is presented in the paper. The relief of the sand pit "Siemonia" presenting
the state before the exploitation was reconstructed basing on an archival topographic map.
The relief is presented in the form of a digital elevation model, which was made by means of
Surfer 8 software.
Słowa kluczowe: Numeryczny Model Terenu, rekonstrukcja, rzeźba terenu, Surfer.
Key words: Digital Terrain Model, reconstruction, relief, Surfer.

Wprowadzenie
W epigeosferze zachodzą rozmaite procesy przyrodnicze (np. fizyczne,
chemiczne, biologiczne). Ich przebieg uzależniony jest z jednej strony od elementów
krajobrazu (np. powietrza, wody, gleby, flory), z drugiej natomiast od działalności
gospodarczej człowieka (Żmuda, 1973). Znaczące zmiany środowiska przyrodniczego
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(czasem nieodwracalne) zachodzą za sprawą jego antropogenizacji. Do największych
przeobrażeń fizjocenotycznych przyczynia się wydobycie głęboko zalegających
pokładów węgla kamiennego. Jednakże na uwagę zasługuje również płytka
eksploatacja surowców skalnych (a wśród nich piasku wykorzystywanego do
podsadzania pustek poeksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego), która
w efekcie skutkuje powstaniem odkrywki, przyczyniając się jednocześnie do
degradacji środowiska. Wielu badaczy podejmowało wspomnianą problematykę, byli
to m.in.: Żmuda (1967, 1973), Pilawska (1968), Chudek, Stefański (1987), Szlagowski
(1993), Sroczyński (1996-1997), Pełka-Gościniak, Waga (2003), Zarychta R.,
Zarychta A. (2010), Bednorz (2011), Lapčĭk, Lapčĭková (2011).
Powstało również sporo prac odnoszących się do zastosowania cyfrowych
modeli terenu w badaniach aktualnej rzeźby obszarów zdegradowanych. Są to prace
autorstwa następujących osób: Żyszkowska (1977, 1978, 1980, 1982); Wood (1996),
Podgórski, Luc (1998), Bąkowski (2000), Osadczuk (2003), Ostaficzuk (2003), Nycz,
Krawczyk (2004), Burdziej, Kunz (2006), Ciupa, Dzwonkowska, Kisiel (2007),
Migoń, Żyszkowska, Placek (2007), Nita, Małolepszy, Chybiorz (2007), Hołub,
Jacyszyn (2008), Kuc, Witek (2008), Placek (2008), Szypuła (2010) itd. Jednakże
niewiele jest publikacji, w których autorzy omawiają zmiany zaszłe w krajobrazie na
przestrzeni lat, odtwarzając przy tym rzeźbę terenu oraz prezentując ją w formie
cyfrowej (por. Flis 1998, Kaczmarek 1998, Stepaniuk 1998). Tego typu opracowania
są wartościowe, ponieważ mogą być przydatne do analizy transformacji reliefu miejsc
odkształconych przez człowieka.
Z powyższych względów w niniejszej pracy zaprezentowano sposób
odtwarzania powierzchni terenu z okresu przedeksploatacyjnego. Do tego celu
wykorzystano jeden z popularnych programów GIS – Surfer 8 za pomocą którego
wykonano cyfrowy model rzeźby terenu piaskowni „Siemonia” z 1943 roku, czyli
przed rozpoczęciem eksploatacji piasku na cele podsadzkowe.

Rekonstrukcja rzeźby terenu i jej cyfrowe zobrazowanie
Numeryczny Model Terenu (NMT; DTM – Digital Terrain Model; DEM
– Ditgital Elevation Model; z rzadka nazywany numerycznym modelem rzeźby
terenu) to„cyfrowy obraz ukształtowania powierzchni Ziemi”. Informuje o wysokości
wybranych punktów w terenie np. nad poziomem morza (Gotlib, Iwanik, Olszewski,
2007). Najprościej mówiąc jest to trójwymiarowy obraz wybranego fragmentu
powierzchni terenu zbliżony do rzeczywistego, który daje lepsze zobrazowanie niż
mapa (Flis, 1998).
NMT wykorzystuje się do przeprowadzania analiz przyrodniczych, w tym
m. in. geomorfologicznych (np. analiz morfograficznych z uwzględnieniem kształtu
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czy wielkości aktualnych oraz dawnych form rzeźby konkretnej powierzchni
badawczej oraz oceny zmian morfologicznych w czasie). Za pomocą NMT można
przede wszystkim doskonale odzwierciedlić rzeźbę terenów przekształconych
antropogenicznie oraz dokonać jej rekonstrukcji z okresu przedeksploatacyjnego
w celu prześledzenia i określenia skali zmian zaszłych w fizjocenozie obszaru
objętego analizą.
Do wykonania NMT niezbędne są dane, które można pozyskać m.in. w trakcie
pomiarów geodezyjnych wykonywanych w terenie (np. wykorzystując GPS, tachymetr
czy teodolit itp.), korzystając z materiałów kartograficznych (np. map
topograficznych) oraz teledetekcyjnych (np. zdjęć lotniczych). Można zastosować
również sonar, laser czy radar (Magnuszewski 1999; Gotlib, Iwanik, Olszewski 2007)
(zob. Wysocki 1999; Osińska-Skotak, Zaczek-Peplińska 2003; Pająk, Cieczko,
Oszczuk 2008; Zarychta R., Zarychta A., 2011). Najczęściej do tego celu
wykorzystuje się cyfrowe mapy topograficzne lub zeskanowane podkłady map
analogowych, które wczytywane są w konkretnym programie, służącym do
wykonywania cyfrowych modeli terenu – typu Surfer czy ERDAS (na licencji
komercyjnej), AutoDEM, GRASS, Earth Vision Demo itp. (na licencji darmowej tzw.
freeware).
W literaturze istnieje niewiele pozycji bibliograficznych, które prezentują
dawną rzeźbę trenów odkształconych na skutek gospodarczej działalności człowieka,
w tym eksploatacji surowców mineralnych (patrz wprowadzenie). W związku z tym
nasuwa się pytanie: w jaki sposób zrekonstruować powierzchnię terenów aktualnie
zantropogenizowanych? Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu np. archiwalnych map
topograficznych interesującego nas obszaru lub wykonując bezpośrednie pomiary
terenowe.
Dostęp do map archiwalnych jest zazwyczaj ograniczony, ponieważ dotarcie do
nich wymaga czasu oraz przeprowadzenia gruntownej kwerendy. Materiały
kartograficzne można pozyskać np. z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (Warszawa), czy Centralnego Archiwum Wojskowego (Warszawa).
W zależności od miejsca, które nas interesuje skorzystać można również z zasobów
dostępnych w Wojewódzkich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(np. w Katowicach), czy też Archiwach Państwowych (np. w Katowicach).
W przypadku badań terenowych niezbędna jest duża wiedza z zakresu zmian
przyrodniczych rozpatrywanego miejsca. W terenie np. za pomocą GPS-a markowane
są punkty, które w dalszej kolejności podlegają wnikliwej analizie i przetworzeniu
w wybranym programie komputerowym. Korzystając ze zbioru najwyższych
i najniższych punktów wysokościowych przeprowadza się hipotetyczną symulację
poziomic. W efekcie powstaje cyfrowy model, prezentujący rzeźbę terenu, która
pochodzi z „dawnego okresu czasu”.
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W niniejszym artykule zaprezentowano zrekonstruowany relief obszaru
Rogoźnika i okolic (teren późniejszej piaskowni „Siemonia”) z 1943 roku. NMT
wykonano w oparciu o archiwalną niemiecką wojskową mapę topograficzną
Topographische Karte w skali 1:25 000, Arkusz Brinitz (5580). Odtworzona rzeźba
przedstawia dolinę Jaworznika, w obrębie której w latach 50. XX w. rozpoczęto
eksploatację piasku na cele podsadzkowe. W artykule przedstawiono sposób
wykonania obrazu trójwymiarowego badanego miejsca za pomocą programu Surfer 8,
który umożliwia tworzenie map, a w związku z tym NMT z nieregularnie ułożonych
punktów danych xyz (www.surfer.net.pl). Niniejsza praca kładzie nacisk na wybrane
funkcje, jakie oferuje wspomniany program.
Zeskanowany obraz rastrowy/wektorowy zapisany w .bmp otwarto ww.
programie (inne formaty, które otwiera Surfer to np. .tif, .jpg itp.), by stanowił on
podkład mapy (Base Map). Zaznaczono wczytany plik oraz przeprowadzono
digitalizację poziomic, poprzez punktowe kliknięcie na interesującą warstwicę (Map
– Digitizer) (Ryc. 1).
Po pojawieniu się okna ze współrzędnymi kartezjańskimi klikanych punktów (x i y)
– w każdym wierszu po przecinku wpisano wartość zdigitalizowanej poziomicy, czyli
brakującą współrzędną z. W przypadku, gdy warstwica opatrzona była liczbami
dziesiętnymi – wprowadzono je po kropce (np. 391.456) (przecinek zarezerwowany
jest do dzielenia wartości x, y, z czyli np.: x.xxx, y.yy, z.zzz) (ryc. 1).
Po skończonej digitalizacji zapisano plik w formacie .dat, który umożliwił
bezpośredni odczyt oraz ewentualną edycję danych w „karcie pracy” – Worksheet,
która przypomina arkusz kalkulacyjny (plik może być również zapisany w formacie
.bln) (ryc. 2).
Przygotowane punkty poddane zostały tzw. „gridingowi” (przy wykorzystaniu
opcji Grid – Data), jednocześnie ustalając jego metodę – Krining (dostępne są również
inne metody w tym m.in.: metoda odwrotności odległości – do potęgi, najmniejszej
krzywizny, naturalnego sąsiada, najbliższego sąsiada, regresji wielomianowej,
podstawowa funkcja radialna, zmodyfikowana metoda Sheparda i inne). Wartości
minimalne i maksymalne ustalono według danych xyz. Griding to proces interpolacji,
który polega na przetwarzaniu punktów xyz w regularną prostokątną siatkę wartości
(www.surfer.net.pl).
Struktura GRID umożliwia łatwe przeprowadzanie analiz przestrzennych,
ponieważ stanowi macierz wysokości. Omawiany model odznacza się również
wieloma cechami, m.in.: łatwością zapisu danych, dzięki czemu możliwa jest
efektywna kompresja i ich przetwarzanie; łatwością modelowania reliefu czy
określenia zależności pomiędzy tematycznymi warstwami rastrowymi. Dodatkowo
daje możliwość przeprowadzania łatwej archiwizacji (Gotlib, Iwanik, Olszewski,
2007).
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Ryc. 1. Digitalizacja badanego terenu.

Ryc. 2. Współrzędne geograficzne zdigitalizowanych punktów w Worksheet.

115

Po przeprowadzonej interpolacji program wygenerował gotowy plik .grd (może
to potrwać od kilku sekund do kilkunastu nawet minut – wszystko zależy od wielkości
podkładu mapy z jakiego korzystamy, ilości punktów, szybkości sprzętu itp.).
Jednocześnie pojawił się raport ze szczegółowymi danymi z przeprowadzonej
operacji. Z tak przygotowanego pliku wykonano mapę konturową (Map – New
Contour Map) (ryc. 3), a także numeryczny model terenu (Map – NMT) (ryc. 4).
Program Surfer 8 dysponuje możliwością pełnej edycji wygenerowanych map
i obrazów w tym m.in. zmianą skali, interwału poziomic, dodawaniem skali barw,
zmianą kąta padania promieni słonecznych, wysokości słońca, barwy, stylu linii
poziomic orz grubości, perspektywy obrazu itp. Dodatkowo daje możliwość nałożenia
wykonanej mapy na NMT. W tym celu należy zaznaczyć obie warstwy i wybrać opcje
Map – Overlay Maps. Dodatkowo w programie Surfer można wykonać Wireframe
Map (ryc. 5) oraz Shaded Relief Map (ryc. 6), itp.
W efekcie otrzymuje się obraz, którego morfologia jest odpowiednio
uwydatniona za sprawą doboru najoptymalniejszej skali barw, cieniowania oraz
perspektywy (ryc. 7). Jednakże jego dokładność zależy m.in. od skali mapy oraz
digitalizacji poziomic (im dokładniej i więcej warstwic zdigitalizujemy tym lepiej).

Ryc. 3. Mapa hipsometryczna badanego terenu.
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Ryc. 4. Mapa hipsometryczna w odcieniach szarości.

Ryc. 5. Wireframe Map analizowanej powierzchni.
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Ryc. 6. Shaded Relief Map analizowanej powierzchni.

Ryc. 7. Końcowy efekt - Numeryczny Model Terenu badanego obszaru.
W celu przeprowadzenia szczegółowszych analiz reliefu można wykonać również
NMT aktualnej powierzchni badawczej interesującego nas obszaru oraz porównać go
z odtworzoną rzeźbą. Opierając się na tego typu wizualizacjach można określić
zmiany, jakie zaszły w morfologii, zwracając uwagę na deniwelacje terenu, formy
naturalne i antropogeniczne oraz dokonać oceny stopnia przekształceń rozpatrywanej
powierzchni.
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Uwagi końcowe
Działalność antropogeniczna, w tym m.in. górnictwo surowców mineralnych
mocno ingeruje w środowisko przyrodnicze. Warto zastanowić się działaniami, które
miałyby na celu np. renaturalizację terenów odkształconych. W związku z tym
niezbędna jest wiedza dotycząca historii interesującego nas obszaru, prowadzonej
działalności gospodarczej, a także przekształceń komponentów środowiska, a przede
wszystkim rzeźby. Czasami korzystając z archiwalnych materiałów kartograficznych
nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie zaistniałych zmian epigeosferycznych na
przestrzeni lat. Z tego względu warto sięgnąć czasem do powszechnie stosowanych
programów GIS, aby wykonać cyfrowe modele terenu, które doskonale odzwierciedlą
morfologię interesującej nas powierzchni. Wykonany numeryczny model terenu
z pewnością umożliwi nam prześledzić zmiany zaszłe w krajobrazie, a w związku
z tym opracować propozycje dotyczące odtworzenia stanu środowiska, czy
właściwego zagospodarowania. Niniejszy artykuł ma stanowić zachętę do
podejmowania problematyki związanej z analizą i oceną przeobrażeń środowiska
przyrodniczego na przestrzeni lat. Z tego względu skierowany jest głównie do
młodych naukowców i osób zajmujących się nauką.

Literatura:
Bąkowski Z., 2000, Zastosowanie numerycznych charakterystyk urzeźbienia terenu, [w:]
Geodezja w systemach geoinformacyjnych, XVII Jesienna Szkołą Geodezji, PolanicaZdrój, 11-14 października 2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław, s. 43-50.
Bednorz J., 2011, Społeczno-ekologiczne skutki eksploatacji węgla kamiennego w Polsce,
Górnictwo i Geologia T. 6, Z. 4, s. 5-17.
Burdziej J., Kunz M., 2006, Zastosowanie numerycznego modelu terenu w badaniach
środowiska geograficznego, [w:] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia
fizyczna. Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. Toruń, 13-17 września 2006 r., Dokumentacja Geograficzna, nr 32,
s. 35-40.
Chudek M., Stefański L., 1987, Teoretyczne ujęcie wpływu podziemnej eksploatacji złóż na
deformację powierzchni przy uwzględnieniu warstwowej budowy górotworu, Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, z. 145.
Ciupa S., Dzwonkowska K., Kisiel J., 2007, Numeryczny model Rzeźby Terenu jako podstawa
zaawansowanych analiz przestrzennych na przykładach z Gór Świętokrzyskich,
[w:] Badania regionalne – wybrane problemy. Nauki geograficzne w Badaniach
Regionalnych, t. 3, Kielce, s. 473-480.

119

Flis A., 1998, Trójwymiarowa wizualizacja zmian użytkowania ziemi na terenie letniskowej
wsi Łupawsko i w jej najbliższym otoczeniu (park krajobrazowy „Dolina Słupi”),
Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 4, s. 109-113.
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS : obszary zastosowań, PWN, Warszawa.
Hołub B., Jacyszyn A., 2008, Wybrane możliwości analizy numerycznego modelu rzeźby
terenu w interpretacji cech morfometrycznych na przykładzie doliny Błożewki
(Ukraina), Annales Mariae Curie-Skłodowska Sectio B, Vol. 63, s. 75-86.
Kaczmarek L., 1998, Analiza użytkowania terenu Pól Trzebawskich (Wielkopolski Park
Narodowy) w ujęciu GIS jako podstawa waloryzacji przemian środowiska
przyrodniczego, [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu, T. 4, s. 115-119.
Kuc M., Witek S., 2008, Próba identyfikacji typów wydm śródlądowych na podstawie
współczesnej morfologii z wykorzystaniem numerycznego modelu wysokości (na
przykładzie okolic Milicza – dolina Baryczy), Landform Analysis, vol. 9, s. 357-360.
Lapčíková M., Lapčík V., 2011, Ocena wpływu górnictwa odkrywkowego na środowisko,
Inżynieria Mineralna, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, s. 1-10.
Magnuszewski A., 1999, GIS w geografii fizycznej, PWN, Warszawa.
Migoń P., Żyszkowska W., Placek A., 2007, Powierzchnie zrównania w Sudetach w świetle
numerycznego modelu terenu, [w:] Mezinárodna geomorfologická konference,
Malenovice 2-4. 04. 2007, Sbornik abstractů a exkurzni průvodce, Geomorfologický
Sbornik 6, s. 40.
Nita J., Małolepszy Z., Chybiorz R., 2007, Zastosowanie numerycznego modelu terenu do
wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej, Przegląd geologiczny,
t. 55, nr 6, s. 511-520.
Nycz T., Krawczyk J., 2004, Numeryczny model terenu w badaniach środowiska
przyrodniczego, [w:] Nurty badawcze we współczesnej geografii. Nowe spojrzenie na
starą naukę, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Wyd. Naukowe
Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 29-39.
Osadczuk K., 2003, Wykorzystanie cyfrowego modelu rzeźby terenu przy analizie
morfologicznej wydm „Bramy Świny”, [w:] Człowiek i środowisko przyrodnicze
Pomorza Zachodniego, II. Środowisko abiotyczne, Uniwersytet Szczeciński, Wydział
Nauk Przyrodniczych, Szczecin, s. 88-93.
Osińska-Skotak K., Zaczek-Peplińska J., 2003, Problematyka tworzenia numerycznego
modelu terenu na podstawie pomiarów geodezyjnych na przykładzie Wydmy Łęckiej,
[w:] Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej, Archiwum Fotogrametrii,
Kartografii i Teledetekcji Vol. 12A, s. 181-188
Ostaficzuk S., 2003, Znaczenie wysokościowego numerycznego modelu terenu w kartografii
geologicznej, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony
Rozwój nr 6.
Pająk K., Cieczko A., Oszczuk S., 2008, Analiza technologii opracowania numerycznego
modelu terenu przy użyciu bezpośrednich pomiarów satelitarnych i tachimetrycznych,
Acta Scientiarium Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 7 (1), s. 57-66.
Pełka-Gościniak J., Waga J. M., 2003, Wpływ eksploatacji węgla kamiennego na przyrodę
w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym – analiza skutków ubytku masy z górotworu,

120

[w:] Problemy geoekologiczne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego,
Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 117-124.
Pilawska J., 1968, Kilka uwag o problemie przeobrażenia środowiska geograficznego przez
górnictwo i przemysł, Czasopismo Geograficzne, nr 4.
Placek A., 2008, Zastosowanie numerycznego modelu terenu w geomorfologii strukturalnej
na przykładach z obszaru Sudetów, Landform Analysis Vol. 9, s. 364-368.
Podgórski Z., Luc M., 1998, Wykorzystanie trójwymiarowej wizualizacji w badaniach
wybranych elementów antropogenicznej rzeźby Pojezierza Chełmskiego, Problemy
Ekologii Krajobrazu 4, s. 133-138.
Sroczyński W., 1996-1997, Wpływ eksploatacji i przeróbki rud cynku i ołowiu na środowisko
przyrodnicze, [w]: Surowce mineralne Polski, Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.
Stepaniuk M., 1998, Zmiany użytkowania terenów hydrogenicznych Niecki GródeckoMichałowskiej w świetle analizy archiwalnych materiałów kartograficznych, Problemy
Ekologii Krajobrazu, t. 4, s. 139-146.
Szlagowski A., 1993, Zmiany środowiska przyrodniczego spowodowane działalnością
górniczą w monitoringu regionalnym i lokalnym, Monitoring Środowiska Regionu
Świętokrzyskiego nr 1, KTN, Kielce, s 39-46.
Szypuła B., 2010, Cyfrowe modele ternu jako główne źródło danych w geomorfologii, [w:]
Numeryczne modele terenu w kartografii, [w:] Żyszkowska W., Spalka W., red.,
Główne problemy współczesnej kartografii, UW, Wrocław, s. 110-121.
Topographische Karte w skali 1:25 000, Arkusz Brinitz (5580), Breslau.
Wood J. D., 1996, The geomorphological characterisation of digital elevation models. PhD
Thesis, Geography Departament, University of Leicester, UK.
Wysocki J., 1999, Możliwości automatyzacji pomiaru punktów numerycznego modelu terenu
(NMT) z zastosowaniem metod GPS, [w:] IV Konferencja Naukowo-Techniczna nt.
„Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej”, Warszawa 15-16 marca 1999,
s. 249-258.
Zarychta R., Zarychta A., 2010, Wybrane przykłady przekształceń antropogenicznych
w obrębie miasta Wojkowice, Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko,
t. 11, s. 98-106.
Zarychta R., Zarychta A., 2011, Przemiany w krajobrazie wyrobiska plejstoceńskich piasków
wodnolodowcowych w granicach gminy Kobiele Wielkie, Z badań nad wpływem
antropopresji na środowisko t. 12, s. 117-129.
Żmuda S., 1967, Zmiany w elementach środowiska geograficznego konurbacji gopowskiej w
wyniku gospodarczej działalności człowieka, Z badań nad Górnośląskim Okręgiem
Przemysłowym, Katowice.
Żmuda S., 1973, Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego konurbacji
górnośląskiej, ŚIN w Katowicach, PWN, Warszawa-Kraków, 210 s.
Żyszkowska W., 1977, Numeryczna analiza rzeźby jako przykład zastosowania metod
kartometrycznych w badaniach środowiska geograficznego, [w:] Problemy map
środowiska przyrodniczego Polski. VII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna.
Gdańsk 26-27 IX 1977 r., Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych,
t. 5, s. 147-153.

121

Żyszkowska W., 1978, Zastosowanie numerycznych modeli terenu do kartometrycznej analizy
rzeźby, Acta Universitatis Wratislaviensis No 340, Prace Instytutu Geograficznego
Seria A, Geografia fizyczna II, s. 163-178.
Żyszkowska W., 1980, The application of numerical model for quantitative analiysis of relief,
[w:] 10th International Conference of the International Cartographic Association,
August 25 – September 1, Tokyo, Japan, s. 32-34.
Żyszkowska W., 1982, Analiza charakterystycznych cech rzeźby na podstawie numerycznych
modeli terenu, Dokumentacja Geograficzna z. 6, s. 34-36.
www.surfer.net.pl

122

Lucyna PRZYBYLSKA
Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii
Katedra Gospodarki Przestrzennej

NAZWY ULIC JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
GEOGRAFII RELIGII
NAMES OF STREETS AS THE SUBJECT
OF GEOGRAPHY OF RELIGION

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie nietypowego pola badawczego dla geografów
religii, jakim jest nazewnictwo ulic, stanowiące zwierciadło wielu zjawisk społecznych.
Wskazano także zalety i wady różnych źródeł informacji na temat nazw ulic. Przykłady
ilustrujące zagadnienia metodyczne pochodzą głównie z badań prowadzonych w miastach
województwa pomorskiego.
Abstract: The aim of the paper is to show unusual field research for geography of religion,
i.e. street naming which is a mirror of many social phenomena. The advantages and
disadvantages of different kinds of source of information about names of streets also were
presented. Case studies come predominately from own studies held in cities and towns of
pomorskie voivodship.
Słowa kluczowe: nazwy ulic, źródła informacji, geografia religii
Key words: names of streets, source of information, geography of religion

Wprowadzenie
Celem artykułu jest ukazanie nietypowego pola badawczego dla geografów
religii, jakim jest nazewnictwo ulic, stanowiące zwierciadło wielu zjawisk
społecznych. Poruszana tematyka związana z sacrum w przestrzeni miejskiej
odzwierciedla zainteresowania naukowe autorki geografią religii 19. W artykule
przedstawiono nazwę ulicy jako element badań geograficznych. Nazewnictwo ulic
jako pole badawcze geografów religii wpisywałoby się w nurt krajobrazowy,

19

Opracowanie jest częścią realizowanego projektu „Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce”. Projekt
został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC2011/03/B/HS1/00394.
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a dokładniej w badania tzw. „krajobrazu semantycznego”, obok dominującego nurtu
pielgrzymkowego (A. Jackowski, 2003) i percepcyjnego (E. Klima, 2010) w kraju.
W Polsce religijne nazewnictwo miejskie było często zastepowane kilka lat po
II wojnie światowej świeckim, prawie nie wzrastało w okresie socjalizmu, a zaczęło
“kwitnąć” począwszy od lat 1990. Po 1989 roku samorządy miast często powracały do
przedwojennych patronów ulic oraz zaczęły nadawać im imiona zmarłych księży
zasłużonych dla lokalnej społeczności. Do wymienionych współczesnych tendencji
w nazewnictwie miejskim w Polsce należy także według językoznawców nadawanie
„osiedlom, ulicom, placom, bulwarom czy skwerom nowych nazw pamiątkowych,
związanych ze wzrostem kultu świętych i błogosławionych, szczególnie tych, którzy
w ostatnich latach zostali kanonizowani i beatyfikowani przez Jana Pawła II”
(E. Borysiak, 2005, s. 43). Geografowie mogą wzbogacić badania onomastyczne
o aspekt przestrzenny zróżnicowania danej grupy tematycznej nazw ulic, wchodząc
tym samym w zakres szeroko pojętej geografii lingwistycznej, czyli dziedziny badań,
która obejmuje wszystko, co ma jednocześnie charakter językowy i geograficzny
(H. Karaś, 2010).
Opracowanie ma dwudzielną strukturę. Pierwsza jego część dotyczy
proponowanego przedmiotu badań, czyli obejmuje nazwę ulicy - genezę, funkcje ulicy
i jej nazwy w przestrzeni miejskiej oraz przegląd literatury. Następnie zaś wskazano
zalety i wady różnych źródeł informacji na temat nazw ulic. Podczas wieloletnich
badań nazw religijnych ulic autorka pracy zauważyła, iż występują rozbieżności
pomiędzy liczbą i brzmieniem tego typu ulic w różnych nośnikach informacji.
Przykłady ilustrujące poszczególne zagadnienia metodyczne pochodzą głównie ze
wcześniejszych badań prowadzonych w miastach województwa pomorskiego.
Z przedstawionych materiałów drukowanych i elektronicznych wynika także
konkluzja na temat doboru metod w badaniach nazw religijnych (i nie tylko) ulic,
którą umieszczono w zakończeniu artykułu.

Ulica i jej nazwa częścią przestrzeni i nazewnictwa miejskiego
Miejska przestrzeń publiczna jest konfiguracją ulic, placów oraz parków. Sieć
ulic to najstarszy i najważniejszy element przestrzenno-funkcjonalny struktury miasta.
W geografii humanistycznej D. Jędrzejczyka (2004, s. 167) ulice są nazwane „kodem
genetycznym miasta”, według którego miasto powstaje i się rozwija. Ulica to zespół
architektoniczno-urbanistyczny składający się z budynków, których fasady nadają
ulicy określony klimat, pełen znaczeń, sensu i metafor. To wreszcie ważny element
krajobrazu miejskiego. Do wielu cech ulicy zalicza się jej wygląd, wiele mówiący o jej
funkcjach a nawet historii całego miasta obecnej w fizjonomii pojedynczej ulicy.
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Ulica, podobnie jak miasto przechodzi stadium narodzin, rozwoju, stagnacji
i upadku i od nich uzależnione są ich funkcje i znaczenie w przestrzeni miasta.
Pierwotną i najważniejszą funkcją ulicy była i jest komunikacja, na drugim zaś
miejscu funkcja mieszkaniowa. Z czasem, w rozwoju historycznym, przybyła funkcja
handlowa i reprezentacyjna. Definicja encyklopedyczna dodaje do głównych funkcji
(w trzeciej kolejności za: komunikacyjną i handlową) także rekreacyjną, w postaci alei
i bulwarów (Encyklopedia popularna PWN, 1999). Sens wielofunkcyjności ulicy
został zakwestionowany i pod koniec XIX wieku nowe koncepcje urbanistyczne
doprowadziły do planowego rozdzielenia i segregacji różnych funkcji traktów
miejskich, czego wynikiem była „praktyczna likwidacja” ulicy. Propagatorem idei
„śmierci ulicy” i zastąpieniem jej jednofunkcyjnymi arteriami był Le Corbusier
(D. Jędrzejczyk, 2004, s. 170).
Badania percepcji miasta wykazały, że ulica posiada szczególne miejsce
w świadomości jej mieszkańców, będąc jednym z najłatwiej rozpoznawalnych
i zapamiętanych jego elementów (D. Jędrzejczyk, 2004). Poprzez architekturę
budynków ulica staje się medium publicznym, przekazującym określone treści, zawsze
kontrolowane przez władze, podporządkowane pewnej wizji społeczeństwa; podobnie
rzecz ma się z placem w przestrzeni miasta. Pisząc o roli i znaczeniu przestrzeni
publicznych współczesnych metropolii D. Jędrzejczyk (2004, s. 203) ubolewa, że „we
wszystkich projektach – od muzeów poprzez uniwersytety po ulice miast a nawet parki
rozrywki, powtarza się schemat organizacji centrum handlowego”. Tym, co odróżnia
wysoką rangę wypracowanych przez wieki takich przestrzeni publicznych jak ulice
i place od obecnie wkraczającą do miast paradygmatyczną przestrzenią centrum
handlowego (mall) jest między innymi ich otwartość przestrzenna.
Materialne elementy miasta, np. ulice, budynki, parki są współcześnie
oznaczone: nazwą lub/i numerem. Nazewnictwo miejskie, zwane urbonimią lub
urbanonimią to współcześnie bardzo rozbudowany dział językoznawstwa obejmujący
trzy podstawowe typy: 1) obszary, np. przedmieścia, osiedla, dzielnice, 2) trakty:
ulice, szosy, aleje, nadbrzeża, bulwary i inne ciągi komunikacyjne, 3) punkty takie jak
place, ronda, mosty, skwery, pomniki, wieże, kina, stadiony, wzniesienia i wiele
innych (M. Jaracz, 2004).
Plateonimy (platea z łac. ulica), czyli nazwy ulic są dominującym
komponentem urbanonimii. Nazwami miejskimi, należącymi do jednej z wielu
kategorii nazw geograficznych, zajmuje się onomastyka, czyli nauka o nazwach
własnych, której celem jest „nie tylko rejestracja, opis i klasyfikacja nazw z różnych
kategorii, ale też ukazywanie wzajemnych związków między nazwami własnymi
a historią, kulturą, religią i tzw. językowym obrazem świata, w którym odbija się
system wartości społecznych, mód, wpływów obcych” (R. Przybylska, 2003, s. 231).
Do nielicznych prac geografów na temat nazw ulic należy artykuł
B. Miszewskiej (2004) pod znamiennym tytułem „Nazwy ulic - signum temporis”.
125

Autorka w nim wyraziła opinię, że nazwy ulic są „elementem wzbogacającym
w znaczny sposób wiedzę o mieście”, są wyrazem „„oswajania” przestrzeni miejskiej
i nasycania jej treścią bliską mieszkańcom” (B. Miszewska, 2004, s. 145). Przybliża
też historię rodzajów nazw ulic. Pochodzące od świętego patrona należą do
najstarszych typów nazw miejskich, obok innych charakterystycznych dla okresu
feudalnego wywodzących się od nazw zawodów, kierunku wylotowego z miasta,
ważnego obiektu zlokalizowanego przy ulicy, ważnej funkcji osoby zamieszkującej
ulicę, lokalnych cech ulic. Dopiero od XIX wieku w mieście pojawiają się nowe typy:
bardziej egzotyczne geograficzne, biologiczne, tworzone od kolorów oraz przede
wszystkim patronimiczne i związane z wydarzeniami historycznymi. Dobór postaci
wykorzystywanych do określania ulic „jest wyrazem: wyznawanych wartości i ich
hierarchii, a także stosunku lokalnej społeczności do swoich dziejów” (B. Miszewska,
2004, s. 145).
Historyczne i współczesne koncepcje znaczenia nazw geograficznych,
przedmiot dociekań filozofów i językoznawców, przybliża II część pracy geografa
A. Czernego (2011) pt. „Teoria nazw geograficznych”. Zakres wspomnianej
monografii jest imponujący, by wspomnieć jedynie o koncepcji referencyjnej,
symbolicznego aspektu nazw, koncepcji mentalistycznej, behawioralnej teorii
znaczenia, teorii sensu czy socjolingwistycznej. Wśród „oceanu spojrzeń” na to czym
jest i jaką spełnia funkcję nazwa danego obiektu geograficznego autor we wstępie do
owych teorii stawia następujące pytanie: „Jakie stanowisko w tej kwestii może zająć
kartograf lub geograf?” (A. Czerny, 2011, s. 69). Dalej wyjaśnia, że podczas
opracowywania map wystarczy traktować nazwy jako etykiety służące
identyfikowania obiektów. Jednak zachęca do rozpatrywania nazw wieloaspektowo,
obok oznaczenia obiektu jednostkowego (miejsca w sensie geograficznym), także ich
znaczenie leksykalne, funkcje nośnika pamięci historycznej i znaczenie symboliczne.
Zatem wyróżnić można dwie funkcje nazw miejscowych: referencyjną, czyli
wskazującą określone miejsca i predykcyjną - wskazującą na cechy miejsca.
Referencyjna teoria znaczenia ujmuje tylko funkcję wskazywania, pomijając funkcję
symboliczną. Ulice miast, jak zauważa A. Czerny (2011, s. 83) „nie tylko służą do
orientowania się w mieście, lecz także pełnią funkcję podobną do pomników
i muzeów: przywołują na myśl osoby patronów, którzy zostali uznani za godnych
uhonorowania oraz warte wyróżnienia miejsca i zdarzenia”. Nominacja nie sprowadza
się do przyjęcia etykiety identyfikującej, lecz również włącza nazywany przedmiot lub
osobę w system relacji kulturowych. Stąd niedaleko do sposobu rozumienia nazw
geograficznych przez część geografów w Stanach Zjednoczonych.
W amerykańskiej geografii kultury nazwy traktowane są jak artefakty
kulturowe będące składnikiem krajobrazu. Przypisanie nazwy do miejsca według The
Dictionary of Human Geography (2000, za: A. Czerny 2011, s. 9) jest nie tylko
sposobem odróżnienia jednego miejsca od drugiego (nazwy jako „wskaźniki
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w systemie różnic”), ale także jest to sposób „zgłaszania pretensji do czegoś (często
panowania, dominacji lub posiadania)”. Słownik zwraca uwagę, że porządek językowy
i społeczny nazw jest ściśle powiązany. Zakłada się, że nazwy tworzą symboliczne
teksty, będące składnikiem systemów znaczeń i ideologii, które są odczytywane,
interpretowane i oddziałują społecznie. Od lat 1990. badacze amerykańcy na pierwszy
plan wysuwają rolę nazw w kształtowaniu dziedzictwa i tożsamości zbiorowej
zapisanej w głównie w nazewnictwie miejscowości, ulic i przestrzeni publicznej
w miastach. Podobny sposób patrzenia na nazwy rozwija się także w Polsce w ramach
lingwistyki kulturowej.
Zmiana nazw geograficznych może być, jak zauważa A. Czerny (2011, s. 91),
demonstracją siły autorytarnego lub totalitarnego reżimu państwowego i narzędziem
panowania nad człowiekiem. Krańcowym przykładem dla wspomnianego autora jest
nadawanie miejscowościom, ulicom i innym obiektom imion dyktatorów i ich
zaufanych osób jeszcze za ich życia.
Nazewnictwo ulic, jak i wszystkie inne dziedziny życia, „rządzą się” pewnymi
prawidłowościami. Przykładowo: dopiero od połowy XIX wieku mniej przyrasta nazw
ulic o motywacji realnoznaczeniowej, to znaczy nazw mających ścisły związek
z obiektem (np. przy ulicy św. Mikołaja znajduje się kościół pod wezwaniem św.
Mikołaja), po drugie coraz częściej w miastach istnieją zgrupowania kilkunastu ulic
pochodzących np. od roślin czy zawodów, czyli tak zwanych gniazd etymologicznych,
ułatwiających poruszanie się w „miejskiej dżungli”.
Nazwy klasyfikować można „pod względem syntaktycznym (budowy),
semantycznym (znaczenia) i pragmatycznym (motywu, którym kierował się kreator
nazwy)” (A. Czerny, 2011, s. 36). W literaturze toponomastycznej widnieje wiele
podziałów toponimów, z którym większość nie jest rozłączna. Różne też spotyka się
określenia nazewnictwa religijnego ulic. Nazwy miejskie związane z religią, kultem
M. Jaracz (2004, s. 140) zalicza do grupy nazw sakralnych. Z kolei E. Breza (1993,
s. 15) posługuje się terminem nazwy kultowe, rozumianymi jako te, „które zawierają
określenie Boga, Jego Matki i świętych” oraz nazwy „utrwalające nazwy kultu, ludzi
sprawujących kult i nazwy przedmiotów służących do kultu” i zalicza je do nazw
kulturowych. W ujęciu zaś M. Buczyńskiego (1997, za: M. Jaracz, 2004, s. 140)
kultowe nazwy miejscowe obejmują dwie podstawowe grupy: nazwy pogańskie,
przedchrześcijańskie oraz nazwy chrześcijańskie. Nazwy ulic, rond, placów i alei
wywodzące się z tradycji religijnej autorka niniejszego artykułu we wcześniejszej
swojej pracy nazywała hierotoponimami (L. Przybylska, 2008, s. 104). W dalszej
części rozdziału zamiennie stosowane będą wyżej wymienione określenia,
z uprzywilejowaniem terminu „nazwy religijne”, ponieważ wydaje się, że ma ono
najszerszy zakres z racji bardziej pojemnego słowa religia. Kult i sacrum jest jednym
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z elementów definicji zjawiska religii, obok innych jak np. organizacja, przeżycia,
doktryna, obiekty sakralne 20.
K. Handke (2004), kończąc swój artykuł o roli edukacyjnej nazewnictwa
miejskiego, ubolewa nad tym, iż użytkownicy znają bardzo niewiele nazw, a te które
znają i się nimi posługują, traktują tylko jako niezbędne znaki informacyjne, służące
odróżnieniu jednego obiektu (ulicy) od innego. Znaczna niewiedza językowa
i historyczna użytkowników prowadzi do niepoprawności wymowy i odmiany nazw
oraz do trudności z objaśnieniem ich treści, pochodzenia i historii. Urbonimia wymaga
działań edukacyjnych skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i władz miejskich,
którzy biorą udział w procesach nazwotwórczych.
W Polsce nazwy ulic nadawane są podczas sesji rad miasta lub gminy.
Stosowne uchwały, nieformalnie zwane „ulicznymi”, zawierają także uzasadnienie
nowej nazwy lub zmianę starej. Przy radach miast działają komisje przygotowujące
stosowną dokumentację; nazwa zostaje nadana po konsultacjach społecznych. Przyjęło
się, że w Polsce nazwy ulic mają miasta oraz obszary urbanizujące się, stąd spotykane
na obszarach wiejskich tabliczki z nazwami ulic. Doniesienie prasy rzeszowskiej
z dnia 30 marca 2010 roku przybliża rodzaj stron zaangażowanych w proces
nadawania nazwy związanej z religią. Przykładowo: uchwałą Rady Miasta Rzeszowa
rondo u zbiegu ulic Niepodległości i Krzyżanowskiego nazwano „Krzyża Świętego”.
Za jej przyjęciem głosowało 26 radnych, 1 był przeciwny, a 2 wstrzymało się od
głosu. Wcześniej, na temat wniosku o nadanie nowej nazwy rondu, pozytywnie
wypowiedziała się Kuria Diecezjalna, Rada Osiedla Mieszka I oraz Parafia św.
Michała Archanioła (Rondo Krzyża Świętego u zbiegu ulic Niepodległości
i Krzyżanowskiego, 2011).
Wyróżnić można, poza proceduralnym, kilka rodzajów powstawania nazw ulic
w polskich miastach. Po pierwsze religia „wkracza” na tabliczkę z nazwą ulicy
poprzez zmianę nazwy kojarzącej się z dawnym systemem. W Warszawie al. Jana
Pawła II zastąpiła południową część ul. Juliana Marchlewskiego, zaś ul. ks.
J. Popiełuszki jej północną część oraz ul. Stołeczną. Al. Rewolucji Październikowej
przemianowano na al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie, a na Obrońców Krzyża
w krakowskiej Nowej Hucie. W Toruniu św. Andrzej Bobola patronuje dawnej
ul. Mariana Buczka. Inny bohater minionej epoki, gen. Karol Świerczewski, został
zmieniony na kard. Stefana Wyszyńskiego w jednej z ulic Gorzowa Wielkopolskiego.
Zdarza się także, że następuje zmiana nazwy „pospolitej”, bez patrona, na nazwę
sakralną. Przykładem jest ul. św. Wojciecha w Toruniu, która powstała w zastępstwie
ul. Dzikiej. W Warszawie ks. Ignacy Skorupko patronuje obecnie dawnej ul. Sadowej,
a bp. Franciszek Hodur – ul. Czarnej. Po trzecie omawiane ulice po prostu zostają
nadane nowo wytyczonym w zagęszczającej się tkance miejskiej. Przykładem jest ul.
20

Przegląd podejść różnych nauk do religii prezentuje A. Bronk (2009).
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kard. Stefana Wyszyńskiego w Toruniu, ks. Józefa Brauna w Gorzowie
Wielkopolskim, św. Faustyny w Rzeszowie. Po czwarte zmienić się może tylko
odcinek dawnej ulicy, jak w przypadku ul. Jędrzeja Śniadeckiego w Toruniu: od ul.
św. Józefa do ul. Źródlanej wiedzie ul. św. Klemensa, natomiast dalej do Szosy
Okrężnej ul. Śniadeckiego.
Może wreszcie zachodzić swoista sakralizacja ulicy poprzez operowanie
tytułem „ksiądz” ,” święty” przed nazwiskiem lub imieniem. W Toruniu na planie
z 1979 roku ul. Stanisława Staszica w kolejnych latach (1985, 1995 i 1999 roku oraz
we współczesnej bazie danych TERYT) nosi nazwę ul. ks. Stanisława Staszica.
Podobnie w Rzeszowie ul. Piotra Ściegiennego w 1979 roku 20 lat później widnieje
jako ul. ks. Piotra Ściegiennego (w 1992 jeszcze bez skrótu ks.). W Warszawie
współczesne ulice św. Bonifacego, św. Barbary, św. Teresy, św. Wincentego, św.
Cyryla i Metodego, św. Hieronima i św. Cecylii na planie sprzed 30 lat widniały bez
„świętych” przymiotników. Podobnie współczesna krakowska ul. bp. Jana Prandoty
widniała dawniej na planach miasta jako „Prandoty”. Opisany proces dodawania
tytułów, począwszy od lat 1980., nie dotyczył wszystkich osób duchownych i nie
wszystkich miast w Polsce. I tak ul. Augustyna Kordeckiego w Toruniu i Warszawie,
dawniej i współcześnie pozostała bez tytułu, podczas gdy w Krakowie z tytułem „ks.”
na planach, a już bez w bazie TERYT. W Warszawie i Rzeszowie dawniej
i współcześnie znajdują się ul. Stanisława Staszica inaczej niż, jak wspomniano,
w Toruniu z tytułem ks. (ul. ks. Stanisława Stasica).

Źródła informacji w badaniach religijnych nazw ulic
Chcąc określić liczbę i nazwy ulic w mieście można wybrać trzy rodzaje źródeł
informacji: drukowane, elektroniczne oraz pochodzące z badań terenowych.
Oczywiście najlepszą metodą, pod względem wiarygodności danych, jest
inwentaryzacja obiektów przeprowadzona przez samego badacza, uzupełniona
wywiadem z miejscowymi urzędnikami zajmującymi się nazwami ulic 21. Jednakże
z powodu dużej czasochłonności tej formy zbierania danych, szczególnie w przypadku
analizy większej liczby jednostek osadniczych, alternatywę stanowi na przykład plan
miasta, w wersji tradycyjnej, czyli drukowanej bądź nowszej, elektronicznej.
W dalszej części artykułu przedstawiono przykłady materiałów drukowanych (plany
miast, foldery, przewodniki, opracowania popularno-naukowe i statystyczne, uchwały)
i elektronicznych (baza danych Głównego Urzędu Statystycznego TERYT, mapy on
21

Przykładowo: w Urzędzie Miasta Gdyni i Sopotu nazwami ulic zajmują się Wydziały Geodezji, w Pucku
Referat Budownictwa i Gospodarki Gruntami, we Władysławowie Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Gospodarki Przestrzennej, w Jastarni - Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa.
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line) zwracając uwagę na użyteczność (zalety), trudności i błędy (wady) związane
z każdym z rodzajów źródeł. Całość zilustrowano przykładami pochodzącymi głównie
z miast województwa pomorskiego.
Analiza źródeł kartograficznych, szczególnie planów miast, jest niezastąpionym
źródłem informacji o przyroście liczby ulic i zmianach ich nazw w czasie. Jest to
najważniejsza zaleta tego źródła informacji. Nie bez znaczenia jest także dostępność
starszych planów w większych bibliotekach a najnowszych publikacji dodatkowo
w księgarniach. Przykładowo w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego wszystkie plany
współczesnych miast wojewódzkich, zebrane w ramach „zbiorów specjalnych”,
dostępne są z lat siedemdziesiątych i większość nich z osiemdziesiątych. Więcej
planów mniejszych miast można znaleźć w bibliotekach miejskich, co oczywiście
wiąże się z niedogodnością odbycia kwerendy poza miejscem zamieszkania, na
przykład w przypadku badań większego obszaru.
Przykładem ilustrującym jakiego typu informacje wyczytać można
z wydawnictw kartograficznych jest poniższa analiza planów Torunia (Toruń. Plan
miasta, 1979, 1985, 1999). Po pierwsze liczba nazw ulic związanych z religią w tym
mieście wzrosła w najwyższym stopniu w latach dziewięćdziesiątych: z 13 w 1979
roku, do 15 w połowie lat 80. i aż do 25 w 1999 roku. Główne ulice omawianego
miasta w 1979 roku nosiły zazwyczaj nazwy wskazujące kierunek wylotowy z miasta
(tzw. nazwy geograficzne, np. ul. Grudziądzka) lub patronów znaczących dla narodu
i społeczności lokalnej, np. ul. Adama Mickiewicza, wielkiego poety czy Juliana
Nowickiego, członka Komunistycznej Partii Robotniczej w latach trzydziestych,
urodzonego w Toruniu.
W ostatnich dekadach sytuacja się odmieniła. Widać także różnice w lokalizacji
omawianej grupy tematycznej nazw ulic. Chociaż zdecydowana większość ulic
o nazwie związanej z religią jest nadal niewielkiej długości 50-500 m, pojawiły się
wyjątki. Al. Jana Pawła II (dawniej ul. 700-lecia Torunia), położona w pobliżu Starego
Miasta, stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta i ciągnie się przez
około 1 km. W miejscach wyeksponowanych znajduje się współcześnie jeszcze plac
bp. Chrapka.
Ponadto z analizy planów miejskich wynika, że w Toruniu, obok Starego
Miasta, większe współczesne skupisko pięciu nazw religijnych znajduje się
w północno-zachodniej części miasta. W pobliżu ul. św. Józefa przywrócono
historyczną nazwę ul. św. Klemensa. Również pobliskie osiedle, widniejące na planie
z 1979 roku jako Klemensa, obecnie nazywane jest św. Klemensa. Dodatkowo na
południowym krańcu ul. św. Józefa powstał plac bł. ks. phm. Stefana Wacława
Frelichowskiego. Pozostałe ulice, nie licząc skupienia 10 ulic na Starym Mieście, są
rozproszone, choć większość znajduje się na lewym brzegu Wisły, nawiązując do
gęstości zabudowy Torunia.
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Obok wydawnictw stricte kartograficznych do analizy nazw ulic przydają się
także inne materiały drukowane, szczególnie te, które zawierają plany miast.
Przykładem niech służą zmagania autorki do odtworzenia przemian nazw religijnych
ulic w swoim rodzinnym mieście. Wobec skąpych starszych źródeł kartograficznych
dostępnych w Bibliotece Naukowej w Gdyni, autorka wykorzystała Przewodnik po
Wybrzeżu (1947) zawierający spis aż 515 ulic i placów na terenie Gdyni, z czego
11 zaliczyć można do nazw religijnych. Wspomniany przewodnik okazał się cennym
źródłem informacji, gdyż ukazuje nazwy, które bezpowrotnie znikły z kolejnych
planów Gdyni (ul. Paulinów i Salezjanów oraz Plac Jezuicki). Podobnie starsze
wydawnictwa typu folder miejski mogą pomóc w badaniach nazw ulic, szczególnie
w przypadku braku dostępnych, profesjonalnych planów miasta, które zaczęły
pojawiać się na polskim rynku wydawniczym dopiero w latach 1960. Uzupełniającym
źródłem informacji dla wnikliwych badaczy urbanonimii poszczególnego miasta mogą
być także opracowania albumowe. Przykładowo „Ulice Gdyni” zawierają notki
biograficzne 272 patronów gdyńskich ulic, a wśród nich przedwojennych świętych
(Mikołaja, Piotra, Jana, Wojciecha) oraz nadanych po 1989 roku: Kazimierza
królewicza, Jadwigi królowej i Urszuli Ledóchowskiej (S. Kitowski., M. Sokołowska,
2001).
O ile wymienione typy publikacji (przewodnik, folder, książka popularnonaukowa) zaliczyć można do uzupełniających źródeł informacji, to obok planów
miast, pomocnych w prześledzeniu zmian nazw ulic, drugim niezbędnym źródłem
informacji w ich analizie są dokumenty (uchwały) poszczególnych rad miast. Do
ukazania dwóch zalet związanych z tym źródłem informacji posłużą Uchwały Rady
Miasta Pucka. Dowodzą one, że po pierwsze badacz ma pewną i dokładną informację
o dacie powstania lub zmiany nazwy ulicy zawartej w oficjalnym dokumencie. Po
drugie tzw. „uzasadnienie” do uchwały daje możliwość odtworzenia zarysu historii
nazwy ulicy.
W Pucku w 1992 roku zmieniono ul. Janka Krasickiego na ul. Kościelną.
W uzasadnieniu do Uchwały Rady Miasta dowiedzieć się można, że „z pisemnym
wnioskiem w sprawie przywrócenia dawnej nazwy” zwrócili się jej mieszkańcy,
a „Rada Miasta jest władna dokonać tej zmiany” (Uchwała Nr XIII/9/92 Rady Miasta
w Pucku ). Rok później zmieniono ul. Marchlewskiego na ul. ks. Bernarda Sychty oraz
pięć innych nazw noszących patronów lub inne nazwy z czasów komunistycznych, np.
ul. XXV-lecia PRL (Uchwała Nr XXIV/6/93 Rady Miasta w Pucku. „Najnowszą”
ulicą w Pucku w niewielkiej grupie tematycznej związanej z religią (tylko trzy nazwy)
jest oryginalna nazwa ul. Dziedzictwa Jana Pawła II.
Interesujące są jej dzieje, zawarte w uzasadnieniu do stosownej Uchwały Rady
Miasta. Otóż z propozycją zmiany nazwy ul. Cechowej na Jana Pawła II zwrócił się
w czerwcu 2008 r. do Burmistrza Miasta Puck ks. dr Jan Kaczkowski, Prezes Zarządu
Puckiego Hospicjum Domowego pw. św. Ojca Pio w Pucku. Następnie burmistrz
131

zwrócił się do właścicieli dziewięciu nieruchomości położonych przy ulicy Cechowej
z prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie. Informacje o planowanej zmianie
umieszczono ponadto w ogłoszeniach w różnych mediach. Ostatniego dnia września
ks. Jan Kaczkowski złożył pismo do Przewodniczącego Rady Miasta, w którym prosił
o nadanie ulicy nazwy Dziedzictwa Jana Pawła II. Umotywował to tym, że Jan Paweł
II za życia wyrażał życzenie, by nie budowano mu pomników i nie nadawano jego
imieniem ulic. W związku z brakiem jakiejkolwiek opinii od mieszkańców miasta
dotyczących zmiany nazwy ulicy uznano, że nie ma potrzeby przeprowadzania
kolejnych konsultacji społecznych i Rada Miasta Pucka zmieniła nazwę ulicy
(Uchwała Nr XXI/1/2008 Rady Miasta w Pucku). Notabene wystąpiła tu zbieżność
daty uchwały z „dniem papieskim”, obchodzonym tradycyjnie w Kościele w Polsce
w dniu 16 października, w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Od wielu lat obserwuje się w całym kraju zjawisko nadawania patronatu Jana
Pawła II różnym dziełom, placówkom i ulicom. Już w 1999 roku papież był patronem
aż 24 ulic miast i wsi woj. pomorskiego. Zaraz po papieżu najczęściej (9) z osób
duchownych wybierano wspomnianego wcześniej ks. Bernarda Sychtę, działacza
kaszubskiego, etnografa, językoznawcę i dramatopisarza. Obie te informacje uzyskano
z unikatowego wydawnictwa Urzędu Statystycznego w Gdańsku (Katalog ulic
województwa pomorskiego, 2000) zawierającego spis ulic według gmin oraz osobną
według porządku alfabetycznego z odsyłaczem, w której gminie i powiecie znajduję
się dana ulica. Ponadto katalog zawiera wersję urzędową nazwy jak
i użytkową (np. w Lęborku urzędowa nazwa ul. Kard. Stefan Wyszyńskiego
i użytkowa Wyszyńskiego Kard. Stefana).
Wydawnictwo tego typu na pewno zaoszczędzi osobom zainteresowanym
toponimią wiele pracy kameralnej i związanej z nią uciążliwością dotarcia do planów
wszystkich miast województwa z tego samego roku, następnie monotonii
przeglądania, wyboru i notowania interesujących treści. Niestety, ciągłości
wydawniczej tego typu publikacji, przynajmniej w wypadku Urzędu Statystycznego
w Gdańsku, nie należy się spodziewać, gdyż z relacji ustnej miejscowego pracownika
wynika, że katalog cieszył się nikłym zainteresowaniem i w związku z tym nie
planowana jest jego kontynuacja. Szkoda, bo dopiero przekrój czasowy (np. wydanie
co 10 lat) wraz z przestrzennym (ulice wszystkich gmin tego samego obszaru)
umożliwiłby w miarę szybki dostęp do danych i pozwoli na uchwycenie wieloletnich
zmian w elemencie krajobrazu kulturowego, jakim jest ulica oraz jej nazwa.
Od końca lat 1990. pojawił się bardzo przydatny sposób zbierania danych
o nazwach religijnych ulic w Polsce. Jest nim elektroniczny zasób danych o liczbie
i oficjalnych nazwach wszystkich ulic w Polsce zawarty w Krajowym Rejestrze
Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT, prowadzonym przez Główny
Urząd Statystyczny stosownie do ustawy o statystyce publicznej z połowy 1995 roku
i rozporządzenia Rady Ministrów z końca 1998 roku. Krótką charakterystykę bazy
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danych TERYT zawiera „wstęp” do wspomnianego wcześniej Katalogu ulic
województwa pomorskiego (2000), ponieważ dzięki niej został on opracowany
w wersji „papierowej”.
Wspomniany Krajowy Rejestr jest bardzo przydatnym źródłem informacji dla
badaczy współczesnych nazw ulic w Polsce. Centralny katalog obejmuje nazwy ulic,
zgodnie z brzmieniem uchwał o ich nadaniu, zestawiony alfabetycznie; każda ulica
w katalogu posiada nadany jej w urzędzie statystycznym niepowtarzalny identyfikator
(np. ul. Świętojańska występująca w 77 gminach wiejskich i miejskich ma zawsze
numer 22548) . Nazwy ulic można przeglądać w podziale na gminy i powiaty
(wcześniej wybierając z listy województwo) bądź szukając nazwy ulic w całym kraju
wpisując odpowiednią frazę. Katalog jest na bieżąco aktualizowany kierowanymi do
urzędów statystycznych uchwałami odpowiednich organów o zmianie bądź nadaniu
nazw ulic. Przykładowo, wpisując nazwę „Żydowska” uzyska się informację, że
w Polsce ulice o takim brzmieniu znajdują się w 12 gminach, a sądząc po
szczegółowych informacjach na temat rodzaju gminy i województwa, można szybko
wysnuć wniosek, że wyłącznie w miastach centralnej i południowej Polski.
Niestety, w tak przydatnym źródle informacji jakim jest ogólnopolska baza
danych TERYT Głównego Urzędu Statystycznego, występują nieścisłości.
Przykładowo: myląco Wzgórze św. Stanisława Kostki w Gdyni zaklasyfikowano jako
„ulica”, podczas gdy uchwała z 1999 roku precyzuje następująco: „Wzgórzu,
położonemu pomiędzy ulicami: Słupecką, Zakopiańską, Pomorską i Tatrzańską,
nadaje się nazwę – Wzgórze św. Stanisława Kostki” (Uchwała nr XIV/530/99 Rady
Miasta Gdyni). Zatem w dzielnicy Działki Leśne nie ma ulicy Wzgórze św. Stanisława
Kostki, ale pewien obszar został tak nazwany. Pewne nieścisłości dotyczą także
przykościelnego placu bł. Urszuli Ledóchowskiej przy chwarznieńskim kościele oraz
ronda św. Maksymiliana. Obie wymienione nazwy widnieją na planach miasta Gdyni
z 1996 i 2006 roku, a nie ma ich w ogólnopolskiej bazie danych. Z informacji
uzyskanych w Wydziale Geodezji i Radzie Miasta wynika, iż rondo św. Maksymiliana
jest nazwą zwyczajową, a nie oficjalną; być może w przyszłości sytuacja zmieni się.
Natomiast nazwa plac bł. Urszuli Ledóchowskiej została nadana pętli autobusowej już
w 1993 roku, a w 2007 roku zmieniona na „Skwer św. Urszuli Ledóchowskiej”.
Dlaczego jej nie ma w bazie TERYT nie wiadomo – po prostu błąd. Z drugiej zaś
strony porównanie nazw kultowych ulic według oficjalnego spisu ulic w Pucku,
udostępnionego autorce przez Urząd Miasta, z bazą TERYT skłania do wniosku, że ta
ostatnia jest prawidłowo prowadzona (Alfabetyczny spis nazw ulic i placów w mieście
Puck).
Kolejnym źródłem elektronicznym, na które należy zwrócić uwagę zajmując się
urbonimią są mapy dostępne w Internecie. Są one dobre do lokalizowania znanej
wcześniej nazwy ulicy oraz oglądu jej cech (długa, krótka, osiedlowa itp.). Na
przykładzie nazw religijnych ulic we Władysławowie widać różnice dokładności
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różnych źródeł informacji. Baza TERYT podaje, że we Władysławowie są dwie
podobnie brzmiące ulice: św. Wojciecha i Świętego Wojciecha. Natomiast spisy ulic
dwóch serwisów internetowych nie zawierają żadnej z wymienionych (Plany miast,
2011; Spis ulic Władysławowa, 2011). Jaka jest prawda? Gdzie jej szukać? Ponieważ
drukowany plan miasta także nie zawierał obu nazw, autorka zwróciła się telefonicznie
do Geodety Urzędu Miasta Władysławowa z prośbą o wyjaśnienie. Następnie kontakt
pocztą elektroniczną po kilku tygodniach zaowocował przesłaniem aktualnego spisu
ulic miasta, z którego wynika, że wśród 312 ulic gminy miejskiej Władysławowa
siedem należy do grupy nazw religijnych i są to (zachowano zapis według
dokumentu): Rondo imienia Błogosławionego Jana Pawła II, ul. ks. Merkleina, ul. ks.
Alojzego Piłata oraz Promenada Światowida w należącej do gminy Władysławowa
Jastrzębiej Górze, ul. ks. B. Lewińskiego w Karwii, ks. Ignacego Budzisza w Ostrowiu
oraz Świętego Wojciecha w sołectwie Tupadły (Wykaz ulic na terenie
administracyjnym Gminy Miasta Władysławowa). Natomiast według bazy danych
TERYT, według odczytu z tego niemal samego dnia, również jest siedem tego typu
ulic (na 314 w gminie). Ilość nazw kultowych ulic się zgadza, ale nie ich brzmienie:
brak ronda z patronatem papieża, przy błędnej informacji o „podwójnej” ulicy św.
Wojciecha. Fakt, że na gminę miasta Władysławowo składa się kilka sołectw
i oddalonych od siebie jednostek osadniczych (Tupadły, Chałupy, Jastrzębia Góra,
Chłapowo, Karwia, Ostrowo, Rozewie) nie został wyróżniony w bazie TERYT.
Właśnie w tym wyjątkowym układzie przestrzennym tego nadmorskiego miasta
upatrywać należy brak pewnych ulic we wspomnianych serwisach internetowych.
Na koniec przeglądu różnych źródeł informacji odnośnie nazw ulic warto zrobić
dygresję odnośnie znanej geografom społecznym uciążliwości dotarcia do danych. Nie
inaczej jest w przypadku nazw ulic. O ile udało się uzyskać autorce „nie ruszając się
z domu” oficjalny spis ulic Władysławowa oraz w przypadku Pucka, dodatkowo także
kilka plików z uchwałami „ulicznymi”, to prośba skierowana do osoby zajmującej się
tymi sprawami w Jastarni pozostała bez odpowiedzi.

Zakończenie
Celem pracy było ukazanie rzadko pojawiającego się w pracach geograficznych
pola badawczego jakim jest urbanonimia. Po omówieniu przedmiotu badań, czyli ulicy
i jej nazwy, analizie poddano różne źródła informacji na temat religijnych nazw ulic.
Zatem klasyczny dla geografii religii temat krajobrazu sakralnego, z jego „zespołem
obiektów sakralnych zbudowanych w określonym czasie na określonym miejscu”
(A. Jackowski, 2003, s. 72) poszerzono o nazewnictwo ulic.
Jak pokazano na wybranych przykładach z Pomorza Gdańskiego poszczególne
rodzaje nośników danych charakteryzują się odmienną szczegółowością; posiadają też
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błędy. Trudno jednoznacznie stwierdzić, które źródło zawierające informacje
o nazwach ulic jest najlepsze, ponieważ wybór poziomu szczegółowości projektu
badań wpłynie dopiero na dobór najbardziej optymalnego rodzaju materiału
drukowanego bądź elektronicznego. Inny wybór nastąpi zarówno przy odmiennym
zakresie przestrzennym, jak i czasowym. Przy badaniu jednego miasta najlepiej
wykorzystać szeroki wachlarz materiałów (opracowania, przewodniki, uchwały, plany
miast, oficjalny spis ulic miejscowego urzędu) oraz zastosować metody kameralne
i terenowe do dalszej analizy przestrzennej i czasowej zmienności nazw ulic.
Ze względu na możliwość błędnych informacji w mapach on-line i bazie
danych TERYT, co wykazano w artykule, lepiej traktować je, szczególnie podczas
badania wyłącznie pojedynczego miasta, jedynie jako wstępne, orientacyjne źródło
informacji. Natomiast w przypadku większego obszaru najważniejsze pozostają dwa
rodzaje materiałów: drukowane plany miast, gdy należy określić zmiany w czasie
(ilościowe i jakościowe) oraz baza danych TERYT, będąca dużym ułatwieniem dla
studiów nad współczesną urbanonimią. Zatem, aby dowiedzieć się o wcześniejszych
brzmieniach ulic nadal ważne miejsce zajmują studia materiałów kartograficznych
i dokumentów w archiwach miejskich, a zmian tych nie brakowało w ubiegłym wieku
w kraju.
Zatem z metod badań wymienionych przez J. Apanowicza (2003, za: J. Runge,
2006, s. 21) geografowie religii wykorzystają do zarysowanej w artykule problematyki
metodę obserwacyjną, badania dokumentów, indywidualnych przypadków oraz
analizy i krytyki piśmiennictwa, uzupełniając warsztat naukowy o kartograficzne
metody badań, szczegółowo omówione przez L. Ratajskiego (1989).
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PREFERENCJE POLITYCZNE MIESZKAŃCÓW
PODHALA PO 1989 ROKU
POLITICAL PREFERENCES OF THE INHABITANTS
OF THE PODHALE REGION AFTER 1989

Zarys treści: Celem opracowania jest prezentacja zmian poparcia dla czterech głównych
opcji politycznych na Podhalu w latach 1990–2011 na tle średniej ogólnopolskiej oraz
określenie położenia Podhala na tle innych obszarów kraju względem głównych osi
podziałów politycznych. Pod względem profilu ideologicznego obszary miejskie Podhala
zbliżone są do średniej ogólnopolskiej, natomiast obszary wiejskie tego regionu wyróżniają
się na tle polskiej wsi i całego kraju wysokim kulturowym konserwatyzmem.
Abstract: The aim of this paper is to present changes in electoral support for four main
political options in the Podhale region from 1990 to 2011 with reference to the Polish average
and to define position of the Podhale against a background of other areas of Poland with
regard to main axes of political cleavages. Urban areas of the Podhale, with respect to
ideological profile, are close to the Polish average, whereas rural areas of this region are
distinguished by high levels of cultural conservatism in comparison to rural areas of Poland
and the rest of the country.
Słowa kluczowe: region Podhala, geografia wyborcza, podziały polityczne.
Key words: Podhale region, electoral geography, political cleavages.

Wprowadzenie
Wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce z przełomu lat 80.
i 90. umiejscowiły Podhale na biegunie najwyższego w skali kraju poparcia dla opcji
prawicowej. To właśnie w tym okresie ukształtował się w polskiej świadomości
społecznej obraz Podhala jako jednorodnej i niezmiennie skrajnie konserwatywnej
części Polski. Podhale jednak, pod względem zachowań wyborczych jego
mieszkańców, nie było izolowane od zmian, które zachodziły w całym kraju. Miały
tutaj miejsce istotne wahania poparcia dla poszczególnych opcji politycznych, które
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mogą być rozpatrywane w kontekście podejścia w naukach społecznych zakładającego
ostateczną kulturową i polityczną unifikację społeczeństw. Jeden z najbardziej
znanych autorów prac w tym duchu, K. Cox, dowodził, że procesy modernizacyjne
(industrializacja i urbanizacja) z biegiem czasu prowadzą do ujednolicenia
(w anglojęzycznej terminologii „nacjonalizacji”) zachowań wyborczych (Cox 1969).
Często wskazywanym przez zwolenników tego podejścia przykładem jest Południe
USA – region, który aż do lat 60. XX w. istotnie się wyróżniał na tle całych Stanów
Zjednoczonych pod wieloma względami m. in. kulturowego konserwatyzmu.
Upowszechnienie się wspólnych dla całego kraju mediów oraz rozwój
transportu (przede wszystkim lotniczego) skutkowało powstaniem ogólnoamerykańskiej opinii publicznej i zredukowaniem regionalnych różnic w preferencjach
politycznych, a w efekcie do istotnego zbliżenia się Południa USA do średniej
ogólnokrajowej pod względem zachowań wyborczych (Ansolabehere, Rodden, Snyder
2005). Podejście zakładające docelową społeczną homogenizację popularne jest
szczególnie w naukach amerykańskiej i brytyjskiej, a tyczy się przede wszystkim
społeczeństw zachodnich. Interesującym jest pytanie, czy o tego rodzaju upodabnianiu
się różnych regionów do siebie pod względem politycznym można mówić
w przypadku Polski np. w odniesieniu do najbardziej prawicowego na początku lat 90.
regionu Podhala (określonemu w niniejszej pracy za B. Górzem (2003) jako obszar
pokrywający się z powiatami nowotarskim i tatrzańskim).
Analizując zmiany preferencji politycznych mieszkańców Podhala w latach
1990–2011 w odniesieniu do średniej ogólnopolskiej wykorzystano, w przypadku
wyborów parlamentarnych, wyniki głosowania do Sejmu RP, natomiast w przypadku
wyborów prezydenckich, wyniki głosowania na kandydatów w I turze. Pominięto
wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych w 1991 r. ze względu na duże
rozdrobnienie partyjne będące wówczas skutkiem braku uwzględnienia w ordynacji
wyborczej progu wyborczego oraz trudności w przyporządkowywaniu wielu
ugrupowań do poszczególnych opcji politycznych. W 2005 r. odbyły się zarówno
wybory parlamentarne, jak i prezydenckie. Uwzględniono wyniki głosowania jedynie
w przypadku tych pierwszych, ponieważ wybory parlamentarne uznawane są za
bardziej reprezentatywne niż wybory prezydenckie. Na głosowanie w wyborach
prezydenckich oprócz czynników ideologicznych wpływają także elementy osobistych
cech kandydatów, co w pewnym stopniu wpływa na wynik.

Wymiary polskiej sceny politycznej
Demokratyzacja życia politycznego, jaka dokonała się na początku lat 90.
w Polsce, ujawniła istnienie dwóch podstawowych osi podziału polskiej sceny
politycznej: „osi wartości”, która skorelowana była ze wskaźnikami konserwatyzmu
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obyczajowego oraz „osi interesów” związanej ze wskaźnikami industrializacji,
urbanizacji, wykształcenia i zamożności (Zarycki 2008). Oś wartości skonfrontowała
ze sobą antykomunistyczną prawicę z postkomunistyczną lewicą (tutaj źródłem
podziału był stosunek do okresu PRL), natomiast oś interesów przeciwstawiła sobie
partie reprezentujące odmienne interesy ekonomiczne. Z jednej strony były to
ugrupowania o miejskim, wolnorynkowym elektoracie, z drugiej zaś partie
o elektoracie wiejskim, popierającym w większym stopniu redystrybucję dochodów
i interwencjonizm państwowy. Większość badaczy jest zgodna co do tego, że mamy
w Polsce do czynienia z dwiema podstawowymi, wyżej wspomnianymi, osiami
podziału sceny politycznej (kulturową i ekonomiczną) oraz, w konsekwencji,
z czterema głównymi opcjami politycznymi (prawicową, lewicową, liberalną
i ludową) (ryc. 1).
liberałowie

lewica

prawica

ludowcy
Ryc. 1. Cztery główne opcje na polskiej scenie politycznej i ich wzajemne relacje.
źródło: Kowalski, 2000.
Wykorzystany w niniejszym opracowaniu opis struktury polskiej sceny
politycznej autorstwa M. Kowalskiego (2000) opiera się na podziale wprowadzonym
przez politologa T. Żukowskiego (1993). Wyróżniono tam następujące opcje
polityczne: prawicowo-chrześcijańską, liberalno-demokratyczną, lewicową oraz
ludowo-tradycjonalną, które odpowiadają czterem wymienionym wcześniej. Należy
stwierdzić, że w przypadku Polski większe znaczenie ma oś wartości, co odróżnia
Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej od społeczeństw zachodnich, gdzie
podstawowym źródłem podziału politycznego jest stosunek do kwestii gospodarczych.
Pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią naszego kontynentu występują również
istotne różnice w zależnościach pomiędzy dwiema głównymi osiami podziałów
politycznych. W Europie Zachodniej prawicowość w wymiarze ekonomicznym łączy
się najczęściej z prawicowością w wymiarze światopoglądowym, a lewicowość
w wymiarze ekonomicznym z lewicowością w wymiarze światopoglądowym.
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Tab. 1. Przyporządkowanie ugrupowań partyjnych w wyborach parlamentarnych i kandydatów w wyborach prezydenckich do
czterech głównych opcji politycznych w latach 1990–2011.
ROK
1990
1993

1995

1997

2000

OPCJA PRAWICOWA
Lech Wałęsa
Leszek Moczulski
Porozumienie Centrum
Katolicki Komitet Wyborczy
„Ojczyzna”
Polskie Stronnictwo Ludowe Porozumienie Ludowe
Konfederacja Polski Niepodległej
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
Koalicja dla Rzeczypospolitej
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Jan Olszewski
Lech Wałęsa

Blok dla Polski
Krajowe Porozumienie Emerytów i
Rencistów RP
Akcja Wyborcza Solidarność
Ruch Odbudowy Polski
Marian Krzaklewski
Lech Wałęsa
Jan Łopuszański
Dariusz Grabowski
Bogdan Pawłowski
Tadeusz Wilecki

OPCJA POLITYCZNA
OPCJA LIBERALNA
OPCJA LEWICOWA
Tadeusz Mazowiecki
Włodzimierz Cimoszewicz
Stanisław Tymiński
Kongres LiberalnoSojusz Lewicy Demokratycznej
Demokratyczny
Unia Pracy
Unia Demokratyczna
Partia „X”
Unia Polityki Realnej

Jacek Kuroń
Janusz Korwin-Mikke
Jan Pietrzak

Unia Wolności
Unia Prawicy Rzeczypospolitej

Andrzej Olechowski
Janusz Korwin-Mikke
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OPCJA LUDOWA
Roman Bartoszcze
Polskie Stronnictwo Ludowe

Aleksander Kwaśniewski
Andrzej Lepper
Tadeusz Koźluk
Kazimierz Piotrowicz
Tadeusz Zieliński
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Unia Pracy
Krajowa Partia Emerytów i
Rencistów

Waldemar Pawlak

Aleksander Kwaśniewski
Andrzej Lepper
Piotr Ikonowicz

Jarosław Kalinowski

Polskie Stronnictwo Ludowe

Tab. 1. Przyporządkowanie ugrupowań partyjnych w wyborach parlamentarnych i kandydatów w wyborach prezydenckich do
czterech głównych opcji politycznych w latach 1990–2011 (c.d.).
2001

Prawo i Sprawiedliwość
Liga Polskich Rodzin
Akcja Wyborcza Solidarność
Prawo i Sprawiedliwość
Liga Polskich Rodzin
Ruch Patriotyczny

Platforma Obywatelska
Unia Wolności

2007

Prawo i Sprawiedliwość
Liga Polskich Rodzin

Platforma Obywatelska

2010

Jarosław Kaczyński
Marek Jurek

2011

Prawo i Sprawiedliwość
Polska Jest Najważniejsza
Prawica

Bronisław Komorowski
Andrzej Olechowski
Janusz Korwin-Mikke
Platforma Obywatelska
Ruch Palikota
Nowa Prawica – Janusza KorwinMikke

2005

Platforma Obywatelska
Partia Demokratyczna
Platforma Janusza Korwin-Mikke

źródło: opracowanie własne na podstawie Kowalski 2000.
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Sojusz Lewicy Demokratycznej –
Unia Pracy
Samoobrona RP
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Socjaldemokracja Polska
Samoobrona RP
Polska Partia Pracy
Lewica i Demokraci
Samoobrona RP
Partia Kobiet
Polska Partia Pracy
Grzegorz Napieralski
Andrzej Lepper

Polskie Stronnictwo Ludowe

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Nasz Dom Polska – Samoobrona
A. Leppera
Polska Partia Pracy – Sierpień 80

Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Stronnictwo Ludowe

Waldemar Pawlak

W Europie Środkowej i Wschodniej natomiast prawicowość w sensie ekonomicznym
łączy się zwykle z lewicowością w sensie światopoglądowym, a lewicowość w sensie
ekonomicznym z prawicowością w kwestiach światopoglądowych (Kitschelt 1992, za
Zarycki 2008).
Przyporządkowanie poszczególnych ugrupowań partyjnych oraz kandydatów
do konkretnych opcji politycznych w kolejnych wyborach parlamentarnych
i prezydenckich zamieszczono w tabeli 1. Do opcji liberalnej zaliczono partie
polityczne i kandydatów wywodzących się głównie z liberalnego skrzydła opozycji
demokratycznej sprzed 1989 r., natomiast do opcji prawicowej przypisano
ugrupowania i kandydatów związanych najczęściej z konserwatywnym skrzydłem
opozycji. Opcja lewicowa reprezentowana jest w największym stopniu przez partie
wywodzące się z reformatorskiego skrzydła PZPR (głównie SLD i kandydaci tej partii
na Prezydenta RP), a PSL i kandydaci Stronnictwa w wyborach prezydenckich to
opcja ludowa (PSL powstało przede wszystkim na bazie satelickiego wobec PZPR
ZSL). Partie prawicowe i liberalne nazywane są często opcją postsolidarnościową,
natomiast ugrupowania lewicowe i ludowe – opcją postkomunistyczną. Należy dodać,
że niektórzy politycy zmieniali opcję, co było spowodowane np. ewolucją poglądów.
Przykład może stanowić osoba Hanny Gronkiewicz-Waltz, która w 1995 r.
kandydowała w wyborach prezydenckich jako reprezentantka prawicy, a dzisiaj jest
prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej – partii zaliczanej do opcji
liberalnej.

Preferencje polityczne mieszkańców Podhala na tle średniej ogólnopolskiej
w latach 1990-2011
Analiza wyników wyborów na Podhalu w okresie III RP dowodzi, że wahania
poparcia dla poszczególnych opcji politycznych odzwierciedlały do pewnego stopnia
zmiany, jakie zachodziły w skali całej Polski. Zaznaczyć należy przy tym, że zmiany
te miały miejsce na zupełnie innym poziomie poparcia dla każdej z opcji (ryc. 2A,
2B). Zwraca uwagę przede wszystkim dominacja prawicy na Podhalu, która
w każdych wyborach pod względem popularności jest na pierwszym miejscu, oraz
słabość lewicy. Zmiany poparcia dla opcji prawicowej można podzielić na trzy
zasadnicze okresy. Lata 1990–1997 to okres dominacji tej opcji i osiągania przez nią
najwyższych wyników w kraju. Poparcie dla prawicy w Polsce w większości
przypadków przekracza 40 proc., a na Podhalu w wyborach prezydenckich w 1995 r.
dochodzi do niemal 80 proc. W skali Polski głównym rywalem opcji prawicowej jest
wtedy lewica osiągająca wyniki w granicach 30–40 proc. Podhale odróżnia się tym, że
tutaj prawica nie ma jednego wyraźnego przeciwnika (żadna z rywalizujących
z prawicą opcji nie wyróżnia się na tle pozostałych).
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Ryc. 2A-2F. Zmiany rezultatów wyborczych
czterech opcji politycznych w latach 1990–2011.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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Lata 1997–2001 to okres kryzysu prawicy, który związany był ze spadkiem
popularności koalicji AWS-UW. Opcja prawicowa traci wtedy w Polsce 19 pkt. proc.,
natomiast na Podhalu aż 32 pkt. proc. i w efekcie poparcie dla niej w tym regionie
spada poniżej 50 proc. (a nawet poniżej 40 proc. w wyborach prezydenckich w 2000
r.). Po raz pierwszy od początku lat 90. prawica ma niższe poparcie niż trzy pozostałe
opcje polityczne razem. W Polsce poparcie dla niej spada poniżej 20 proc., a wzrost
notuje głównie lewica. Inaczej jest na Podhalu, gdzie spadkom prawicy towarzyszy
wzrost zarówno lewicy, jak i liberałów.
Lata 2001–2011 to okres odbudowy poparcia dla prawicy, która dokonuje się
wyraźniej w Polsce, niż na Podhalu. Prawica nie zdołała później w tym regionie
osiągnąć wyników porównywalnych z tymi z połowy lat 90. Relacja pomiędzy
wynikami prawicy, a tymi uzyskiwanymi przez trzy pozostałe opcje polityczne,
zmieniła się z ok. 80–20 proc. w latach 90. do ok. 50-50 proc. w ostatnich wyborach
parlamentarnych w 2011 r. Dla pozycji opcji liberalnej na Podhalu kluczowe
znaczenie miały lata 1997–2001. W tym okresie, odmiennie niż to miało miejsce
w Polsce, zanotowała ona dynamiczny wzrost poparcia z 10 proc. do prawie 30 proc.
zbliżając się do prawicy na mniej niż 10 pkt. proc. Była to najmniejsza różnica, jaka
dzieliła te dwie opcje w całym badanym okresie. W skali całego kraju liberałowie
zaczęli zyskiwać dopiero po 2001 r., a od 2007 r. uzyskują największe poparcie
społeczne w Polsce ze wszystkich opcji. Lewica najwyższe poparcie na Podhalu
osiągnęła w wyborach prezydenckich w 2000 r. i wyborach parlamentarnych w 2001 r.
(odpowiednio 28 proc. i 25 proc.). Do roku 1997 poparcie dla tej opcji oscylowało
w granicach 10 proc.
Podobnie jak w całym kraju, po 2001 r. rozpoczął się głęboki kryzys lewicy,
trwający do dzisiaj. W latach 2001–2011 poparcie dla opcji lewicowej zmniejszyło się
o ponad 42 pkt. proc., a na Podhalu o ponad 22 pkt. proc. Poparcie dla ludowców na
Podhalu w porównaniu z resztą Polski jest nieznacznie niższe. Należy w tym miejscu
wspomnieć o stale występującej prawidłowości w odniesieniu do wyborców opcji
ludowej. Mianowicie, w wyborach prezydenckich przenoszą oni w dużej mierze swoje
poparcie na kandydatów opcji prawicowej (ma to miejsce już w pierwszej turze
głosowania). Stąd relatywnie wyższe poparcie dla prawicy, a niższe dla ludowców
w wyborach prezydenckich, i relatywnie niższe poparcie dla prawicy, a wyższe
poparcie dla ludowców w wyborach parlamentarnych.
Interesujące wnioski przynosi porównanie zmian poparcia dla czterech
głównych opcji politycznych w Polsce na Podhalu pomiędzy pierwszymi i ostatnimi
analizowanymi wyborami parlamentarnymi, czyli w latach 1993–2011 (tab. 2).
W skali całego kraju partie liberalne były głównymi beneficjentami zmian na
polskiej scenie politycznej i zwiększyły ogółem swoje poparcie o 32,5 pkt. proc.
Ten wzrost odbył się przede wszystkim kosztem lewicy (spadek o ponad 21,5 pkt.
proc.) oraz ludowców (spadek o ponad 7 pkt. proc.). Poparcie dla prawicy prawie się
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w tym okresie nie zmieniło. Na Podhalu liberałowie zwiększyli swoje poparcie
o ponad 19,5 pkt. proc., odbyło się to jednak niemal równym kosztem trzech
pozostałych opcji politycznych.
Tab. 2. Zmiany poparcia dla poszczególnych opcji politycznych w Polsce i na Podhalu
w wyborach parlamentarnych w latach 1993–2011 (w punktach procentowych).

Opcja polityczna
Prawica
Lewica
Liberałowie
Ludowcy

Polska
+0,38
–21,57
+32,50
–7,04

1993–2011
Podhale
–6,37
–6,65
+19,58
–6,57

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Preferencje polityczne mieszkańców Podhala na tle średniej ogólnopolskiej
w układzie miasto-wieś w latach 1990–2011
Obszary wiejskie w większym stopniu niż obszary miejskie decydują o profilu
politycznym Podhala, bowiem na podhalańskiej wsi oddawanych jest więcej głosów
w wyborach niż w miastach tego regionu. Sytuacja odwrotna ma miejsce w przypadku
Polski – ogółem w kraju większość głosów oddawanych jest przez mieszkańców
obszarów miejskich i to właśnie miasta decydują w większym stopniu o profilu
politycznym Polski.
Przez cały badany okres (1990–2011) miasta Podhala, pod względem zachowań
wyborczych mieszkańców, bardziej przypominają miasta Polski niż wieś podhalańska
wieś polską (ryc. 2C-2F). Obecnie miasta Podhala są nieco bardziej konserwatywne
i nieco mniej liberalne od miast Polski, natomiast wieś podhalańska jest zdecydowanie
bardziej konserwatywna i nieco mniej liberalna od wsi polskiej. W efekcie obszary
miejskie i wiejskie na Podhalu dzieli większy dystans pod względem preferencji
politycznych mieszkańców niż obszary miejskie i wiejskie w całej Polsce.
W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2011 r. różnice w rezultatach
poszczególnych opcji politycznych pomiędzy miastami Podhala a miastami Polski
kształtowały się następująco: prawica – 11 pkt. proc. wyższe poparcie w miastach
Podhala niż w miastach Polski, liberałowie ‒ 6 pkt. proc. niższe, lewica ‒ 5 pkt. proc.
niższe i ludowcy – 1 pkt. proc. niższe. W przypadku wyników na podhalańskiej wsi
w odniesieniu do rezultatów na wsi polskiej te różnice były wyraźnie większe: prawica
‒ 22 pkt. proc. wyższe poparcie na wsi Podhala niż na wsi Polski, liberałowie ‒ 6 pkt.
proc. niższe, lewica ‒ 6 pkt. proc. niższe i ludowcy ‒ 10 pkt. proc. niższe.
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Zarówno podhalańska wieś, jak i podhalańskie miasta doświadczają spadku
poparcia dla opcji prawicowej. Od 2007 r. to opcja liberalna w miastach Podhala
znajduje się na pierwszym miejscu pod względem popularności, podobnie jak to ma
miejsce w miastach Polski oraz w całym kraju. Jak już wspomniano wcześniej, dla
zmniejszenia się poparcia dla opcji prawicowej kluczowe znaczenie miały lata 1997
–2001. Poparcie dla prawicy spadło wtedy bardzo wyraźnie: w miastach Polski
o ponad 15 pkt. proc., w miastach Podhala o 20 pkt. proc., na polskiej wsi o 25 pkt.
proc., a na wsi podhalańskiej aż o 40 pkt. proc. Temu spadkowi towarzyszył na
obszarach miejskich i wiejskich Polski dynamiczny wzrost popularności opcji
lewicowej. Wieś i miasta Podhala charakteryzowały się w tym okresie wzrostami
zarówno lewicy, jak i liberałów. Kryzys prawicy skutkował tym, że opcja ta na
podhalańskiej wsi w latach 2000–2001 osłabła do tego stopnia, iż poparcie dla niej
spadło poniżej 50 proc. (w latach 1995–1997 poparcie dla prawicy na obszarach
wiejskich Podhala dochodziło do 85 proc.). Z kolei na obszarach miejskich Podhala
opcja prawicowa znalazła się wówczas na trzecim miejscu, za liberałami i lewicą. Na
podhalańskiej wsi różnica pomiędzy prawicą a drugą z kolei opcją polityczną nie była
w żadnych wyborach mniejsza niż 20 pkt. proc.
Cechą charakterystyczną Podhala są stosunkowo niewielkie różnice
w popularności opcji ludowej pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. W skali
ogólnopolskiej różnice w poparciu dla ludowców w układzie miasto-wieś są znaczące.
Tab. 3. Zmiany poparcia dla poszczególnych opcji politycznych w Polsce i na Podhalu
w wyborach parlamentarnych w latach 1993–2011 (w punktach procentowych.).

Opcja polityczna
Prawica
Lewica
Liberałowie
Ludowcy

Polska
-miasto
–2,45
–26,27
+34,38
–1,93

Polska
-wieś
+6,36
–11,72
+28,12
–17,12

1993–2011
Podhale
-miasto
–4,96
–11,15
+19,30
–3,18

Podhale
-wieś
–7,89
–3,32
+20,31
–9,10

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Ogółem w latach 1993–2011 w miastach Polski obserwowano bardzo wysoki
wzrost poparcia dla liberałów (+34 pkt. proc.), który dokonał się przede wszystkim
wobec spadków lewicy (–26 pkt. proc.) (tab. 3). Spadki poparcia dla prawicy
i ludowców były dużo mniejsze. Na tym tle miasta Podhala prezentowały się
podobnie, z tym że wzrost poparcia dla liberałów był mniejszy (+19 pkt. proc.),
a spadki prawicy i ludowców większe. Na podhalańskiej wsi opcja prawicowa straciła
prawie 8 pkt. proc. w badanym okresie, natomiast średnio w Polsce na obszarach
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wiejskich odnotowano wzrost poparcia dla tej opcji o ponad 6 pkt. proc. Wieś Podhala
charakteryzowała się również stosunkowo niższymi spadkami poparcia dla lewicy
i ludowców. Dowodzi to tego, że podhalańska wieś różni się dużo bardziej od polskiej
wsi niż podhalańskie miasta od miast polskich nie tylko pod względem wysokości
poparcia dla każdej z opcji politycznych, ale także pod względem kierunków
przepływu poparcia pomiędzy tymi opcjami.
Zmiany rezultatów wyborczych ugrupowań partyjnych są na Podhalu
w specyficzny sposób powiązane z wahaniami frekwencji wyborczej. W tym regionie
w całym okresie III RP sukcesom partii prawicowych towarzyszyła przeważnie
wysoka aktywność wyborcza mieszkańców, natomiast w sytuacji słabości prawicy
w skali kraju obserwowano jej słabnięcie na Podhalu w powiązaniu z niższą
frekwencją. Można próbować to wyjaśnić cykliczną demobilizacją wyborców
prawicowych rozczarowanych rządami prawicy (np. problemami koalicji AWS-UW).
Okresy rządów innych ugrupowań mobilizują wyborców prawicowych do
aktywniejszego wzięcia udziału w wyborach w celu odsunięcia rządzącej ekipy od
władzy (np. koalicję SLD-PSL na początku XXI w.). Efektem jest wówczas ogólnie
wyższa frekwencja wyborcza.
Tab. 4. Zmiany frekwencji wyborczej w Polsce i na Podhalu w wyborach
parlamentarnych w latach 1993–2011 (w punktach procentowych.).
Lata
/ obszar

Polska

Podhale

Polskamiasto

Polska-wieś

Podhalemiasto

Podhale-wieś

1993–2011

–3,21

–7,35

–1,55

–5,95

–5,21

–7,95

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Ogółem w okresie 1993–2011 spadek frekwencji wyborczej na Podhalu był
ponad dwukrotnie wyższy niż średnio w całej Polsce (tab. 4). W układzie miasto-wieś
region Podhala charakteryzował się w tym aspekcie mniejszymi różnicami niż miało
to miejsce średnio w skali całego kraju. Największy spadek aktywności wyborczej
mieszkańców zanotowano na obszarach wiejskich Podhala (o prawie 8 pkt. proc.).
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Ryc. 3A, 3B. Wybrane obszary Polski na osiach podziałów politycznych.
źródło: opracowanie własne na podstawie Elektoraty partyjne o istotnych kwestiach społecznopolitycznych 2011 oraz danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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Podhale i wybrane obszary Polski na głównych osiach podziałów politycznych
Wykorzystanie danych dotyczących stosunku wyborców głównych polskich
ugrupowań partyjnych do istotnych kwestii społeczno-politycznych zawartych
w raporcie CBOS (Elektoraty partyjne o istotnych kwestiach społeczno-politycznych
2011) oraz wyników wyborów parlamentarnych w 2011 r. pozwoliło na stworzenie
profilów ideologicznych wybranych obszarów Polski i umiejscowienie ich na
podstawowych osiach podziałów politycznych (ryc. 3A, 3B). W pierwszym przypadku
jest to oś podziału kulturowego oraz oś podziału w odniesieniu do kwestii
ekonomicznych. W drugim zaś jest to ponownie oś podziału kulturowego oraz oś
podziału dotycząca stosunku do Europy.
Podhalańskie miasta okazują się być bliższe pod względem profilu
ideologicznego największym miastom Polski, niż obszary wiejskie Podhala obszarom
wiejskim całej Polski. W przypadku stosunku do kwestii ekonomicznych miasta
Podhala są blisko średniej ogólnokrajowej (dotyczy to szczególnie Nowego Targu).
Największe miasta Podhala dzieli od podhalańskiej wsi duży dystans ideologiczny
zarówno na osi ekonomicznej, jak i na osi światopoglądowej, natomiast największe
miasta Polski odróżnia od obszarów wiejskich Polski w większym stopniu stosunek do
kwestii ekonomicznych niż do kwestii światopoglądowych. Szczególnie duży dystans
pomiędzy podhalańską wsią a wsią polską oraz pozostałymi analizowanymi obszarami
występuje na osi dotyczącej kwestii światopoglądowych. Na osi odnoszącej się do
stosunku do Europy miasta Podhala znajdują się blisko średniej ogólnopolskiej
(szczególnie Zakopane).
Ogólnie rzecz biorąc, różnice ideologiczne pomiędzy obszarami miejskimi
i wiejskimi na Podhalu są większe niż pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi
średnio w całej Polsce. Największe miasta Podhala zbliżone są do średniej
ogólnopolskiej, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne i stosunek do Europy, są jednak
bardziej konserwatywne w kwestiach światopoglądowych. Wieś Podhala wyróżnia się
szczególnie wysokim konserwatyzmem kulturowym na tle innych obszarów,
w mniejszym stopniu dystansem do Europy, a stosunkowo najmniej (chociaż również
znacznie) stosunkiem jej mieszkańców do kwestii ekonomicznych.

Podsumowanie
O profilu politycznym Podhala decydują głównie obszary wiejskie, gdzie
oddawanych jest więcej głosów w wyborach niż na obszarach miejskich. O profilu
politycznym Polski w większym stopniu decydują miasta. Ponieważ wieś Podhala
jest prawicowa, a miasta Polski bardziej liberalne, zestawienie całego Podhala na tle
średniej dla całej Polski tworzy wyraźnie konserwatywny obraz tego regionu. Analiza
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wyników wyborów na Podhalu w podziale na obszary miejskie i wiejskie oraz
zestawienie ich ze średnią dla obszarów miejskich i wiejskich w całej Polsce dowodzą
tego, że obraz nie jest tak jednoznaczny. Już na początku lat 90. dystans dzielący
miasta Podhala od miast Polski nie był bardzo znaczący, a przez ponad ostatnich 20 lat
uległ jeszcze zmniejszeniu. Obecnie, pod względem preferencji politycznych
mieszkańców, obszary miejskie Podhala są stosunkowo blisko średniej dla obszarów
miejskich całej Polski.
Natomiast podhalańska wieś odróżniała się w latach 90. bardzo wyraźnie od wsi
polskiej. Dzisiaj te różnice są mniejsze, ale nadal wyraźne. Podstawową cechą
odróżniającą Podhale od reszty kraju jest wyższe niż przeciętnie poparcie dla prawicy.
Na podstawie analizy zmian poparcia dla głównych opcji politycznych w latach 19902011 można stwierdzić, że zarówno na wsi, jak i w miastach na Podhalu miało miejsce
osłabienie wpływów opcji prawicowej, któremu towarzyszył wzrost poparcia dla opcji
liberalnej. Powstaje pytanie odnośnie trwałości tych tendencji. Niemniej jednak
w badanym okresie nastąpiło zmniejszenie się różnic pod względem preferencji
politycznych mieszkańców pomiędzy regionem Podhala, a resztą kraju. Dotyczyło to
zarówno obszarów miejskich, jak i obszarów wiejskich.
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